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Nová pumptracková dráha přilákala jezdce z České republiky i Slovenska

Start! Téměř na den přesně se po roce sportovní nadšenci dočkali otevření druhé části Freetime zóny Otrokovice-Trávníky. Tou je pumptracková dráha, kterou v neděli 7. srpna  
slavnostně otevřeli zástupci vedení města. Součástí programu byly i mezinárodní  závody, kterých se zúčastnili jezdci z České republiky a Slovenska. Celkem 283 metrů dlouhá 
asfaltová dráha je jedinečná svou délkou i povrchem s vyznačenou trasou optimální jízdy. Její výstavba stála město  4,3 milionu korun. (šar), foto: Martina Fojtíková

Psal se rok 1997, když tehdejší ve-
dení města rozhodlo, že založí měst-
skou společnost, která se bude starat 
o kulturní dění v Otrokovicích. Do té 
doby tuto činnost vykonával kromě 
jiných spolků nejprve Závodní klub 
ROH, poté  Jednotný klub pracujících  
a Sdružený klub ROH. Dne 1. ledna 
1998 oficiálně vznikla Otrokovická 
BESEDA. Ta však první roky nesíd-
lila v dnešních prostorách, ale ve 
Společenském domě. Její činnost se 
přesunula do nedokončeného kul-
turního domu na náměstí 3. květ-
na na přelomu roku 1999 a 2000. 
Pro svůj provoz BESEDA využívala 
pouze prostory malého sálu (dnes 
kinosál). V dnešním velkém sále,   
v části tehdy patřící společnosti Delvi-

ta, provizorně fungovala prodejna 
s elektrospotřebiči. Tento model 
provozu trval až do roku 2004, kdy 
se městu podařilo velký sál odkou-
pit a mohlo se tedy začít pracovat na 
tom, aby sál sloužil účelu, ke kterému 
byl vybudován. S rekonstrukcí začalo 
město o šest let později. Náklady na 
stavbu činily totiž téměř třiatřicet mi-
lionů korun bez DPH, městu se na-
konec podařilo přes šestnáct a půl 
milionu korun získat formou dotace. 
A dne 9. 12. 2011 byl oficiálně velký 
sál i další nové prostory kulturního 
domu slavnostně otevřeny, a to vy-
stoupením Báry Basikové a tria La 
Gioia. Během následujících let se na 
půdě BESEDY vystřídala celá řada 
špičkových českých i zahraničních 

umělců, uspořádaly se stovky diva-
delních představení i výstav a tento 
trend si drží dodnes, po celých pět-
advacet let.

Výročí svého vzniku si Otrokovická 
BESEDA nepřipomíná zdaleka po-
prvé. Naposledy před pěti lety, kdy 
byl připraven týden nabitý kulturním 
programem. A ne jinak tomu bude 
i letos.  „Naším cílem bylo oslovit 
všechny věkové skupiny, proto jsme 
se snažili celý program koncipovat 
tak, aby zaujal opravdu všechny.   
A věřím, že se nám to povedlo a lidé 
s námi toto výročí společně oslaví,“ 
sdělil jednatel BESEDY Filip Pastuszek.

Narozeninový program, kte-
rý potrvá celý týden, odstartuje  
v pondělí 26. září divadelní komedií 
Dva nahatý chlapi, kde se v hlavní 
roli představí Martin Zounar, Daniela 
Šinkorová a Martin Kraus. „V úterý  
27. září vystoupí kapela The People, 

která představí hity Karla Gotta  
a dalších umělců, ve středu bude 
následovat koncert Michala Hrůzy  
a kapely Hrůzy, ve čtvrtek se mohou 
návštěvníci těšit na vyprávění 
cestovatele Miroslava Náplavy. Pá-
tek bude určen všem milovníkům 
taneční zábavy – ve velkém sále 
vystoupí kapely Minami a Infinity.  
V sobotu bude následovat další diva-
delní představení, tentokrát v podání 
místního divadelního souboru Tyjátr  
a derniéra komedie Na správné 
adrese. Týden oslav ukončí v ne-
děli v kinosále promítání filmů 
Thor: láska jako hrom a Mimoni2  
a ve velkém sále vystoupí dechová 
hudba Zlaťulka,“ vyjmenovala 
dramaturgyně BESEDY Alena Ve-
lecká s tím, že aktuální informace  
k programu i vstupenkám naleznou 
lidé na www.otrokovickabeseda.cz. 
 Šárka Šarmanová

Z MěSta:  
začala revitalizace 
sídliště Trávníky 

RoZhovoR: 
zpěvák a muzikant 

Vašo Patejdl
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Červenec+ srpen 2022     zdarma ~ neprodejné

otrokovická BESEDa oslaví 25 let, připravuje týden nabitý kulturou
Otrokovické BESEDĚ je pětadvacet let. Toto výročí bude spojeno 
s týdenními oslavami, které vypuknou na konci září. Připraven je 
pestrý program, který je určený pro každou věkovou kategorii. 
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Vážení čtenáři, 
již druhý rok se může kdokoliv  

z našeho města zapojit do akce „PO-
hni městem“.  Vyčlenili jsme opět  
z rozpočtu 2 miliony korun, o kterých 
můžeme společně rozhodovat. A to 
formou participativního rozpočtu. 
Ten umožňuje, aby se občané  ak-
tivně zapojili do rozvoje své obce. 
Radnice vymezí část peněz z ročního 
rozpočtu a obyvatelé pak podávají 
návrhy, co by se za tyto peníze mělo 
ve městě v následujícím roce vylepšit. 

návrhy posoudíme, zda jsou 
reálně uskutečnitelné, zveřejníme 
je a občané svým hlasováním roz-
hodnou, které z nich budou v dalším 
roce realizované.

Vloni bylo podaných 19 návrhů 
a 12 z nich postoupilo do veřejného 
hlasování, čtyři nejúspěšnější se le-

tos uskuteční. V letošním roce jsme 
obdrželi 17 návrhů, o 9 z nich bude-
te rozhodovat a záleží především na 
Vašem hlasování, které z nich se bu-
dou realizovat v příštím roce.  

Ve světě a také v naší republice 
participativní rozpočtování není 
žádná novinka, v Evropě je známé 
již minimálně 15 let. U nás v republice 
je již aktivně zapojených několik de-
sítek měst a obcí. Otrokovice nejsou 
výjimkou, což mě těší. Těší mě také 
zájem občanů, kteří se do projektu 
zapojili, ať už podáním námětů, nebo 
prostřednictvím hlasování. Vážím si 
aktivního přístupu obyvatel, pře-
devším díky němu mají například 
v Kvítkovicích workoutové hřiště  
a na Bařinkách na Středu bude nové 
veřejné osvětlení. 

V těchto novinách se dočtete na 
stranách 14 a 15 o projektech po-
daných v letošním roce. Prosím Vás 
tedy o hlasování a případně o další 
aktivní zapojení do „POhni městem“  
v příštím roce.   hana večerková,
 starostka města 

Úvodní slovo

Sídliště Trávníky bylo z velké 
části vystavěno v 60. a 70. le-
tech minulého století. V lokalitě 
žije bezmála 3 500 lidí ve zhruba  
1 700 bytových jednotkách. Zázemí 
sídliště přirozeně dožívá a mění se 
také standardy a nároky na bydlení.  
V minulosti se tam prováděly jen 
dílčí opravy. Z tohoto důvodu vznik-
la ve spolupráci s občany města 
koncepce revitalizace, která řeší 
celé sídliště komplexně, tedy jak 
z hlediska dopravy, tak z pohledu 
veřejných ploch pro odpočinek, 
zábavu i zeleň.

 S připravovaným projektem byli 
obyvatelé sídliště seznamováni jak 
v rámci pravidelného setkávání ve-
dení radnice s obyvateli městských 
částí, tak i na městských vývěskách, 
a především pomocí ankety, v níž 
mohli lidé vyjádřit své připomínky  
a názory. „Ty byly v podstatě shodné 
s konceptem připravovaného 
projektu, tedy nedostatek parkova-
cích míst, havarijní stav chodníků 
a dětských hřišť, absence místa 
pro odpočinek či neorganizované 
rozmístění odpadových nádob. Na 
základě navržených potřeb obyva-
tel sídliště byly navrženy jednotlivé 
etapy úprav,“ vyjmenoval vedoucí 
odboru rozvoje města Erik Štábl.

 Cílem je zlepšení podmínek pro 

sociální rozvoj obyvatel a zkvalitně-
ní okolního prostředí sídliště pro 
život jako fungujícího celku.

V prvním srpnovém týdnu byla 
zahájena 1. etapa revitalizace. Jako 
první zaznamenají změny lidé  
v ulici Kpt. Nálepky, která bude 
rozšířena, a vzniknou tam také 
nová parkovací místa. Navazující 
chodníky budou rekonstruovány, 
stejně jako veřejné osvětlení a zeleň. 

„Ačkoliv budou muset občané 
tohoto sídliště v následujících letech 
během revitalizace strpět nepohod-
lí, věřím, že konečná podoba síd-
liště bude pro jejich život přínosná  
a bude se jim zde žít hezky. I přesto, 
že vzroste počet parkovacích míst, 
budeme se snažit zachovat sídliště 
tak zelené, jako je dosud,“ podotkla 
starostka města Hana Večerková. 
„Prosím také občany, kteří se během 
rekonstrukce budou pohybovat  
v blízkosti stavby, aby byli obezřetní 
a dbali na svoji bezpečnost,“ upo-
zornila ještě starostka. 

Investice, která by měla být ho-
tová letos na podzim, vyjde na více 
než devět milionů korun. Město ji 
plně pokryje ze svého rozpočtu. 
„Věříme však, že se nám podaří na 
další etapy získat dotace z EU či ji-
ných dotačních titulů,“ sdělila závě-
rem Večerková.   Šárka Šarmanová

Město Otrokovice začalo s revitalizací největšího sídliště Trávníky. 
Projekt  je rozdělen celkem na osm etap, které by podle prvotních 
odhadů měly trvat devět let. Výsledkem by mělo být až 300 nových 
parkovacích míst, zrekonstruované chodníky, dětská hřiště, spor-
toviště i zeleň v okolí.

otrokovice začaly s první etapou 
revitalizace sídliště trávníky

U  sochy. V úterý 12. července uplynulo 90 let od úmrtí významného podnikatele, 
obuvníka Tomáše Bati staršího. Pietní akt se vzhledem k lepší dostupnosti uskutečnil netra-
dičně u pomníku T. Bati v parku před Společenským domem. K pomníku v průmyslovém 
areálu Toma připomínajícímu zřícení letadla byly položeny květinové dary. V 10 hodin se 
v parku před Společenským domem sešli představitelé města v čele se starostkou hanou 
Večerkovou a dalšími hosty. Vzpomínka na Tomáše Baťu zazněla kromě starostky také z úst 
Pavla Veleva, ředitele nadace Tomáše Bati, a Víta Marka, autora projektu Ať žije Baťov. Svými 
písněmi zaujala přítomné i Anička Balajková, žákyně ZUŠ Otrokovice, kterou doprovodila 
paní učitelka Jana Lukášová. Pod vedením sbormistra Marka Obdržálka doplnily připravený 
program písně v podání Ženského pěveckého sboru Otrokovice.  Soubor vzpomínkových 
aktů  naplánovaly Otrokovice společně se Zlínem.  (red), foto: Šárka Šarmanová

tomáš Baťa – 90 let od úmrtí „krále obuvi“

Zvýšení bezpečnosti v dopravě si 
radnice slibuje od dalšího rozšíření 
zóny, kde řidiči musí respektovat tři-
cítku a v křižovatkách dávat přednost 
zprava. Změna organizace dopravy 
od července platí v části Horní Střed. 

V  Otrokovicích jsou aktuálně zóny 
30 na čtyřech místech. V některých 
ulicích jsou také instalovány zpo-
malovací prvky. „Benefitem je, že  
v okamžiku, kdy řidič jede rychlostí 
do 30 km/h, za normálních podmí-
nek zastaví přibližně na 13 metrech. 
Pro řidiče, který jede 50 km/h, tato 
vzdálenost nestačí ani na to, aby 

začal brzdit,“ zdůraznila smysl opat-
ření vedoucí odboru dopravy Renáta 
Krystyníková.

Opatření na poli dopravy jsou 
realizována na základě Strategie 
bezpečnosti silničního provozu na 
území města Otrokovice na období 
2018–2025 a Plánu udržitelné měst-
ské mobility města Otrokovice. Zá-
kladním posláním je zlepšit lidem 
život ve městě, a to tak, aby byla 
zajištěna dostupnost dopravy při 
minimalizaci negativních dopadů na 
zdraví, společnost a životní prostředí.
  (vac)

Na horním Středu platí třicítka a přednost zprava

Již pátým rokem budou moci žáci 
ze Zlína a Otrokovic využívat tak-
zvané junior pasy, které jim umožní 
cestovat s Dopravní společností 
Zlín - Otrokovice po celý rok pou-
ze za částku 330 korun v celé síti 
MHD. K vyřízení pasu je ale mimo 
jiné nutné doložit výpis z eviden-
ce obyvatel, kterým žák potvrzuje, 
že má trvalý pobyt ve smluvní 
obci. „Chtěli bychom upozornit, 
že tento úkon je časově poměrně 
náročný a trvá přibližně patnáct 
minut. Pokud přijde na evidenci 
více žadatelů v krátkém časovém 
úseku, stane se, že budou muset 
čekat delší dobu,“ upozornil ve-
doucí odboru evidenčně-správní-
ho Marcel Nemček. „Existují dvě 
možnosti, jak se frontám vyhnout. 

Na webových stránkách města je 
možné objednat se na evidenci 
obyvatel na konkrétní čas. V tomto 
případě jsou objednaní odbaveni 
přednostně. Dále je možné pořídit 
tento výpis na pracovištích Czech 
Pointu, kde úkon trvá přibližně tři 
minuty. Další z možností, a tu zej-
ména doporučujeme je, vyřídit dí-
těti občanský průkaz. Ten je platný 
5 let a rodič nemusí každý rok žádat 
o potvrzení trvalého pobytu,“ vy-
jmenoval možnosti vedoucí odbo-
ru. Závěrem upozornil, že pořízení 
výpisu na evidenci obyvatel stojí 
50 korun, na pracovištích Czech 
Pointu o 50 korun více. Občanský 
průkaz u dětí do 15 let stojí 100 
korun a je vyroben do maximálně  
30 dní, zpravidla dříve.  (vac)

Naodkládejte vyřízení junior pasu na poslední chvíli
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...Městská knihovna doporučuje

Dagmar Česká: Uteč!
Je lepší postavit se svým dé-
monům, nebo před nimi utéct? 
Hanna má všechno, po čem lidé 
obvykle touží: milující rodinu, bo-
hatého partnera i vidinu úspěšné 
kariéry. Většina žen by po ta-
kovém životě skočila, Hanna se 
před ním rozhodla utéct. Na své 
pouti za nalezením odpovědí po-
tká Jaye. Uzavřeného motorkáře, 
který ukrývá děsivou minulost. 
Pomůže mu pouto, které mezi 
nimi vzniká, překonat traumata, 
která ovlivňují celý jeho život? 
Najde Hanna to, co hledá, nebo 
jejich nebezpečná jízda skončí 
pohromou?

         Petr hugo Šlik: Marta 
si vzpomíná

Jak se vyrovnat se ztrátou někoho 
blízkého? Optimistické vyprávění 
o nelehkém tématu. Marta odjak-
živa milovala svoji babičku, která 
znala všechny bylinky, dokázala 
najít cestu z nejhlubších částí lesa 
zpět do chaloupky a jejíž zástěra 
vždycky voněla kouřem. Jenže 
teď už tu stará paní není. I když 
se to dá představit jenom těžko, 
pohltila ji mlha zvaná NIC. Marta 
nemůže na babičku přestat mys-
let a přemítá o všem, co spolu za-
žily. Dokážou hezké vzpomínky 
zahnat smutek po někom, kdo tu 
s námi už není?

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

Osmnáct nových parkovacích 
míst vznikne v kvítkovické ulici Bří 
Mrštíků.  Přestavba se děje v rámci 
I. etapy investiční akce Výstavba 
parkovacích stání a chodníků, Ot-
rokovice – Kvítkovice.

Nejen na velkých sídlištích je 
poptávka po parkovacích místech. 
Současný životní styl preferuje au-
tomobilovou dopravu a vzrůstá 
počet osobních aut ve městě. Na 
jednu bytovou jednotku nyní běžně 
připadají i dvě vozidla. To s sebou 
samozřejmě nese problémy s ne-
dostatkem parkovacích míst. Proto 
dochází k jejich navýšení, aktuálně 
v Kvítkovicích, v ulici Bří Mrštíků.

Finanční náklady na tato par-
kovací místa v celkové výši 1,1 mi-
lionu korun hradí město Otrokovice 
ze svého rozpočtu. Postupně by  
v dalších etapách mělo být také vy-
řešeno napojení chodníků z ulice 

Dubnická až k novému přechodu 
na ulici Bří Mrštíků směrem ke hřbi-
tovu včetně nového osvětlení. Díky 
těmto úpravám dojde ke zvýšení 
bezpečnosti a zlepšení komfortu 
pro obyvatele přilehlých bytových 
domů. 

„Zároveň je také rekonstruován 
chodník v ulici Bartošova v úseku 
od křižovatky s ulicí Nad Hřištěm 
po konec obce. Rekonstrukce 
si vyžádala 1,4 milionu korun  
a  pro město ji zajišťuje naše servisní 
organizace Technické služby Otro-
kovice. Každoročně se snažíme 
opravit alespoň část z přibližně 
70 kilometrů chodníků na území 
našeho města a uzpůsobit je pro 
imobilní občany a zatím se nám to 
víceméně daří,“ uvedla starostka 
města Hana Večerková. Obě akce 
budou hotovy do konce tohoto 
měsíce.  (red)

v kvítkovicích vzniká 18 nových parkovacích míst

Hned dva prázdninové dárky dostali od města Otrokovice 
jeho obyvatelé. Na přelomu června a července bylo slavnostně 
otevřeno zrekonstruované Městské koupaliště a nové zázemí 
dopravního hřiště. 

Atraktivním programem pro děti 
a slavnostním přestřižením pásky 
otevřeli 24. června představitelé 
města, DDM Sluníčko i zhotovitele 
dětské dopravní hřiště na Trávní-
kách, kde bylo vybudováno zcela 
nové zázemí pro probíhající ak-
tivity.

Stará budova, která sloužila jako 
zázemí pro uživatele dětského do-
pravního hřiště a již nesplňovala 
požadavky na celoroční provoz, šla 
k zemi na podzim loňského roku. 
Na nově vybudované základy 
byl následně položen modulární 
systém, ze kterého je stavba zho-
tovena. Budova má dvě učebny, 
hernu, šatny, WC i prostorný sklad 
pro uložení zejména dopravních 
prostředků užívaných na hřišti, jako 
jsou kola a koloběžky. Současně 
proběhla také úprava zpevněných 
ploch a okolí. Byla přeložena cyk-
lostezka a také vybudována par-

kovací místa, která před bývalým 
objektem chyběla.  „Nová stavba 
přináší vše potřebné pro aktivity 
spojené s dopravní tematikou. 
Hřiště není jen prostorem, kde si 
děti mohou vyzkoušet dopravní 
předpisy i svou zručnost při jízdě 
na kole či koloběžce. Je to místo 
pro vzdělávání, kdy děti absolvu-
jí výuku dopravní výchovy s ná-
slednými testy mladých cyklistů, 
aby se dokázaly bezpečně pohy-
bovat v silničním provozu. Velkým 
bonusem jsou pro nás také skla-
dovací prostory pro uložení všech 
potřebných pomůcek a dopravních 
prostředků, které využíváme,“ po-
znamenala Eva Pšenčíková, ředi-
telka DDM Sluníčko, který zajišťuje 
provoz dopravního hřiště.

Projekt za 19 milionů korun 
s názvem Víceúčelový objekt  
k dopravnímu hřišti Otrokovi-
ce-Kvítkovice byl spolufinancován 
Zlínským krajem.

Již za deset dnů poté otevřeli 

zástupci města také nově zrekon-
struované Městské koupaliště. Tuto 
slavnostní akci si nenechalo ujít 
téměř dva tisíce návštěvníků. 

Přestože bylo koupaliště v tu 
dobu v provozu už přibližně mě-
síc, slavnostní otevření radnice 
plánovala až na první prázdninový 
den, kdy si vstup zdarma mohli užít 
opravdu všichni. Děti se bavily při 
zábavné show s LOLO a LULU, med-
vídky, kteří pro ně připravili hry, 
písničky i bubliny. Zejména dámy 
využily připravenou fitness zónu, 
kdy si mohly při zkrácených lek-
cích vyzkoušet active walking na 
strojích, jumping na trampolínkách 
nebo bosu. Pro ty, kterým se ne-
chtělo ven z vody, byl připraven 
aqua aerobik.

Pozornost upoutala také netra-
diční forma „přestřižení pásky“, 
kterého se společně zhostili ot-
rokovická starostka Hana Večer-
ková i oba místostarostové Ondřej 
Wilczynski a Petr Ťopek. Využili  
k tomu novou skluzavku. Zatím-
co starostka držela pásku, oba 
místostarostové, stylově oděni do 

retro proužkovaných plavek, do-
běhli ke skluzavce a po odpočítání 
přítomnými lidmi překonali pásku 
sjetím skluzavky. Podobně to kdysi 
dělával i J. A. Baťa – při otevření ot-
rokovického koupaliště patřil mezi 
první, kdo stáli v řadě u skluzavky.

Rekonstrukce vyšla na  20 milio-
nů korun. „Než začaly stavební prá-
ce, uplynuly téměř dva roky. Loni 
tak došlo k instalaci turniketů, za-
vedení plateb kartou a čekalo se na 
konec sezony, aby se mohlo hned  
v říjnu začít s přestavbou. Vybou-
ráno bylo původní brouzdaliště, 
pod kterým pracovníci dokonce 
objevili pozůstatky toho úplně 
původního – ještě z baťovské éry.  
V jednu chvíli tento prostor vypa-
dal jako jedna velká díra, protože se 
hloubily jámy pro betonové prefa-
brikáty, kam se pak uložily všechny 
potřebné bazénové technologie. 
Jakmile se tak stalo, začala se stav-
ba tlačit ven ze země a postupně 
se pracovalo na brouzdališti, které 
má betonový základ a je vyloženo 
bazénovou fólií. Osazena byla také 
řada prvků pro děti, aby je to tady 
bavilo,“ zhodnotila Hana Večer-
ková.     Lenka vaculová,

 tisková mluvčí města

Představitelé města slavnostně otevřeli novou budovu dopraváčku i koupaliště

celoroční využití

Jako J. a. Baťa



otRokovické NoviNy

10. ročník otrokovických letních slavností představil legendy hudební scény 

První. Třídenní hudební festival odstartovala v pátek moravská rock-popová kapela Scarlet Rose.

v krojích. Sobota dopoledne tradičně patřila  li-
dovým písním. Letos v podání dechové muziky Miklovci.

Jako originál. Skvělé moravské uskupení Abba Rock Show 
představilo ty nejznámější hity legendární švédské kapely.

Poznávací znamení – šátek. Vítěz soutěže X Faktor Jiří 
Zonyga se v sobotu večer představil s kapelou Větry z jihu.

Pro fajnšmekry. Páteční program zakončila kapela 
Pražský výběr tribute s největšími hity „Výběru“. 

Zahraniční návštěva. na festival zavítali také zástupci partnerských 
měst z maďarského Vácu a slovenské Dubnice nad Váhom a Partizánského.

Na lodi. návštěvníci festivalu mohli 
absolvovat projížďku na lodi Morava.

Pro děti. nedílnou součástí slavností byl také program určený dětem. V sobotu pobavil nejmenší diváky KAMARáD WiKi s Mimoni (vlevo), v neděli hudební vystoupení Pískomil se vrací.

Něco na zub. Sobotní gastrofestival potěšil i milovníky mezinárodní kuchyně. Za historií. V Kvítkovicích byla zdarma přístupná  mini historická síň tradic SDh.
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Legenda. Bezesporu největší letošní hvězdou  tří-
denních Otrokovických letních slavností byl legendární 
textař, skladatel, geniální muzikant a spoluzakladatel 
kapely Elán Vašo Patejdl. na jeho vystoupení se přišly 
podívat stovky diváků.

Energická. Bereniku Kohoutovou zná celá řada 
diváků především z televizních obrazovek. na festivalu 
se však představila také v roli vynikající zpěvačky.  
A nechyběl ani jeden z největších hitů Dělám stojky, kte-
rý doslova rozeskákal celý park u Společenského domu.

oblíbená doprava. Ať už se návštěvníci slavností 
chtěli podívat na přístaviště, na hudební vystoupení do 
Kvítkovic, nebo ke Společenskému domu, či si udělat 
výlet na výstavu modelů letadel v Bělově, mohli využít 
dopravy speciálního vlaku Moravský drak.

trocha adrenalinu. Letošní novinkou, kterou si mohli návštěvníci 
festivalu užít, byl vyhlídkový let vrtulníkem nad Otrokovicemi.

Nejenom k poslechu. hudební program v Kvítkovicích doplnily 
kapely Jazzbook (vlevo) a Cestující hudba (vpravo).

Plné náměstí. Takovou jízdu Kvítkovice snad ještě nezažily. Postarala se o ni v sobotu odpoledne 
česká zpěvačka heidi Janků, která svou energií strhla všechny diváky.

v parku. Kromě hudebních zážitků se návštěvníci parku u Společenského 
domu mohli pokochat výstavou Fotoklubu BESEDA.

S kalamity Jane. Skvělý humor a ještě lepší muzika. ivan Mládek a jeho kapela Banjo Band  
završili třídenní hudební program. A na pódiu nechyběla ani oblíbená Kalamity Jane.

Nejenom pro děti. Letečtí modeláři již tradičně představovali v Bělově svou sbírku.
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Projekt „Sporťák“ je určen pro 
předškoláky Mateřské školy Otro-
kovice. Pravidelně se tak zapojuje 
devět tříd. Radnice ročně vyčlení 
přibližně 500 tisíc korun na jeho 
realizaci, proto rodiče dětí zapo-
jených do projektu na sportování 
nemusí vynaložit žádné finanční 
prostředky. 

V pozici trenérů jsou zastoupeny 
přední otrokovické kluby TJ Jiskra 
Otrokovice, oddíl atletiky a tenisu, 
florbal Panthers Otrokovice, Gym-
nastický aerobik BK Otrokovice  
a fotbal SK Baťov. Sportovní aktivity 
probíhají v Městské sportovní hale 
Otrokovice, kde je plocha rozděle-
na na tři samostatná cvičiště. Ve 
stejnou chvíli tak mohou sportovat 
tři třídy. „Cílem projektu bylo  v dě-
tech vzbudit zájem o sport a spor-
tovní aktivity. Myslím, že se nám to 
povedlo, proto je logickým krokem 
rozhodnutí, aby projekt pokračoval 
i nadále a v příštím školním roce se 

mohli zapojit další předškoláci. Vě-
řím, že investice do dětí a zdravého 
životního stylu je dobrou volbou,“ 
míní starostka města Otrokovice 
Hana Večerková. Pokroky dětí vní-
mají i samotné učitelky, které děti 
na hodiny doprovází.  

 Projekt Sporťák do Otrokovic 
přivedla Sportovní agentura 
Slovácko. „Projekt běžel celý školní 
rok bezvadně. Paní učitelky se ak-
tivně podílely na plynulém chodu 
hodin. Trenéři zábavnou a hravou 
formou učili děti základy daných 
sportů. Děti cvičení moc bavilo 
a každý týden se těšily na další 
hodinu. Věřím, že příští rok bude 
stejně úspěšný, trenéři získají další 
cenné zkušenosti a všechny děti  
z MŠ se stanou pohybově zdatnější 
a zamilují si sport stejně jako my,“ 
zhodnotil rok projektu jeden z jeho 
organizátorů Jaroslav Balaštík.  
 Lenka vaculová,

 tisková mluvčí města

Projekt „Sporťák“ bude pokračovat
 i v dalším školním roce 

Pilotní ročník projektu „Sporťák“ doběhl do svého konce. Po 
vyhodnocení úspěšnosti rozhodli otrokovičtí radní o jeho pokra-
čování i v příštím školním roce 2022/2023. 

Již příští měsíc město Otrokovi-
ce otevře v přístavišti na Baťově 
zcela nové zázemí Turistického 
informačního centra (TIC). Termín 
slavnostního otevření byl stano-
ven na 17. září. Otrokovická BESE-
DA, která je provozovatelem TIC, 
připravuje na tento den bohatý 
kulturní program. 

„Otrokovické přístaviště je vý-
znamným turistickým uzlem. Denně 
jím projdou či projedou stovky lidí, 
ať už na kolech, pěšky či jinými 
prostředky. To, co přístavišti dopo-
sud chybělo, bylo kvalitní zázemí.  
Z tohoto důvodu jsme se rozhodli  
v letošním roce prostor revitalizovat 
a zafinancovat z rozpočtu města. 
Lidé tak dostanou nové důstojné 
prostředí pro zábavu i odpočinek 
na cestách,“ uvedl otrokovický 
místostarosta Petr Ťopek.  

 Jako první prošel promě-
nou přilehlý park, který vyšel na  
1,6 milionu korun. Nyní se dokon-
čuje nové zázemí Turistického 
informačního centra, kde najdou 
lidé nejenom odpovídající sociální 
zařízení, ale také bufet s kvalit-
ním občerstvením. Tato investiční 
akce vyjde radnici bezmála na  

7 milionu korun. „Jsem moc rád, 
že město tento projekt realizuje  
a dává nám tak nové místo pro 
pořádání kulturně společenských 
událostí. Věřím, že se nám tam 
podaří připravit v průběhu roku 
programovou náplň, která za-
ujme široké publikum. Scénář 
slavnostního otevření přístaviště 
bude první vlaštovkou,“ řekl Filip 
Pastuszek, jednatel Otrokovické 
BESEDY, která je stoprocentně 
vlastněná městem a celoročně se 
stará o kulturně společenské dění  
v Otrokovicích. 

Slavnostní otevření nových 
prostor se uskuteční 17. září. Ve 
dvě hodiny odpoledne bude za 
účasti zástupců města přestřižena 
páska nového turistického centra, 
poté následuje kulturní program. 
„Návštěvníci se mohou těšit na 
vystoupení Ženského pěveckého 
sboru pod vedením Marka Obdr-
žálka, taneční pásmo orientálních 
tanečnic z Otrokovické BESEDY  
a koncert swingobluescountry 
kapely MixBand,“ vyjmenovala 
dramaturgyně Otrokovické BESEDY 
Alena Velecká s tím, že na tento den 
je zvána široká veřejnost. (šar)

Nové zázemí přístaviště bude otevřeno v září
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Chvilku před vámi vystupovala 
Heidi v Kvítkovicích. Mimochodem 
mám vás od ní moc pozdravovat.
Děkuji.

Heidi kromě svých hitů zazpívala 
jeden z vašich společných – Ztra-
cený ráj. A já vím, že v jednu chvíli 
byla úvaha, že byste společně vy-
stoupili i na Otrokovických letních 
slavnostech. Bohužel Heidi kvůli 
pracovnímu vytížení musela hned 
po svém vystoupení odjet. Nicmé-
ně mě napadá, kdy jste naposledy 
společně vystupovali?
Není to tak dávno. Ještě než přišel 
covid, připravoval jsem vánoční 
turné a jako hosta jsem si pozval 
právě Heidi. Při té příležitosti jsme 
spolu nazpívali jednu písničku Adam 
a Eva, která je součástí mého po-
sledního alba Moje československé 
Vianoce. A udělali jsme k ní i klip. 

Vy sám jste komponoval písnič-
ky celé řadě zpěváků. Máte však 
nějaký nesplněný sen, pro koho 
byste rád něco komponoval?
Těch snů mám hodně a jsem rád, že 
jsem mohl komponovat například 
pro Helenku Vondráčkovou, Richar-
da Müllera, Karla Gotta či Beátu 
Dubasovou. Ale co by mě opravdu 
potěšilo, tak kdyby se našel nějaký 
zahraniční interpret, pro kterého 
bych mohl něco složit a dobyl by   
s tím svět a žebříček hitparád. 

Ale svým způsobem se vám to  
i podařilo, protože váš song Voda, 

čo ma drží nad vodou je známý až 
v Jižní Koreji. Jak se to tak stalo?
Je to díky muzikálu Jack rozparovač 
(autorem hudby je Vašo Patejdl, 
pozn. red.), který se dostal do Koreje 
a měl obrovský úspěch. Korejci však 
chtěli celý ten příběh zasadit do své 
asijské kultury a poupravit si 
jej. Oslovili mě, zda bych 
jim nemohl poslat ještě 
nějaké jiné písničky, aby 
mohli ten příběh doplnit. 
Takže jsem to udělal a oni 
si vybrali Vodu. (smích) Tak-
že tato písnička zní v korejské 
verzi muzikálu.

Zajímalo by mě, jestli Korejci 
nechali písni i původní slova. Pře-
kládal jste si ji někdy?
Ono to bylo takto. Nejprve se náš 
text překládal do angličtiny a teprve 
z angličtiny byl přeložen do korejšti-
ny. A když jsme se byli s Edou Kreč-
marem (textař, pozn. red.) podívat 
na premiéru muzikálu, dívali jsme 
se na sebe a říkali jsme si: „Co myslíš,  
o čem to asi je?“ My to prostě neví-
me. (smích) 

Vy sám jste ale někde zmiňoval, 
že když jste začínal s kapelou Elán, 
tak jste chtěli prorazit do světa. Ale 
nepodařilo se to.
Bohužel v době, kdy jsme začínali, 
žili jsme za ostnatým drátem a Zá-
pad byl pro nás prakticky uzavřen. 
Ale pravda je, že jsme od toho 
„proražení“ možná nebyli daleko. 

Jednou, když jsme hráli v Amster-
damu, tak jsme dostali nabídku od 
zahraniční vydavatelské firmy, že  
s námi natočí album. Bohužel jsme 
to museli odmítnout, protože nám 
končily výjezdní doložky. Jediná 
možnost byla emigrace, což jsme 
nechtěli, protože nás doma čekaly 
naše rodiny. Takže jsme fungovali 
tady.

Na druhou stranu se vám do-
slova podařilo dobýt celé tehdejší 
Československo, potažmo i dnešní 
Česko a Slovensko, a to je podle mě 
poměrně obrovský výkon.
To máte pravdu a jsem za to hrozně 
rád.

K muzice vás přivedl otec, kte-
rý byl sám muzikant. Vedete k ní 
i vaše syny?
Můj otec byl poměrně přísný  
a nutil mě hrát na klavír. A mě to 
nebavilo. Až v pubertě přišel zlom. 
To jsem  začal muziku milovat,  
a to do takové míry, že jsem ji chtěl 
i studovat. To zase můj otec ne-
chtěl dovolit, protože říkal, že dělat 
muziku je těžké, protože buď v ní 
uspějete, nebo je to řehole.  Radil 
mi, abych šel nejprve na gymnázi-
um a tam se rozhodl. Já ho posle-
chl, ale protože i tam mě muzika 
držela, tak jsem se nakonec přihlásil 
na Akademii múzických umění, do 
oboru kompozice. No a když byli mí 
kluci malí, snažil jsem se stejně jako 
můj otec dát jim možnost hrát. Ani  
u nich se to neobešlo bez určitého 
nucení. Nakonec musím říct, že je-

diný, kdo se věnuje muzice, je 
můj prostřední syn, který 

má svou kapelu a hraje. 
Starší se hudbě nevěnuje 
vůbec a ten nejmladší  
s tím doslova praštil hned, 

jak ukončil první cyklus. 
(smích)

Po celou dobu našeho rozhovo-
ru na mě mluvíte bravurní češti-
nou, včetně „ř“. Přitom jste Slovák,  
i když jste narozen v Karlových Va-
rech. Čím se tedy cítíte více?
Abych pravdu řekl, tak jsem skutečně 
Čechoslovák, i když už deset let žiji  
v Praze. Když jsem na Slovensku, 
jsem doma tam, když zase v Če-
chách, tak jsem zase doma tady. 

Písně ale zpíváte slovensky.
To je pravda. Kromě jednoho songu 
na mém vánočním albu, kde jsem 
jednu skladbu zazpíval česky. Ale 
jinak vše zpívám slovensky, dokon-
ce i rozhovory dělám ve slovenštině, 
kromě toho našeho, který jsem začal 
v češtině. (smích)

Vaše jméno je nejvíce spojováno 
s kapelou Elán. Jak to vypadá  
s Jožem? Dočkáme se ještě někdy 
společného koncertu?

Absolutně nevím. Elán oficiálně 
skončil v roce 2018. Jožo se tehdy 
rozhodl, že už opravdu dál nechce 
hrát a Elán bez Joža nemá smysl.  
A nutit jej nemá taky smysl.

Nechybí vám Elán?
To víte, že ano. Bylo to sice náročné 
období, ale na druhou stranu velmi 
krásné. Takže pokud by se někdy 
vyskytla možnost vystoupit spolu, 
určitě by to bylo zajímavé pro 
spoustu lidí.

Tak to rozhodně a doufám, že 
se vám to opravdu někdy podaří 
uskutečnit. Jako hudebník jste 
celý život obklopený muzikou, 
míváte vůbec čas a náladu poslou-
chat i jiné kapely?
Abych řekl pravdu, tak tím, že  
s muzikou žiji prakticky od rána 
do večera, tak málokdy. Nicméně 
mám stále své oblíbence, které si 
občas rád pustím. Vyrůstal jsem 
na Beatles, mám rád Phila Collin-
se či kapely Blood, Sweat & Tears 
a mou srdeční záležitostí je skupi-
na Chicago. Poslouchal jsem ji od 
svého začátku a měl jsem možnost 
se s nimi i osobně potkat v Dánsku  
v Kodani, kde jsme si s Elánem 
hraním po barech vydělávali 
na nové nástroje. Dodnes mám 
schovaný jejich autogram.

Za pár minut už vás uslyší 
návštěvníci Otrokovických let-
ních slavností. Jak jste na tom  
s festivaly? Navštěvujete nějaké?
Nikdy jsem si nenechal ujít vy-
stoupení Phila Collinse, stejně tak 
jsem měl příležitost poslechnout 
si naživo Stinga. A teď je to tak, že 
jsem mému synovi navrhl, abychom 
společně navštívili nějaký festival 
či koncert, abych znal nejenom ty 
„staré“ páky, ale i ty nové. Nevím 
proč, ale zatím se k tomu moc 
nemá. (smích)

A má otázka na závěr. Prozra-
díte mi, jaké máte plány do bu-
doucna, ať už v rámci vystoupení, 
či komponování? Připravujete na-
příklad nějaký nový muzikál?
Doufám, že se konečně po třech 
letech uskuteční vánoční turné, na 
kterém jsme pracovali. A co se týká 
komponování, tak pravdou je, že 
nás hrozně zdržel covid. Divadla 
prakticky přestala po dva roky hrát 
a plánovat, takže víceméně dobíhají 
všechny termíny plánovaných před-
stavení. Ale mohu prozradit, že se 
na podzim chystá obnovená premi-
éra muzikálu Alenka v kraji zázraků, 
který se hrál původně v Hybernii, 
nyní se však přesune do Hudebního 
divadla Karlín. Novinkou je, že toto 
představení se bude hrát s živým or-
chestrem, takže momentálně píšu 
partituru.  Šárka Šarmanová

vašo Patejdl: Svou píseň voda jsem v korejštině slyšel, ale nevím, o čem je

Naživo. Vašo Patejdl vystoupil na Otrokovických letních slavnostech. 
 Foto: Martina Fojtíková
„Keby bolo niečo, čo sa ti dá zniesť, okrem neba nado mnou a mili-
ónov hviezd.“  I tento známý hit  legendární kapely Elán zazněl na 
10. ročníku Otrokovických letních slavností v podání hudebníka  
a také spoluzakladatele slovenské skupiny Vaša Patejdla.  Kromě 
této ústřední melodie k třetímu pokračování filmu Fontána pro 
Zuzanu napsal celou řadu dalších známých hitů, ale také muzikálů 
či soundtracků k filmům. Jeho melodie zpívá i celá řada českých 
a slovenských umělců, včetně Heidi Janků, která byla rovněž 
hostem festivalu.
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PŘEDPRODEJ: PO–PÁ 8.00–17.00
Tel.: 571 118 103, e-mail: predprodej@otrokovickabeseda.cz

PROGRAM | srpen 2022

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA! 
Více na www.otrokovickabeseda.cz

MEzi liniEMi / ivAnA KOtásKOvá
Výstava soch a akvarelů Ivany Kotáskové, výtvarnice a pedagožky vý-
tvarného oboru na ZUŠ R. Firkušného v Napajedlích. Vernisáž se uskuteční 
 v pondělí 29. 8. v 18.00 hodin v Městské galerii Otrokovice.

29. 8.
–

25. 9.
vstup

volný

Městská
galerie

sobota

27. 8.
–

neděle

28. 8.

DivADlO A BEsEDY 
s JAROslAvEM DUŠKEM
Sobota 27. 8. 2022: 14.00 hod. Beseda Na Slovíčko – beseda Jaroslava Duška  
a MUDr. Jana Vojáčka, 19.00 ČTYŘI DOHODY – legendární představení podle 
knihy Dona M. Ruize, založené na staré moudrosti Toltéků

Neděle 28. 8. 2022: 19.00 PÁTÁ DOHODA –  Pátá dohoda nás zavádí do hlubší rovi-
ny našeho sebeuvědomování a navrací nás k našemu vrozenému pravému já.
Vstupenky možno zakoupit pouze na: www.proudyinspirace.cz

velký sál

Proudy inspirace z. s., uvádí 

neděle

28. 8.
16.30 hod.

náMĚstÍ 2022 – RiPtEtO + záŘÍ
Letošní poslední dvojkoncert z cyklu Náměstí 2022. První část bude pa-
třit kapele Ripteto. Kombinace houslí a akustické kytary dala vzniknout 
zajímavým folk-rockovým aranžím známých českých a slovenských 
písní. Repertoár kapely tvoří písně od 60. let až po současnost, takže 
si na své přijdou všechny věkové kategorie. V druhé části koncertního 
odpoledne zahraje zlínská alternativně pop-rocková kapela Září, která 
tvoří vlastní kytarovou muziku s českými texty. 

náměstí
3. května

vstup

volný

Vstupenky pouze na: 
www.proudyinspirace.cz
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16.00 - 16.45  FRANK ZAPPA QUARTET
/ rockové chuťovky: F. Zappa, J. Hendrix, J. Satriani, T. Petty, etc.

17.30 - 18.15 RISSLA
                               / kolínská symfonic-rocková parta

19.00 - 19.45 JACKYE
                               / zlínská rocková kapela s vlastní tvorbou

20.30 - 21.15 IMORTELA
                               / otrokovická kapela hrající vlastní skladby ve stylu „melodic metal“

Třetí ročník 
přehlídky 

regionálních kapel.

  14.00   slavnostní otevření přístaviště 
   představiteli města

  14.05 – 14.20 vystoupení ŽENSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
   známé písně lidové i moderní

  14.30 – 15.00   taneční show skupin ORIENT OTROKOVICE
   - indické, španělské i orientální tance tančí   
   kurzy Otrokovické BESEDY

  15.30 – 17.00 MIXBAND - swingobluescountry kapela

Více informací na www.otrokovickabeseda.cz
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SPoLEČENSkÁ kRoNika

Uplynulo pět let, kdy nás opustil náš milovaný manžel, 
tatínek, dědeček a pradědeček, pan Miloslav UhŘÍČEk. 
Vzpomíná celá rodina.

Dne 16. června jsme si připomněli 10. výročí, kdy nás 
navždy opustil pan Jaroslav JaNota. Vzpomínají synové 
a sestry s rodinami.

Dne 25. června by se dožila 49 let paní Renata  
DoLEŽELovÁ. S láskou vzpomíná manžel Zbyněk, syn 
Zbyněk a celá rodina.

Odešla, ale zůstala v srdcích těch, kteří ji měli rádi. Dne  
1. července by se dožila 71 let naše milovaná maminka, 
paní irena kUČERovÁ. Stále s láskou a úctou vzpomínají 
dcera Lenka a syn Miroslav s rodinou.

neplačte, že jsme odešli, ten klid a mír nám přejte, jen 
věčné světlo vzpomínek nám stále zachovejte. Dne 3. čer-
vence jsme vzpomněli 6. výročí úmrtí dcery a sestry ivy  
PŘikRyLové a 25. srpna 6. výročí úmrtí vnučky a dcery  
Julinky MaŠLÁŇové. S láskou vzpomínají rodiny Při-

krylova a Mašláňova.

Dne 5. července uplynulo 6 let, kdy nás 
opustil pradědeček, dědeček, tatínek, pan 
František StaNěk, a 15. září tomu bude  
5 let, kdy nás opustila prababička, babička, 
maminka, paní anna StaŇkovÁ. S láskou 

vzpomínají synové Miloslav a František s rodinami. Děkujeme všem, 
kteří jste je měli rádi a vzpomínáte s námi.

Dne 10. července jsme si připomněli 5. výročí úmrtí pana 
Miroslava SUkUPa. Vzpomíná manželka Ludmila, rodina 
Čanigova a Matůšů.

Dne 10. července uplynuly 2 smutné roky, kdy nás opustil 
pan Bohumil PtÁČEk. Za tichou vzpomínku děkuje 
manželka a děti s rodinou.

není smrti tam, kde byl život vyplněn prací, láskou a obě-
tavostí… ve vzpomínkách nám zůstáváš. Dne 11. července 
uplynul rok, kdy nás opustil tatínek, dědeček, pradědeček, 
pan václav UtiNEk. Dne 6. srpna jsme vzpomněli jeho ne-
dožité 90. narozeniny. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte 

mu spolu s námi tichou vzpomínku. Děkuje dcera Marie s rodinou.

Dne 13. července jsme si připomněli 2. smutný rok, kdy nás 
opustil náš tatínek, dědeček a pradědeček, pan Jaroslav 
ZiMÁk. S láskou a úctou vzpomíná dcera a syn s rodinami.

Dne 17. července uplynul 1. smutný rok, kdy nás navždy 
opustil pan václav kovaŘÍČEk. Za tichou vzpomínku dě-
kuje manželka a děti s rodinami.

Dne 18. července uplynulo již 10 let, kdy nás navždy opustil 
náš manžel a tatínek, pan vladimír MotaL. S láskou stále 
vzpomínají manželka Eva, dcera Markéta s rodinou a nej-
bližší příbuzenstvo. 

není jednoduché se navždy rozloučit s člověkem, kterého 
jsme měli rádi a on nás. Dne 20. července 2021 odešel do 
lepšího světa pan ing. Jiří PokUSa. Za vzpomínku děkuje 
manželka Marie a synové Jan a Jiří s rodinami.

Dne 20. července uplynulo 21 let, kdy nás navždy opustil 
milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Zdeněk kaDLČÁk. S láskou vzpomínají a za tichou vzpo-
mínku děkují manželka a děti s rodinami.

V měsíci červenci se završila životní cesta 
obou našich rodičů. Dne 20. července jsme 
si připomněli 15. výročí úmrtí maminky, paní 
Marie hŮLové, a 24. července uplynulo  
10 let, co zemřel tatínek, pan Lumír hŮLa.  

S láskou stále vzpomínáme. Rodina

Dne 23. července uplynulo 8 dlouhých let, kdy nás navždy 
opustila paní Maruška MachÁLkovÁ. Stále vzpomínají 
manžel Oldřich, dcera Brigita a vnuk Daniel.

Dne 23. července jsme si připomněli 10. výročí, kdy nás 
opustil můj manžel, tatínek, dědeček a pradědeček, pan 
Miroslav BÁBÍČEk. S láskou a úctou vzpomíná manželka 
a synové s rodinami.

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve 
své lásce a dobrotě. Dne 24. července uplynulo dlouhých  
8 let, co nás navždy opustila naše drahá maminka, babič-
ka, teta, paní Ludmila SPURNÁ. Kdo jste ji znali, věnujte jí 
s námi prosím tichou vzpomínku. Syn Milan s manželkou 
Sylvou, vnuci Daniel a Milan, dcera Dana

Kdo v srdcích žije, neumírá. Dne 25. července uplynulo  
7 let od úmrtí naší milované manželky, maminky a babičky, 
paní  věry JaDRNÍČkové. S láskou vzpomínáme.

Dne 28. července uplynul 2. smutný rok od úmrtí naší mi-
lované manželky a maminky Drahomíry SEDLÁČkové.  
S láskou vzpomíná manžel a děti s rodinami.

Dne 28. července jsme vzpomenuli 10. výročí, kdy navždy 
„odletěl“ pan Jaroslav MaREk. Vzpomínají manželka, 
dcera a syn s rodinami.

Osud Ti nedopřál s námi být, ale v našich srdcích budeš stá-
le žít. Dne 31. července uplynuly 4 roky, co nás navždy 
opustila milovaná manželka, maminka, babička a sestra, 
paní Františka BEJČkovÁ. S láskou a úctou stále vzpomí-
ná celá rodina.

Dne 1. srpna uplynul první smutný rok, kdy nás navždy 
opustila moje manželka Marie MRvÍkovÁ. S láskou na ni 
vzpomíná manžel, celá rodina a přátelé.

Dne 1. srpna uplynul druhý smutný rok, kdy 
nás navždy opustil pan Emil ZBRaNEk, a dne 
25. září vzpomeneme 9. výročí úmrtí paní 
Františky ZBRaNkové. S láskou vzpomíná 
syn Richard s rodinou.
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Společenská kronika:  základní cena za  zveřejnění je 200  (a  více, dle 
délky textu) Kč vč. DPH/osoba. 
Podklady a platby přijímá: TIC: Po–Pá 8–17hod., tel.: 571 118 103 
Text včetně scanu fotografie je také možné zaslat  
e-mailem na: redakce@otrokovickenoviny.cz

SPoLEČENSkÁ kRoNika

Dne 1. srpna uplynuly dva roky, kdy nečekaně odešel pan 
Stanislav kRÁLÍk. Stále vzpomínají manželka, dcera a syn 
s rodinami. Děkujeme za tichou vzpomínku.

Kdo v srdcích žije, neumírá… Dne 2. srpna uplynulo 25 let 
od chvíle, kdy nás opustila naše maminka a babička, paní  
Marie ZiMÁkovÁ. S úctou a láskou vzpomínají dcery s ro-
dinami. Děkujeme těm, kteří vzpomenou s námi.

Dne 5. srpna uplynuly 4 smutné roky, co nás opustila mi-
lovaná manželka, maminka, sestra, babička, teta a švag-
rová, paní věra DUDEŠkovÁ. S láskou vzpomíná celá 
rodina.

Odešel jsi, jak si to osud přál, ale v našich srdcích a vzpomín-
kách zůstáváš stále dál. Dne 6. srpna uplynul 1. rok, co nás 
navždy opustil drahý manžel, tatínek, dědeček a praděde-
ček, pan oldřich aDÁMEk. S láskou a vděčností vzpomí-
nají a za tichou vzpomínku děkují manželka, dcery a syn  
s rodinami, vnuci a pravnuci.

Tvé srdce toužilo žít a Ty jsi musela odejít od svých drahých, 
jež jsi měla tolik ráda, jež jsi uměla svou láskou hřát. Dne  
6. srpna uplynul první smutný rok, kdy nás navždy opustila 
naše milovaná Miloslava MokRoŠovÁ. S láskou vzpomí-
nají manžel Antonín, dcera Daniela s rodinou, syn Roman 

s rodinou.

Dne 7. srpna jsme vzpomněli 9. výročí úmrtí mé maminky, 
paní Libuše NohELové. S láskou vzpomíná dcera Marti-
na.

Je to již 20 let, co nás 9. srpna opustil náš milovaný manžel, 
tatínek a dědeček, pan Jan vaŠEk. Kdo jste ho znali, vě-
nujte mu tichou vzpomínku s námi. Věra – manželka a dce-
ry Jana a Martina se svými rodinami.

Dne 13. srpna by se dožil 90 let pan Josef koLÁŘ. Zároveň 
jsme si připomněli 19. dubna 22. výročí úmrtí. Za vzpo-
mínku děkuje manželka a synové s rodinami.

Dne 14. srpna uplyne 10 let od úmrtí pana Silvestra  
voZÁBaLa. S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodi-
nami.

Dne 15. srpna uplyne 10 let, co nás opustil pan Jarda ŠiŠka. 
S láskou vzpomíná manželka a děti s rodinami. Vzpomeňte 
s námi.

Dne 15. srpna uplyne 7 let od úmrtí našeho tatínka, dě-
dečka a pradědečka, pana Jaroslava DoLEŽELa. S láskou 
vzpomínají dcery s rodinami.

Dne 16. srpna uplyne druhý smutný rok, kdy nás opusti-
la věra hEiDEBREchtovÁ, rozená Valentová. S láskou 
vzpomínají rodiče a sestra s rodinou. Děkujeme všem, kdo 
vzpomenou s námi.

Dne 16. srpna uplyne 22 let od úmrtí pana karla vEČEŘi.  
S láskou stále vzpomíná dcera Miroslava s rodinou. 

Dne 17. srpna uplyne 5. rok, co nás opustil můj manžel, 
tatínek, dědeček, pradědeček, pan Jaromír NovÁk. S lás-
kou vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Kdo Tě znal, vzpomene, kdo Tě měl rád, nezapomene. Dne  
18. srpna uplyne 10 let, co nás navždy opustil pan Josef 
GLoZyGa. S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodi-
nami.

Dne 26. srpna by pan Zdeněk ZiMÁk oslavil nedožitých  
85 let. Kdo jste ho měli rádi, vzpomeňte si s námi. Manželka 
a děti Hanka a Zdeněk

Čas plyne, vzpomínky zůstávají. Dne 27. srpna vzpomene-
me 10. výročí úmrtí pana antonína vÍtka. S láskou vzpo-
míná manželka a děti s rodinami.

Dne 28. srpna by oslavil 90. narozeniny pan František  
kLEMENta. Kdo jste jej znali, věnujte mu prosím tichou 
vzpomínku. Manželka Marta a dcera a syn s rodinami

Dne 29. srpna si připomeneme 20. výročí úmrtí pana Josefa 
ZÁMEČNÍka. Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu  
s námi tichou vzpomínku. Manželka Věra a dcery Lenka  
a Jitka s rodinami

Dne 2. září to bude rok, co nás navždy opustil manžel, ta-
tínek, dědeček, švagr, strýc, kamarád Jiří hUBENÝ. S lás-
kou vzpomíná rodina.

Dne 3. září si připomeneme 5. výročí úmrtí pana Milana 
vEČEŘi. Vzpomínají manželka Danuše spolu s rodinami, 
synové Milan a Zdeněk a dcera Lenka.

PoDěkovÁNÍ

Děkujeme za účast a květinové dary příbuzným, přátelům a známým, 
kteří doprovodili dne 17. června na poslední cestě pana Františka 
NovotNého. Děkujeme také farnosti a pohřební službě za důstojné 
rozloučení.

Dne 30. června jsme se rozloučili s naším manželem, ta-
tínkem, dědečkem, pradědečkem, panem Františkem 
LaNGEREM, který odešel ve věku nedožitých 81 let. Dě-
kujeme touto cestou všem přátelům a známým, kteří do-
provodili manžela na poslední cestě, za projevenou sou-

strast a květinové dary. Zároveň děkujeme pohřební službě Pieta za 
zajištění důstojného rozloučení. Manželka a děti s rodinami
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BLahoPŘÁNÍ

Před 60 lety si řekli ano manželé alena a karel  
FLEiSchMaNNovi. K diamantové svatbě jim hlavně 
zdraví přejí dcery Blanka a Alena s rodinami.

Dne 16. června oslavila krásných 75 let moje manželka 
Františka SvoBoDovÁ. Hodně zdraví a dlouhého žití 
přejí manžel, dcera, vnuk a vnučka.

Dne 9. července oslavil 85 let pan Josef PoLÍNEk. Hodně 
zdraví do dalších let přeje syn Petr s rodinou a Zdenek.

Dne 17. srpna oslaví životní jubileum 90 let paní věra  
ŽohovÁ. Hodně zdraví do dalších let přeje dcera Blanka  
a syn Pavel s rodinami.

iNZERcE

Prodám 4 velmi zachovalé zimní 
pneu, najeto 700 km, rozměry 
215/60 R 17, i se stojanem. Cena  
3 000 Kč. tel.: 602 381 037.

Muž, 66 let, hledá ženu na 
dlouhodobý hezký vztah. 
tel.: 731 250 963.

Na začátku léta 1930 vyšel už 
samostatný článek, který lákal na 
koupání v řece Moravě: „Že by 
se Zlíňané neměli kde koupat? 
(…) Není to sice ve Zlíně přímo, 
ale dvacetiminutová cesta au-
tobusem nepadá příliš na váhu, 
chceme-li se v neděli řádně vy-
koupat a vyslunit. A na Bahňáku 
za Otrokovicemi, na pozemcích 
Baťových závodů, kudy protéká 
řeka Morava, je obojího dostatek.“

Každým následujícím rokem 
koupaliště na řece Moravě využí-
valo více a více lidí, v roce 1931 při-
byl stánek s občerstvením a stejný 
rok navštívil místo i sám Tomáš 
Baťa se svou manželkou Marií. Na 
písčitém břehu se podle tehdejších 
zpráv opalovaly už stovky lidí  
a další stovky se koupaly. Kou-
paliště se nacházelo v místech  
u dnešní moravní lávky. O tři roky 
později k bufetu přibyla i restaura-
ce, bylo vybudováno taneční kolo, 
volejbalové hřiště či skákací prkno 
a návštěvníků už byly, zejména ze 
Zlína, tisíce.

Největší změnu zaznamenalo 

říční koupaliště v roce 1935, kdy 
byla na hladině řeky vybudová-
na velká dřevěná plovárna, kte-
rá byla zakotvena na 70 pon-
tonových lodích, měřila 103 m 
na délku a 16,5 m na šířku. Byla 
rozdělena na tři bazény, pro děti, 
neplavce a plavce. Plovárna po-
skytovala koupání nejméně pro  
2 000 osob a u Otrokovic tak 
vzniklo největší koupaliště na 
Moravě. Přibyly tenisové dvorce, 
ping-pong, ruské kuželky nebo 
půjčovna kanoí a loděk. Ve stejné 
době bylo vybudováno i první zá-
zemí dnešního veslařského klubu.

V roce 1938 se přesunula hlavní 
pozornost na nově vybudované 
moderní koupaliště s filtrovanou 
vodou na dnešní Mánesově ulici, 
které slouží dodnes. Zanedlouho 
se dočkali i sami Zlíňané a vznikl  
„Baťák“ přímo u zlínské továrny. 

Z koupaliště u Moravy nezbylo 
prakticky nic, taneční kolo, kte-
ré jako poslední relikt zůstalo  
v lese u přístavu, vzalo za své letos  
v lednu. vít Marek, 
 Ať žije Baťov

Největší koupaliště na Moravě 
se nacházelo v otrokovicích

Když Tomáš Baťa odkoupil v roce 1929 nedaleko Otrokovic po-
zemky u řeky Moravy, nezískal jen přístup k užitkové vodě pro 
své továrny, ale i přístup k vodě, která mohla sloužit k letnímu 
koupání jeho zaměstnanců. Pokud jste se totiž chtěli ve Zlíně 
na konci dvacátých let osvěžit koupáním, moc možností jste 
neměli, většina obyvatel Zlína tedy jezdila do širokého okolí. 
Proto firma už v roce 1929, kdy získala přístup k pozemkům 
na tehdejším Bahňáku, ve firemních novinách informovala  
o možnosti koupání u Otrokovic. 

Pozvánka na slavnostní obřad 
vsypu ostatků spoluobčanů, 

který se koná

v pátek 16. září 2022
začátek v 15 hodin

PiETA – pohřební služba Otrokovice, tř. Osvobození 141, tel.: 577 932 430

Případní zájemci o vsyp se mohou přihlásit v kanceláři PIETY 
nejpozději do 8. září 2022.

na hřbitově v Otrokovicích-Kvítkovicích

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
Kvasice Vyplatíme vám

 1 000–3 000 Kč
tel.: 603 972 558

Na místě vystavím ihned platný doklad 
ekologické likvidace

email: marek.dynka@seznam.cz

Odvoz ZdARmA

Kancelář na ulici Havlíčkova, 
hned za křižovatkou směr 

k vlakovému nádraží mezi 
pekárnou a realitní kanceláří, 

u zastávky autobusu č.55 
nebo č.70.

Již pátým rokem mohou lidé zcela 
zdarma navštěvovat na půdě kostela 
sv. Vojtěcha Filmový apoštolát, a to 
vždy každé druhé a čtvrté pondělí  
v měsíci od 18.30 hod. Další ročník 
zahájíme v pondělí 12. září americkým 
snímkem Válečný kabinet (o síle mod-
litby) a 24. září pak film Mlčení (o pro-
následování křesťanů v Japonsku).  
V hlavní roli se představí Liam Nee-
son. Čekají na vás také další filmy, např. 
Gran Torino, Zlom, Posel naděje, Na 

vrchol,  Válečný kůň, Bakhita 1. a 2. díl, 
Mrtvý muž přichází a mnoho dalších. 
A 12. prosince připravujeme v kinosá-
le Otrokovické BESEDY americký film 
Pošli to dál, který byl natočen podle 
skutečných událostí.

Filmy s křesťanskou tematikou, kte-
ré nejvíce oslovují, jsou často natoče-
ny lidmi, kteří vůbec nejsou  křesťany 
a k církvi mají zdrženlivý vztah. 

 Pavel Záleský,
 farnost Otrokovice

Další ročník Filmového apoštolátu startuje v září 
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StŘEDiSko tRÁvNÍky, tř. Osvobození 168, 
Otrokovice, mobil: 739 075 711, 734 235 962

 
Nabídka pro děti ze ZŠ  
Atletická přípravka 1 hod./1x týdně 1 400 Kč
Basketbal 1,5 hod./1x týdně 1 700 Kč
Experimentátor  2 hod./1x za 14 dní 1 400 Kč
Flétna 1 hod./1x týdně 1 600 Kč
Florbal dívky 1,5 hod./1x týdně 1 700  Kč
Florbal kluci 1,5 hod./1x týdně 1 700  Kč
HIIT 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Jumping I.  1 hod./1x týdně 1 500  Kč
Jumping II. 1 hod./1x týdně 1 500  Kč
Keramika začátečníci 1 hod./1x týdně 1 400  Kč
Keramika pokročilí 1 hod./1x týdně 1 400  Kč
Kouzlo kuchyně 2 hod./1 x za 14 dní 2 300  Kč
Kreativní svět 1,5 hod./1x týdně 1 500  Kč
Kytara začátečníci          1 hod./1x týdně  1 600  Kč
Kytara pokročilí            1 hod./1x týdně  1 600  Kč
Malý přírodovědec     2 hod./1x za 14 dní 1 300 Kč
Mažoretky 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Modelář  hod./1x za 14 dní 2 000  Kč
NERF kroužek 1,5 hod./1x týdně 1 400  Kč
Rybáři 2 hod./1x za 14 dní 1 200  Kč
Šachy 1 hod./1x týdně 1 600  Kč
Výrazový tanec              1,5 hod./1x týdně 1 400  Kč

Nabídka pro předškolní děti  
Angličtina v pohybu 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Atletická školka  1 hod./1x týdně 1 400  Kč
KIDS dance 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Sporťáček 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Šikulka I. 1 hod./1x týdně 1 400  Kč
Šikulka II. 1 hod./1x týdně 1 400  Kč
Tvořínek 1 hod./1x týdně 1 400  Kč
Žížalky 1 hod./1x týdně 1 300  Kč

Nabídka rodinných aktivit  
Berušky 2 hod./1x týdně   1 400 Kč/dítě
                                                                               800 Kč/ dosp.
Opičky 1 hod./1x týdně 900 Kč/osoba

Nabídka pro děti ze ZŠ
Atletika hrou                   1 hod./1x týdně 1 400 Kč    
Barevný ateliér 2 hod./1x týdně 1 800  Kč

Hands up 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Kondičák s Tomem 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Kondiční gymnastika 1,5 hod./1x týdně 1 700  Kč
Kytara pokročilí             1 hod./1x týdně  1 600 Kč
LEGOhrátky 1,5 hod./1x týdně 1 400  Kč
Paletka  1,5 hod./1x týdně 1 600  Kč
Rybářský klub                2 hod./1x týdně      1 200 Kč
Street dance 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Zábava pro kluky 2 hod./1x týdně 1 600  Kč

Nabídka pro předškolní děti  
Atletika hrou                   1 hod./1x týdně    1 400 Kč
Barvička 1 hod./1x týdně 1 400  Kč
Hravá angličtina 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Malí neposedové 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Malůvky 1 hod./1x týdně 1 400  Kč
Minigymnastika 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Předškoláček 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Velcí neposedové           1 hod./ 1x týdně    1 300 Kč
Vrtilky I. 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Vrtilky II.                           1 hod./1x týdně    1 300 Kč

Nabídka rodinných aktivit  
Klokánci 1 hod./1x týdně 
 900 Kč/osoba
Špuntíci 2 hod./1x týdně 
                                           1 400 Kč/dítě, 800 Kč/dosp.
Nabídka pro dospělé
Zpátky do formy            1 hod./1xtýdně    2 400 Kč

Nabídka pro děti ze ZŠ  
Aerobiková přípravka   1 hod./1x týdně      1 300  Kč
Angličtina hrou               1 hod./1x týdně    1 300 Kč
Atletika                                 1 hod./1x týdně     1 300 Kč
Divadelní svět                   1 hod./1x týdně     1 300 Kč
DIY kreativní tvoření 1,5 hod./1x týdně 1 500  Kč
EKO recykláček 1 hod./1x týdně 1 200  Kč
Fantasy klub 2 hod./1x za 14 dní 1 300  Kč
Florbal 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Keramika 1,5 hod./1x týdně 1 500  Kč
Kondiční cvičení  1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Mažoretky 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Mixík 1 hod./1x týdně 1 200  Kč
Mlsný jazýček 2 hod./1x za 14 dní 2 300  Kč
Orientální tance 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Průzkumník přírody 1 hod./1x týdně 1 200  Kč

Rybářský klub 2 hod./1x za 14 dní  1 000  Kč
Soutěžní aerobik AT Tlumačov
                                     délka podle skupiny 1 300  Kč
Sporťák 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Vlakový modelář 1,5 hod./1x týdně 1 500  Kč

Nabídka pro předškolní děti  
Aerobiková přípravka 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Angličtina hrou 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Sedmikráska 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Soutěžní aerobik AT Tlumačov 
    délka podle skupiny 1  300  Kč
Tvořínek                               1 hod./1x týdně     1 400 Kč
Žabičky I.                           1 hod./1x týdně     1 400 Kč
Žabičky II.                          1 hod./1x týdně     1 300  Kč

Nabídka rodinných aktivit  
Cvrčci                                1 hod./1x týdně   
                                                                      900 Kč /osoba 
Čiperkové                        2 hod./1x týdně 
                                            1 400 Kč/dítě, 800 Kč/dosp.
Nabídka pro dospělé  
Aerobik „Megaveloši“ 1 hod./1x týdně 1 500  Kč
Keramika                          2 hod./1x týdně   2 400 Kč

Nabídka pro děti ze ZŠ
Bowling 1 hod./1x týdně 1 700  Kč
Cyklokroužek 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Deskohravé stolečky    1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Discodance 75 min./1x týdně 1 400  Kč
Famfrpál 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Inline a lední brusle  1 hod./1x týdně 1 600  Kč
Klub instruktorů  2 hod./1x za 14 dní     200  Kč
Klubovna 1,5 hod./1x týdně 1 400  Kč
Králičí hop 1 hod./1x týdně 1 300  Kč
Lovci podnikavých duchů
 2 hod./1x za 14 dní 1 500  Kč
Mix dance 1,5 hod./1x  týdně 1 500  Kč
RC auta 1,5 hod./1x  týdně 1 600  Kč
Reportér 1 hod./1x týdně   1 300  Kč
Roztleskávačky  1 hod./1x týdně   1 300  Kč
Šipky  1 hod./1x týdně   1 300  Kč
Zumba  1 hod./1x týdně   1 300  Kč
Zumba junior  1 hod./1x týdně   1 300  Kč

Nabídka rodinných aktivit

Šipky pro  rodiče s dětmi
                                   1 hod./1x týdně          900  Kč/os.

NaBÍDka ZÁJMovÝch kRoUŽkŮ DDM SLUNÍČko Na ŠkoLNÍ Rok 2022–2023 

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ JE POUZE ONLINE FORMOU OD 1. SRPNA 2021 OD 8 HODIN. UVEDENÉ CENY JSOU ZA CELÝ ŠKOLNÍ ROK.
Další podrobné informace ke kroužkům i platbám naleznete na www.ddmslunicko.cz

StŘEDiSko tLUMaČov, Masarykova 63, 
Tlumačov, mobil: 739 075 689, 734 235 960

DětSké DoPRavNÍ hŘiŠtě, Lidická 1286, 
mobil: 702 240 341, 739 615 256

cENtRUM voLNého ČaSU BahŇÁk, 
tř. Spojenců 569, Otrokovice

mobil: 734 235 964, 739 075 716

Jsme tu pro Vás už 30 let

PiEta – JiŘÍ hERNÍk

PohŘEBNÍ SLUŽBa 
otRokovicE

Kancelář: tř. Osvobození 141, 
Otrokovice (naproti Kauflandu)

tel.: 604 147 508 NoNStoP
tel.: 577 932 430

Rodinná firma - provádíme 
komplexní služby

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

Tel.: 604 988 815
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PohNi městem: vyberte návrh, který město zrealizuje











odpočinkové přístřešky 
 u přístaviště na Baťově 

cena: 480 000 kč
návrh na umístění pěti nových pří-
střešků s posezením, které nahradí 
stávající, jež po revitalizaci území 
už nekorespondují s okolím. Oddě-
lené přístřešky přispívají k soukromí 
návštěvníků a chrání je před ostrým 
slunečním zářením i větrem. 

Doplnění parkovacích míst  
u Domu s pečovatelskou 

službou kvítkovice 

cena: 450 000 kč
Z důvodu nedostatku prostoru pro 
parkování vznikl návrh na doplnění 
šesti parkovacích míst do travnaté 
plochy . Rozšíření parkoviště pomůže 
jak obyvatelům domova, tak i ná-
vštěvám v tomto zařízení. 

chytré lavičky na nám. 3. května 

cena: 495 000 kč
návrh na umístění 2 chytrých laviček 
v blízkosti zastávek MhD na náměstí  
3. května. Chytrá lavička slouží nejen  
k odpočinku, ale nabízí i možnost dobít 
si mobilní telefon. Je zde vysoká kon-
centrace lidí, kteří by tuto možnost jistě 
využili. Díky solárním panelům jsou 
energeticky soběstačné. 

Psí hřiště trávníky 
cena: 480 000 kč
Se  vzrůstající výstavbou v okrajových 
částech města stále ubývá možností 
pro volné venčení psů. Ve městě není 
prostor vyhrazený jen pro pejskaře. 
Psí hřiště je oblíbeným místem pro 
výcvik a výchovu. Areál je oplocený, 
a tudíž nehrozí volné pobíhání psů 
v lokalitě. 

Workout ve Freetime zóně 
otrokovice-trávníky 

cena: 398 000 kč
návrh počítá s vybudováním workou-
tové sestavy ve freetime zóně na 
Trávníkách. V místě je již skatepark  
i nově vybudovaný pumptrack a do 
budoucna se plánuje parkurové hři-
ště. Workout je doplnění sportovních 
aktivit v zóně. hřiště mohou využívat 
všichni občané města bez rozdílu věku.

hlasovací lístek

1.  2. 	 3. 
4. 	 	5. 		 6. 
7.   8. 	 9. 

Křížkem označte jeden z vybraných návrhů. hlasovací lístek 
vystřihněte a odevzdejte jej osobně na podatelnu MÚ Ot-
rokovice, nám. 3. května, nebo odešlete poštou v obálce  
s názvem: „Pohni městem“ na adresu: MÚ Otrokovice, nám. 3. května 1340, 
765 02 Otrokovice, a to nejpozději do 30. září 2022. hlasovat můžete také  
prostřednictvím webu www.otrokovice.cz

hlasuji pro návrh číslo: Postup při hlasování:
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venkovní posilovna 
pro seniory 

cena: 456 000 kč
Venkovní fitness prvky pro seniory 
nabízí možnost protažení celého 
těla. navržená sestava obsahuje  
8 cvičebních prvků, které jsou sesta-
veny ze strojů pro aerobní cvičení  
a koordinaci těla. Vše je doplněno  
o dvě lavičky. hlavním cílem je spojit 
pobyt venku s aktivním pohybem.

Lavičky pro odpočinek  
ve stínu v ulici Svobodova  

cena: 45 000 kč
návrh pěti nových laviček s opěra-
dlem pro odpočinek. hřiště je dob-
ře situované, v létě odpoledne tam 
nesvítí slunce. Proto je místo vyhle-
dáváno seniory i maminkami s dět-
mi k odpočinku a posezení. Stávající 
lavičky jsou bez opěradla. Lidé se tak 
nemohou pohodlně opřít a posedět.

cyklomyčky u cyklostezek 
cena: 400 000 kč
návrh na umístění cyklomyček u pří-
staviště a dopravního hřiště, kde si 
mohou cyklisté po návratu z vyjížďky  
umýt kolo a nemusejí se obávat ušpi-
nění při transportu či uskladnění doma. 
Kolo se myje zdarma a bez chemie. 
Samozavírací ventil pustí vodu vždy 
zhruba na čtvrt minuty, k dispozici je 
i kartáč.




Zahrada mateřské 
školy otrokovice 

cena: 450 000 kč
návrh na rekonstrukci chodníků, 
schodišť a plotů, které jsou pro děti 
nebezpečné. V rámci úpravy by se 
asfaltové plochy měly změnit na plo-
chy tartanové. Pro letní osvěžení je 
možnost prostor doplnit mlhovištěm 
a případně novými herní prvky.
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Významnou 27člennou delegaci 
ze Slovenska přivítala 8. června 
Střední průmyslová škola Otrokovi-
ce. V jejím čele stál Štefan Chudo-
ba, státní tajemník Ministerstva 
školství, vědy, výzkumu a sportu 
Slovenské republiky z let 2012 až 
2014, který v současné době půso-
bí jako expert pro odborné školství 
pro Evropskou komisi a Světovou 
banku. Spolu s ním přijeli hejtmani 
vybraných slovenských krajů, ře-
ditelé středních odborných škol  
a pracovníci odborů školství.

Cílem návštěvy byla prohlídka 
školy, odborných učeben, dílen  
a Experimentária a následně disku-
ze všech zúčastněných s vedením 
školy. „Zaujaly mě školy, které ve 
Zlínském kraji patří mezi špičkové. 
Pokud jde o SPŠ Otrokovice, je to 
jedna z mála škol, která si udržela 
nejenom kvalitu vzdělávání, ale při-
dala k tomu něco neskutečného 
v oblasti popularizace vědecko-
technického vzdělávání. Experi-

mentárium je skvělá věc. V rámci  
spolupráce se Světovou bankou  
a Evropskou komisí jsem si vytipo-
val vaši školu jako příklad dobré 
praxe,“ uvedl Štefan Chudoba.

Experimentárium SPŠ Otro-
kovice vzniklo v rámci projek-
tu Centra vzdělávání – Centra 
přírodovědného a technického 
vzdělávání pro moderní výuku 
žáků středních a základních škol 
ve Zlínském kraji. Cílem práce  
v Experimentáriu je motivace žáků 
základních škol ke studiu tech-
nických a přírodovědných oborů. 
Vybavení je na vysoké úrovni. Žáci 
mohou pracovat s elektronovým 
mikroskopem, 3D scannerem, 3D 
tiskárnou, plotrem, ionosepem, 
nákladnými výukovými panely 
prakticky demonstrujícími rozvoj 
a využití technologií v moderním 
domě, včetně tepelného čerpadla, 
solárních panelů či kamerového 
systému.   Jana cenková,

 šéfredaktorka portálu Zkola

Všem, kteří doma pečují o osobu 
s chronickým duševním onemocně-
ním, starší 45 let či seniora, nabízíme 
pomocnou ruku – služby denního 
stacionáře. Individuálním a partner-
ským přístupem pracujeme na 
osobním rozvoji klientů, posiluje-
me jejich soběstačnost a podpo-
rujeme jejich začlenění do běžné 
společnosti. Klienti stacionáře mají 
na výběr ze široké škály možností, jak 
blahodárně trávit společně prožitý 
čas (např. cvičení, tvůrčí aktivity, pe-
čení, výlety, kulturní a společenské 
akce). Promyšlený denní program 
umožňuje klientům stacionáře 
zachovat smysluplný, hodnotný  
a důstojný život. Denní stacionář 
je k dispozici od pondělí do pátku 
od 7 do 15.30 hodin, přičemž si lze 
dohodnout, ve kterých dnech do 
něj klient bude docházet. Přepravu 
klientů zajišťuje rodina nebo za-
městnanci organizace.

Podporujeme psychickou a fy-
zickou soběstačnost a nezávislost 
klientů s cílem umožnit jim v nejvyšší 
možné míře zapojení do společnosti 
v běžných oblastech života. K tomu 
nabízíme širokou škálu aktivizačních 
činností (např. pohybová a taneční 
terapie, terapeutické techniky, 
terapie se zvířaty – canisterapie  

a hipoterapie, sportovní činnosti, 
výlety po okolí, zážitkové přednáš-
ky, kognitivní trénink, reminiscenční 
terapie, smyslová aktivizace). 

Letošní léto je co do nabídky ak-
tivit doslova nabité. Naši klienti již 
měli možnost prohlédnout si krásy 
města Zlína, nedalekých Luhačovic 
nebo navštívit zámek Napajedla. Vý-
letním vláčkem se projeli po Baťově 
a blízkém okolí. Letní prázdniny jsme 
přivítali tradiční grilovačkou za pě-
veckého doprovodu Jiřího Kury. 
V blízké době čeká naše klienty 
a jejich rodinné příslušníky kromě 
pravidelných aktivit plavba lodí po 
Baťově kanálu, projížďka kočárem, 
výlet do Kovozoo ve Starém Městě, 
taneční odpoledne s Petrem Vele-
tou nebo hudební vystoupení DH 
Ořechovjané. 

Pro seniory je také důležitý 
kontakt s jinou generací, proto 
spolupracujeme s MŠ Otrokovice  
v rámci programu Povídej a s Gym-
náziem Otrokovice. Právě studenti 
gymnázia pravidelně navštěvují 
naše seniory a berou je na projížď-
ky rikšou či elektrickým skútrem po 
blízkém okolí. Rikšu, skútry i jiné si 
může zapůjčit i veřejnost v naší půj-
čovně kompenzačních pomůcek.  

 SENioR otrokovice

Již podruhé během tří let připravila 
ZUŠ Otrokovice pro své žáky vý-
tvarného a tanečního oboru tvůr-
čí pobytový kemp v chorvatském 
Rabacu. 

Po dobu jednoho týdne měly 

děti  možnost vyzkoušet si netra-
diční výtvarné i pohybové aktivity, 
na které v rámci běžného školního 
roku nezůstává moc času. Celý tý-
den byl naplněn mnoha úžasnými 
zážitky. Výstupem byla kooperace 
mezi oběma obory, které se takto 
vzájemně propojily v umělecké 
oblasti. Výtvarníci ukázali něco 
ze ,,svého“ oboru tanečníkům  
a na oplátku tanečníci obohatili 
výtvarníky společným tanečním 
výstupem, který s chutí pilova-
li po celou dobu tohoto pobytu  
v nádherném kempu přímořského 
městečka Rabac. 

 Žáci si jistě tento pobyt užili  
a už nyní se těšíme v září na další 
zájemce  do výtvarného i taneční-
ho oboru, kteří možná budou 
dalšími účastníky takové další su-
per tvůrčí expedice, kde se nikdo 
nenudí! ZUŠ otrokovice
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Obložnost lůžek SENIORu Otrokovice za I. pololetí 2022

Domov pro seniory B Domov pro seniory C Domov se zvláštním režimem

Odlehčovací služba B Odlehčovací služba C

Při poskytování služeb máme vždy na paměti, že SENIOR je pro 
naše klienty skutečným domovem, o čemž vypovídá i dlouhodobě 
vysoký zájem převyšující naši nabídku sociálních služeb. Vytí-
ženost kapacit služeb SENIORu se pohybuje nad 97 %. 

StRoJNÍ ÚDRŽBÁŘ 
– SvÁŘEČ

PŘiJME ZaMěStNaNcE
 Na PoZicE:

StRoJNÍ ÚDRŽBÁŘ

Požadované vzdělání: odborné vyučení bez maturity

Místo výkonu práce: Deza, a. s., provoz Organik, tř. T. Bati 1764, Otrokovice

 Benefity:

• Práce na ranní směně
• Bonusy/prémie/příplatky
• 6 týdnů dovolené
• Nadstandardní lékařská péče

• Sleva na firemní výrobky / služby
• Příspěvek na penzijní/ životní poj.
• Vzdělávací kurzy, školení
• Kafetérie

Kontaktní osoba: Bronislava Šumická, tel.: 577 662 712, e-mail: b.sumickadeza.cz

Léto na SENioRu bylo nabité 
nejrůznějšími aktivitami

Žáci ZUŠ vyrazili na tvůrčí kemp do chorvatska

Expert Evropské komise a Světové banky na SPŠ 
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Škola vždy byla a je rámec pro činnost  
a práci učitelů a nemůže být lepší než 
její učitelé. Je to vlastně jakýsi svět  
v malém. Svět, do kterého navíc patří 
děti, naše budoucí generace. 

Práce učitele byla vždy pod 
drobnohledem veřejnosti. Málo-
kdy oceňovaná, uznávaná a kladně 
hodnocená. Pedagogové mi dají urči-
tě za pravdu, když upřímně napíši, jak 
je jejich práce náročná na psychiku, 
vyčerpávající a nutno říci, že bez toho, 
že by neměli svou práci opravdu rádi, 
by ji dělat nemohli. Učitelství – je sku-
tečně těžké povolání, a proto potřebuje 
uznání, lidskou podporu a povzbuzení. 
Člověk pro učitelství musí mít vlohy, 
učení musí učitele těšit. není totiž nic 
smutnějšího než otrávený učitel či uči-
telka. A také platí, že učitel působí víc 
svým příkladem než tím, co učí a naučí.

Situace ve školství, ve stále probí-
hajících změnách a v reformách není 
lehká. S vývojem společnosti se musí 
měnit také školy, učení a přístup učitelů. 
Učitelé si uvědomují své poslání a jdou 
s dobou, jsou flexibilní. Ve školách se 
odehrává rušný život, je bohatý a vede 
děti a žáky novými formami, metodami  
a přístupy tam, kam je potřebují 
směřovat nejen učitelé, ale celá naše 
společnost.

Mám radost, že jsou naše základní 
školy, mateřská škola a dům dětí zá-
sluhou ředitelů a učitelů, ale hlavně 
zřizovatele – města Otrokovice, které 
bylo ke školám vždy štědré – opravené, 
vybavené, moderní a funkční. 

Jedním z největších úspěchů, které se 
podařilo i díky financím z projektu MAP 
ii zavést do škol– jsou rodilí mluvčí na 
podporu jazykových dovedností. Také 

se podařilo získat finance z rozpočtu 
města na podporu PREVEnCE  a tím 
zabraňovat patologickému chování ve 
školách i mimo ni.

Ze vzájemné spolupráce s učiteli  
vznikly výstupní materiály: inspiromat 
na podporu čtenářské a matematické 
gramotnosti, LOGOPEDiE – podpůrný 
metodický materiál pro učitele –  jak 
pracovat s žáky s vadou řeči, analýza, 
v jakých oblastech je podfinancované 
školství nejen v Otrokovicích, ale také 
v celém regionu  ORP Otrokovice,  dále 
vznikla Příručka školního metodika 
prevence, Jak spolupracovat ve škole 
s  rodilým mluvčím, doporučení pro 
podporu uvádějících učitelů a další. 
Systematická a důležitá práce „za-
pálených pedagogů“ a ředitelů škol 
byla na aktualizaci  koncepčního, roz-
vojového Strategického dokumentu 
„Akčního plánování ve vzdělávání ORP 
Otrokovice“. V rozvojovém dokumen-
tu jsme společně s pedagogy, řediteli  
a zřizovateli škol definovali cíle směřující  
k podpoře  vzdělávání a navrhli in-
vestiční záměry do škol. V neposlední 
řadě docházelo k pravidelnému se-
tkávání osmi specializovaných pra-
covních skupin tvořených především  
z řad pedagogů a zástupců  zřizovatelů 
škol. 

Ráda bych poděkovala všem za-
městnancům škol, pedagogům i ne-
pedagogům, ředitelům, zřizovateli  za 
veškerou spolupráci směřující k progresi  
ve školství v  celém regionu  ORP Otro-
kovice. Zároveň  i  projektovému týmu  
MAP ii ORP Otrokovice.  Budu se těšit 
na další výzvy v novém školním roce.
 Barbora Šopíková,
 vedoucí odboru školství a kultury

Z pohledu Sáry
 Na této škole jsem se učila 9 let 
svého života a je pro mě místem 
spousty silných vzpomínek. Když 
jsem nastoupila první den na praxi, 
měla jsem trochu obavy a byla 
dost nervózní z toho, co mě čeká 
a jak bude všechno probíhat. Hned 
první den jsme s dětmi vyrazili do 
Otrokovické BESEDY, kde se v rám-
ci filmového festivalu promítala 
pohádka. Byl to trochu zmatek, 
obzvlášť pro mě, když jsem moc 
nevěděla, co mám vlastně dělat  
a kde mám být. Postupem času 
to však bylo lepší a lepší. Sezná-
mila jsem se s prostředím družiny 
i s paní vychovatelkou, která mi vše 
ukázala a vysvětlila. To mi pomáhalo 
i při vyplňování deníku praxe, kam 
musím rozepsat konkrétní činnosti  
a nazývat je odbornými slovy. Vše 
jde mnohem líp, když můžu věci po-
psat z vlastní zkušenosti a ze zážitků. 
Již teď mám pocit, že jsem se toho 
hodně naučila a čím dál míň mám 
strach a nervozitu ze samostatných 
výstupů před lidmi a dětmi. Touto 
cestou bych chtěla moc poděkovat 
paním vychovatelkám za možnost 
vykonávat praxi v jejich družinách. 

Jak to vidí andrea
Pro svou praxi jsem si vybrala zá-
kladní školu na Trávníkách v Otro-
kovicích. Sama jsem docházela na 
první stupeň v naší malé vesnici  
a už ze začátku jsem si všimla řady 

odlišností. Naši školu navštěvovalo 
něco málo přes 20 dětí, což je méně, 
než dětí v jednom oddělení školní 
družiny. Myslím, že občas je to ne-
výhodou, jelikož paní vychovatelky 
musí vynaložit mnohem více úsilí, 
aby všechny děti zvládly a zabavily. 
Musím ale říci, že obrovským plus 
je nespočet kroužků, které mají děti 
možnost navštěvovat. Jsem ráda, že 
jsem měla možnost se zde podívat 
a zažít úplně jinou zkušenost, která 
mě do mých následujících let a bu-
doucí práce jistě obohatila. 

co zjistila Nikol
V rámci praxe jsem zavítala na 
svou „mateřskou“ základní školu.                          
Díky ní poznávám, co výchova žáků 
ve školní družině obnáší. Jako malá 
jsem si myslela, že do družiny jdeme 
strávit čas po škole, než si nás někdo 
vyzvedne, pohrát si se spolužáky 
a kolektivně strávit volný čas. Až 
teď poznávám, jaká je to obrovská 
zodpovědnost, protože to není 
jen zabavit děti hrou, ale musíme  
u nich rozvíjet jejich myšlení, 
jemnou motoriku a slovní zásobu. 
Asi nejvíc ze všeho mě baví vymýšlet 
s nimi nejrůznější aktivity a činnosti, 
které jim přináší radost z poznání  
a z pohybu. Jsem velmi ráda, že jsem 
měla možnost vrátit se na chvíli 
zase zpět na svoji základní školu  
a zavzpomínat tak na prožitá léta  
a naučit se opět něco nového. Moc 
děkuji.  ZŠ trávníky

Vzácná návštěva dorazila v červnu 
do školy ZŠ Komenského Otrokovice 
– téměř celý pedagogický sbor ze 
Spojené školy Dúbravská z Bratislavy. 

Tato škola pro nás není roz-
hodně neznámou. Loni v říjnu  
v ní absolvovali týdenní stáž tři naši 
pedagogové, kteří tam čerpali všu-
dypřítomnou inspiraci, podněty  
a cenné zkušenosti. Spojená škola 
Dúbravská se nám totiž v mnohém 
podobá. Stejně jako my se zaměřu-
je na vzdělávání žáků s mentálním  
a kombinovaným postižením  
a stejně jako my spatřuje podstatu 
své práce zejména v rozvíjení ko-
munikačních schopností svých žáků. 

A protože obě naše školy usilují  
o to samé, tak jsme si zhruba po osmi 
měsících vzájemně svoji návštěvu 
oplatili. Po oboustranném přivítání  
a seznámení se základní charakte-
ristikou naší školy, naší filozofií, vize-

mi, ale také s plány do budoucna 
se již slovenská výprava rozdělila 
do malých skupinek a vydala se na 
průzkum naší školy. Následovaly 
prohlídky tříd a specializovaných 
místností, jako je například cvičný 
byt, cvičná kuchyně, snoezelen, 
muzikoterapeutická místnost, 
školní dílničky, školní knihovničky 
či logopedická místnost. Na závěr 
jsme si připravili prezentaci s prak-
tickými ukázkami širokého spektra 
názorných, manipulačních, didak-
tických a zejména pak komuni-
kačních pomůcek, které při naší práci 
s dětmi a žáky denně využíváme. 

I v budoucnu budeme naši vzá-
jemnou spolupráci dále rozvíjet. 
Nové zkušenosti totiž v důsledku 
pomohou našim dětem. A to je to, 
co obě naše školy shodně vnímají 
jako nejdůležitější.   Petra Machů,
 ZŠ Komenského

1) Jak se jmenovali nápadníci dcery uhlobarona 
Reného Ptáčka?
a) Kolben a Daněk
b) Laurin a Klement 
c) Voskovec a Werich

2) Jak se jmenoval důl pana uhlobarona, který 
mu byl zabaven?
a) Důl Klementa Gottwalda
b) Důl Petra Bezruče
c) Důl Československé armády

3) Muž, který běhal v lokále s kudlou v zádech, 
byl?
a) koňský handlíř
b) cikán
c) číšník

Cimrmanovo vědomostní 
okénko

„V nouzi poznáš přítele, ale on tebe ne.“

Správné odpo-
vědi z minulého 
okénka: 
1. b) jednookou 
dceru generála 
Jusupiče
2. b) Arkádije Le-
ontjeviče 
3. c) zastanou se 
ho všichni příto-
mní...
Výhercem je pan 
Zdeněk Bednařík.
Gratulujeme!!!

Správné odpovědi můžete zasílat buď e-mailem na: redakce @otrokovickenoviny.cz, 
nebo zavolat do Turistického informačního centra na tel.: 571 118 103, nejpozději 
do 5. září. nezapomeňte na sebe zanechat kontakt, kde vás můžeme informovat 
o případné výhře.  

Dobrou školu dělá dobrý učitel!Školní družina očima praktikantek…
Poslední dva měsíce školního roku si ve  školní družině ZŠ Trávníky 
plnily svou pedagogickou praxi studentky středních pedago-
gických škol – Sára, Andrea a Nikol. Každou z nich zaujalo něco 
jiného a na závěr svého pobytu nám napsaly pár řádků. Vy tak 
máte možnost vidět naši družinu jejich očima….

ZŠ komenského spolupracuje se slovenskou školou
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Drahomír Plšek,

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

SERviS a MoNtÁŽ
PLyNovÝch kotLŮ

tel.: 777 052 866

přijmou do pracovního 
poměru pracovníky – 

nástup dle dohody – na ná-
sledující pracovní pozice:

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 pře-
dem sjednat telefonicky.

Požadavkem je vyučení a praxe 
v oboru.

hLavNÍ ÚČEtNÍ-EkoNoM
Požadavkem je SŠ nebo VŠ eko-
nomického zaměření a praxe  
v oboru.

aUtoMEchaNik
Požadavkem je vyučení v oboru. 

MaLÍŘ-NatěRaČ

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

táborové léto: takto si jej užívaly i děti z otrokovic

Pestrou nabídku cvičebních 
hodin nabízí pro všechny věkové 
kategorie otrokovická sokolovna  
a především její zkušené cviči-
telky. 

Do cvičebních hodin zveme 
děti předškolního věku, ty úplně 
nejmenší společně s rodiči. Ve vše-
obecném pohybovém cvičení či 
přípravce získají základní pohy-
bové návyky – zlepší si koordinaci 
pohybu, zpevní si svalový korzet, 
vyhnou se pozdějším svalovým 
dysbalancím a bolestem, získají 
mrštnost, obratnost a odvahu, na-
jdou si nové kamarády a do života 
si odnesou lásku k pohybu. Naše 
tělocvična je velmi bohatě vyba-
vená, ať už klasickým nářadím, 
nebo také pomůckami balančního 
charakteru, míči, padáky, proléza-
cími tunely, … Nejmenší děti si vše 
vyzkouší společně s rodiči.

Pro dospělou klientelu můžeme 
nabídnout nejrůznější formy cvi-
čení – klasická zdravotní TV, mix 
aerobik s posilováním, jógu pro 
všechny, čínské zdravotní cvičení 
čchi-kung. Pokud si potřebujete 
dát do pořádku pohybový aparát, 
máme pro vás SM systém podle 

MUDr. Smíška. V naší nabídce je  
i kruhový trénink, kde mohou 
cvičit děti společně s rodiči, 
tabata s pomůckami a také FitPa-
inFree. Naleznete u nás širokou 
škálu náčiní – smovey (vibrační 
kruhy), flexi-bary (vibrační tyče), 
velké míče, donuty, trampolínky, 
obruče, spoustu drobnějších po-
můcek – posilovací gumy, činky, 
… Velmi oblíbené je cvičení na 
židlích, které je sice určeno starším 
cvičencům, přesto je taková hodi-
na plnohodnotná pro všechny. 
Pokud byste se rádi naučili jezdit 
na koloběžce, máte u nás příleži-
tost. Náš „vozový“ park je bohatý. 

Pro naše dospělé cvičence 
máme zavedený systém per-
manentek, které jsou přenosné 
do všech našich hodin. Pokud je 
někdo nemocný nebo má jiné po-
vinnosti, o své hodiny nepřijde, ty, 
které si zaplatí, tak si je i odcvičí. 

Zveme vás do příjemného ko-
lektivu, naše cvičitelky jsou kva-
lifikované a budou se vám rády 
věnovat.  Zdenka kymlová,
 za kolektiv cvičitelek 
 TJ Jiskra Otrokovice, 
 oddílu Sport pro všechny 

otrokovická sokolovna nabízí sport pro všechny

Léto se Sluníčkem. Pestrou nabídku pobytových i příměstských táborů předložil letos Dům dětí a mládeže Sluníčko.  Děti si 
mohly vybrat, zda se chtějí stát například Mladým objevitelem, malými olympioniky či zavítají do pohádkového světa večerníčku.

Loupežníci. i v letošním roce vyrazil turistický oddíl TOM 1419  (dříve TOM 1412  
a TOM 1419, od letošního roku sloučené pod jeden oddíl) na čtrnáctidenní dobro-
družství na tábořiště k Bánovu. Po chladnějším prvním týdnu se do nás ve druhé 
polovině tábora opřelo sluníčko v plné síle, až nám vysušilo potok vedle tábořiště, který 
většinou přečká celý tábor. nicméně i bez vody v potoce jsme si tábor užili a odvezli si 
domů spoustu krásných vzpomínek. Tématem letošního tábora bylo loupení v bance. 
nemusíte mít ale strach, loupili jsme spíše po vzoru Robina hooda – bohatým jsme 
vzali a chudým rozdali. Tábora se zúčastnilo 49 dětí ve věku od 9 do 17 let. 

vyrážíme. na výpravu do hrubé Brodské 
u hrozenkova se vydal oddíl Pampelišek  ot-
rokovických skautů, kde „bojovaly o přežití“. 
Čekal je týden v přírodě, to vše bez mobilů  
a dalších moderních vymožeností.

Spolu. Týden plný zábavy a hlavně 
fotbalu pod vedením zkušených trenérů. 
Takový  byl  již 3. ročník příměstského Fot-
balového kempu, který se konal ve Spor-
tovním areálu Baťov.

NaBÍDka PRo Děti
všeob. pohyb. cvičení  4–6 let 
 po 16–17 hod.
Rodiče a děti 2–3 roky 
 po 17.15–18.15 hod.
Rodiče a děti  1–2 roky   
 st 9.45–10.45 hod.
všeob. pohyb. cvičení  5–7 let    
 st 16.30–17. 30 hod. 
Rodiče a děti 2–3 roky  čt 16–17 hod.
všeob. pohyb. přípravka  3–5 let         
 čt 17–18 hod. 

 NaBÍDka PRo DoSPěLé
Zdravotní cvičení po 9–10 hod. 
SM systém po 10.15 – 11.15 hod. 
SM systém  po 17.30–18.30 hod.
Mix aerobik s posilováním 
     po 18.30–19.30 hod.
cvičení pro zdraví ženy       út  10–11 hod.
cvičení na židli ženy, muži 60+              
     út 14.30–15.30 hod. 
cvičení pro zdraví ženy, muži           
                             út 16.30–17. 30 hod. 
Čínské zdravotní cvičení        út 18–19 hod. 
kruhový trénink s dětmi     út 18–19 hod.
koloběžky nejen pro seniory
              st 10–11.30 hod. 
FitPainFree         st 17.45–18.40 hod.
tabata s pomůckami   st 18.45–19.45 hod.
cvičení pro zdraví ženy          čt 9–10 hod. 
cvičení na židli ženy, muži 60+               
 čt 10.15–11.15 hod. 
Zdravotní cvičení čt 17–18 hod. 
Jóga pro všechny  čt 18–19 hod. 
Zdravotní cvičení              čt 18.15–19.15 hod.

iNZERcE
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Celkem 226 km. Tolik musí zdolat na 
vodě, na kole i po vlastních nohou 
triatleti a triatletky, kteří se přihlá-
sí do jednoho z nejtěžších závodů  
v ČR Moraviaman. Závodníci si tak 
často sáhnou až na dno svých sil. 

Do jubilejního 20. ročníku se přihlá-
sily bezmála dvě stovky závodníků. 
„V letošním roce byla účast menší, 
protože souběžně s naším termínem 
se v Evropě konaly další tři významné 
závody. Nicméně nás mile překvapila 
obrovská účast na dětském triatlonu, 
který byl rozdělen do dvou závodů, 
jeden z nich zorganizovala sama sta-

rostka města Hana Večerková. Celkem 
se nám přihlásily zhruba tři stovky 
dětí,“ sdělil ředitel závodů Jiří Daněk. 

Hlavní triatlonové závody se konaly 
v sobotu. Na start se postavila celá 
řada špiček, včetně Jana Oppolzera, 
Petra Cívely či místního Petra Varbouš-
ka. Na všechny závodníky čekaly tři 
náročné disciplíny. Nejprve plavání ve 
vodách Štěrkoviště – celkem tři okruhy 
po obvodu celého koupaliště v cel-
kové délce 3,8 km. Poté sportovci na-
sedli na kola a čekala je 180 km dlouhá 
trať vedoucí do Hulína, zpět přes Kva-
sice a Trávníky, kterou absolvovali 

celkem pětkrát. Nakonec následovala 
běžecká část v délce 42,2 km, která 
vedla podél řeky Moravy s otočkou  
u Kvasic. Tu museli závodníci otočit 
celkem čtyřikrát. Do cíle nakonec 
doběhlo 140 triatlonistů a 12 triatlo-
nistek. 

Jubilejní 20. titul Moraviamanu 
získal Polák Maciej Chmura. Druhé 
místo obsadil Jan Oppolzer (Kerberos, 
8:33:43), bronzovou příčku vybojoval 
za čas 8:37:19 Petr Cívela (Titan Trilife 
Zlín). Další reprezentant Titan Trilife 
Zlín Petr Vabroušek skončil v čase 
8:53:58 čtvrtý. Simona Křivánková se 
v letošním Moraviamanu prezentova-
la časem 9:23:06. Na stříbrné pozici 
doběhla Helena Kotopulu (Titan Trilife 
Zlín, 9:56:21), třetí příčku brala za čas 
10:12:54 Markéta Cibulková (Iron Stars 
Beroun). Šárka Šarmanová

OtrOkOvické nOviny

Osm hodin jednatřicet minut. Tento čas stačil Polákovi Macieji 
Chmurovi k vítězství na jubilejním 20. ročníku Moraviamanu 2022. 
Ten se odehrál 25. června v Otrokovicích. Z žen si nejlépe vedla 
favoritka Simona Křivánková, která extrémně náročnou trasu 
zvládla za 9 hodin a 23 minut.

20. ročník Moraviamanu: titul získal Maciej chmura

Běh. Poslední disciplínou byl běh v délce 
42,2 km. 
 Foto:  se souhlasem J. Daňka

Zdeňka Plesarová (63) a Jiří Urban  
(67) se sice svým věkem řadí mezi 
sportovci do kategorie veteránů, 
jejich výkony však stále svědčí  
o něčem jiném. Důkazem toho je  
i pět cenných kovů, které si přivezli   
z několika náročných závodů.

Na 9. ročník mezistátního atle-
tického veteránského utkání, které 
se konalo 21. května v rakouském 
Liebnitzu, byli nominováni sdru-
žením veteránů ČAS i dva členové 
atletického oddílu TJ Jiskra Otrokovi-
ce – Zdeňka Plesarová a Jiří Urban. 
Oba dva shodně obsadili 6. místo. 
Zdena hodila diskem 25,43 m a Jiří 
zaběhl 100 m za 14,07 s. V soutěži 
družstev ČR zaostala jen za Rakous-
kem, ale porazila Chorvatsko, Slovin-
sko a Maďarsko.

Jiří Urban nemohl chybět na nej-
větším  mezinárodním mítinku na 
našem území, Zlatá tretra  GOLDEN 
SPIKE, který se odehrál na konci 
května v Ostravě. A tam se Jiří mohl 
radovat. Po dlouhých třinácti letech 
se mu podařilo zaběhnout nejlepší 
čas a ve své kategorii zvítězil.  Mezi 
nejstarším a nejmladším mužským 
závodníkem byl rozdíl 20 let. 

Již v červnu čekalo na Zdeňku 
i Jiřího MČR veteránů na dráze  
v Rumburku. V kategorii nad 60 let  
Jiří zvítězil v běhu na 100 m časem 
14,05 s a 200 m zaběhl za 29,36 s. 
Ve stejné věkové kategorii obsadila 
Zdeňka třikrát druhé místo. Kladivem 
hodila 31,47 m, diskem 24,27 m  
a v hodu břemenem  13,12 m. 

Vyvrcholením letní sezony bylo 
Mistrovství světa veteránů v atle-
tice masters, které se konalo od  
29. června do 10. července ve finském 
Tampere :  WMAC – WORLD MASTERS 
ATLETICS CHAMPIONSHIPS.  MS se 
zúčastnilo 4 500 atletů z  86 států svě-

ta.  Česká republika obsadila krásné  
17. místo se ziskem 23 medailí –  
9 zlatých,  5 stříbrných a 9 bronzových.   
A i když Jiří Urban ani Zdeňka nezís-
kali medaile, velmi dobře reprezen-
tovali  město Otrokovice i ČR.

Jiří Urban v kategorii M65 úspěšně 
absolvoval své disciplíny – 100 m  
a 200 m.  Celkově obsadil 11. a 12. 
místo z 32 nejlepších sprinterů svě-
ta. Vrhačka Zdeňka v kat. Ž60 závo-
dila ve čtyřech disciplínách: hodu 
kladivem, břemenem, diskem a ve 
vrhačském pětiboji. V hodu kla-
divem skončila na 10. místě.  V hodu 
břemenem obsadila 8. místo (z 19).   
V hodu diskem skončila celkově 
osmá. Pak na Zdeňku čekala její 
nejoblíbenější disciplína vrhačský 
pětiboj. Vlivem prudkého deště 
trvajícího téměř celý pětiboj závod 
dokončilo jen 18 atletek  z celkových 
22. Zdeňka skončila na krásném  
7. místě. „Extrémnější pětiboj jsem 
nezažila a to už něco pamatuju,“ 
zhodnotila závodnice. 

 Milena Marčíková,
 atletičtí veteráni Otrokovice

atletičtí veteráni bodovali na světových soutěžích

I přes prodělaný oboustranný zápal  
a edém plic se otrokovická triatlo-
nistka Mirka Hanáčková (TriMount) 
postavila v červnu i červenci na 
start hned dvou náročných závodů.  
A i když ještě není zcela ve formě, 
výsledky byly milým překvapením.

Červnový závod v Holandsku se 
konal pod světoznámou sérií IRON-
MAN, kde startovalo 1 800 závodní-
ků ze všech koutů světa. Téměř celá 
trasa závodu vedla v minusových 
číslech nadmořské výšky. Pro Mirku 
nakonec závod dopadl nad oče-
kávání dobře. I když plíce a tělo ještě 
nefungovaly, tak jak je zvyklá, ve své 
kategorii skončila na 16. místě ze  
41 startujících.  

Již na konci minulého měsí-
ce se  postavila na start závodu 
série Challenge ve finském městě 
Turku, kde si i v náročných „sever-
ských“ podmínkách a konku-
renci závod užila a skončila na 
15. místě ve své kategorii, v čase 
blížícím se jejím standardním vý-
konům. Plavecká část závodu se 
konala v řece Aura přímo v jejím 
ústí do Baltického moře, kde se 
mořská voda mísí s říční. „Forma 
se mi pomalu vrací, tak doufám, že  
poctivý dlouhodobý trénink při-
nese ovoce na některém z dalších 
letošních naplánovaných závodů 
v Rakousku nebo Chorvatsku,“ věří 
triatlonistka.

Mirka Hanáčková se triatlonu 
věnuje 5. rokem a zaměřuje se na 
tzv. poloviční distance, tedy 1,9 km 
plavání + 90 km kola + 21,5 km běhu. 
Závodit začala nejdříve v rámci České 
republiky a postupně se zaměřila na 
zahraniční závody), např. v Rakousku 
a Srbsku, kde se jí podařilo získat zla-
tou medaili ve své kategorii. (red) 

iNZERcEtriatlonistka hanáčková  
se vrací do formy
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+420 577 926 014
gymnazium@gyotr.cz
www.gyotr.cz

Gymnázium Otrokovice od 22. 9. 2022
organizuje každý č tvrtek v dobe
15 : 0 0  –  17: 0 0  k r o u z e k  u r č e ný
žákum 4. – 6. tríd základní školy
a odpovídajícího ročníku víceletého
gymnázia.

Kroužek bude zamerený na:

           základy natáčení a strihu videa
           základy 3D tisku a jeho využití
           základy programování robotu

Kroužek je zdarma. Celkový počet zájemcu
je omezen na 15 záku.

Prihlášky zasílejte na gymnazium@gyotr.cz

Valná hromada klubu odvolala na 
počátku léta výkonný výbor klubu 
v čele s dlouholetým předsedou 
Janem Ševčíkem a do čela spor-
tovního spolku jmenovala vedení 
nové. Zároveň se valná hromada 
usnesla, že spolek, tudíž i fotbalový 
klub, znovu ponese název SK Kvít-
kovice. Ten navazuje na historii 
fotbalu v Kvítkovicích. Klub vznikl  
v roce 1929. „Chceme poděkovat 
všem dosavadním členům vý-
konného výboru za jejich dlouho-
letou práci pro rozvoj našeho klubu 
i celkový rozvoj sportu jak u nás, tak  
i v širokém okolí,” uvádí v tiskové 
zprávě nové vedení klubu.

Prioritním cílem SK Kvítkovice je 
nyní práce s mládeží. „Velká část na-
šeho úsilí půjde tímto směrem tak, 
aby se jednotlivé věkové kategorie 
posunuly na úroveň, která přísluší 
velikosti a fotbalové minulosti naše-
ho města. Proto budeme investovat 
nemalé prostředky do zlepšení pod-

mínek pro mladé sportovce – kvalitu 
trenérů, technické zázemí, regionální 
i mezinárodní turnaje atd. Je nám 
jasné, že je to v dnešní době úkol vel-
mi těžký a dlouhodobý, ale jsme na 
to připraveni,” odkrývají Kvítkovičtí 
plány.

SK Kvítkovice by rád realizoval 
řadu akcí od návštěv MŠ a ZŠ až po 
pořádání aktivit pod vedením trené-
rů mládeže (miniturnaje přípravek, 
Můj první gól, prezentace oddílu 
na městských akcích atd.). Jedním 
z cílů je také zajistit mládeži účast 
na kvalitně obsazených turnajích  
a využít možnosti zahrát si v zahrani-
čí (Slovensko, Polsko, Chorvatsko).
„Naším přáním je poctivou a cí-
lenou aktivitou zapracovávat mla-
dé odchovance do A-týmu, protože  
v minulosti tomu tak nebylo. Cítí-
me v této oblasti velký dluh našim 
bývalým i současným odchovancům  
a nechceme stejnou chybu opa-
kovat. Velmi bychom si cenili po-

moci rodičů při zabezpečování růz-
ných akcí. Je to nejlepší varianta, jak 
skloubit sport s rodinou,” dodávají 
fotbalisté.

Důležitým úkolem je stabilizovat 
současný kádr áčka tak, aby působil 
v ročníku 2022–23 v MFSL v první 
polovině tabulky, a tak důstojně 
reprezentoval město. „Tento cíl bude 
nesmírně těžký, ale věříme, že je re-
álný,” věří si nové vedení klubu.

V plánu je rekonstrukce stávající 
správní budovy a vybudování umě-
lého osvětlení. Připravuje se také 
odstranění ocelových bariér kolem 
hrací plochy. Tento zásah zlepší 
bezpečnost hráčů i snadnější údrž-
bu hrací plochy. „Vytváříme kolem 
sebe tým mladých, perspektivních 
a práce se nebojících lidí, kteří jsou 
připraveni věnovat svůj volný čas 
pro dobrou věc, a proto nám drž-
te palce, aby se naše plány naplnily 
a náš klub SK Kvítkovice plnil svou 
funkci vychovávat slušnou, zdravou, 
veselou a sportovně založenou mla-
dou generaci jako investici do naší 
budoucnosti,” přeje si celý SK Kvít-
kovice.  výkonný výbor

Házenkářky z HBH Morava, družstva, 
ve kterém mají své zástupkyně i Ot-
rokovice, získaly stříbro na evrop-
ském šampionátu European Masters 
Handball Championship konaném 
pod hlavičkou Evropské házenkář-
ské federace EHF ve španělském 
Granollers. Otrokovice reprezen-
tovaly: Alena Vyoralová (roz.Fleisch-
mannová), Petra Manclová (Kadle-
cová), Jana Gajdůšková (Machálková) 
a Hana Hrubčíková (Kolářová).

Evropský šampionát se konal 
v šesti kategoriích, čtyřech muž-
ských a dvou ženských. Děvčata  
z HBH Morava, družstva složeného 
z hranických, olomouckých, otro-
kovických a kunovických hráček  

v  kategorii 43+, ve své skupině nepo-
znala porážku a přes Italky, Španělky 
a Norky postoupila do semifinále, 
kde narazila na norské SLITU. V na-
pínavém utkání Moravanky zvítězily 
a postoupily do finále, kde je čekaly 
domácí Granollers. Před zaplněnou 
halou hráčky HBH Morava ode-
hrály velice napínavé utkání. I přes 
jednogólový náskok v prvním polo-
čase Moravanky oslabené četnými 
zraněními v závěru utkání nestačily 
na domácí Granollers a nakonec 
prohrály o dva góly 13:15. I přes tuto 
jedinou porážku je titul vicemistryň 
velkým úspěchem. 

 hana hrubčíková,
 hBh Morava

házenkářky na evropském šampionátu stříbrné

Tenisové kurty v Otrokovicích 
na Trávníkách hostily v sobotu  
18. června jubilejní 13. ročník 
Memoriálu Rostislava Matějíčka. 

Tenisový turnaj se již tradičně 
odehrál ve čtyřhře amatérských 
hráčů. Soutěžního klání se v le-
tošním roce zúčastnilo 10 párů, 
které ukázaly poctivé nasazení  
a pěkné výkony. Po vzájemných 
a mnohdy vyrovnaných utkáních 
se nakonec ve finále střetly dvo-
jice Dalibor Matějíček–František 
Pančocha versus  René Křístek–
Marcel Schmid. Celkovými vítězi 
se  stala dvojice Křístek, Schmid. 

Turnaj je každoročně věnován 
vzpomínce na jednoho ze zakla-
datelů tenisového oddílu Rosti-
slava Matějíčka. 

Tenisový oddíl rozvíjí amatér-
ský tenis všech generací již více 
než 40 let. 

Velké poděkování patří rodi-
ně Matějíčkově, která turnaj or-
ganizovala.  Jaroslav Bořuta,
 tenisový oddíl Trávníky

Fotbalový klub Fc viktoria nese nový název Sk kvítkovice
Fanoušci FC Viktoria Otrokovice si musejí zvykat na nový název 
klubu. Od nové sezony se třetiligový klub jmenuje SK Kvítkovice. 
Změn doznalo také vedení sportovního spolku.

tenisté hráli na počest 
zakladatele oddílu


