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Otrokovice se již podruhé představily na přehlídce Naše obec, naše radost

Tancem. Že i Otrokovice mají co nabídnout, se přesvědčili návštěvníci přehlídky Naše obec, naše radost, která se uskutečnila 11. září v centru Luhačovic. Lidé tak mohli  
načerpat inspiraci pro své podzimní výlety regionem a objevit další místa a zajímavosti, které stojí za to navštívit. Jedním z představovaných turistických cílů bylo i  město 
Otrokovice. To se prezentovalo nejenom formou stánků s místními specialitami, ale i na pódiu. Tam vystoupil místní Ženský pěvecký sbor a také orientální tanečnice. 
 Více informací o akci, včetně fotografií, naleznete na str. 10. (šar), foto:  Martina Fojtíková

Dohlédnout na bezpečnost, 
ale především ochránit měst-
ský majetek před vandaly. To 
je důvod, proč se otrokovická 
radnice rozhodla nakoupit 
dva nové kamerové body. 
Ty budou mít pod dohledem 
nové pláže a dětské hřiště  
v Rekreační oblasti Štěrkoviště 
a nový skatepark. 

Není tomu tak dávno, co ve-
dení města předalo dětem nové, 
moderní hřiště v Rekreační oblasti 
Štěrkoviště a také skatepark na 
sídlišti Trávníky. Obě tyto investice 
vyšly otrokovickou radnici na více 
než dvanáct milionů korun, které 
hradila ze svého rozpočtu. Ani ne 
za měsíc už však radnice čítá první 
škody, které způsobili vandalové. 
Ti mají na svědomí poškozený po-

vrch skateparku či zničené herní 
prvky na dětském hřišti. A i když 
jsou obě hřiště ještě v záruce, nelze  
na tyto druhy škod, způsobené 
vandalstvím, uplatnit reklamaci. 
 A tak se budou muset opět vy-
naložit nemalé finance na opravu. 

Tyto důvody vedly představi-
tele města ke schválení nových 
kamer, díky nimž budou moci 
městští strážníci pružně reagovat 
na dění ve zmíněných lokalitách. 
„Rozvíjející se město by chtěl každý  
z nás. V posledních letech jsme in-
vestovali miliony korun, aby tomu 
tak skutečně bylo a Otrokovice šly 
směrem vpřed a nezůstávaly stát 
na místě. Dětská hřiště a městská 
sportoviště necháváme volně pří-
stupná veřejnosti, aby sloužila co 
nejširšímu okruhu lidí. Proto nás 

vždy mrzí, když se najdou takoví, 
kteří si kladou za cíl ničit vše, co jim 
přijde pod ruce,“ posteskla si sta-
rostka Otrokovic Hana Večerková. 
Dodala, že město však nechce při-
stoupit k uzavřeným zpoplatně-
ným areálům, nad kterými by  
v době otevření dohlížel správce. 
„Na druhou stranu musíme chránit 
městský majetek. Proto jsme se 
rozhodli rozšířit městský kamerový 
dohlížecí systém. Věříme, že možné 
výtržníky to odradí, a pokud  
k nežádoucímu chování dojde, 
budeme moci pachatele odhalit  
a potrestat,“ vysvětlila starostka. 

Zřízení nových kamerových 
bodů vyjde město na 706 tisíc 
korun. Před samotnou instalací 
kamer byla vybrána ve spolupráci 
s Městskou policií Otrokovice nej-

vhodnější místa. Následně proběh-
ly kamerové zkoušky.

 „Při umístění nových kame-
rových bodů jsme kladli důraz na 
šíři záběru, tak, aby strážník ze 
služebny mohl monitorovat maxi-
mální prostor a dobře rozeznat, 
co se zde děje. Kamery mají zá-
znam, ze kterého můžeme čerpat,  
a možnost přiblížení pro lepší iden-
tifikaci potenciálního pachatele,“ 
uzavřel ředitel Městské policie Ot-
rokovice Tomáš Gromus.

 V Otrokovicích je aktuálně roz-
místěno jedenáct kamerových 
bodů, pět na Baťově, zbývající do-
hlížejí na pořádek ve městě v okolí 
centra a na Trávníkách.  Celkem tak 
budou mít Otrokovice 13 kame-
rových bodů.  Lenka Vaculová,

 Městský úřad Otrokovice 

Z MěsTa:
Kvítkovice už nebude 

ohrožovat přívalová voda 

ROZhOVOR: 
světoznámý fotograf 

Robert Vano

str. 3 str. 5

Září 2021     zdarma ~ neprodejné

Kvůli vandalům přibudou ve městě dvě kamery. Pohlídají Štěrkoviště a skatepark
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OTROKOVicKé NOViNy

Otrokovické základní školy přivítaly prvňáčky, nechybělo pasování či kouzelník
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Zlín 97.5 FM  R-ZLIN

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Zlín

Celkem 133 prvňáků usedlo do 
školních lavic tří otrokovických 
základních škol. Přivítat je 
kromě ředitelek přišli také zá-
stupci města s malými dárky. 

Město zřizuje tři základní ško-
ly. Do ZŠ Mánesova nastoupilo do 
první třídy 51 žáků, do ZŠ Trávníky  
37 žáků a do ZŠ T. G. Masaryka  

45 žáků. Celkem je to o sedm dětí 
méně než loňský rok. Každý prvňá-
ček dostal od města  batůžek, kte-
rý ukrýval drobné dárečky, např. 
pastelky, barvy, fixy, skicák, pexeso  
a další věci. „Přeji všem prvňáčkům, 
aby se ve škole cítili dobře, aby je učení 
bavilo a byli co nejvíce spokojení.  
V prvním roce si zvykají na nové 

prostředí, spolužáky a učitele, a pro-
to doufám, že budou chodit do školy 
celý rok prezenčně a distanční výuka 
je mine. Rodičům přeji pevné nervy, 
trpělivost a optimismus. Věřím, že 
rodiče a učitelé od prvních okamži-
ků navážou dobrou spolupráci, kte-
rá bude děti provázet po všechna 
školní léta, a společně dětem předají 

vědomosti, správné postoje a život-
ní zkušenosti,“ řekla starostka Hana 
Večerková, která přivítala prvňáčky 
na ZŠ T. G. Masaryka. Místostarosta 
Ondřej Wilczynski pozdravil žáky na 
ZŠ Mánesova a místostarosta Petr 
Ťopek navštívil ZŠ Trávníky. 

 Romana Pastuszková, 
 tisková mluvčí města

Dárky. Prvňáčci na ZŠ T. G. M. dostali z rukou 
starostky Hany Večerkové drobné dárky. 

s pomocníkem. Na ZŠ Trávníky přišel malé 
školáky přivítat kouzelník se svou show.

Pasování. Tradiční zvyk – pasování prvňáčků, nechyběl na  
ZŠ Mánesova. Toho se ujala ředitelka školy Marcela Javoříková.
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Vážení čtenáři, 
začátek podzimu je nabitý nej-

různějšími aktivitami podporují-
cími zdravý životní styl a ekologii. 
Město se hrdě hlásí k řadě z nich, 
ať už jde o Evropský týden mobili-
ty, Do práce na kole a nově i výzva  
10 000 kroků, o níž si můžete pře-
číst v tomto vydání Otrokovických 
novin. 

Přesto bych ráda vyzdvihla jednu 
ekologickou aktivitu, se kterou jsme 
začali v loňském roce. SÁZÍME BU-
DOUCNOST je akcí pro celé rodiny, 
ale i jednotlivce. Loni jsme díky ní 
vysázeli 40 stromů a další desítky 

keřů. Letos máme připraveno stro-
mů 55. Stačí se zaregistrovat a přijít 
v sobotu 2. října od 8 do 11 hodin 
do prostoru obslužné komunikace 
k Jaříči, souběžné s dálnicí nad za-
hrádkářskou kolonií. Tam si na vy-
značených místech vykopete jámu, 
dostanete strom, který zasadíte  
a v závěru jej opatříte připravenou 
cedulkou, že právě tento strom je 
Váš.

 Rádi bychom, aby se zapojily ro-
diny s dětmi. Chceme dát rodičům 
příležitost a prostor učit své potom-
ky lásce k přírodě a ekologii. Sou-
časně spolu mohou strávit společný 
čas, mít společné zážitky a časem 
se vracet na místo, které se zapsalo 
do jejich vzpomínek. Proto vezměte 
děti a přijďte za námi. Pro děti bude-
me mít připraveny drobné dárečky  
a k tomu špekáček k opečení. 

Těšíme se na Vás.
 hana Večerková,
 starostka města

Kvítkovice už nebude ohrožovat
 přívalová voda a bahno 

OTROKOVicKé NOViNy

Úvodní slovo

Začala rekonstrukce koupaliště

Kvítkovičtí se konečně dočkali. 
V okolí městské části se začala 
budovat protierozní opatření, 
která pomohou zabránit tomu, 
aby přívalová voda zaplavova-
la jejich obydlí. Hotovo by mělo 
být příští rok na jaře.

Každý větší liják je pro obyvatele 
Kvítkovic doslova noční můrou. Mají 
obavy z toho, že voda valící se po 
komunikacích opět zaplaví jejich 
domy, což se bohužel už několikrát 
stalo. Naposledy v polovině červ-
na minulého roku. Po silném pří-
valovém dešti voda vyplavila desí-
tky domů. Práce na stavbě D55 byly 
totiž zahájeny dříve, než se podařilo 
zahájit realizaci plánu na odtok sráž-
kových vod. 

Přibližně měsíc po této udá-
losti oslovila starostka společně  
s místními občany příslušná mi-
nisterstva, Státní pozemkový úřad  
a Ředitelství silnic a dálnic ČR, aby 
podnikly všechny možné kroky  
a zajistily nezbytné financování, kte-
ré umožní co nejrychlejší fyzické za-
hájení prací. Vedení města Otrokovi-
ce aktivně vyvíjelo úsilí o urychlení 
těchto staveb, které přímo navazují 
na dostavbu obchvatu D55. „Nyní se 
nám podařilo uzavřít smlouvu o dílo 
na zhotovení stavby. Stavbu  admi-
nistruje Státní pozemkový úřad, 

který je zároveň jedním ze tří ob-
jednatelů. Dalšími dvěma jsou Ředi-
telství silnic a dálnic České republiky  
a město Otrokovice,“ vysvětlila sta-
rostka Hana Večerková. 

Stavební práce na protierozních 
opatřeních byly zahájeny kon-
cem srpna. Obyvatelé Kvítkovic se 
dokončených ochranných opatření 
dočkají nejpozději koncem dub-
na 2023, kdy by měla být stavba 
kompletně dokončena. V rámci 
protierozních opatření budou vy-
stavěny suché poldry, přehrážky, 
záchytné průlehy a svodné příkopy, 
včetně nezbytných polních přístu-
pových cest. Tyto stavby by měly 
zajistit potřebné zadržování vody 
v krajině. Stavební práce byly vyčís-
leny na 58 273 720 korun. Hlavním 
investorem je Ředitelství silnic  
a dálnic ČR, které uhradí částku 
ve výši 94,47 procenta, město Ot-
rokovice pak ze svého rozpočtu 
vynaloží 4,53 procenta z celkové 
částky. „Obyvatelé Kvítkovic se ko-
nečně nebudou muset v případě 
každého přívalového deště obávat  
o své domovy. Vybudováním těchto 
opatření již nebude docházet k opě-
tovným škodám na majetku našich 
občanů i města Otrokovice,“ uzavře-
la starostka.

 Romana Pastuszková, 
 tisková mluvčí města

ČTVRTeK 7. říjNa V 17 hOD., KiNOsáL OTROKOVicKé beseDy

K debatě s Vámi a k odpovědím na Vaše dotazy bude připravena 
starostka Otrokovic Hana Večerková 

a další představitelé města 

Konec letních prázdnin, začátek re-
konstrukce. Takový byl časový plán 
s obnovou Městského koupaliště 
Otrokovice, a ten je dodržen. Práce 
jsou zahájeny a příští rok budou 
moci návštěvníci využívat nové 
brouzdaliště, brodítka, skluzavky  
a další novinky. Pokud tomu počasí 
nezabrání, koncem měsíce května 
2022 bude otrokovické koupaliště 
zrenovováno.

Návštěvnost otrokovického kou-
paliště je každoročně vysoká. Ob-
líbenosti dodává zejména pěkný 
areál, který je zasazen do krásné-
ho přírodního prostředí, vyhřívané 
bazény a příznivé vstupné. Nyní  
k jeho atraktivitě přispěje i obnova. 
„Veškerá bazénová technologie 
bude umístěna pod zemí. V této 
souvislosti se bude řešit i nový 
vodovod, kanalizace a silnoprou-
dé rozvody,“ popsala Dita Doleže-

lová z odboru rozvoje města prá-
ce, které nebudou návštěvníkům 
viditelné. Rodiče s malými dětmi 
ocení nové brouzdaliště a brodítka, 
starší děti nové skluzavky a dospělí 
mohou využívat upravené plochy 
sloužící k odpočinku. 

„Oprava koupaliště byla vyčís-
lena na 19,6 milionu korun a bude 
hrazena z městského rozpočtu. Je-
likož stavba přechází do roku 2022, 
část výdajů je vyčleněna v letošním 
rozpočtu a investiční výdaje pro 
rok 2022 budou nárokovány v ná-
vrhu rozpočtu pro příští rok,“ vy-
světlila starostka Hana Večerková 
způsob financování oprav.

V prvních týdnech po rekonstruk-
ci bude spuštěn zkušební provoz  
a od začátku příští hlavní letní se-
zony bude koupaliště v novém ka-
bátě sloužit všem návštěvníkům.  
 (pas)

Již od roku 1998 si svět 1. října při-
pomíná Mezinárodní den senio-
rů. Město Otrokovice si také kaž-
doročně tento svátek připomíná  
a snaží se zpestřit nejenom tento 
den, ale celý měsíc říjen mnoha 
akcemi. 

Pokud to aktuální situace  
v souvislosti s covidem-19 umožní, 
budou mít otrokovičtí senioři nad 
60 let například možnost bez-
platně se objednat na procedury 
(vířivky, hydromasážní vany, sau-
na) do wellness centra ve Spor-
tovním areálu Baťov. Objednávky 

bude možné uskutečnit 29. září 
2021 od 14 do 20 hodin osobně 
ve wellness SAB, případně telefo-
nicky na čísle 606 094 605. Pro-
cedury pak budou probíhat dne  
1. října 2021 od 8 do 16 hodin zdar-
ma. Akce je určena pro všechny 
seniory z Otrokovic ve věku nad 
60 let. 

Bližší informace k akcím po-
skytne Jana Dudová, referentka 
sociálního odboru, oddělení so-
ciální pomoci, MěÚ Otrokovice, 
tel.: 577 680 429, e-mail: dudova@
muotrokovice.cz.  (red)

senioři mohou oslavit svůj den ve wellness

Původní. Už příští léto se mohou návštěvníci těšit i na nové brouzdaliště.  Foto: archiv

ZVe Na beseDU s ObČaNy
MěsTsKé ČásTi sTřeD

setkání představitelů města  
s veřejností
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Dopravní kvíz

jako první projede křižovatkou:
a) červené vozidlo 
b) zelené vozidlo 
c) modré vozidlo (Správnou odpověď najdete na str. 16)

Září ve znamení třech akcí: cyklojízda, 
Michalfest a Michalská pouť

Po dvou letech se mohou 
obyvatelé Otrokovic těšit na 
tři tradiční akce – Otrokovický 
Michalfest, Michalskou pouť  
a Hobby cyklojízdu Dubni-
ca nad Váhom – Otrokovice.  
Víkendový program  začne  
v sobotu 25. září. 

Poslední zářijový víkend bude 
opravdu nabitý. Vše odstartuje so-
botní Otrokovický Michalfest. „Ná-
vštěvníci se mohou těšit nejenom na 
celou řadu regionálních kapel, jako 
je například Feryho fóry či Minami, 
ale speciálním hostem bude i vítěz 
druhé řady SuperStar Vlasta Horváth 
s kapelou,“ vyjmenoval Dalibor Dě-
dek, dramaturg Otrokovické BESE-
DY, která všechny tři akce pořádá. 
Součástí Otrokovického Michalfestu 
bude ve zcela netradičním termínu 
Hobby cyklojízda 2021. „Registra-
ce už naplno běží, doposud je při-

hlášena zhruba stovka účastníků 
z české strany a šedesátka lidí ze 
Slovenska,“ upřesnil jednatel BESE-
DY Filip Pastuszek. Příjezd prvních 
jezdců ke Společenskému domu se 
očekává po poledni, ale cílová aréna 
s hudbou včetně kvalitního občer-
stvení bude připravena již od 10.30 
hodin. Kolem 14.30 hodin bude na  
pódiu vyhlášení nejlepších jezdců 
cyklojízdy.  Melodie první kapely se 
rozezní v 16 hodin a zábava potrvá 
až do 21.45 hodin. „Po celý den bu-
dou v provozu pouťové atrakce v uli-
ci Tylova za Společenským domem,“ 
dodal Pastuszek. 

I nedělní Michalská pouť nabídne 
bohatý kulturní program. „Jako 
zvláštní host vystoupí syn Františka 
Nedvěda Vojta Nedvěd & Tie break, 
který potěší návštěvníky výběrem 
hitů bratrů Nedvědových,“ doplnil 
dále Dalibor Dědek. Letošní akce 
bude obohacena o Vysmátou pouť, 
kterou pořádá společnost E.on. Ta 
nabídne zdarma atrakce pro celou 
rodinu.  Součástí bude prodej cuk-
rové vaty a limonády, výtěžek bude 
věnován na podporu SOS dětských 
vesniček. „Jak Otrokovický Mi-
chalfest, tak i Michalská pouť budou 
zdarma. Nicméně bych chtěl všech-
ny požádat, aby dodržovali vládou 
nařízená opatření a pro případnou 
kontrolu měli u sebe potvrzení  
o ukončeném očkování, či prodě-
lané nemoci, nebo antigenním či 
PCR testu. Děkuji všem za trpě-
livost a věřím že se všichni dobře 
pobavíme a hlavně že nebudeme 
kvůli pandemii tyto akce rušit tři 
dny před jejich konáním,“ vzkázal 
závěrem jednatel BESEDY.  

 Šárka Šarmanová

Burza knih, besedy s osobnostmi, 
pasování žáků na čtenáře, od-
puštěné poplatky za knihy. To je 
výčet několika událostí, které se 
uskuteční v rámci celorepublikové 
akce Týden knihoven v době od  
4. do 8. října.

Burza knih se bude konat  
v pondělí 4. října a ve středu  
6. října od 10 do 17 hodin. „Zá-
jemci, kteří mají doma knihy, jež 
nechtějí a je jim líto je vyhodit,  
mohou je bezplatně poskytnout 
do této burzy. Knihy mohou nosit 
v pracovních dnech od 20. září do 
1. října do hlavní půjčovny Měst-
ské knihovny,  umístěné přímo  
v budově Městského úřadu Otro-
kovice,“ vybízí veřejnost vedoucí 
knihovny Radka Jarková. Knihy bu-
dou k dostání za 10 korun za kus.

V úterý 5. října bude vedoucí 
knihovny besedovat se seniory z 

Klubu důchodců v Kvítkovicích na 
téma Valašsko – zvyky a obyčeje. 
Ve čtvrtek se v obřadní síni měst-
ského úřadu uskuteční přednáška 
nazvaná Dech v běžném životě. Fy-
zioterapeutky Denisa Zmeškalová 
a Veronika Kužílková si budou po-
vídat se zájemci z řad veřejnosti  
o využití dechového cvičení a po-
můcek ke zlepšení kvality života. 
Vstup je zdarma.

Chybět nebude ani tradiční pa-
sování žáků druhých ročníků zá-
kladních škol starostkou Hanou 
Večerkovou na čtenáře. „Touto akcí 
chceme podpořit zájem o knihy  
u nejmladších dětí. Noví čtená-
ři obdrží zdarma průkazku  
a s celou třídou mohou pravidelně 
knihovnu navštěvovat,“ dodala 
Barbora Šopíková, vedoucí od-
boru školství a kultury, pod který 
Městská knihovna spadá. (šar) 

Týden knihoven nabídne burzu knih i besedy

Volby do Poslanecké sněmovny Par-
lamentu ČR se uskuteční 8. a 9. října. 
Volič, který nemůže nebo nechce 
volit ve svém volebním okrsku, má 
možnost požádat o voličský průkaz. 
S ním pak lze hlasovat v jakémkoliv 
volebním okrsku, popřípadě zvlášt-
ním volebním okrsku.  Voličský prů-
kaz vydává obecní úřad podle místa 
trvalého pobytu voliče.

Žádost lze podat jak osobně, tak  
písemně. Písemná žádost zaslaná 
poštou musí být opatřena úředně 
ověřeným podpisem voliče a musí 
být doručena nejpozději 1. října 2021, 
tedy  týden před dnem voleb, pří-
slušnému úřadu, kde je volič veden  
v seznamu voličů v místě jeho 
trvalého pobytu. Elektronickou žá-
dost lze zaslat pouze prostřednictvím 
datové schránky voliče (nestačí pouhý  
e-mail, elektronický podpis).

Volič zapsaný v seznamu voličů 
s trvalým pobytem v Otrokovicích 

může požádat o vydání voličského 
průkazu za výše uvedených podmí-
nek u odboru evidenčně-správního, 
který se nachází v přízemí 2. budovy  
úřadu, kancelář evidence obyvatel 
(tel.: 577 680 101-2), a to nejpozději   
6. října do 16 hodin. „V případě 
osobní návštěvy stačí vyplnit námi 
připravený formulář žádosti. Je po-
třeba mít s sebou platný občanský 
průkaz. Formulář žádosti o vydání 
voličského průkazu je ke stažení také 
na webu města v sekci Volby, refe-
rendum, sčítání.  V případě potřeby 
nás neváhejte kontaktovat,“ vzkazuje 
vedoucí odboru evidenčně-správní-
ho Marcel Nemček (tel.: 577 680 230), 
který má zabezpečení voleb v Otro-
kovicích na starosti. 
Adresa pro doručení písemné žádosti 
je: Městský úřad Otrokovice
odbor evidenčně-správní
nám. 3. května 1340 
765 02 Otrokovice  (red)  

Vedení města Otrokovice se chystá 
odměnit nejlepší učitele a volno-
časové pracovníky za uplynulý 
rok. Své nominace může posílat  
i veřejnost.  

Nejlepší pedagogické pracovníky 
ocení město Otrokovice už třinác-
tým rokem. Desátým rokem budou 
oceněni také pracovníci volnoča-
sových aktivit dětí a mládeže. 
„Vyzýváme tímto pedagogickou 
i nepedagogickou veřejnost, aby 
zasílala své návrhy na Městský 
úřad Otrokovice, odbor školství  
a kultury,“ vyzvala vedoucí odboru 
školství Barbora Šopíková s tím, že 
nejzazší termín pro  podání návrhů 
je 31. října.  

Ocenění pedagogických pra-
covníků je určeno pedagogickým 
pracovníkům škol a školských za-
řízení se sídlem na území města, 

které poskytují předškolní, zá-
kladní, střední, základní umělecké 
nebo zájmové vzdělávání a jejichž 
zřizovatelem je město, případně 
Zlínský kraj. 

Ocenění pracovníků volnoča-
sových aktivit dětí a mládeže je udě-
lováno lidem, kteří se dlouhodobě 
věnují práci s dětmi a mládeží mimo 
své hlavní zaměstnání, případně 
mimo svou podnikatelskou nebo 
jinou samostatnou výdělečnou 
činnost.  „Je to veřejné vyjádření 
profesionality a lidských kvalit 
daného pedagogického pracovníka 
nebo pracovníka volnočasových ak-
tivit,“ doplnila Šopíková.

Podrobné informace k udělování 
ocenění jsou dostupné na webu 
města Otrokovice. Slavnostní večer 
s předáním cen se uskuteční příští 
rok v Otrokovické BESEDĚ.  (šar)

Nominujte nejlepší pedagogické pracovníky

O voličský průkaz lze zažádat již nyní

Kolotoč. Děti se mohou opět těšit na 
oblíbené atrakce.  Foto: archiv



OTROKOVicKé NOViNy

Robert Vano je světoznámý 
módní a reklamní fotograf. 
Kromě toho také úžasný 
vypravěč, o čemž se mohli 
přesvědčit i návštěvníci besedy, 
která se uskutečnila po vernisá-
ži na půdě Otrokovické BESEDY.  
A přes svůj nabitý den si pan 
Vano našel čas i na rozhovor.  
Probrali jsme toho skutečně 
hodně, že by ani dvě strany 
novin nestačily: počátky jeho fo-
tografování, život v Americe i to, 
jak zvládl izolaci během covidu. 

Kvůli covidu byly dlouho uzavře-
ny všechny výstavy a galerie. 
Nemohl jste pracovat, vystavovat, 
nic. Jaké to pro vás bylo?  
Budete se divit, ale mně ta doba vy-
hovovala. Já si to doslova užíval.  Když 
tehdy platilo omezení, že mohou dů-
chodci do obchodu jen mezi 8.–10. 
hodinou, tak mě tam nechtěli pustit. 
Měl jsem totiž roušku i kšiltovku, tak-
že jsem byl celý zahalený. Nakonec 
jsem musel ukázat občanku, takže 
jsem si v tu chvíli připadal, jako by mi 
bylo znovu patnáct a chtěl jít 
na nepřístupný film. (smích)

A co jste během té 
doby dělal?
Veškerý svůj volný čas 
jsem trávil psaním nové 
knihy a také jsem pracoval 
se svým asistentem na vy-
tvoření e-shopu. Kromě toho jsem 
vařil, protože je to můj koníček. A 
představte si, jaký  jsem musel ře-
šit problém. Jednu dobu nebylo 
v obchodech droždí, takže jsem 
nemohl upéct ani chleba. Nakonec 
jsem našel na internetu  nějaký re-
cept bez droždí, který jsem zkusil,  
a povedlo se. 

Nechybělo vám během covidu 
focení?
Ani ne. Já totiž neměl od školy prak-
ticky žádné prázdniny. V Americe 
mi vtloukali do hlavy, že musím na 
všechno říkat „yes“, jinak se nikam ne-
dostanu. Takže já se řídil podle toho. 

A dnes umíte už říkat na něco ne?
Teď už ano. Především jsem se naučil 
říkat ne na věci, které neumím. Ne-
dávno mi volala jedna paní z Plzně, 
že připravují světovou výstavu kom-
bajnů a chtěli, abych jim to nafotil.  
A já se jí snažil vysvětlit, že jsem kom-
bajn viděl maximálně tak ve filmu  
a něco takového fotit neumím, takže 
jsem je musel odmítnout. Stejně tak 
jsem byl osloven, abych nafotil všech-
ny barokní stavby v Čechách s tím, že 
mám na to celý rok. Jenomže já ani 
neznám rozdíl mezi sezonou a fa-
zonou, tak jak mohu něco takového 
fotit? (smích) Opět jsem tedy řekl ne. 

Dokázal byste odhadnout, kolik 

už jste za život udělal fotografií?
Asi tak vám to řeknu. Když jsem 
začínal, tak mi pan Horst (legen-
dární fotograf Horst P. Horst, u ně-
hož Vano začínal, pozn. red.)  řekl, 
že pouze jedno procento z nás se 
rodí s daným talentem od pánabo-
ha, ten zbytek musí cvičit. A protože 
mezi ty patřím i já, proto musím 

cvičit. Jeho cvičení spočívalo  
v tom, že bych měl denně 

nafotit 2 kinofilmy. Takže  
z toho budu mít 72 políček 
a za rok 28 650 políček  
a za padesát let více než 

1 500 000 milionů snímků.  
A z toho se povede jenom 

deset, i když náhodou. (smích)
A to opravdu dodržujete?

Ano. Takže tak, jako má někdo ranní 
rituál například jít cvičit, já si sednu 
na postel a fotím, klidně i mobilem. 
Třeba své nohy. To proto, aby na mě 
pánbůh náhodou s tím talentem ne-
zapomněl. (smích) 

Pokud byste se neživil foto-
grafováním, co byste pravdě-
podobně dělal? Stále kadeřníka?
Abych řekl pravdu, tak nevím. Když 
jsem dorazil do Ameriky, neuměl 
jsem řeč, takže jsem myl nádobí  
v československé čtvrti. Tehdy to tam 
tak fungovalo. Co národ, to čtvrť. 
Později jsem pracoval ve sklárnách. 
A během té doby jsem chodil na kur-
zy angličtiny. Ale paní na imigračním 
úřadu, kde jsem se musel pravidelně 
hlásit, mi řekla, že jsem hodně mladý, 
ať zkusím jít doslova mezi Američany. 
Poradila, ať si vyberu jednu z profesí, 
které tam měla k dispozici na lístku. 
Mezi nimi byl kadeřník. A ta paní mi 
řekla, že to je nejlepší povolání, pro-
tože vlasy rostou pořád, i po smrti. 
Jenže já se bál, že se neuchytím a 
neuživím. Ale pak jsem si řekl, že je 
lepší mít na parte umřel hlady na 
Broadwayi než v Nových Zámcích. To 
nikdo nezná. (smích)  A já měl asi štěs-
tí, protože si mě vybral Vidal Sasso-
on, který otevíral salon v New Yorku  

a chtěl mladé nezkušené kadeřníky, 
které by si sám vyškolil.  Já byl pro 
něj tedy ideální. Neuměl jsem nic. 
(smích) Zaplatil mi školení v Londýně 
a pak jsem u něho dělal. Posílal nás 
k fotografům módy, takže takhle 
jsem se dostal k fotografování  
a k panu Horstovi. Sice to trvalo, 
protože první fotku mi vydali až po 

patnácti letech, ale co bych jiného 
dělal? Myslím, že bych byl stále ka-
deřník. Ona to byla hezká práce.

Kdo vám předal nejvíce zku-
šeností s fotografováním? 
Jednoznačně pan Horst, protože 
on byl první. Naučil mě pracovat se 
světlem a se vším.  Taky mi třeba říkal, 
že děláme od 9 do pěti. A když jsem 
přišel v devět, tak už to bylo pozdě. 
A já to nechápal. Načež mi Horst řekl: 
„Hochu, chceš být úspěšný fotograf  
v životě? Tak na to ti dám dobrý re-
cept. Padesát procent úspěchu fo-
tografa je, že se musí narodit v Paříži, 
což ty nesplňuješ. A druhých padesát 
procent úspěchu tkví v tom, že musíš 
chodit na čas. Takže se snaž v životě 
být aspoň napůl úspěšný.“ A tak se 
snažím. (smích)

Kdy jste vzal poprvé do rukou 
fotoaparát?
To mi mohlo být třináct let. Dostal 
jsem jej od svého tatínka. Tak jsem 
chodil a cvakal. A bavilo mě to.

Jakou profesi máte vystu-
dovanou v tehdejším Českoslo-
vensku?
Já jsem chtěl jít na uměleckou školu, 

ale pan učitel mi řekl, že to není pro 
kluky. Takže jsem měl vystudovanou 
SVVŠ (střední všeobecně vzdělávací 
škola). Pak jsem šel na vojnu a odtud 
emigroval do Ameriky. Tady bych 
nemohl dělat ani toho kadeřníka, to 
byla profese pro holky, to maximálně 
tak holiče.

Vracíte se ještě někdy do svých 
rodných Nových Zámků nebo Ame-
riky?
Ne, já už se nikam nevracím. Všechno 
se hrozně mění a já si chci uchovávat 
jen ty hezké vzpomínky. Všude, kde 
jsem chtěl jít, jsem byl. Ani New York 
není stejný jako před padesáti lety. 
Proč bych tam jezdil? Není Andy War-
hol, není studio 54. Já jsem spokojený 
tady. Miluju Prahu, a když jsem sem 
přišel po revoluci, tak to tu vypadalo 
jako v zakletém Disneylandu. Všech-
no bylo černé, z domů padaly omítky 
a střechy. No pro fotografa nádhera. 
A pak přišli lidé a jeden to namaloval 
nazeleno, druhý nažluto. Teď je to 
sice taky hezké, ale už to vypadá jako 
kulisy v operetě.

Během života jste měl možnost 
setkat se s celou řadou světových 
celebrit, Andy Warholem, Marlene 
Dietrich, Michaelem Jaggerem. Je 
někdo, na koho opravdu rád vzpo-
mínáte nebo s ním doposud udržu-
jete kontakt?
V kontaktu jsem s jednou malířkou, 
která nyní žije na Floridě a u níž jsem 
bydlel. Jinak už bohužel s nikým. Ale 
rád vzpomínám na všechny, kteří   
v 60. letech žili v Americe.

Asi se vás už hodně lidí ptalo, 
proč děláte rozmazané fotografie. 
Ale jak moc je těžké udělat takový 
snímek?
Divila byste se, ale není to tak těžké. 
Mám stejný čas, stejné ISO, stejnou 
clonu, a tak ho jen vezmu do ruky  
a fotím. (smích) 
Jakým způsobem si vybíráte své 
modely?
Já jsem pro krátké trápení. Jdu do 
agentury a řeknu, že chci takového 
a makového modela či modelku  
a je to. Já nemám nervy na to chodit 
po ulici a oslovovat lidi, jestli se ne-
chtějí fotit.

A přijde za vámi někdo i sou-
kromě, že by chtěl vyfotit?
To víte, že ano. A není to nic neob-
vyklého. Zrovna nedávno jsem dělal 
fotografie jedné paní z Otrokovic.

Je něco, čeho byste chtěl ještě 
dosáhnout ve svém životě?
Co jsem chtěl, to jsem si splnil. Chtěl 
jsem být fotograf a to se povedlo. 
Měl jsem to štěstí, že můžu dělat, co 
mám rád a živit se tím. Jenom bych 
tady  chtěl pár let ještě být. Ale už 
mám i hrobku, takže vím, kde budu 
ležet. (smích) 
 Šárka Šarmanová

Robert Vano: Musím denně cvičit, protože talent od pánaboha nemám

Mezi fotografy. Rozhovor s Robertem Vanem (v černé košili) probíhal ve zcela 
příhodném prostředí plném krásných fotoaparátů, které sbírá člen otrokovického 
Fotoklubu Beseda  Rudolf Fukal (v modré košili). Foto: Martin Vacula



OTROKOVicKé NOViNy

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

PROGRAM | září

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

Akce zaměřená na zdravý životní styl. Na programu: alternativní medi-
cína, porady s věštci, astrology, numerology, odblokování, detoxikace, 
výklady z ruky a karet, měření aury, automatická kresba atd. Nebudou 
chybět doplňky zdravé výživy, mandaly, minerály, odborná literatura, 
včetně rukodělných výrobků a šperků z přírodních materiálů. Po oba dny 
přednášky, workshopy a meditace. 

SOBOTA

25. 9.
10–22 hod.

so–ne

25. 9.
–

26. 9. 

9–17 hod.

CYKLOJÍZDA + OTROKOVICKÝ MICHALFEST

12.00–15.30 cyKLOjíZDa 2021 / dojezd účastníků, vyhlášení
------ 
16.00–17.00 ViTaMiN M / české rockové songy 
17.30–18.30 FeRyhO FÓRy / zábavná zlínská parta s vlastní tvorbou  
19.00–20.00 MiNaMi / mladá moravská pop-rocková kapela 
20.30–21.45 VLasTa hORVáTh s KaPeLOU / host Otrokovického MichalFestu 
 a vítěz druhé řady SuperStar – poprvé v Otrokovicích!                    

MICHALSKÁ POUŤ
Tradiční venkovní akce pro celou rodinu s pestrým hudebním programem, letos oboha-
cená o speciální bonus, kterým bude Vysmátá pouť E. ONu, netradiční zábavní park 
pro malé i velké děti. Nebudou chybět pouťové atrakce, prodejní stánky aj. Projížďka 
Baťovem vláčkem Moravský drak. Kvalitní občerstvení po celý den.

SAHADžA JóGA
Při příležitosti 30. výročí založení společnosti Sahadža jóga v Čes-
ké republice jste srdečně zváni na výstavu, která vám přiblíží tuto ne-
ziskovou organizaci v mnoha společenských oblastech. 

1. 9.
–

29. 9.

NEDĚLE

26. 9.
9–18.30 hod.

30. 8.
–

26. 9.

ROBERT VANO
Fotoklub Beseda ve spolupráci s Městskou galerií vás zve na mimo-
řádnou výstavu, jejíž titul je zároveň jménem hlavního protagonisty. Vý-
stava „Robert Vano“ – výběr z Vanovy tvorby – je přístupná veřejnosti 
od 30. 8. do 26. 9. 2021 jako vždy zdarma v provozní době galerie. 

ASTRO – FESTIVAL ZDRAVÍ
Hobby Otrokovice pořádá

MINERÁL OTROKOVICE
Hobby Otrokovice pořádá

Tradiční mineralogická akce. Návštěvníci se mohou těšit na unikátní 
prodejní výstavu drahých kamenů, minerálů, vltavínů a fosilií. Nebude 
chybět mineralogická literatura a geologické pomůcky. Milovníci umě-
lecké tvorby mají jedinečnou příležitost vidět a koupit šperky, bižuterii  
a dekorační předměty z přírodních materiálů. Organizátoři připravili pes-
trý program pro celou rodinu, na děti i dospělé čekají kreativní dílničky.

Pátý ročník oblíbené hobby cyklojízdy mezi partnerskými městy Dubnica 
nad Váhom a Otrokovice. Start v 10.00 před Městským úřadem v Dubni-
ci, cíl v odpoledních hodinách před Hotelem Baťov – Společenský dům. 
Délka trasy v letošním roce činí 87 km. Po vyhlášení výsledků následuje 
Otrokovický Michalfest 2021 – přehlídka regionálních kapel a hostů na 
velkém pódiu v parku. 

park 
před 

Hotelem
Baťov

vstup

volný

vstupné

70 Kč
děti 

20 Kč

prostory
Besedy

vstup

volný

Městská 
galerie

foyer
kinosálu

vstup

volný
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CYKLOJÍZDA + OTROKOVICKÝ MICHALFEST

PROGRAM | říjen
Vstupenky k zakoupení online na www.otrokovickabeseda.cz

vstup
volný

EUGENIUSZ JóZEFOWSKI  
– ČEKÁNÍ NA SPRÁVNOU CHVÍLI
Spolek Rozumění ve spolupráci s městem 
Otrokovice a Otrokovickou BeSeDOu 
srdečně zve na výstavu význačné výtvarné 
osobnosti: eugeniusz Józefowski, malíř, 
grafik, kreslíř, fotograf, tvůrce desítek knih 
o umění, je držitelem mnoha ocenění 
včetně státního vyznamenání. Vernisáž za účasti autora 
proběhne 27. září od 18 hodin. Hudební doprovod Kate-
řina Šimonová. Výstava potrvá do 24. 10. 2021

Městská
galerie

VERNISÁŽ

pondělí

27. 9.
18 hod.

PřiPRaVUjeMe Na LisTOPaD: 6. 11. Revival Night – Noc legend 5, 10. 11. cestovatelská středa, 
11. 11. slepice na zádech + 15. 11. Polib tetičku aneb Nikdo není bez chyby – divadelní představení, 

16. 11. Lampionový průvod a ohňostroj, 23. 11. Dan bárta a illustratosphere, 26. 11. Rozsvícení vánočního stromu + OPP

KiNO beseDa – důležité upozornění: filmová představení v kinosále jsou z vážných technických důvodů zrušena do odvolání. 
Více info v předprodeji, tel.: 571 118 103. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.

cena

300 Kč

zájezd

vstup
volný

ZRUCZ PHOTO ANEB MY, 
CO SPOLU FOTÍME
Fotografové ze Zruče nad Sázavou ve 
spolupráci s Fotoklubem Beseda Otro-
kovice zvou na výstavu, která je zároveň 
malou oslavou 80. narozenin zručského 
fotoklubu. Spřátelený klub z posázavského 
baťovského města představí tvorbu svých 
členů z poslední doby. Jedná se o sdružení amatérských 
fotografů v tom nejlepším slova smyslu, kteří považují za 
svou přirozenost chodit po světě s očima otevřenýma. 

foyer
kinosálu

+ bar4. 10.
–

30. 10.

PUSTEVNY
Zájezd do nejoblíbenějšího turistického 
střediska v Beskydech. Nástupní místa 
6:50 hod. Otrokovice Společenský dům, 
7:00 hod. zastávka MHD u BeSeDY. 

sobota

2. 10.
6.50 hod.

LUCIE BÍLÁ A PETR 
MALÁSEK – RECITÁL
Koncert dvacetinásobné zlaté slavice za 
doprovodu klavíru Petra Maláska. Lucie 
Bílá a Petr Malásek spolu vystupují na 
koncertech po celé republice již řadu let a za tu dobu 
sestavili repertoár jim nejmilejších písní, které jsou za-
znamenány i na stejnojmenném albu. A tak zazní mj. Jsi 
můj pán, Hvězdy jako hvězdy, Most přes minulost… ale 
třeba i Summertime od G. Gershwina.

úterý

5. 10.
19 hod.

vstupné 

od
590 Kč

velký sál

vstupné
předprodej 

250 Kč
v den akce 

300 Kč

STETSON AND BOURBON  
– FESTIVAL BLUES 
A JIžANSKéHO ROCKU
XIV. ročník mezinárodního visegrád-
ského festivalu blues a jižanského rocku. 
GARY MOORe TRIBuTe BAND, v je-
hož čele stojí Jack Moore (syn předčasně 
zesnulého kytarového velikána Garyho 
Moora) je hlavní hvězdou festivalu. Dále 
vystoupí domácí „superskupina“ LIVIN 
FRee, kterou r. 2018 založil skvělý zpěvák a hráč na 
klávesy Jan Holeček, legendární baskytarista Vladi-
mír GuMA Kulhánek a poté kytarista Tomáš Frolík  
a bubeník Michael Nosek. PBK BLueS BAND, kape-
la havířovského kytaristy Petra Kubíčka, se představí  
v česko-polském projektu TRIBuTe TO NALePA (vě-
novaném legendě polského blues Tadeuszi Nalepovi). 
Zlínský bluesman FILIP VÍTŮ zahraje nejprve na úvod 
ve velkém sále a poté i v průběhu večera ve Stetson baru. 
Vůně bourbonu, jižanská kuchyně a klobouky stetson 
zarámují festival, který se koná pod záštitou starostky 
města Otrokovice Hany Večerkové a je spolufinancován 
městem Otrokovice a Zlínským krajem.

velký sál
+ bar

sobota

23. 10.
od 19 hod.

SLAVNOSTNÍ VEČER KE DNI 
VZNIKU SAMOSTATNéHO 
ČS. STÁTU

Speciální slavnostní koncert Filharmonie 
Bohuslava Martinů, spojený s oceněním 
významných osobností města Otrokovi-
ce. Zazní skladby Antonína Dvořáka  
a Bedřicha Smetany. Orchestr řídí kanad-
ský dirigent Charles Olivieri-Munroe.

středa

27. 10.
18 hod.

vstup
volný

velký sál

Nutná rezervace míst na webu OB, popř. v TIC. Rezervace 
možná od 4. 10. 2021.

cena

450 Kč

VEĽKÝ MEDER
Oblíbený zájezd do termální lázních. Ná-
stupní místa 5:30 Otrokovice Společenský 
dům a 5:40 zastávka MHD u BeSeDY. 
Vstupné do lázní si každý platí sám. Re-
zervace míst a platba on-line na webu, 
nebo osobně v TIC.

sobota

23. 10.
5.30 hod.

zájezd

vstup
volný

DěTSKÝ BAZÁREK
Tradiční podzimní bazárek pro rodiče a 
jejich ratolesti. Rezervace stolů osobně 
v TIC nebo na telefonním čísle 571 118 
103. Poplatek za stůl 50 Kč na místě v den 
konání akce. upozornění: Kapacita stolů 
je omezena na 30 ks. 

sobota

16. 10.
9–13 hod.

kinosál

vstupné

90 Kč

ČÍNA – NěKOLIK KAPEK Z MOŘE
První podzimní Cestovatelská středa  
v BeSeDě. Letní putování po zemi zná-
mé i tajemné očima pedagoga, umělce  
a cestovatele Michala Mynáře. V říši stře-
du najdete vše, po čem srdce cestovatele 
touží, ale také věci, které vás dokážou 
pěkně vyvést z míry...

středa

13. 10.
18 hod.

Městská
kavárna

CesTOvaTelská Beseda s pROmíTáNím
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V této divadelní sezoně 2021/22 
vstupuje TYJÁTR do dalšího roku, již 
dvacátého, kdy pro vás, naše milé 
diváky, hraje a baví vás. I přesto, že 
v loňském roce jsme se nemohli 
vídat na prknech, která znamena-
jí svět, tak v letošní sezoně si to 
určitě vynahradíme. Rádi pro vás 

zahrajeme představení, které jste 
už možná viděli, ale budeme pro 
vás připravovat slavnostní premi-
éru k 20. výročí, a tou bude Kráska 
a netvor. Děkujeme vám všem za 
přízeň a těšíme se na vás. 
 Radek chmela,
 Tyjátr

Divadlo TyjáTR slaví 20 let na otrokovické scéně 

Přehlídka Naše obec, naše radost nabídla zpěv, tanec i regionální speciality

To nejlepší z destinace Zlínsko a Luha-
čovicko přinesl druhý ročník přehlídky 
Naše obec, naše radost, která proběhla 
v sobotu 11. září v Luhačovicích. Spolu  
s dalšími vystupujícími z regionu se před-
stavili i zástupci z Otrokovic. 

 Nádherné slunné a teplé počasí přilákalo 
do Luhačovic stovky návštěvníků, kteří si svou 
procházku po lázeňské kolonádě mohli zpes-
třit poslechem krásné hudby, podívat se na 
různá taneční vystoupení nebo si dát některou 

z regionálních specialit, jako jsou džemy a mar-
melády, sýry nebo pivo z lokálního minipivova-
ru. Právě v centru města se konal druhý ročník 
přehlídky Naše obec, naše radost. Prezentace 
turistické nabídky destinace Zlínsko – Luha-
čovicko a Východní Moravy nabídla to nejlepší 
ze svých atraktivit. „Chceme lidem ukázat, jak 
pestrý náš region je a poradit jim, kam se vy-
dat za zajímavými památkami a architekturou, 
kde ochutnat lokální dobroty nebo kam si udě-
lat výlet s dětmi,“ vysvětlila Jana Pastyříková, 

manažerka destinační společnosti Zlínsko  
a Luhačovicko.

Jako první se představilo město Otrokovi-
ce. Lidé si mohli poslechnout zvučné písně  
z úst Ženského pěveckého sboru Otrokovice 
a o krásný zážitek se také postaraly orientální 
tanečnice z kurzů Otrokovické BESEDY. Mezi 
regionálními prodejci se se svými výrobky ob-
jevila MarmelLady Renata Zezulková a Pavel Gráf  
s voňavou kávou z Pražírny Otrokovice. 

 Šárka Šarmanová

Fotografové ze Zruče nad Sázavou 
ve spolupráci s Fotoklubem Beseda 
Otrokovice představí novou výstavu 
s názvem  Zrucz  Photo aneb My, co 
spolu fotíme. Výstava bude k vidě-
ní  v Otrokovické BESEDĚ od 4. do  
30. října.  

Spřátelený fotoklub z posázav-
ského baťovského města je sdru-
žení amatérských fotografů, kteří 
považují za svou přirozenost chodit 
po světě s očima otevřenýma. 
Skrze fotoaparát prosívají vizuální 
balast, nabízejí vlastní úhly pohledu  
a zacílení na detaily. Neprůbojně 
introvertně nacházejí události na 
každém kroku a chytají do svých 
hledáčků malé zázraky, které nej-
bližší obyčejný svět nabízí. Jejich 
fotografie nemají ambice prodrat se 
na výsluní uměleckého provozu, ale 
dokážou potěšit oko, předat radost 
a vyprávět drobné příběhy, aniž by 
autoři cestovali do příliš velkých 
dálek, uměle aranžovali lidi a věci 
či znásilňovali fotografie při post-
produkci. Každý autor představí 
téma, které je mu blízké a přináší 
mu potěšení.  Výstava je zároveň 
připomínkou a malou oslavou 
osmdesátých narozenin zručského 
fotoklubu. svatopluk Klhůfek,

 Fotoklub Beseda Otrokovice

Fotografové ze Zruče 
zvou na výstavu 

Městská galerie Otrokovice 
bude na konci září hostit další 
výstavu. Tentokrát se se svými 
díly představí profesor Wroc-
lavské univerzity Eugeniusz 
Józefowski, polský malíř, grafik, 
kreslíř, fotograf a tvůrce knih  
o umění. Vernisáž s názvem Čekání 
na správnou chvíli se uskuteční  
v pondělí 27. září v 18 hodin za 
osobní účasti autora. Jejím pořa-
datelem je spolek Rozumění.

Eugeniusz Józefowski patří  
k významným polským umělcům. 
Doposud měl více než osmdesát 
samostatných výstav nejenom  
v Polsku, ale také v Německu či 
Dánsku. Účastnil se několika stovek 
národních a mezinárodních výstav, 
pořádal více než 380 tvůrčích dí-
len. Je autorem 66 vědeckých pu-
blikací včetně několika monografií,  
124 katalogů z výstav nebo  
13 katalogů z tvůrčích dílen.

  O významu Eugeniusze Józe-
fowského svědčí také celá řada vý-
znamných ocenění vč. Státního vy-
znamenání II. stupně za výtvarnou 
činnost pro děti a mládež, Vyzna-
menání 2. stupně ministerstva 
vědy a vysokého školství. 

Výstava potrvá do 24. října. 
Vstup je volný.  (šar)

eugeniusz józefowski 
se představí v galerii 

Pro zasmání. Komedie Na správné adrese, kterou Tyjátr uvedl v září 2019, slavila 
velký úspěch.  Foto: archiv

Po více než roční odmlce uvede 
v listopadu Otrokovická BESEDA 
hned dvě divadelní představení.  
Vedení BESEDY navíc připravilo 
pro návštěvníky divadla zajímavý 
bonus. 

Již 11. listopadu se mohou diváci 
těšit na bláznivou komedii Slepice 
na zádech – grotesku o šílenství,  
k němuž vás dožene manželství.   
V hlavní roli se představí Vojta a Ta-
tiana Dykovi.  „Při zakoupení vstu-

penky na toto představení mohou 
návštěvníci získat   vstupenku na 
komedii Polib tetičku do sekce C či 
na balkon za poloviční cenu, tedy 
za pouhých 180 korun,“ upozornil 
jednatel Otrokovické BESEDY Filip 
Pastuszek s tím, že komedie Polib 
tetičku se odehraje 15. listopadu. 
„Aby bylo možné bonus využít, je 
nutné si přijít zakoupit vstupenky 
do Turistického  informačního cent-
ra BESEDY,“ dodal Pastuszek.   (šar)

beseDa uvede dvě divadla, navíc s bonusem

Na pódiu. Vystoupení  zástupců Otrokovic zahájil místosta-
rosta  Ondřej Wilczynski, pak vystoupil Ženský pěvecký sbor.

Marmelády a kávička. Skvělé marmelády a voňavou 
kávu nabízeli Renata Zezulková a Pavel Gráf.

Tic. Stánek Turistického informačního centra 
nabízel tipy na výlety.   snímky: M. Fojtíková
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Věděli jste, že... 

Máme za sebou léto plné dobro-
družství, které jsme zažívali letos 
dokonce na třech skautských tábo-
rech. Dva z nich byly stanové a jeden 
putovní. Chlapecký oddíl tábořil le-
tos poprvé v údolí Hrubá Brodská 
a dívčí oddíl Pampelišky tábořil ve 
stejném termínu na stejném místě, 
ale na jiném tábořišti. A právě to, 
že jsme měli tábory takhle blízko 
sebe, jim dodalo novou atmosféru. 
Putovní tábor, na který vyrazil oddíl 
roverů,  probíhal v krásné krajině 
okolo Adršpašsko-teplických skal. 

Přátelství a příroda byly hlavní 
myšlenkou táborů, obzvláště po 

měsících lockdownů. Až do poslední 
chvíle jsme nevěděli, za jakých pod-
mínek lze na tábory vyrazit. Nakonec 
nebyla opatření nijak zvlášť omezují-
cí, a tak jsme si je mohli naplno užít. 
Tábory se mohly uskutečnit také díky 
finanční podpoře města Otrokovice.

Nový skautský rok jsme zahájili 
tradičně táborákem a  každý týden 
již máme i schůzky, kam mohou mezi 
nás přijít i noví zájemci.  Kontaktovat 
nás můžete na čísle: 777 335 916,  
e-mailem: otrokovice@skaut.cz, na 
Facebooku nebo Instagramu. 

 Petr Foltýn, 
 vedoucí střediska

Dobrovolnické centrum ADRA Zlín 
hledá dobrovolníky, kteří budou 
navštěvovat seniory, pomáhat 
dětem nebo lidem se zdravotním 
postižením. 

Úkolem dobrovolníků je zpří-
jemnit volný čas klientů v zařízení. 
Mohou si s nimi povídat, číst knihy, 
jít společně na procházku, hrát hry 
nebo dětem pomáhat se školní pří-
pravou. Stačí věnovat jednu až dvě 
hodiny jednou za týden. 

Dobrovolníci v Otrokovicích 
se mohou zapojit v organizaci 
podle svého výběru – například 
v SENIORu, NADĚJI, Charitě Otro-
kovice nebo v klubu pro děti ŠLIKR. 
Dobrovolnictví přináší nejen dobrý 
pocit z pomoci druhým, ale i obo-
hacení o nové zkušenosti, příběhy 
a zážitky. 

Zájemci o dobrovolnictví v Ot-

rokovicích se mohou přijít infor-
movat nebo přímo zaregistrovat 
ve středu 29. září od 13 do 17 hodin 
v Městské kavárně v Otrokovicích 
(nám. 3. května, budova Otro-
kovické BESEDY). 

Více informací najdete na www.
adrazlin.cz. Zájemci o dobrovolnic-
tví se mohou také přihlásit koordi-
nátorce i kdykoli v průběhu roku na 
tel.: 731 157 471 či pomocí e-mailu: 
dc.zlin@adra.cz. 

Dobrovolnické centrum ADRA 
Zlín funguje na Zlínsku již od 
roku 2008. Tato činnost by ne-
byla možná bez podpory města 
Otrokovice, Zlínského kraje, Minis-
terstva vnitra a Ministerstva práce 
a sociálních věcí. 

Děkujeme za podporu.
 Pavlína Pejová,
 Dobrovolnické centrum ADRA

Navraťme chůzi do svých živo-
tů a prostřednictvím tohoto 
nejpřirozenějšího lidského 
pohybu posilme své zdraví. 
Toto je hlavní cíl výzvy 10 000 
kroků, do které se zapojilo také 
město Otrokovice a jako mo-
tivaci připravuje pro nejlepší 
místní účastníky drobné ceny.

Cílem měsíční výzvy není ujít 
denně 10 000 kroků, jak název 
vybízí, ale motivovat k častější,  
a hlavně pravidelné, fyzické aktivi-
tě. Do výzvy je možné registrovat 
se v průběhu měsíce září na www.
desettisickroku.cz. Samotná výzva 
pak potrvá celý říjen. „Účastníci si 
zaznamenávají svou denní aktivitu 
a za každý kilometr získávají body, 
jejichž počet se odvíjí od věku  
a hmotnosti účastníka. Rozdílné 
bodové ohodnocení je zde z důvo-
du podpoření pohybové aktivity 
u lidí starších a lidí s vyšším BMI. 
Zejména těmto dvěma cílovým 
skupinám může totiž pravidelná 
chůze výrazně zvýšit kvalitu jejich 
života,“ přiblížil ideový tvůrce a ini-
ciátor projektu Jaroslav Martinek. 

 Účastníci, kteří nechtějí soutěžit, 
si díky svým nachozeným kilomet-
rům mohou projít virtuální trasu po 
republice a cestou poznávat zají-
mavá místa nebo pouze sledovat 
své denní aktivity a užít si nevšední 
měsíc plný zážitků. 

 „Do výzvy jsme se zapojili po 
dobré zkušenosti s projektem Do 
práce na kole, ve kterém se řadí-
me mezi nejaktivnější účastníky. 
Na výzvě 10 000 kroků oceňuji, že 
jsou zvýhodňovány skupiny lidí, pro 
které pohyb není tak snadný a čas-

tý, ať už kvůli věku, nebo nadváze. 
Právě tato skutečnost by mohla 
být motivací k pravidelnému po-
hybu. Lidé v Otrokovicích mohou 
využít například naše nové měst-
ské turistické okruhy v délce 4,7 
a 12,1 km. Značeny jsou zelenými 
a modrými šipkami, které turisty 
provedou nejzajímavějšími místy 
ve městě. Pro účastníky z Otrokovic 
s největším počtem bodů jsme 
připravili drobné ceny v podobě 
prezentačních předmětů města,“ 
uvedla starostka Hana Večerková 
s tím, že další ceny jsou připraveny 
od samotných organizátorů akce  
v rámci celorepublikového soutěže.

Výzva 10 000 kroků pracuje  
s magickou hranicí deseti tisíc, což je 
zhruba 7,5 km. Ve skutečnosti však 
stačí mnohem méně kroků, aby byl 
organismus odolnější. Důležitější 
než objem je spíše pravidelnost, 
svižné tempo a příjemné prostře-
dí. Aktivitu je možné v rámci výzvy 
monitorovat na jakémkoliv zařízení 
a následně ji v podobě printscreenu 
nahrát do svého profilu. Každý ki-
lometr je bodově ohodnocený, 
přičemž je zde zohledněn věk 
účastníka a jeho BMI. Na účastníky 
s nejvyšším počtem nasbíraných 
bodů čekají zajímavé ceny. 

„Svou účastí plníte nejen svou 
osobní výzvu, ale také motivujete 
ostatní. To je nejlépe umožněno  
v rámci týmů, které účastníci 
mohou tvořit. Vzájemné povzbu-
zení, spolupráce a pomoc jsou tou 
nejlepší motivací těm, co to nejvíce 
potřebují,“ uzavřel Jaroslav Marti-
nek.    Romana Pastuszková, 

 tisková mluvčí města

V neděli 22. srpna v podvečer se neformálně sešli před Otrokovickou BESEDOU ob-
čané a sympatizanti Milionu chvilek, aby si připomněli 53. výročí okupace Českoslo-
venska vojsky Varšavské smlouvy. Tato okupace nás na dlouhé roky uvrhla do bahna  
a marasmu normalizace. Byla zdůrazněna neustálá potřeba bránit svobodu a demo-
kracii i v dnešní době. Další akci plánují v rámci oslav Dne české státnosti na 28. září  
v 18 hodin.  Text, foto: Petr staněk

Město se zapojilo do výzvy 
10 000 kroků, zúčastnit se může každý

Milion chvilek zavzpomínal na 53. výročí okupace

Z redakční pošty

junák zahájil nový skautský rok

aDRa hledá v Otrokovicích dobrovolníky

V partě. Hlavní myšlenka táborů –  přátelství a příroda. Foto: junák Otrokovice

Nechybělo mnoho a Otrokovice byly 
možná dodnes malou vesnicí. Výstav-
bou továren na Baťově byl pověřen 
Josef Hlavnička – přítel a zeť Jana 
Antonína Bati.  Ve svých pamětech 
vzpomíná i na chvíli, kdy na podzim 
roku 1930 strhla povodeň vystavěné 
továrny v hodnotě několika milionů. 
Tehdy seděli s Tomášem Baťou na 
jedné z hrází a pozorovali zatopené 
staveniště. Shodli se, že na tomto místě 
nemá cenu stavět. Druhý den volal 
Baťa Hlavničkovi, že si to rozmyslel,  
a aby s výstavbou Baťova  pokračoval.

 Sám Hlavnička později zastával 

vedoucí pozice ve firmě. Byl mladý, 
charismatický a zaměstnanci oblíbený.

Mezi jeho celoživotní záliby patřily 
filatelie a zemědělství. Právě jeho láska 
k půdě se mu stala osudnou. Koupil 
statek se zámkem ve Zdislavicích, kde 
se snažil hospodařit. Do Zdislavic si jez-
dil odpočinout, ale 24. května 1943 se 
mu tato cesta stala osudnou. Tragicky 
zemřel na železničním přejezdu poblíž 
Zdounek na Kroměřížsku, když se jeho 
vůz srazil s jedoucím vlakem. 

Josef Hlavnička je také nositelem 
Čestného občanství města Otrokovice. 

 Zdroje: Ať žije Baťov
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sPOLeČeNsKá KRONiKa

Oznamujeme všem přátelům a známým,  že nás 5. června  
navždy opustila naše drahá maminka, teta, babička, praba-
bička, paní eliška beDřichOVá (VyViaLOVá) ve věku 
nedožitých 100 let (31. 8. 2021). Určitě si na ni vzpomínají 
Otrokovjané „dříve narození“. Posledních 15 let žila v Praze  

u své dcery Jany, která se o maminku vzorně starala. Maminko, děkujeme 
Ti za krásný život s Tebou!!! Syn Rudolf, dcery Eliška a Jana s rodinami

Kdo v srdcích žije, neumírá… Dne 29. červen-
ce uplynulo již 14 let, co nás navždy opustil 
ve věku 72 let náš milovaný tatínek, pan jiří 
Gach. Dne 4. září uplynul první smutný rok, 
kdy nás ve věku nedožitých 79 let opustila 

naše milovaná maminka, paní hana GachOVá. S láskou vzpomíná 
syn Jiří a dcera Hana s rodinami. Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 

Dne 1. srpna uplynul první smutný 
rok, kdy nás navždy opustil pan emil 
ZbRaNeK a dne 25. září vzpomeneme  
8. výročí úmrtí paní Františky ZbRaNKOVé.  
S láskou vzpomíná syn Richard s rodinou. 

S velkou láskou a úctou vzpomínáme na našeho laskavého, 
pracovitého a milovaného tatínka, pana Vojtěcha bUchTU, 
který by se dne 28. srpna dožil 100 let a letos tomu bude 
již 8 let, kdy jsme se s ním rozloučili naposled. Za tichou 
vzpomínku děkují děti Anička a Vojtěch s rodinami.

Vydala ses cestou, jíž chodí každý sám, jen dveře vzpomínek 
jsi nechala dokořán. Dne 30. srpna uplynul 11. rok, kdy nás 
navždy opustila paní jindřiška hONsOVá. Za tichou vzpo-
mínku děkují a s láskou stále vzpomínají manžel Slávek  
a dcery Hanka a Iva s rodinami.

Dne 6. září uplynul 1 rok od chvíle, kdy od nás odešel 
manžel, tatínek a dědeček, pan stanislav NejeDLÝ (te-
levizní opravář). S láskou vzpomínají manželka a dcera  
s rodinou. Děkujeme všem, kteří si vzpomenou. 

Dne 7. září uplynuly 3 smutné roky, kdy nás navždy opustil 
manžel, tatínek, dědeček, pan josef PLUhař. S láskou 
vzpomíná manželka, dcery a syn s rodinou. Děkujeme všem, 
co si vzpomenou s námi.

Utichlo srdce, zůstává jen žal, ten, kdo Tě miloval, vzpomíná 
dál. Dne 7. září uplynulo 7 let, co nás navždy  opustila paní  
Miroslava MaLÚŠKOVá. S láskou a úctou vzpomíná celá 
rodina.

Dne 9. září uplynulo již 32 let, kdy nás navždy opustila ve 
věku 49 let naše drahá maminka a babička, paní Zdeňka 
bLaTOVá. S láskou a úctou stále vzpomíná dcera Jana  
s rodinou.

Dne 9. září uplynulo 20 let, kdy nás opustil náš milovaný 
syn, bratr a kamarád, pan aleš VOLáK. Dne 4. července 
jsme si připomněli jeho 46. nedožité narozeniny. S láskou 
a úctou vzpomínají maminka, bratr Petr s rodinou, sestra 
Alena, Radim a Karel.

Jak tiše žila, tak tiše odešla, skromná ve svém životě, velká ve 
své lásce a ochotě. Dne 13. září uplynulo 5 let, co nás opustila 
dcera, maminka světlana řePKOVá. Vzpomíná maminka 
Zdeňka, dcera Lucie s manželem a vnoučkem Viktorkem, 
dcera Barborka, syn Honzík a Matyáš.

Čas plyne a nevrací, co vzal, jen vzpomínky v našich srdcích 
zůstávají dál. Dne 16. září uplynulo 13 let, co nás navždy 
opustila naše milovaná maminka a babička, paní Marie 
chyTiLOVá. S láskou a úctou vzpomínají dcery Dana, Soňa, 
Jana a Jarmila s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá. Dnes, 17. září, 
uplynuly 2 smutné roky, kdy nás opustila 
naše maminka Františka DORaZiNOVá  
a 14. října uplyne 25 let od úmrtí tatínka josefa 
DORaZiNa. S láskou vzpomínají dcery Alena, 

Libuše a vnuci Tomáš, Roman.

Dne 18. září by se dožil 50 let náš milovaný syn Radek 
VaVRUŠa. Dne 16. září uplynulo  17 smutných let od 
jeho úmrtí. Stále vzpomínají manželka, syn, rodiče a bratr  
s rodinou.

Dotlouklo srdce, utichl hlas, tak ráda měla život i nás. Dne  
20. září uplyne devátý smutný rok, kdy nás navždy opustila 
paní ivana PLaNá. S láskou vzpomíná milující rodina. 
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 23. září si připomínáme 15. výročí úmrtí pana božetěcha 
DOVRTěLa. Za tichou vzpomínku děkuje manželka Marce-
la, dcery Veronika, Aneta a ostatní příbuzenstvo.

Dne 24. září uplynou 2 smutné roky, kdy nás navždy opusti-
la paní Ludmila VRaNcOVá, dne 6. října  by oslavila své  
70. narozeniny. S láskou vzpomíná manžel s rodinou. 

Dne 25. září vzpomeneme 8. výročí úmrtí paní 
Františky ZbRaNKOVé a 1. srpna uplynul 
první smutný rok, kdy nás navždy opustil pan 
emil ZbRaNeK. Za tichou vzpomínku děkuje 
dcera s rodinou.

Dne 26. září uplyne 7. rok od úmrtí pana Radomíra ŠiŠKy. 
S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Dne 26. září uplyne 10 let, co nás navždy opustil pan  
stanislav ZeDeK. Všem, kdo ho znali, děkujeme za tichou 
vzpomínku.

Nezemřel, spí. Má-li sen, zdá se mu o těch, které měl rád a oni 
měli rádi jeho. Dne 29. září si připomeneme 1. výročí úmrtí 
našeho milovaného syna, bratra a vnuka, pana Tomáše 
Ryby. S láskou vzpomeňte s námi.

Dne 29. září uplyne první smutný rok, kdy nás navždy opustil 
pan josef MRáZeK. S láskou vzpomíná manželka, rodina 
Mrázkova a rodina Hrabalova.

Dne 30. září uplyne 3. smutné výročí úmrtí naší milované 
maminky jindry ReiTeROVé, na kterou často vzpomínají 
syn Roman, dcera Jindra a její matka Božena. Kdo jste ji znali 
a měli rádi, zavzpomínejte s námi.
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Tel.: 571 118 103

• Předprodej a rezervace vstupenek 
na kulturní akce Otrokovické BESE-
DY i jiných pořadatelů  

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

PODěKOVáNí

iNZeRce

 
PLyNOseRVis - sRNec

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

Tel.: 604 988 815

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

Vystavení IHNED PLATNÉHO
dokladu ekolikvidace autovraku 

NA MÍSTĚ

Autovrakoviště Třebětice
Roman Kamenec ODVOZ ZDARMA

e-mail: autovrak@centrum.cz 
autovrakoviste-trebetice.cz

LIKVIDACE 
AUTOVRAKŮ

Vyplatíme za váš autovrak

až3000 Kč

Tel: 777 550 621

sPOLeČeNsKá KRONiKa

Kdo v srdcích žije, neumírá… Dne 30. září vzpomeneme 
páté výročí úmrtí pana Vladimíra LUKeŠe. Kdo jste ho 
znali, věnujte mu spolu s námi tichou vzpomínku. Za vzpo-
mínku děkuje manželka Mária, syn Vladislav s rodinou, 
dcera Monika, vnoučata Vladislav s rodinou, Michaela  

s rodinou a Erik.

Čas plyne dál, v srdcích zůstáváš nám. Dne 4. října uply-
ne 9 let, kdy si připomínáme úmrtí našeho syna Martina 
sKOPaLa. Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Milující 
rodiče, děti a rodina.

Dne 7. října uplyne 1. smutný rok, kdy od nás navždy odešel 
milovaný manžel, tatínek a syn, pan jindřich MRLíK. S lás-
kou vzpomíná manželka Soňa a syn Kevin, maminka a celá 
rodina. Děkujeme všem za tichou vzpomínku. 

Je smutno bez tebe žít, nemá kdo poradit, potěšit. Díky za to, 
čím jsi pro nás byl, za každý den, který jsi pro nás žil. Dne 8. října 
si připomeneme 8. výročí úmrtí pana Petra MahDaLíČKa. 
S láskou vzpomíná celá rodina.

Odešel, ale v našich srdcích zůstává dál. Dne 13. října to 
budou již 2 roky, co nás opustil můj manžel František  
KUČeRa. S láskou vzpomínají manželka a dcery s rodinami. 
Za tichou vzpomínku na Františka Vám děkujeme.

Dne 19. září se dožívá krásného jubilea 90 let paní jiřina POLíNKOVá. 
Hodně zdraví přeje manžel Josef a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří v tak hojném počtu přišli 4. srpna 
vyprovodit našeho drahého pana ing. jiřího POKUsU na 
jeho dlouhé cestě do míst, odkud není návratu. Kdo jste ho 
měli rádi, vzpomínejte s námi. Manželka a synové s rodinami

bLahOPřáNí

Přijmu čilou důchodkyni do 
školního bufetu ZŠ T. G. M. Otro-
kovice. 
Tel.: 777 812 181

přijmou do pracovního 
poměru pracovníky – 

nástup dle dohody – na ná-
sledující pracovní pozice:

DěLNíK PRO ÚDRžbU 
VeřejNé ZeLeNě

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 profesní průkaz.

řiDiČ MOTOROVÝch 
VOZiDeL sK. c

Podmínkou řidičské oprávnění 
sk. „B“ nebo sk. „T“. 

UKLíZeČ VeřejNÝch 
PROsTRaNsTVí

František Zálešák – obyčejný 
člověk neobyčejných kvalit.
Možná nenápadný člověk, kte-
rého v životě vystihovaly nej-
lépe tři přirovnání. Nezlomná 
vůle, chuť bojovat a neskutečná 
upřímnost.

Sportovní veřejnost ho spíše 
znala jako nestora české kulturis-
tiky a silového trojboje. Zúčastnil 
se bezmála devadesáti soutěží a 
velmi často byl viděn na stupních 
vítězů.

Narodil se na podzim v roce 
1941 a již na vojně přičichl  
k činkám, kdy, jak sám říkal „ spí-
še jsme tenkrát činky různě pře-
misťovali po posilovně z místa na 
místo, po takové námaze jsem si 
vzal tatranku a šel jsem domů.“

V roce 1974 byl spoluzaklada-
telem sportovního oddílu Arnold 
Club Otrokovice, který funguje 
dodnes a za tu řadu let vychoval 
spoustu i vrcholových sportovců.

V Arnold Clubu nejen cvičil, 
byl předsedou, ale také aktivně 
pomáhal radou, ukázkou či do-
pomocí při cvičení ostatním. Vždy 
byl velkým vzorem a příkladem 

pro ostatní svou vůlí a chutí 
bojovat nejen v posilovně či na 
pódiu, ale v posledních letech  
i v osobním životě.

„Fraňa“, jak se mu říkalo, 
oplýval vždy optimismem  
a jeho devízou byla jeho upřím-
nost za jakýchkoliv okolností. 
V posledních letech měl motto 
„neřešit nic tak vážně“.Letos v 
červenci nás opustil, ale v našich 
srdcích zůstal. Teď rozehrál partii 
tam nahoře, na pódiu, kde uká-
že, jaký je neskutečný bojovník...
jsme s Tebou, Fraňo.
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Prázdniny utekly jako voda, ale 
ani během nich jsme školu zcela 
neopustili a vytvořili pro žáky pě-
tidenní doučovací kemp, který na 
konci července proběhl i na naší 
škole. 

 Skupina patnácti dětí si pod 
dohledem dvou vyučujících užila 
nejen spoustu zábavy při krea-
tivních a sportovních aktivitách, 
ale věnovala se i opakování proble-
matického učiva z oblasti českého 
jazyka, matematiky, anglického 

jazyka či vlastivědy. Výchovně- 
-vzdělávací aktivity probíhaly ve 
vnitřních i venkovních prostorách 
školy, přičemž jednotlivé úkoly 
museli žáci lovit třeba i na stromě. 

Vypravili jsme se také do Zlína 
po stopách firmy Baťa nebo si dali 
závody na koloběžkách. Program 
byl opravdu velmi pestrý a jsme 
rádi, že nás naši žáci každý den od-
měňovali úsměvem.
 barbora huňková,
 ZŠ T. G. M.

Nový školní rok jsme slavnostně za-
hájili. Věříme, že ho společně stráví-
me ve škole, a dokonce i mimo ni, 
třeba na škole v přírodě, na adapťá-
cích, či dokonce na lyžáku (lyžařský 
výcvik plánujeme nejen tradičně 
po sedmáky, ale i pro osmáky, kteří 
o něj loni byli ošizeni). Na všechny 
naše příznivce se těšíme na tra-
dičním Adventu na Mánesce, který 
chystáme na úterý 30. listopadu,  
i na Večírku SR, který by měl proběh-
nout 25. března. 

Do naší školy letos nastoupilo  
51 prvňáčků, z nichž 18 k nám ne-
patří spádově, což znamená, že 
si naši školu promyšleně vybrali.  
A právě tyto prvňáčky, stejně jako 
letošní čtvrťáky a šesťáky, čeká velká 
novinka. Všechny tyto ročníky bu-
dou totiž pracovat podle nového 
školního vzdělávacího programu, 
kam jsme jako jedna za škol, co se 
nebojí (protože povinné to bude 
až za dva roky), zařadili nový vzdě-
lávací obsah, digitální kompeten-
ce. V běžné výuce to znamená, že 
budeme učit děti přemýšlet a řešit 
problémy současného světa s vyu-
žitím informatiky a digitálních tech-
nologií. Vyzkoušíme s dětmi první i 
pokročilé krůčky v programování 
a budeme pracovat s robotickými 
hračkami, které jsme do výuky po-
řídili. 

Když mluvíme o bezpečném 

prostředí pro žáky, v naší škole 
to znamená například práci na 
jednotných pravidlech, peda-
gogický sbor jako jeden sladěný 
tým, minimální stěhování tříd, 
partnerský přístup k žákům (i rodi-
čům), podporu třídních kolektivů 
i jednotlivců na základě znalosti 
jejich konkrétních potřeb. A právě 
posledně jmenované mají na sta-
rosti také členové školního pora-
denského pracoviště, na které se 
mohou obracet žáci, rodiče i učitelé 
a kam patří školní psycholožka, vý-
chovné poradkyně, speciální peda-
gožka, metodik primární prevence 
a nově také sociální pedagožka. 
Přestože se jedná o pozici, se kte-
rou se ve školách zatím setkáváme 
velmi výjimečně, věříme, že pro náš 
tým bude velkou posilou. Jejím po-
sláním a úkolem je mapovat, bu-
dovat a podporovat klima ve škole, 
sociální vazby, zprostředkovávat 
pomoc sociálně znevýhodně-
ným rodinám, pomáhat žákům 
ohroženým školním neúspěchem 
a úzce spolupracovat s metodikem 
prevence a třídními učiteli. Sociální 
pedagožka bude hrazena z projek-
tu EU. 

My se prostě na nový školní rok 
těšíme. Tak se těšte s námi.
 Vaše Máneska  
  

Návrat žáků do školních lavic 
je po prázdninách vždy ná-
ročný. Po dlouhé pauze je tře-
ba se nastavit na pravidelné 
ranní vstávání a připravit se 
na povinnosti, které škola 
obnáší. Na druhou stranu se 
žáci opět setkávají se svými 
spolužáky a mohou se těšit na 
nová dobrodružství a rozši-
řování svých školních znalostí. 

Jenže on ten letošní školní rok 
s sebou nese i zvláštní pachuť  
z toho školního „pandemického“ 
roku, kdy se žáci do lavic vraceli 
několikrát a postupně se vytra-
tilo kouzlo poprázdninového 
návratu. Žáci trávili většinu času 
doma za svými počítači, kde byli 
izolováni od třídního kolektivu  
a každodenního setkávání. Často 
se vytratily běžné aktivity a pohyb 
byl omezen na minimum. I proto 
vznikl projekt, který je spolufinan-
cován městem Otrokovice a díky 
němuž mohou žáci trávit společné 
chvíle v přírodě, mimo prostředí 
školy. 

Součástí těchto adaptačních 

kurzů, které si organizují třídní 
učitelé, je nejen zlepšování klima-
tu třídy, ale také meziročníkových 
vztahů a celé školy. Obsahem 
kurzů je pak i posilování spoluprá-
ce a práce ve skupinách. 

Nezanedbatelnou součástí je  
i prohloubení vztahu mezi žákem  
a učitelem v mimoškolním prostře-
dí, které také vede k lepšímu za-
členění do školního prostředí. 

Být chvíli mimo dosah počítačů 
a mobilů, zrelaxovat a nastartovat 
sebe i třídní kolektiv, to bude úko-
lem tříd 6.–9. ročníku. 

Třídy sedmého ročníku vyrazí 
spolu s částí devátého ročníku 
hned z kraje školního roku na 
Rusavu. Šesté ročníky budou čas 
trávit v okolí Otrokovic a vyjedou 
si i do Hostětína. Osmé ročníky se 
vydají do Rekreačního centra Sido-
nie a jedna třída devátého ročníku 
bude pobývat v DDM Sluníčko. 

Velmi si vážíme podpory města 
Otrokovice, protože bez jejich po-
moci by bylo velmi obtížné projekt 
v tomto rozsahu realizovat.
  barbora huňková,
 ZŠ T. G. M.

Máme za sebou začátek dalšího 
školního roku, který je již podruhé 
ovlivněn platností mimořádných 
opatření v souvislosti s onemocně-
ním Covid-19. I při dodržování 
všech předepsaných povinností 
se snažíme chod školy co nejvíce 
vrátit do běžných kolejí a zabezpe-
čit pro žáky co nejkvalitnější výuku.

 Je nám jasné, že letos více než 
jindy mají žáci různou startovní po-
zici, proto v září budeme převážně 
zjišťovat, jak jsou na tom reálně se 
svými znalostmi a dovednostmi. 
Naše škola se také zapojila do tzv. 
Národního plánu doučování, který 
má pomoct žákům dohnat učivo  

z období distanční výuky. Od září 
se trávnická škola stala školou 
zajišťující jazykovou přípravu pro 
žáky-cizince v celém ORP Otro-
kovice. Věříme, že výuka českého 
jazyka žákům výrazně pomůže  
s úspěšným zvládnutím učiva  
i v ostatních předmětech.

Ve škole jsme nezaháleli ani  
o prázdninách a pokračovali jsme 
ve zlepšování prostředí školy. Mě-
nily se stupačky v pavilonu B a C, 
pokračovala výměna podlahové 
krytiny uprostřed pavilonu D, na 
1. stupni mají žáci ve třídách nové 
skříně a na 2. stupni proběhla 
celková rekonstrukce učebny vý-
tvarné výchovy. V atriích kreslily 
paní vychovatelky další herní prvky 
zejména pro děti ze školní družiny.

Letošním školním rokem nás 
bude provázet celoroční školní 
projekt s názvem Škola hrou. 
Doufám, že aktivity, které budou 
v rámci celoročního projektu při-
praveny, se budou dětem líbit a že 
si z nich odnesou spoustu úspěchů 
i společných zážitků. Kromě vyu-
čování nás čekají také další aktivity, 
které se však budou odvíjet podle 
aktuálního vývoje situace. 

Každopádně nás čeká nabitý 
školní rok a já věřím, že jsme do 
něj všichni vykročili tou správnou 
nohou!  eva horňáková, 
 ředitelka ZŠ Trávníky

Začátek nového školního roku patří 
adaptačním kurzům

Na Mánesce připravili celou řadu novinek

Některé úkoly lovili žáci třeba i na stromě

Tým. Školní kemp nebyl jenom o učení, ale také o zábavě.  Foto: ZŠ T. G. M.

žáky bude letos provázet projekt Škola hrou

Na hřišti. I na děti ze školní družiny čeká 
celá řada novinek.   Foto: ZŠ Trávníky
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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

SBĚR A ZPRACOVÁNÍ AUTOVRAKŮ
Kvasice Vyplatíme vám

 1 000–3 000 Kč
tel.: 603 972 558

Na místě vystavím ihned platný doklad 
ekologické likvidace

e-mail: marek.dynka@seznam.cz

Odvoz ZdARmA

Pedagogové hromadných obo-
rů, tj. literárně-dramatického, 
výtvarného a tanečního, na-
bídli dětem příměstské tvůrčí 
tábory. Poslední dva týdny  
v srpnu tak byly naplněny ne-
skutečnou dávkou tvůrčí ener-
gie. Ve všech oborech se pilně 
pracovalo, tvořilo, tancovalo  
a hrálo. Každý z oborů využil 
tohoto času na maximum. Ne-
byla však nouze ani o soutěže 
a volnočasové aktivity.

Žáci si v literárně-dramatickém 
oboru pod vedením Gustava 
Řezníčka a  jeho asistentky Báry 
Dočkalové zopakovali základy he-
recké přípravy jednotlivce a spe-
cifika práce na jevišti.   Vše pak zú-
ročili v přípravě dvou divadelních 
představení, které předvedli v rám-
ci zakončení tábora svým rodičům. 

Ve výtvarném oboru paní 
učitelky Světlana Sokolová  
a Marie Raková připravily dětem 
kreslení, malování, modelování  

a vytváření z mnoha netradičních 
materiálů. Snažily se motivovat 
formou kolektivní spolupráce vy-
tvářet společná díla. Děti vykouz-
lily úžasné „dobrůtky“ , kde  jejich 
vyjadřovacím prostředkem byly 
barvičky a šikovné ruce. Starší žáci 
se pomyslně proletěli na křídlech 
vážky. 

V tanečním oboru pod vedením 
Hany Geržové a Anny Zítové měli 
žáci možnost seznámit se s neob-
vyklými cvičebními technikami se 
zaměřením na konkrétní pohybové 
části těla. Během celého týdne také 
vytvořili další společnou choreo-
grafii.

Pro žáky i pedagogy byly pří-
městské tvůrčí kempy novou  
a zajímavou zkušeností.  Tímto 
chceme poděkovat rodičům za 
důvěru a dětem za energii. Velké 
poděkování patří také městu Otro-
kovice za veškerou, nejen finanční 
podporu naší školy.

 hana Geržová,
 ZUŠ Otrokovice

Bohatý a vědecky založený program 
nabídla v rámci příměstského tábora 
Střední průmyslová škola Otrokovi-
ce. Děti díky tomu mohly získat zají-
mavé poznatky ze světa kolem nás.

Třicítka dětí ve věku 6–14 let se 
celý týden věnovala zábavné fyzi-
ce, matematice či biologii. Děti byly 
rozděleny do tří vědeckých skupin. 

Každou vedl zkušený lektor a jeho 
asistent. Společně se seznámili  
s moderní technikou, jakou je ter-
mokamera, elektronový mikroskop, 
videokamera, digitální mikroskop, 
lasery, 3D kino, virtuální realita. 
Vyzkoušeli si oblíbené stavebnice 
Duplo a Merkur a na vlastní kůži zažili 
další programy vzdělávání v oblasti 

polytechnických disciplín. Jeden 
den vyrazili účastníci na  výlet do 
Pevnosti poznání v Olomouci, kde 
navštívili planetárium a všechny ex-
pozice vědeckotechnického parku. 
Večer  byl připraven program v Ex-
perimentáriu s opékáním špekáčků 
a noc s bílou paní a černým pánem. 
„Děti se aktivně zapojily do her 
 a soutěží souvisejících s jednotlivý-
mi vědci a jejich objevy. Program byl 
věnován významným osobnostem 
vědy, např. Edison, Wichterle, Tes-
la a jejich objevům. Další termín je 
plánován na rok 2023,“ doplnil koor-
dinátor projektových aktivit Otakar 
Pancner.

Příměstský tábor byl realizován  
v rámci projektu  Implementace 
Krajského akčního plánu rozvoje 
vzdělávání pro území Zlínského kraje 
II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/
0018903, který je spolufinancován  
z Operačního programu Výzkum, 
vývoj a vzdělávání. jana Galová, 

 redaktorka portálů Zkola.cz

Na DDM Sluníčko jsme nezaháleli 
ani o prázdninách. Letošní tábo-
rové léto bylo opět plné dobro-
družství, zážitků, poznání, her, 
nových výzev, radosti a úsměvů. 
Pro děti z Otrokovic a okolí jsme 
připravili 4 pobytové tábory, na 
kterých děti prožily dobrodružství 
s Mafiány na Tesáku, užily si Život 
na rybách, vyřešily Tajemství hra-
du v Karpatech a poznaly všechna 
Fantastická zvířata.

Kromě toho jsme během  
8 prázdninových týdnů realizovali 
12 příměstských táborů. Již tře-
tím rokem jsme byli zapojeni do 
projektu „Letní příměstské tábory 
pro DDM Sluníčko Otrokovice“, 
registrační č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/1

6_047/0009688 a v rámci tohoto 
projektu proběhly v Otrokovicích 
tábory zaměřené na techniku, mul-
timédia, výtvarnou činnost, bada-
telství, sport, cyklistiku a také tábor 
pro předškolní děti. V Tlumačově se 
zase zaměřili na angličtinu a další  
2 příměstské tábory měly všeo-
becný charakter motivovaný zná-
mými filmy a pohádkami.

Celkově se letní táborové 
činnosti DDM Sluníčko zúčastnilo 
545 dětí.

Rádi bychom poděkovali nejen 
rodičům a dětem za zachování 
přízně, ale také všem externím 
pracovníkům, kteří se na přípravě 
a realizaci táborů podíleli.
  Tým DDM sluníčko

Letní prázdniny v ZUŠ – 
týdny plné zážitků!

spokojené. DDM Sluníčko nabídl léto plné zážitků.   Foto: DDM sluníčko

sluníčko přes prázdniny zabavilo přes 500 dětí

iNZeRceMalí badatelé si užili vědecký tábor v experimentáriu sPŠ Otrokovice

Návštěva. Na malé vědátory se přijela podívat i krajská radní  pro oblast školství  
a kultury Zuzana Fišerová (na snímku).  Foto: sPŠ Otrokovice

Tvůrčí. Děti měly možnost naplno zapojit svou fantazii.   Foto: ZUŠ Otrokovice
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Závody v těžkém terénu plné 
adrenalinu, kde rozhodovala 
každá desetina sekundy. Tak to 
vypadalo předposlední srpnový 
víkend v areálu kynologické-
ho klubu v Otrokovicích. Tam 
se po roční odmlce konaly zá-
vody  horských kol BIKECORE 

Bikerally Otrokovice 2021.  
A jako každý ročník, i ten letošní 
si nenechala ujít celá řada divá-
ků, kteří jezdce povzbuzovali  
k maximálním výkonům. 

Do letošních závodů se přihlási-
lo celkem 124 jezdců. Na ně čekala 
skutečně náročná trasa. Střídaly se 

v ní rychlé a technické pasáže plné 
ostrých kamenů a úzkých průle-
tů. Místy tak nebylo nouze o pády  
a drobnější zranění, které ošetřili pří-
tomní záchranáři. 

Petr Maloch, který je korunovaný 
král otrokovických trailů, opět potvr-
dil čtyřmi nejrychlejšími časy dne, že 
patří mezi závodní elitu a suverénně 
si dojel pro další absolutní vítězství. 
Souboj o druhé místo za ním sváděli 
Šůstek a Herclík. 

Pokud někomu chybělo drama 
v absolutní kategorii, tak si na své 
přišel v kategorii Hardtrail. Ta čas 
od času nabízí neskutečné souboje  
a ten otrokovický možná přidá další 
nadpis do WBS historie. Hodně ex-
pertů očekávalo přímý souboj mezi 
Viktorem Pospíchalem a Ondrou Kr-
hánkem, kdy bude rozhodovat kaž-
dá desetina. A právě ta nakonec roz-
hodla, že si pro zlato dojel  domácí 
jezdec Viktor Pospíchal. Na druhém 
místě skončil Ondřej Krhánek, třetí 
Daniel Trčálek. 

V juniorech vypálil rybník ostat-
ním Aleš Michalík, který jako je-
diný prorazil do TOP10 celkově, 
druhé místo si vyjel Martin Kadlec  
a bronz si odvezl na Slovensko 
Adam Hricko. Ve střelcích vy-
hrál celkem jednoznačně Martin 
Mikuda před Standou Mlčákem  
a třetím Tadeášem Orságem, kteří si 
v souboji o druhý post taky nic ne-

darovali a v cíli rovněž rozhodovala 
pouhá desetina.

Kategorii středně mladých Gentle-
manů (40–49 let) ovládl jako druhý 
závod v řadě kloboucký Pavel  Ma-
cháč před domácím Bikecore guru 
Cheinsem Radimem Langem. Na 
trati se také představila kategorie 
Legendy 50+. Na jezdcích byla znát 
zkušenost a jistota z jízdy, a tak ne-
bylo k vidění příliš změn v pořadí. 
Leo Mácha si dojel pro jasné vítěz-
ství.

Mezi 8 ženami byla nejrychlejší 
Míša Šantavá. S velkým náskokem 
a na tak náročné trati je to určitě 
cenné první letošní vítězství. Velké 
uznání také patří mladičké Karolíně 
Kadlecové za druhé místo. Třetí pak 
byla Denča Martinková, která na 
WBS dorazila po odmlce způsobené 
zraněním. 

Živo bylo nejenom na trati, ale také 
na startu, kde byla pro děti k dispo-
zici bike školka a skákací hrad. Jejich 
dospělí protějšci si mohli vyzkoušet 
elektromotorky. Všichni pak mohli 
soutěžit o pěkné ceny v tombole, 
jejíž celý výtěžek je tradičně věnován 
místní charitativní organizaci Nadě-
je Otrokovice. Letos bylo vybráno  
a předáno neskutečných dvanáct 
tisíc korun. Všem obrovské podě-
kování, že máte chuť opakovaně 
pomáhat a jste stále štědřejší. 

 Ondřej Krhánek

Otrokovickou bikerally suverénně ovládl Petr Maloch

Náročná trať. Závodníci se museli popasovat s hodně náročnou tratí, která byla 
nejenom z prudkého kopce, ale také plná kamenů.  Foto: Dalibor silný

Dvě otrokovické sportovní haly 
hostily v polovině srpna velkolepý 
turnaj Jiskra Junior Handball Cup 
2021 mladších a starších dorostenek. 
Do soutěže bylo přihlášeno 16 týmů 
z celé České republiky, tentokrát bez 
zahraniční účasti. Svá želízka v ohni 
měl i místní tým TJ Jiskra.  

Starší dorostenky odehrály své 
zápasy v nově zrekonstruované 
Sportovní hale Štěrkoviště. Na dívky 
čekal hodně náročný víkend, kdy se 
hrál  systém každý s každým 2 x 20 
min. Po tak dlouhé sportovní pře-
stávce bylo vidět na hřišti nadšení, 
bojovnost a zápal do hry. Proto taky 
o vítězi turnaje staršího dorostu bylo 
jasno až s posledním hvizdem píš-
ťalky rozhodčího. Vítězství si tak 
odvezl tým HC Zlín, druhé místo 
získal tým DHC Plzeň a třetí místo 
patřilo týmu DHK ZORA Olomouc. 
Našim děvčatům se podařilo zvítě-
zit ve třech utkáních ze sedmi, čímž 

obsadily hezké páté místo. Nejlepší 
hráčkou byla vyhlášena Jana Hvoz-
denská z HC Zlín, nejlepší bran-
kářkou se stala Anita Poláčková ze 
Zory Olomouc a ocenění za nejvíce 
nastřílených branek získala Nela Nos-

ková ze Sokola Písek.
Městská hala hostila kategorii 

mladších dorostenek, kde bojovalo 
celkem 8 družstev a i zde se hrálo 
systémem každý s každým 2 x 15 mi-
nut. Vítězem v této kategorii se stalo 

házenkářské dorostenky Tj jiskra obsadily na junior handball cupu páté místo

žádné křehulinky. Házená je fyzicky poměrně náročný a tvrdý sport.  
 Foto: Šárka Šarmanová

družstvo TJ Sokol Písek. Druhé 
místo obsadila TJ Sokol Poruba, třetí 
skončil tým z DHK Slavia Praha. Na-
šim děvčatům se podařilo zvítězit  
v úvodním utkání s Kunovicemi, ale 
dál se jim tak nedařilo. Domácí druž-
stvo obsadilo osmé místo. Nejlepší 
hráčkou se stala Erika Feldmannová 
ze Sokola Poruba. Cenu pro nejlepší 
brankářku si odvezla Anna Zelenická 
z HC Zlín a nejlepší střelkyní se stala 
Stella Ťupová ze Sokola Písek. Ceny 
vítězům předala starostka  Hana Ve-
čerková, které mnohokrát děkujeme. 
Poděkování za uspořádání náročné-
ho turnaje patří všem včetně Zlín-
ského  kraje a městu Otrokovice za 
finanční dotaci.  Petra Karlíková,
 házená Otrokovice

správná odpověď – test ze str. 4

Jako první  projede křižovatkou:  
c) modré vozidlo 


