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  úvodní slovo
Vážení spoluobčané,

noví lidé většinou přicházejí s novými myšlenkami, 
a to platí také pro oblasti kultury v otrokovicích. Chce-
me vám nabídnout pestrou škálu umění, kultury v mno-
ha podobách i kulturních akcí pro obyvatele všeho věku. 
přitom se chceme chovat jako dobří hospodáři, i když 
jsme si vědomi, že kulturní život nebude nikdy pro město 
zdrojem příjmů. Takto vynaložené peníze se ale městu 
vrátí ve spokojenosti a zájmu lidí. To je pádným argu-
mentem pro podporu kulturního života v otrokovicích. 

Zlepšíme nabídku a kvalitu kulturních pořadů a akcí, 
zaměříme se na profesionalitu organizace akcí s důra-
zem na co nejefektivnější využití finančních prostředků.

nezůstanete ochuzeni o žádnou tradiční městskou 
akci, ať už se to týká vítání jara na centrálním náměstí, 
vyhlášení nejlepších sportovců roku, zahájení plavební 
sezony na baťově kanále, Májové i Michalské pouti, vy-
hlášení osobnosti a Ceny města či oblíbené Rozsvícení 
vánočního stromu. Všechny letošní městské kulturní 
akce budou návštěvníkům hrdě připomínat letošní vý-
ročí 870 let od první písemné zmínky o otrokovicích.

budu velmi rád, pokud všechny městské kulturní 
akce podpoříte co největší návštěvou a odejdete spo-
kojeni.

Těším se na společná setkání. 
 Ing. Milan Plesar, místostarosta města
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Město si připomíná 870 let od písemné zmínky
Když biskup Jindřich Zdíka v roce 1141 zakládal do archivu jeden z evidenčních listů 
církevního majetku, zcela jistě si nepomyslel, že za necelých devět století si tuto tehdy 
bezvýznamnou událost budou lidé připomínat na stránkách tisku, při lidových veselicích, 
kulturních či sportovních akcích. Zcela jistě ale pohled do minulosti stojí za krátké zasta-
vení a zamyšlení. Otrokovické noviny proto požádaly kronikářku města, paní Věru Kramá-
řovou, aby vám toto krátké ohlédnutí za historií zprostředkovala.  (kra)

zápis jména naší obce se poprvé obje-
vil ve tvaru „Otrocouicih“ v listině 

olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka mezi 
soupisem obcí, které byly součástí majetku 
přerovského kostela; novodobé bádání da-
tovalo tento vzácný dokument k roku 1141. 
Uplynulých 870 let představuje přebohatou 
paletu historických událostí, dějů a příběhů – 
a přece je to jen o málo víc než jedna desetina 
dlouhé epochy takřka osmi tisíc let, během 
nichž je otrokovické území nepřetržitě osíd-
leno (tj. od 6.–5. tisíciletí př. n. l.)

Jako kronikářka města mám možnost be-
sedovat s lidmi všech věkových kategorií 
a porovnávat, kam se upírá jejich zájem. 
Desetiletí školáčci bývají zaujati povídáním 
o archeologických nálezech – zejména o těch 
nejnovějších z oblasti Chmelína, kde byly 
odkryty vzácné kůlové domy, jámy „hliníky“ 
i kosterní pozůstatky. Děti bez dechu také 
naslouchají pověstem o zvonu, o pokladu 
i o kapličce a nepochybně si je dál dotvářejí 
ve své vlastní fantazii.

Středoškoláci se drží holých faktů: upoutá 
je, že v roce 1350 byly Otrokovice zapsány 
v moravských zemských deskách jako sou-
část tečovického statku, který pak byl přikou-
pen k malenovickému panství; že v 16. stol. 
tu byla postavena tvrz, v jejíž lokalitě posléze 
vyrostl lovecký zámeček a sýpka; že po r. 
1649 byly Otrokovice přičleněny k panství 
napajedelskému – hotel Rotal jim připome-
ne jméno tamního slavného rodu. Zajímají je 
také dávné spory otrokovických „úsedlých 
občanů“ s napajedelskou vrchností (třeba ten 
z roku 1850 o Horní a Dolní les).

Senioři si zpravidla vybaví vyprávění 
svých dědů a pradědů o tom, jak se žilo za 

stara: o zvycích a krojích, o vaření trnek, 
o zakládání rybníků a mlýnů – a ti nejstarší 
už z vlastních vzpomínek připomenou vpád 
technického rozvoje a průmyslu: někteří si 
vzpomenou, že kdesi viděli fotografii staré 
nádražní budovy (1890), jiní vyloví z paměti 
jméno Vojty Chluda a jeho továrny „Olga“ 
(1927) a všichni vědí o splavování zeminy 
z Tresného ve 30. letech za éry obou Baťů – 
Tomáše a Jana. Mnozí jsou dodnes pobouřeni 
tím, že v r. 1953 byla tajně z Otrokovic od-
vezena socha T. G. Masaryka slavnostně od-
halená v r. 1938 (bronzový odlitek originálu 
prof. Otakara Španiela) a zmizela neznámo 
kde.

Vysokoškoláci se zpravidla do hloubky za-
jímají o dílčí problematiku – třeba o spolko-
vý život (sbory dobrovolných hasičů – 1890 
v Otrokovicích, 1894 v Kvítkovicích, čtenář-
ský spolek Občanská beseda – 1897, Sokol 
– 1908 aj.) nebo o vývoj názvů ulic a o jejich 
změny (většinou v souvislosti s proměnami 
politickými).

Od minulosti obvykle přeskočíme k sou-
časnosti – k záležitostem příjemným (nový 
přestupní terminál před nádražím, péče 
o městskou zeleň, veselá – někdy až rozpusti-
lá – barevnost sídlišť) i k těm dosud nedoře-
šeným (zvýšená hladina hluku v některých 
čtvrtích a občasné nepříjemné pachy v ji-
ných, problémy s kanalizací při přívalových 
deštích, bezdomovectví…)

I přítomnost je tedy víc než bohatá na udá-
losti, děje a příběhy – a to je dobře: naši po-
tomci za dalších 870 let budou si mít o čem 
povídat!

věra KraMářová, 
kronikářka města

Radnice chystá
sčítání dětí
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první písemná zmínka o otrokovicích je obsažena v listině olomouckého 
biskupa Jindřicha Zdíky (nové historické bádání ji datuje rokem 1141).  
Kopii vzácného dokumentu (na snímku nahoře) poskytl ke zveřejnění Klub 
přátel historie otrokovic.
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577 663 519, 777 805 068

STAVEBNINY
   oTrokoVIcE

Nabízíme vám kompletní certifikované systémy pro zateplování 
domů a bytů. Dodáme vám kompletní stavební materiál až na 

stavbu vlastním autem s hydraulickou rukou. 
Využijte mimořádné akce: DOPRAVA ZBOŽÍ DO 10 KM ZDARMA!

zelená úsporám

atletičtí veteráni z Otroko-
vic zahájili loňskou sezonu 

halovým přeborem ČR v Jab-
lonci. nejlépe se vedlo Jiřímu 
Urbanovi, který zvítězil v ab-
solutním pořadí na 60 a 200 m, 
když v obou těchto disciplínách 
vytvořil týden předtím v Praze 
české rekordy. František Tomá-
šek překonal rekord také v běhu 
na 200 m.

následoval velmi známý 
mezinárodní mítink Zlatá tre-
tra v Ostravě, kde pravidelně 
startují největší světové hvězdy 
včetně Bolta z Jamajky. Ve dru-
hém ročníku vloženého závodu 
veteránů na 100 m startoval 
i Jiří Urban. Po přepočtu koefi-
cientem věku obsadil 2. místo, 
ale měřeným mezičasem na 100 
y překonal český rekord časem 
11,68 sec.

Poté se konalo mistrovství 
ČR v Třebíči. I zde získali me-
daile. Jiří Urban byl dvakrát 
druhý a jednou třetí, Petr Gybas 
skončil na druhém místě v dál-
ce, v trojskoku zvítězil.

Mimo tyto mistrovské zá-
vody startovali na mítincích 
v Přerově (Urban zde vytvořil 4 
české rekordy – na 60, 100, 200 
m a ve sprinterském trojboji), 
v Brně na pravidelných vrhač-
ských závodech a v Šumperku, 
kde Petr Gybas obsadil ve více-
boji v souboji především s kva-
litními slovenskými závodníky 
5. místo.

na závěr sezony ještě proběh-
lo Mistrovství ČR ve vrhačském 

pětiboji v Uherském Hradišti. 
Mistrovství se vydařilo přede-
vším Zdeně Plesarové, které 
po účasti na ME vygradovala 
forma a suverénně zvítězila 
celkovým součtem 3 489 bodů. 
V jednotlivých disciplínách si 
házela jeden osobní rekord za 
druhým, výkon v kladivu 41,11 
m znamenal nový český rekord.

V červenci se konalo Mi-
strovství Evropy v maďarské 
nyíregyháze, což byl samozřej-
mě vrchol sezony. Po příjezdu 
nás přivítalo krásné čisté město, 
velmi přívětiví lidé, termální ba-
zény  a teploty, které v 8 hodin 
ráno dosahovaly 30 °C. 

Pořadatelé mistrovství zvládli 
organizaci na jedničku. Když se 
v neděli přihnala silná bouřka, 
ulice byly celý den pod vodou, 
z kanálů stříkaly fontány, dost 
nám to připomnělo naše povod-
ně. V průběhu dne pak nastou-
pili hasiči a další dobrovolníci, 
vodu odčerpali a závod chodců, 
který se konal v ulicích města, 
byl po dvou odložených startech 
zahájen až večer. 

Z našich závodníků se tento-
krát nejlépe dařilo Zdeňce Ple-
sarové, která se dočkala medaile 
i na velkém závodě. a byla za-
sloužená, protože ji dostala za 
výkon ve vrhačském pětiboji. 
Porazila ji jen německá super 
favoritka. Po výkonech v kladi-
vu 37,77 m, kouli 9,66 m, disku 
26,91 m, oštěpu 17,13 m a bře-
menu 11,93 m získala celkem 
3 216 bodů. Mimo to závodila 

i v kladivu a břemenu, kde vý-
kony 39,03 m a 11,48 m obsadi-
la 4. a 8. místo.

František Tomášek, jeden 
z nejstarších účastníků, závodil 
v kategorii nad 85 let. Přesto, že 
před MČR onemocněl, v průbě-
hu mistrovství se opět dostával 
do formy a startoval v 5 disci-
plinách. V běhu na 100 m byl 
pátý za 20,89 s., na 200 m třetí 
za 43,82 s., na 1 500 m čtvrtý 
časem 10:32.32 min., v dálce 
skočil 258 cm a byl pátý a v troj-

skoku s 5,77 m druhý. Výkon na 
1 500 m a trojskok jsou novými 
českými rekordy.

Jiří Urban zaběhl 100 m za 
12,69 s. a ve finále obsadil 6. 
místo. Ve skoku dalekém byl 
sedmý výkonem 526  cm. Petr 
Gybas obsadil v dálce i troj-
skoku 5. místo výkony 480  cm 
a 10,48  m. 

René novák se takového 
mistrovství zúčastnil poprvé. 
V kategorii nad 35 let obsa-
dil v oštěpu 9. místo výkonem 

47,27 m, když k postupu do 
finále mu chybělo pouhých 40  
cm. Další den se ve vrhačském 
pětiboji umístil na 5. místě (vý-
kony 31,37 m, 9,61 m, 32,51 m, 
45,77 m, 9,86 m).

Chodec Jiří Janoušek absol-
voval 5 km na dráze za 27:04.22 
min. a ve velmi silné konkurenci 
došel na 6. místě. Když přicházel 
do cíle, teplota ve stínu byla 38 
stupňů. V chůzi na 20 km a ča-
sem 1:58:53 hod. skončil devátý.  
 Milena MarčíKová

veteránští atleti měli loňskou sezonu plnou medailí

ZŠ Mánesova Otrokovice PronaJMe sPortovníM oddí-
lůM I JednotlIvcůM šKolní tělocvIčnu. Volné ter-
míny: pondělí až čtvrtek od 20 hodin, v pátek od 20.30 hodin. cena 
celé tělocvičny: 340 Kč za hodinu, polovina tělocvičny 170 Kč za 
hodinu. Víkendové termíny po dohodě s ředitelem školy. 

Novinka, která výrazně zlepší Váš fyzický i zdravotní stav. Při zakoupení zvýhodně-
né permanentky je lekce u nás jen za 77 Kč + kardiozóna zdarma. 

Navštivte naše nové webové stránky: WWW.POWERPLATEOTROKOVICE.CZ
Najdete nás ve Sportcentru Otrokovice v ulici J. Jabůrkové 1819.

e-mail: powerplateotrokovice@seznam.cz. Tel: 775 444 934

Power Plate v otrokovicích
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turnajová pozvánka
na kvalitní házenou
Vyvrcholením zimní 
přípravy otrokovických 
házenkářek bude tradič-
ní zimní turnaj, který se 
tentokrát pod názvem 
TIREX WInTER Hand-
ball Cup 2011 uskuteční 
ve dnech 4.-6. února ve 
Sportovní hale na Štěrko-
višti. Turnaje se zúčastní 
celky z České republiky, 
Slovenska a Rakouska. 
Turnaj bude zahájen v 
pátek v 17.00 utkáním TJ 
Sokol Vršovice vs. Pic-
card Senec. naše děvča-
ta nastoupí v 19.00 proti 
družstvu SG UHC ad-
mira-landhaus-WaT 21 
z Rakouska. Dále se pak 
utkají v sobotu v 11.00 
s Piccardem Senec a ve 
13.00 se Sokolem Vršo-
vice. Jejich další program 
bude záviset na umístění v 
této skupině. Druhou sku-
pinu tvoří družstva Sokol 
Poruba, Sokol Velké Me-
ziříčí, Záhoran Senica a 
loko liberec.  (red)

Jiří urban při skoku do dálky v Třebíči v rámci mistrovství české republiky.
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