
Vážení spoluobčané, 
v září minulého roku zača-
li v otrokovicích bádat tři 
nadšenci, kteří mají za cíl 
zachytit současnou podobu 
města a přiblížit občanům 
historicky zajímavá místa. 
Tři badatelé tráví svůj volný 
čas mapováním míst, kde se 
buď zastavil čas, nebo se vše 
změnilo k nepoznání.  Za náš 
dosavadní největší nález mů-
žeme považovat zachovalý 
protiletecký kryt pod vlako-
vým nádražím, který přečkal 
i přestavbu nádraží. Další 
dva kryty na nádraží mají 
zasypané vstupy, ale jejich 
umístění je přibližně známé. 

naše činnost má nabídnout 
občanovi pohled do míst, kde 
se nemá běžně možnost do-
stat (nebo i nechce – baťova 
stará průmyslová kanaliza-
ce) a ukázat mu něco ze za-

jímavostí města podzemního 
i nadzemního, o kterých do-
posud nevěděl. 

Rádi bychom poprosili ob-
čany o pomoc při hledání in-
formací o místech zaniklých 
anebo zapomenutých pro 
mladší generaci. Týká se to 
následujících témat:  
- lyžařský skokanský můstek 
na kopci Tresný 
- protiletecký kryt v kopci 
Tresný z II. světové války
- původní hřbitov a jeho po-
doba před postavením poli-
kliniky
- protiletecké kryty na vla-
kovém nádraží a jejich tvary, 
umístění
- Štěrkoviště v době těžby - 
pohled na těžbu a případně 
nákres či fotografii štěrkovny
- Těžba kamene v místě kyno-
logického klubu
- protiletecký kryt v hrázce 
u koupaliště na baťově

pokud byste nám mohli po-
moci, ať už informací, vzpo-
mínkami nebo fotomateriá-
lem, moc byste našemu zájmu 
věnovaného občanům města 
otrokovice pomohli. poprav-
dě jsme bezradní, kde nalézt 
více informací.

nechceme z občanů ,,ta-
hat“ fotografie nebo jiné 
materiály, v dnešní době není 
složité si je ofotit. Jde nám 
o vzpomínky a o svědectví. 
naši aktivitu můžete sledovat 
na webu www.badatelstvi.cz 
nebo nás kontaktovat na tele-
fonu 608 460 128. 
      Radek Polášek

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®

18. dubna 2014
číslo 4 - ročník 24
zdarma - neprodejné
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Zurčení fontány na náměstí 3. května přivítalo jaro

sprška. Tak, a jaro může oficiálně začít. V neděli jej na náměstí přivítaly spolu s obyvateli ot-
rokovic mažoretky, pěvecké sbory, folklorní soubor i jazzová kapela. nechyběl ani šachový zápas. 
Fontána vytryskla za písně singing in the rain při vystoupení taneční skupiny safira.  (ano)

Stavba, která má pro Otrokovi-
ce strategický význam, koneč-
ně začala. Od poloviny března 
pracují dělníci na realizaci 
nově navržené místní komu-
nikace do areálu TOMA,  díky 
níž se má výrazně snížit počet 
vjezdů nákladních aut a kamio-
nů do města. 

 „Do průmyslového areá-
lu vjíždí za měsíc průměrně 
14 400 aut, z toho 3 500 kamio-
nů a 2 500 nákladních aut. Lidé 
zde jsou mnoho let obtěžováni 
nadměrným hlukem a neúměr-
ně vysokým automobilovým 
provozem. Od roku 2010, kdy 
jsme se tímto projektem za-
čali intenzivněji zbývat, jsme 
ušli dlouhou a nelehkou cestu. 
Věříme, že všechny plánované 
práce půjdou podle harmono-
gramu, aby stavba mohla co 
nejdříve sloužit svému účelu,“ 
přiblížil otrokovický místosta-
rosta Milan Plesar.  

Z významných stavebních 
objektů bude nejprve budován 
nový železniční most spolu 
s úpravou pozemní komuni-
kace I/55I. Po jejich dokon-
čení následuje výstavba nové 
místní komunikace.   „Výluky 
v souvislosti s touto stavbou se 
plánují v termínu 1. 7. až 17. 
8., a to v traťovém úseku Otro-
kovice – Tlumačov. Od večer-
ních hodin dne 1. 7. do ranních 

hodin 6. 7. bude zcela přerušen 
provoz a všechny vlaky nahra-
dí autobusy. V následujícím 
období se bude jezdit vždy 
po jedné koleji,“ uvedl mluv-
čí Správy železniční dopravní 
cesty Pavel Tesař. 

Součástí stavby je úprava 
komunikace I/55I v délce 553 

metrů včetně připojovacích 
a odpojovacích pruhů nové 
křižovatky. Postavena bude 
také nová místní komunikace, 
která napojí vjezd na hlavní 
silnici.

Město Otrokovice připravilo 
a je investorem stavby Otroko-
vice – vjezd do průmyslového 
areálu a. s. TOMA křížením se 
železniční tratí. 
 Pokračování na straně 3 

nový vjezd do ToMY se začíná stavět

Nový vědeckotechnický 

park na Štěrkovišti

23.–24. května 2014 

Projekt vjezdu do průmyslo-
vého areálu TOMA křížením 
se železniční tratí je součástí 
konceptu „Integrované řešení 
areálu TOMA v Otrokovi-
cích“. Jeho hlavním cílem je 
vyhovět potřebám obyvatel 
města, specificky pak těch, 
kteří žijí v blízkosti stávajícího 
vjezdu do průmyslového areá-
lu TOMA, tj. v ulici T. Bati, 
ale především ul. Nerudova, 
kde dochází k nadměrnému 
zatížení nákladní dopravou. 
Celý koncept obsahuje indivi-
duální projekty, kterými jsou: 
•vjezd do průmyslového 
areálu ToMA křížením se 
železniční tratí
•MITAs – výrobní komplex 
Agro otrokovice
•ToMA – napojení nového 
vjezdu na komunikace prů-
myslového areálu
•Revitalizace ulice nerudova

Nosným projektem celého 
Konceptu s klíčovým význa-
mem pro nové řešení obsluž-

nosti areálu a dopravy v cent-
ru města má projekt Vjezd do 
průmyslového areálu TOMA 
křížením se železniční tratí. 
Jeho prostřednictvím dojde 
k odklonění významné části 
automobilové dopravy a tím  
k pozitivnímu dopadu na 
životní prostředí ve městě 
i v dotčené lokalitě snížením 
hlučnosti, prašnosti, vibrací  
s výrazným zlepšením bez-
pečnosti pohybu. 
Termín realizace:
17.  3. 2014–30. 4. 2015  
Zhotovitel: Sdružení firem: 
EUROVIA CS, a. s., 
GJW Praha spol. s r. o.   
Technický dozor investo-
ra a BoZP:   „Sdružení IN-
FRAM/HBH – TOMA“  
Projektant a autorský do-
zor:   IM Projekt, inženýrské 
a mostní konstrukce, s. r. o.   
Cena za stavební dílo:   
102 061 351 Kč  
dotace RoP:  
53 250 000 Kč 



„V zásadě podle již známého re-
ceptu, ale s jinými ingredience-
mi. Rádi bychom se vrátili více 
k počátkům, kdy Otrokovický 
in-line pohár byl hlavně rodin-
ným závodem a nešlo vždy jen 
o výsledky,“ tak by rád viděl 
hlavní pořadatel závodu Marcel 
Nemček letošní, už osmý ročník 
Otrokovického in-line poháru 
(OIP). Letos se proto chtějí po-
řadatelé ze Speedskating clubu 
Otrokovice zaměřit především 
na děti. 

Ty pojedou víceboj na třech 
tratích. Rozdíl bude ale oproti 
minulým ročníkům v tom, že 
se pojedou u dětí víceboje dva: 
jeden s označením FITNESS 
a druhý SPEED. Snahou je od-

dělit závodníky od „nezávod-
níků“. „Uvidíme, jestli se nám 
podaří nalákat děti ze škol, což 
je náš cíl,“ přeje si Nemček. 

Od kategorie juniorů B a star-
ší se pojede jen samostatně 
hodnocený závod na 200  m 
a půlhodinovka. Dvoustovka 
se pojede jednotlivě, čas bude 
přepočítán dle věkového koe-
ficientu. „U krátkých tratí lze 
tuto atletickou veteránskou me-

todu určování celkového pořadí 
úspěšně využít, o tom jsme pře-
svědčeni, u delších tratí to je tro-
chu problém, uznáváme. Zna-
mená to, že vítězem 200  m trati 
se může stát klidně padesátník,“ 
vyzdvihl pořadatel. U půlhodi-
novky bude hodnocení klasické 
dle kategorií, jak známe – ju-
nioři B, A, senioři, masters 30, 
40 a 50+. Nebude chybět závod 
pro ty nejmenší na odrážedlech. 
Vedle závodu rodinných štafet 
i závod týmových štafet, tedy 
oddíl proti oddílu.  „Zveme di-
váky a také in-line bruslaře, kte-
ří jinak závody nevyhledávají. 
V in-line poháru jde o zábavu, 
poznáte partu dobrých lidí,“ do-
dal Nemček.  (ano)

Otrokovičtí veteráni si vyjeli 
do pražské Stromovky na halo-
vé přebory ČR. Počasí se nevy-
dařilo, což bylo složité zejména 
pro Zdeňku Plesarovou (kate-
gorie nad 55 let), která musela 
své hody absolvovat venku, 
aby si vyzkoušela formu před 
nadcházejícím mistrovstvím 
světa v Budapešti. I tam se bude 
možná muset potýkat s nepřízní 
počasí, protože z hodů se v hale 
bude odehrávat pouze vrh kou-
lí. Zdeňka získala dvě stříbrné 
medaile za kladivo (35,94  m) 
a břemeno (10,95 m), v hodu 
diskem obsadila 4. místo za vý-
kon 23,36  m. Jiří Janoušek, 

taktéž účastník budapešťského 
mistrovství, obsadil 5. místo 
ze všech účastníků chůze na  
3000 m časem 16:47,03 min.

František Tomášek, který už 
oslavil 89. narozeniny a opět 
na tomto mistrovství byl nej-
starším účastníkem, běžel 60  m 
za 14,18 s, do dálky skočil 
216  cm a trojskokem 4,66  m. 
Na medaili sice nedosáhl, ale 
ve své kategorii opět vyhrál. 
Další jeho soupeři ho nedoká-
zali porazit a když běžel 60 m, 
provázel ho potlesk celé haly. 

Petr Gybas (kategorie nad 65 
let), který pro zranění původ-
ně nechtěl startovat a do Pra-
hy vycestoval jen jako trenér 
Františka Tomáška, se přece jen 
zapojil do soutěže, aby celý den 
jen nechodil kolem doskočiště. 
Nakonec i jemu závod vyšel 
a přivezl si 3 medaile. V běhu 
na 60  m se časem 8,82 s. dostal 
na bronzovou pozici, přestože 
v této disciplíně startovalo 42 
závodníků. Úspěšněji si vedl 
ve skoku dalekém (456  cm) 
a v trojskoku (9,91 m), z obou 
těchto skokanských disciplín si 
přivezl zlato. 

Přejeme tedy našim závod-
níkům (třetí účastník je Urban, 
který se MČR nezúčastnil), aby 
se jim v Maďarsku dařilo, i když 
tam medaile visí hodně vysoko, 
podle startovní listiny tam bude 
hodně vysoký počet závodníků. 
 Milena MARČíková

OtrOkOvické
nOviny12

startuje osmý ročník otrokovického in-line poháru

veteráni opět s medailemi

Zdeňka plesarová absolvovala 
hody kladivem venku.  
 foto: M. ZíTová  
 www.videaatletika.rajce.net

Po loňské úspěšné premiéře 
chystají i na letošní květen 
v sokolovně cvičení na ob-
rovském nafukovacím ko-
berci airtracku. Akci pořádá 
TJ Jiskra Otrokovice, odbor 
SPV. Upřesněné hodiny pro 
veřejnost najdou zájemci 
na stránkách www.sokolov-
naotrokovice.cz a FB Soko-
lovna Otrokovice a také ná-
stěnkách.     (red)

v sokolovně si zaskáčou na nafukovacím koberci

diskuse s trenérem vrbou lákala

Trenér české fotbalové reprezentace Pavel Vrba byl hostem be-
sedy, jejímiž posluchači byli jak profesionální či amatérští fot-
balisté, tak i fanoušci tohoto sportu.  Příležitost vidět jej naživo 
využilo na dvě stě lidí. Úspěšný klubový trenér převzal českou 
reprezentaci od 1. ledna. Čeká ho mnoho důležitých úkolů. „Mo-
mentálně je to hodně o sledování. V první části jsem se jezdil 
dívat do zahraničí, protože naše liga měla pauzu. Teď už je to 
o ligových utkáních, každý víkend je vidíme tři. Přesvědčuje-
me se o tom, jestli někteří hráči z české ligy opravdu mají na to, 
aby v reprezentaci byli. Samozřejmě je to i o kontaktu s hráči. 
Posíláme jim sestřihy ze zápasů, bavíme se o tom, co je dobře 
a špatně. Zatím je to hlavně o manažerských věcech. Sportovní 
vrchol nás čeká. Na konci května odehrajeme přípravné utkání 
s Finskem, na začátku června s Rakouskem v Olomouci. V září 
naskočíme na dlouhodobější srazy, kdy spolu budeme sedm až 
osm dnů. Vrcholit to bude 9. září, kdy začíná kvalifikace doma 
s Holandskem,“ nastínil nejbližší plány. Záznam setkání najdete 
na www.kfszlin.cz (red), foto: Michal kRAToChvíl 

Panteři skončili těsně před medailovými branami

loučení se sezonou. Možná byli v tu chvíli zklamáni, zažili však zatím nejlepší sezonu. po všechny 
zápasy je provázeli věrní fanoušci, kteří jim poděkovali i 30. března.  foto: Michal kRAToChvíl
Otrokovičtí florbalisté mají 
za sebou mimořádně úspěšný 
rok. Probojovali se až do se-
mifinále extraligy, ve kterém 
podlehli patnáctinásobnému 
mistru Tatranu Střešovice 4:0 
na zápasy.  

V semifinále extraligy měli 
otrokovičtí Panteři před sebou 
těžký oříšek. Postavit se muse-
li historicky nejúspěšnějšímu 
týmu české nejvyšší florbalo-
vé soutěže. V prvním utkání 
Panteři dlouho vedli a Tatranu 
trvalo téměř celý zápas, než se 
mu podařilo protlačit míček 
za záda Radovana Michajlo-
viče a obrátit hru ve svůj pro-
spěch. Střešovicím se ovšem 
dařilo i v dalších utkáních. 
V domácí hale na Štěrkovišti 
byli Panteři tlačeni vpřed skvě-
lými fanoušky, kterých se v so-
botu sešel rekordní počet a ani 

v neděli nenechali svůj tým 
bez bouřlivého povzbuzování. 
Na hrací ploše to jiskřilo a Pan-
teři, i když nevyhráli, ukázali, 
že patří mezi špičku českého 
florbalu. 

„Trošku mě mrzí, že na zá-
věr jsme Tatran potrápili tak 
málo. Že jsme je alespoň jed-
nou dvakrát neporazili. Bo-
hužel jsme měli smůlu v kon-
covce, dali jsme strašně málo 
gólů. Nemyslím si, že bychom 
byli málo aktivní. Těch zakon-
čení jsme měli spoustu, ale je 
pořád ještě rozdíl v kvalitě 
zakončení a některých dalších 
věcech,“ komentoval trenér 
Panterů Daniel Folta. Zároveň 
ocenil, že ani poslední zápas, 
kdy už byl stav série 3:0, nešlo 
mužstvo do boje se skloněnými 
hlavami. „Dali do toho všech-
no, dali do toho celé srdce. 

Za to jim moc děkuju, stejně 
jako divákům, kteří byli celou 
sezonu nepřekonatelní a v čes-
kém florbalu nemají obdoby,“ 
chválil trenér.

Toho teď čekají analýzy a re-
kapitulace a tým oddech. „Le-
tos se nám podařilo do týmu 
ohromně začlenit mladé hrá-
če, kteří mohli zaskakovat 
i za zkušenější, vznikla skvělá 
parta. Nahoru nás vedl po tak-
tické stránce trenér, také kon-
diční trenér s námi výborně 
pracoval v létě i po celou se-
zonu,“ hodnotil útočník Lukáš 
Petřík. 

Florbalový klub Panthers 
Otrokovice finančně podporo-
valo město, které přispělo také 
na utkání s Tatranem mimo-
řádnou finanční dotací 30 tisíc 
korun. 

 Anna novoTná


