
Vážení spoluobčané, 

mezi několika letošními výročími celosvětového významu je jedno specificky naše: před padesáti 
lety – 16. června 1964 – byl otrokovicím oficiálně udělen statut města. 

otrokovice tehdy měly necelých 11 000 obyvatel a čekala je mohutná demografická proměna 
především v souvislosti s výstavbou nové pneumatikárny na Kučovaninách (otevřena 3. květ-
na 1972). Za prací sem přišly tisíce lidí ze všech oblastí republiky, což si postupně vyžádalo 
řadu užitečných investic (poliklinika, nadjezd, nové školní budovy, čistírna odpadních vod aj.). 
Zrychlila se také výstavba sídlišť – bohužel příliš zahuštěných, monotónně šedivých a často bez 
náležité občanské vybavenosti.

po roce 1989 mnohé začalo nabývat vlídnější tvářnosti: novou podobu dostalo náměstí, síd-
liště se převlékla z nudné šedi do zářivé (někdy snad až příliš syté) barevnosti, vyrostly objekty 
sociálních služeb, úspěšně bylo zrekonstruováno nádraží a zejména prostor před ním atd. pro-
měnami prošel i otrokovický průmysl – žel ne ve všech firmách k lepšímu: nepříznivě se projevil 
zejména rozpad někdejšího svitu. navíc se město muselo vyrovnat s neblahými důsledky záplavy 
v létě 1997, která mimo jiné způsobila třímiliardovou škodu na veřejném i soukromém majetku.    

Dnes nás tu žije něco přes 18 000; každý z nás se z něčeho raduje  –  jeden z hýřivé zeleně 
a půvabné květinové výzdoby, druhý z bohatství spolkového života, třetí z dobrých podmínek pro 
sportování; a každého z nás něco trápí – jednoho s obtížemi zvladatelná doprava, druhého stále 
znovu vyvstávající hrozba další ekologické zátěže, třetího strach z možné ztráty zaměstnání…

Zkusme se tedy všichni zasadit – každý po svém – o to, aby v životě našeho města ubývalo stínů 
a naopak přibývalo důvodů, proč vnímat otrokovice jako „dobré místo k žití“.
                                                     Mgr. Věra KraMářoVá, kronikářka

Měsíčník obyvatel města Otrokovice
®
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VÁŠ STABILNÍ INTERNET
NEJEN PO OPTICKÉM KABELU

Kvítkovice zdobí opentlená májka

23.–24. května 2014 

ať je co nejhezčí. Ani letos nechybí na kvítkovické návsi 
tradiční symbol měsíce května – májka.  Každý rok ji sta-
ví členové Sboru dobrovolných hasičů Kvítkovice. Zatímco 
zdobení a stavění máje se účastní jen pár lidí, kácení máj-
ky je velká sláva. Letošní kácení se koná 31. května od 14 
hodin a je spojené i s dětským dnem. Připravený je bohatý 
doprovodný program včetně dražby pokácené máje. Výtěžek 
poslouží prostřednictvím Šance Olomouc o. p. s. onkohema-
tologicky nemocným dětem.  (ano), foto: anna noVotná 

otrokovické kino už promítá i 3d filmy
Milovníci filmové zábavy si 
mohou přidat další bod na mapě: 
Otrokovice. Kulturní a kongre-
sové centrum Otrokovická BE-
SEDA upravilo kinosál tak, aby 
se v něm mohly promítat žhavé 
filmové novinky. 

„Návštěvníci se mohou díky 
novému plátnu, projektoru 
a systému reprosoustav pro 
prostorový zvuk těšit na úplně 
nový, intenzivnější zážitek z fil-
mů, které jsou dnes šířeny té-
měř výhradně v digitální verzi. 
Tu jsme dosud nemohli na stá-
vajícím zařízení promítat,“ 

poukázal ředitel Otrokovické 
BESEDY Michal Mynář. Kro-
mě skvělého zvuku skýtá nová 
technologie také možnost oblí-
benou zejména dětmi – 3D pro-
jekci. „Pomocí speciálních brýlí 
se z dvourozměrného plátna 
stává trojrozměrný prostor a di-
vák má pocit, že se ocitl přímo 
uprostřed dění. Zkrátka, přesed-
li jsme z trabantu do mercedesu. 
Je něco lepšího? Ale ano, ferrari 
– to až bude sál vybaven stup-
ňovitým zasouvacím hledištěm 
s pohodlnými křesly. Ale o tom 
až někdy příště!“ doplňuje ře-

ditel další možnosti vylepšení 
biografu. 

Zahájení promítání nové 
dimenze si v úterý 6. května 
nenechaly ujít desítky návštěv-
níků. „Do otrokovického kina 
chodívám. Zaujalo mě, že se tu 
budou promítat 3D filmy. Jestli 
budu chodit, záleží samozřejmě 
na nabídce filmů,“ uvedla jedna 
z návštěvnic.

V kinosále se promítá 
ve čtvrtky a neděle, dosud to 
byly pouze čtvrtky. Klubovým 
filmům patří úterky v kinoka-
várně.  anna noVotná

Otrokovická samospráva pokra-
čuje v pravidelných kontrolách 
a prohlídkách staveniště pro 
město a jeho obyvatele význam-
ného projektu  „Vjezd  do  prů-
myslového  areálu  toMa  
železniční tratí“. V úterním do-
poledni 6. května se pracovníci 
radnice a otrokovičtí zastupitelé, 
kteří projevili svůj zájem, setkali 
spolu s vedením města a zástup-
ci zhotovitele na kontrolním 

dni samosprávy. Stavbyvedoucí 
spolu s ředitelem lídra sdružení 
zhotovitelské společnosti EU-
ROVIA CS seznámili všechny 
přítomné s průběhem výstavby 
a harmonogramem prací i výhle-
dem pokračování navazujících 
stavebních prací na celém pro-
jektu. 

Projekt „Vjezd do průmyslo-
vého  areálu  toMa  křížením 
se  železniční  tratí“ je součástí 

Konceptu „Integrované řešení 
areálu TOMA v Otrokovicích“ 
a na jeho financování se vý-
znamně podílí ROP Střední Mo-
rava. Hlavním cílem realizace 
projektu je odlehčit obydleným 
částem města od nadměrného za-
tížení nákladní dopravou směřu-
jící do průmyslového areálu, což 
se týká především ul. Nerudova 
a tř. T. Bati. 

 Pokračování na straně 3

stavba nového vjezdu do toMY zatím pokračuje podle plánu



11
OtrOkOvické

nOviny

Zdeňko,  před  mistrovstvím 
světa  veteránů  v  Budapešti 
jsi  nebyla  optimistka,  co  se 
týká  umístění  v  horní  čás-
ti  tabulky.  tvrdila  jsi,  že  je 
tam taková účast, že i postup 
do finále bude pro tebe úspě-
chem. 
To je pravda, na předcháze-
jícím MČR v Praze jsem sice 
získala solidní umístění, jenže 
v konkurenci u nás a na mist-
rovství světa je podstatný roz-
díl. Objeví-li se tam vrhačky, 
které jezdí po světě a umisťují 
se pravidelně na „bedně“, není 
nic jednoduchého jim sta-
čit. Jedna z takových stálic je 
i naše Klimešová, ale ta naštěs-
tí háže oštěpem, což není právě 
moje parketa. 
co  je  tedy  příčinou  tvého 
úspěchu?  co  se  změnilo 
od Mčr v Praze? 
V Praze bylo dost špatné po-
časí a byl problém trefit hody 
technicky správně. Na rozdíl 
od Prahy v Maďarsku svítilo 
sluníčko a v pohodovém po-
časí si člověk dokáže vychut-
nat každý jednotlivý hod. Sice 
jsem před závodem v kladivu 
měla docela nepříjemné sny, 
soupeřky házely daleko, za-
tímco já nedokázala nářadí ani 
pořádně roztočit. Na hřišti ale 
přišla pohoda. Slunce, bezvě-
tří, krásný kruh, z něhož byla 
radost házet. Už první hod byl 
povedený, jen bylo třeba ho 
ještě lépe usměrnit. Druhý hod 
jsem trefila, jako už dlouho 
ne, soupeřky mi sice předčas-
ně chodily gratulovat, já jsem 
však až do posledního hodu ne-

věřila v medaili a raději jsem se 
stále soustředila jen na závod. 
Teprve po posledním hodu 
všech soupeřek přišla obrov-
ská radost. První velká medaile 
na MS a hned stříbrná! Výkon 
také letos nejlepší, hodila jsem 
37,84 m.
ty  ses  však  nespokojila 
s  první medailí  a  získala  jsi 
další. a to už není náhoda!
Pravda, druhý den jsem neu-
spěla ve své slabší disciplíně, 
disk létal jinak, než jsem si 
přála. Jedenácté místo, výkon 
22,42 m. Nedokázala jsem se 
řádně soustředit po úspěchu 
v kladivu, nicméně jsem si do-
cela věřila třetí den v hodu bře-
menem. Břemeno váží 7,26 kg 
a jeho styl je hodně příbuzný 
s kladivem. Jen je pak třeba se 
udržet v kruhu a nevypadnout, 
to pak samozřejmě neplatí. 
Tentokrát se házelo v hale, kde 
probíhaly běžecké a skokan-
ské disciplíny. A právě přešlap 
po velmi vydařeném pokusu 
mě odsunul z druhého místa 
na třetí. Ale i tak jsem byla 

nadšená, nejdelší můj hod mě-
řil 11,94 m. A k tomu bronzová 
medaile! Obě tyto silové disci-
plíny vyhrála světová rekord-
manka Dushová ze Švýcarska. 
tak  nám  ještě  řekni  něco 
o  účasti  dalších  otrokovic-
kých závodníků. 
Oba Jirkové, Urban i Janoušek, 
odjížděli do Budapešti po ne-
příjemných zraněních. Přesto 
svou účast nevzdali a odvedli 
solidní výkony. Urbanovi se 
sice nepodařilo postoupit ze 
semifinále v běhu na 60 m, ani 
na 200 m nepostoupil, zato 7. 
místo ve skoku dalekém výko-
nem 508 cm mu určitě spravilo 
náladu. Taktéž Janoušek od-
vedl solidní výkony v chůzi. 
Na 3 000 m zašel čas 16:14,21 
min., což stačilo na 8. místo. 
Na 10 km chůze venku skončil 
časem 60:49,9 min. jedenác-
tý. Myslím si, že naše mini-
výprava byla úspěšná. Česká 
výprava si přivezla 26 medailí, 
což při účasti 3 800 závodníků 
z celého světa je dobrý počin. 
 Milena MarčíKoVá

na odznaku všestrannosti olympijských vítězů padl loňský republikový rekord

V rámci přípravy na jarní část fotbalové sezony ve Sportovním 
areálu Trávníky se konaly dva mládežnické zimní turnaje.
Dorostenecký turnaj Continental Barum Cup 2014 vyhrál celek 
mladšího dorostu pořádající FC Viktoria Otrokovice, když doká-
zal ve všech utkáních s vesměs staršími soupeři zvítězit.
Rovněž v žákovském turnaji TOMA Cup 2014 byly uspěšné cel-
ky FC Viktoria Otrokovice.  
  libor KVaPil, sekretář FC Viktoria otrokovice

společné foto. okresního kola odznaku všestrannosti olympijských vítězů (oVoV) se kromě sportovců z otrokovických základních škol účastnili i žáci z dalších škol 
okresu. Vítězství a bodově ještě lepší ohodnocení, než dosáhl loňský celorepublikový vítěz oVoV na celostátním kole v praze, získala vizovická základní škola. pořa-
datelství se ujala ZŠ Mánesova, která si podle maskotů závodů olympioniků Gejzy Valenty a Šárky Kašpárkové zaslouží za organizaci jedničku s několika hvězdičkami.  
Záštitu nad oVoV převzal místostarosta otrokovic Ing. Milan plesar. o týden později se konalo na novém stadionu okresní kolo poháru rozhlasu s českou spořitelnou, 
další z atletických soutěží zaměřených na děti a mládež.   (ano), Foto: anna noVotná

Medailový rozhovor se Zdeňkou Plesarovou z mistrovství světa veteránů

reprezentanti otrokovic. Zdeňka plesarová s dalším veterán-
ským atletem Jiřím urbanem.  Foto: archiv M. MarčíKoVé Mladí z Fc Viktoria slavili úspěchy

triatlonisté opět poměří síly
V sobotu 21. června mohou Otrokovi-
čané sledovat zápolení vytrvalostních 
sportovců na Štěrkovišti i v jeho oko-
lí. V ten den se koná 14. ročník Tufo-
-Moraviaman triatlonu, závodu na tra-
tích 3,8 kilometru plavání, 180 kilometrů 
na kole a 42,2 kilometru běhu. Součástí 
akce je i Dětský Moraviaman. Více in-
formací na www.moraviaman.cz.  (red)

Xii . ročník volejbalového turnaje 
smíšených družstev

sobota 14. 6. od 9 hodin po celý den na kurtech volej-
balového oddílu Jiskra otrokovice na trávníkách.

Účast týmů z Napajedel, Zlína, Fryštáku, Radějova 
a domácích oddílů. 

Za volejbalový pořádající oddíl tJ Jiskra 
otrokovice zve Bohumil Blahuš

Netradičně v pondělí 28. dubna se 
v Uherském Hradišti uskutečnil 
Krajský přebor mladšího a starší-
ho žactva v atletice. Naše naděje 
se hned v otevíracím závodě se-
zony opravdu činily. Výsledkem 
je 15 přebornických medailí 
a dalších 18 finálových umístění. 
A také spousta hodnotných výko-
nů republikové úrovně. S bilancí 
7 zlatých, 5 stříbrných a 3 bron-
zové medaile jsme se zařadili 
mezi nejúspěšnější oddíly v kraji. 
K medailím se probojovali:
Dívky mladší: skok daleký: 
1. Nikola Veselá 437 cm, 
3. Adéla Savarová 412 cm,
hod kriket. míčkem: 1. Simona 
Hrachovská 49,24 m, 
3. Nikola Hillerová 40,44 m,
výška: 1. Tereza Stašková 130  cm
Běh: 800 m: Aneta Frolcová 

2:56,05 min.
150 m: N. Veselá 22,63 s
60 m: N. Hillerová 8,94 s
Hoši mladší: běh 300 m:
1. Milan Kučera 45,95 s, 
60  m 2. M. Kučera 8,68 s,
1500  m 1. Martin Palla 5:29,4 min.
Hoši starší: 300 m: 1. Kryštof 
Kašpárek 38,77 s, 60 a 150 m 
vždy 2. místo Kašpárek 7,73 
a 18,18 s,  
1500  m 1. Aleš Kučera 5:25,7 min.

Dosažené výkony se daří stá-
le zlepšovat, což potvrdil přebor 
JMK 11. května v Břeclavi. Vý-
borné výkony tam podal Kryš-
tof Kašpárek v běhu na 300  m 
a Veronika Hejdová v hodu kla-
divem. Oba zvítězili v kategorii 
staršího žactva a jsou příslibem 
pro podzimní MČR. 
 aleš PrudKý,  trenér atletiky 

Patnáct medailí atletického žactva 
na krajských přeborech

1. Viktoria U17 5 5 0 0 36 : 4 15 
 

2. Malenovice 5 2 2 1 17 : 12 8 
 

3. Kvasice 5 2 2 1 15 : 18 8 
 

4. Mladcová 5 1 2 2 15 : 14 5 
 

5. Nedachlebice 5 1 1 3 7 : 25 4 
 

5. Provodov 5 0 1 4 6 : 23 1 
 

            

1. Viktoria A 5 5 0 0 30 : 4 15 
 

2. Viktoria B 5 3 1 1 20 : 11 10 
 

3. Louky 5 3 0 2 12 : 10 9 
 

4. Kvasice 5 1 1 3 4 : 17 4 
 

5. Napajedla 5 1 1 3 12 : 17 4 
 

6. Tlumačov 5 0 1 4 5 : 24 1 
  

tab. 1: výsledky toMa cupu

tab. 2: výsledky continental Barum cupu


