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Vážení spoluobčané,
na začátku nového roku 2008 Vám chci především popřát hodně zdraví, pohodu v osobním životě a pracovní úspěchy. Věřím, že tento nový
letopočet pro nás bude společně rokem úspěšným a všichni budeme
naplňovat své vize, plány a přání.
Stejně jako v letech minulých bych chtěl tuto příležitost využít ke stručnému bilancování uplynulého roku. Dovolte mi tedy krátké ohlédnutí za nejdůležitějšími událostmi. V samotném závěru roku 2007 jsme
slavnostním podpisem tzv. operačních programů završili období
nastavení pravidel pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie
v současném plánovacím období 2007 až 2013. V tuto chvíli nám tedy
již nic nebrání vyhlašovat výzvy a čerpat finance, které souhrnně představují asi 19 miliard korun pro
celou střední Moravu. Podporovat z nich budeme mnoho oblastí, jako je budování dopravní infrastruktury, rozvoj měst a obcí a také cestovní ruch. Věřím, že vy všichni, kteří připravujete vlastní projekty nebo
jste zapojeni do jejich přípravy v rámci partnerství, budete schopni v konkurenci předkládaných záměrů
obstát. Tato doba je pro nás příležitostí a výzvou, jak smysluplně investovat a podpořit rozvoj regionu,
a tedy zlepšit kvalitu života v něm.
Posledních dvanáct měsíců jsme také kontinuálně pokračovali v realizaci dalších rozvojových projektů.
Ve spolupráci se státní agenturou CzechInvest významně pokročila příprava výstavby průmyslové zóny
v Holešově, na níž již začaly archeologickým průzkumem faktické stavební práce. Stejně jako v letech
předchozích mohu i nyní konstatovat, že za poslední rok bylo dosaženo pokroku ve výstavbě dálnic a byly
opraveny kilometry komunikací nižších tříd. Významně se přiblížilo i zahájení výstavby rychlostní komunikace R 49 z Hulína do Fryštáku, která na dálniční síť napojí i krajské město, a také silnice R 55 z Hulína do
Otrokovic. Předpokládám, že na podzim roku 2008 zprovozníme v současné době realizovanou stavbu
dálnice D1 až za Kroměříž. Tyto skutečnosti mě opravňují ke konstatování, že v oblasti dopravní infrastruktury nám konečně svítá na lepší časy.
Pro další rozvoj regionu jsme uzavírali partnerství a snažili se o kooperaci s významnými institucemi
v našem regionu. Uzavřeli jsme dohodu o spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati i Krajskou hospodářskou
komorou. Spolupráce krajské samosprávy s městy a obcemi, vzdělávacími institucemi a podniky je jedním
ze základních předpokladů dalšího růstu. Proto se snažíme hledat platformy komunikace se všemi, kteří
o ni mají zájem. A z osobních zkušeností mohu potvrdit, že v našem kraji žije mnoho lidí s tvůrčím potenciálem, který chceme i nadále společně rozvíjet.
Věřím tedy, že také v roce 2008 na vše dobré navážeme a posuneme náš kraj společnými silami zase o kus
dál. Je to společné dílo nás všech, kteří zde žijeme a žít chceme.
Proto Vám chci ještě jednou popřát pevné zdraví, hodně fyzických i duševních sil a v novém roce 2008 jen
to nejlepší.
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AKtUÁLNě
▪ Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně vystavuje umělecké přírůstky, které získala do své sbírky
v letech 2001 až 2007. Díla budou instalována také ve druhém poschodí zlínského zámku. Přehlídku
tvoří více než 300 uměleckých exponátů. Vedle exklusivního výběru jsou k vidění také kusy, které galerie
restaurovala, a další mimořádné kompozice, které Zlín a krajské umění reprezentovaly na významných
přehlídkách českého nebo slovenského výtvarného umění doma i v zahraničí.
▪ Na staveništi strategické průmyslové zóny holešov bádají archeologové. Provádí záchranný výzkum
při budování inženýrských sítí. Jelikož archeologové lokalitu dobře znají, očekávají bohaté nálezy. Při
výzkumech v 50. a 60. letech minulého století tam objevili rozsáhlé pravěké pohřebiště s více než čtyřmi
stovkami kostrových hrobů. Infrastrukturu zóny, v které je pro investory vyhrazeno asi 280 hektarů, stavbaři dokončí na konci roku 2009. V roce 2010 pak do zóny zamíří první investoři.
▪ Dalších sedm obcí na Zlínsku bude od Nového roku poskytovat Czech PoINt. Jde o matriční obce
Fryšták, Lukov, Kašava, Mysločovice a Velký Ořechov. Z vlastního rozhodnutí se zatím k projektu připojily
i obce Hvozdná a Ostrata. Výpisy začali letos vydávat i notáři, Česká pošta a Hospodářská komora. Od
Nového roku bude dalším výdejovým místem i krajský úřad.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Baťa dostal ocenění
za své sociální cítění
Londýn - Tomáš Baťa převzal 20. listopadu
v sídle královské rodiny v Londýně prestižní
cenu za 70 let svého působení podnikatele
se sociálním cítěním. Ocenění předal britský vládní kancléř Alistair Darling. Cena
je udělována významným osobnostem,
které vynikají nejen v podnikání, ale i při
uplatňování zásad sociální odpovědnosti
podnikání. Udělené uznání oceňuje Baťovu
celoživotní pomoc a loajalitu k rodné zemi.
Tomáše Baťu za propagaci a pomoc České
republice v zahraničí ocenilo již Ministerstvo zahraničních věcí ČR udělením vyznamenání GRATIAS AGIT v roce 2005. Kromě
jiného byla tímto vyznamenáním oceněna
i pomoc Tomáše Bati při vstupu České
republiky do OECD a šíření dobrého jména
naší země v zahraničí.
Otrokovická charita
pomáhá ukrajinským dětem
Otrokovice - Více než sto krabic dětského
zimního oblečení nashromáždila Otrokovická Charita sv. Anežky v rámci dobročinné
akce na podporu ukrajinských dětí. V jejím
bohulibém úsilí jí pomohli žáci otrokovických základních škol a jejich ředitelé. Sbírka
pomůže ukrajinským dětem ve Státním
dětském domově Zalučja. V tomto zařízení
žije sto čtyřicet dětí ve věku od sedmi do
osmnácti let, s různým stupněm zdravotního
a mentálního postižení. V téměř rekordním
čase sesbíraly školy od třetího do sedmého
prosince více než sto krabic kvalitního dětského zimního oblečení, které dobrovolnice
z Charitního šatníku roztřídily a připravily
k expedici.
Národní památka
bude kompletně opravená
Staré Město - Slovácké muzeum v Uherském Hradišti chystá generální rekonstrukci
Památníku Velké Moravy. Kromě celkové
opravy národní kulturní památky počítá projekt také s výstavbou nové expozice. Investiční záměr je zhruba 30 milionů korun. Kvůli
chybějícímu zateplení může být památník
v provozu jen v teplých měsících. Po opravě
bude moci přijímat návštěvníky po celý rok.
Památník Velké Moravy patří mezi nejvýznamnější národní kulturní památky. Budova byla postavena v letech 1959 až 1960 nad
základy první objevené a uznané stavby
z doby velkomoravské, kostela Na Valách.
Děti pomáhají dětem
Zlínský kraj – Charitativní akce Děti dětem,
která chce pomoci sociálním a zdravotnickým zařízením na území jižní a jihovýchodní Moravy, bude pokračovat i v roce
2008. Odborná porota vybrala z výtvarné
a literární soutěže dvanáct obrázků a básní,
které seřadila do speciálního kalendáře pro
rok 2008. Každý měsíc je navíc věnován
jednomu zařízení, které se soustřeďuje na
pomoc znevýhodněným či jakkoliv hendikepovaným dětem. Měsíc leden je věnován
domovu Hrádek Fryšták, který se stará o děti
a mládež s různým stupněm mentálního
postižení. Chcete-li pomoci domovu Hrádek,
číslo jeho účtu je 218015918/0300, variabilní symbol je 801.



Města vědí, kam budou investovat
Zlínský kraj – Prosinec znamená
pro vesnice a města mimo jiné
také schvalování rozpočtu na další kalendářní rok. Po jeho odsouhlasení se občané dozví, jaké
důležité investiční akce se v jejich
bydlišti v dalším roce uskuteční
a kam bude jejich obec směřovat.
Ve většině velkých měst Zlínského kraje je už jejich o nejbližším
vývoji rozhodnuto.
Ve Vsetíně by se příští rok měly
uskutečnit investice v objemu
téměř 250 milionů korun. „Nejvíce, bezmála 137 milionů korun, je
přesunuto z rozpočtu letošního
na dokončení logistického centra odpadů. Velká pozornost však
bude i v příštím roce věnována
komunikacím a chodníkům. Na
jejich opravy je vyčleněno téměř
50 milionů korun,“ prozradila
mluvčí města Eva Stejskalová.

Zlínský rozpočet počítá s investičními výdaji ve výši 160 milionů
korun. Největší položka, a to 81
milionů korun, půjde na dostavbu Domu s chráněnými byty ve
Zlíně-Malenovicích. Rozpočet ale
zatím neřeší přijetí investičního
úvěru ani jiné mimořádné příjmy, z nichž by se realizovaly další
stavby, jako je například dostavba Kongresového centra.
Nejvýznamnější investicí Otrokovic bude v následujícím roce
dokončení rozestavěného Domova pro seniory za šedesát
milionů korun, který bude po
stavební stránce dodělán v září
2008. „Mezi důležité akce řadíme
také úpravu prostranství před
nádražím, kde vznikne za 50 milionů korun přestupní terminál
hromadné osobní dopravy,“ uvedl mluvčí Otrokovic Milan Plesar.

Valašskomeziříčský rozpočet na
rok 2008, od něhož se investice
budou odvíjet, bude schvalován
až 24. ledna. „Avšak vzhledem
k tomu, že připravovaný rozpočet
bude velmi napjatý, je nepravděpodobné, že by město v příštím
roce nějakou významnější investiční akci realizovalo,“ konstatoval
mluvčí města Josef Beneš.
Největší investicí Kroměříže bude
v příštím roce stavba nového
domu pro seniory v Purkyňově
ulici. „Práce přijdou na 77 milionů
korun, přičemž 55 milionů bychom měli získat jako státní dotaci. Zbytek město zaplatí ze svého
rozpočtu,“ uvedl vedoucí odboru
rozvoje města Josef Koplík. Jednou z podmínek státní spoluúčasti je však doklad o závazku
investora na financování akce po
celou dobu výstavby.
(mij)

Nezaměstnanost 2007

V měsíci lednu se opět do ulic rozejdou Tři králové, aby požádali
o příspěvek do největší dobročinné akce u nás, do Tříkrálové sbírky. V loňském roce nasbírali králové v celé republice padesát sedm milionů korun.
Výtěžek je určen na pomoc potřebným lidem. 
(mij) foto: archiv

Zlínský kraj – Uplynulý rok byl
co do křivky nezaměstnanosti velmi příznivý. Pracovní
úřady zaznamenaly významný pokles počtu nezaměstnaných. Srovnají-li se čísla
z listopadu 2006 a 2007, bylo
na konci loňského roku uchazečů o práci o 5.555 méně.
Celkem pak bylo ve Zlínském
kraji 19.120 nezaměstnaných.
Jejich počet rostl jen v lednu,
červenci a prosinci, což je ale
zaviněno sezonností některých zaměstnání a odchodem
studentů ze škol. Tento trend
by měl platit i v příštím roce,
významný nárůst nezaměstnanosti se neočekává. (mij)

Zimní měsíce jsou pro zvěř takzvaným obdobím nouze
Zlínský kraj – Období od listopadu
do března bývá myslivci nazýváno dobou nouze. Ti se musí
v tento čas postarat o potravu
lesní zvěře. Krmelce navštěvují
myslivci alespoň jedenkrát týdně. Hlavní je, aby v nich bylo
dostatek kvalitního sena a jadrných krmiv.
Kvalitní krmivo je pro zvěř
důležitým zdrojem vitamínů.
Například srnčí zvěř je přikrmována letninou, jako je seno, které je dáváno do korýtek. Jadrné
krmivo je předkládáno pouze
v malých dávkách. Zajíci se přikrmují jen pokud je větší zima
a vysoká vrstva sněhu. Těm se
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podává také medikované krmení, které snižuje možnost různého onemocnění. Pro bažanty
a koroptve je pak nutné připravit zásypy krmení.
Podle předsedy Okresního mysliveckého spolku Zlín Františka
Libosvára jsou myslivci na zimu
dobře připraveni. „Zima se zatím
moc neukázala, takže jsme
zatím moc přikrmovat nemuseli.
Nikdo ale neví, jestli se neobjeví
znenadání jako před dvěma lety.
Obecně lze ale konstatovat, že
kvalita péče o zvěř vzrůstá,“ uvedl Libosvár.
Na zajištění dobrého zdravotního stavu se podílí také Zlínský

kraj. Ten nedávno odhlasoval
poskytnutí čtyř stotisícových
dotací pro okresní myslivecké
spolky Kroměříže, Vsetína, Uherského Hradiště a Zlína. Ze získaných peněz nakoupí myslivecké
spolky medikované krmivo,
které rozdělí mezi uživatele jednotlivých honiteb, ti se budou
částečně spolupodílet na financování zdravotního ošetření zvěře ve svých revírech.
Podle výsledků výzkumů, které potvrdila i státní veterinární
správa, je dokázáno , že pravidelné podávání léčiv snižuje
výskyt organismů parazitujících
na lesní zvěři.
(mij)

TÉMA MĚSÍCE

Darované krve není podle lékařů nikdy dostatek

Odběr krve ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati.

foto: Karla Havlíková

Dobrovolné darování krve je jednou z nejušlechtilejších věcí,
které mohou lidé pro své bližní udělat. Ačkoliv je v současné
době situace příznivá, obecně platí, že krve není nikdy dost.
Co ale považují transfuzní oddělení za problém, je fakt, že krev
daruje jen úzká skupina lidí. Každého nového dárce proto vítají zdravotníci s otevřenou náručí. Ve Zlínském kraji můžete
darovat na každé transfuzní stanici, které jsou v nemocnicích.

Současná situace
Tento trend, kdy chodí k odběrům krve pravidelně jen stálí
dárci, se začal postupně projevovat po sametové revoluci.
Dříve totiž museli obvodní lékaři
evidovat mezi svými pacienty
určitý počet dárců a pokud bylo
někde krve nedostatek, byli tito
dárci povinni přijít darovat krev.
Po převratu se ale od totoho systému odstoupilo a darování krve
tak zůstalo zcela na dobrovolnících. A těch bohužel nepřibývá.
Ve Zlínském kraji nyní chybí
především krevní skupiny O+,
A+ a A-. Lékařům navíc přibyly
starosti po nedávném otevření zlínské pobočky soukromé
společnosti Sanaplazma, která
odebírá krevní plazmu za 500
korun. Dobrovolné dárcovství je
totiž bezplatné a je založeno na

lidské solidaritě a slušnosti. Dárce má ale jistotu, že jeho krev
pomůže lidem, mezi kterými žije,
a že až bude on sám nejvzácnější lidskou tekutinu potřebovat,
pomůže mu krev, která byla ze
stejných ušlechtilých a lidských
pohnutek darována.
Společnost Sanaplazma naproti
tomu vyváží vykoupenou plazmu do zahraničí. Dosud se její
působení výrazněji neprojevilo,
jinak je tomu ale v Brně, kde je
jedna z jejích poboček otevřena
delší dobu než v krajském městě.
Zdravotníci tam už zaznamenávají, že kvůli placeným odběrům
počet dobrovolných dárců klesá.

Pravidla odběru
V České republice může darovat
krev osoba, která u nás dlouhodobě žije, má mezi 18 až 60 lety,

váží minimálně 50 kg a rozhodla
se pro dárcovství dobrovolně.
Dárce nesmí trpět závažnou
nemocí, která by mohla ohrozit jeho zdraví, nemůžejím být
ani nikdo, kdo prodělal infekční
choroby typu žloutenka nebo
AIDS. K odběru není třeba
objednání, rozhodně k němu ale
nesmí chodit lidé, kteří se necítí
zdrávi. Večer před odběrem by
měl člověk omezit tučná jídla
a nepít alkohol. Před odběrem
by se měl člověk dietně nasnídat a hodně napít. K odběru je
nutné vzít si občanský průkaz
a kartičku pojišťovny a po něm
12 hodin odpočívat.
Krve se odebírá obvykle 450 ml
do plastového vaku. Odběru
předchází
několikaminutové
vyšetření lékařem a rychlý kontrolní odběr krve, většinou z prstu. Samotný odběr trvá 5 až 10
minut. Odebrané složky krve se
nahradí během několika dnů
až 3 týdnů. I když muži mohou
darovat krev 6x ročně a ženy 5x
ročně, obvykle se provádějí 4
odběry u mužů a 3 u žen.

Co se děje s odebranou krví
Lidská krev obsahuje červené
a bílé krvinky, plazmu a krevní destičky. Krevní destičky se
mohou použít hned, krevní
plazma musí čekat v půlroční
karanténě, aby se potvrdilo, že
není nosičem nákazy. Pomocí
tzv. centrifugace lze krev zpracovat tak, že každá její složka
může být použita přesně tam,
kde je potřeba. Krevní destičky dostávají lidé, kteří jich mají
nedostatek a mají tak problémy se srážením krve. Plazma je
potom důležitá třeba při léčbě
poruch srážlivosti krve.

Výhody dobrovolného
dárcovství

Za klasické dárcovství se obvykle nic nedává, po odběru transfuzní stanice poskytuje většinou
občerstvení a nápoje. Odběry si
ale lidé mohou odepsat z daní,
za jeden odběr je možné si odečíst až dva tisíce korun z daňového základu.
Velká města ve Zlínském kraji něvíc poskytují lidem, kteří
bezplatně darují krev, některé
výhody. Například v Otrokovicích mohou lidé, kteří krev
darovali alespoň desetkrát,
využít bezplatného jízdného. Otrokovická radnice navíc
v březnu zavedla 50 procentní
slevu z ceny vstupenky při návštěvě kina Otrokovické Besedy, která platí pět let. Sleva se
vztahuje na držitele bronzové,
stříbrné a zlaté medaile doktora Jánského, která se uděluje
za deset, dvacet a čtyřicet bezpříspěvkových odběrů krve.
Nárok na slevu mají také dárci
kostní dřeně.
Také v Kroměříži mohou
zasloužilí dárci bezplatně cestovat městskou hromadnou
dopravou. Bezplatné cestování
mohou využít i dárci z Valašského Meziříčí, kteří mají za sebou
minimálně čtyřicet bezplatných
odběrů krve. Až dosud byly tyto
průkazy předávány každé dva
roky, od letošního roku byla
jejich platnost prodloužena na
roky čtyři. Podobné slevy na
jízdné městskou hromadnou
dopravou chystá i město Vsetín.
Také ve Zlíně mají lidé nárok na
levnější dopravu. Zasloužilí dárci zaplatí při nákupu celoroční
síťové jízdenky tisíc korun.  (mij)
INZERCE
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REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA

ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Krajské insignie a vyznamenání

Zlínský kraj představil veřejnosti v průběhu roku 2007 insignie a systém záslužných vyznamenání, které nechal zhotovit hejtman Libor Lukáš coby výraz posílení
stále se utvářející krajské identity. symbolika Zlínského kraje tak byla dotvořena
a insignie mají společné motivy se znakem i krajskou značkou (logem). Insignie
v podobě nákrční dekorace bude hejtman Zlínského kraje nosit především při
mimořádných událostech, jako je vítání významných osobností společenského
života, nebo skládání slibu krajských zastupitelů. Nový symbol byl v předvečer
Dne české státnosti a svátku svatého Václava 27. září 2007 požehnán olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem při veřejné ekumenické bohoslužbě
v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Insignie (řetěz s klenotem) a několik druhů vyznamenání (náhrdelní dekorace na stuze, stolní medaile, pamětní medaile) tvoří v současnosti zcela unikátní soubor, který vytvořili slovácký sochař
a medailér André Vícha společně s historikem, doktorem Ivanem Koláčným.

Záslužné vyznamenání 2. stupně
Záslužné vyznamenání 2. stupně má podobu
bronzové stolní medaile s opisem ZA ZÁSLUHY O ZLÍNSKÝ KRAJ při okraji a uděluje jej
hejtman Zlínského kraje za aktivní a dlouhodobou činnost a za aktivity a činnost, které
přispívají k rozvoji a propagaci Zlínského
kraje. Symbolickou náhražkou pro nošení je
klopová rozeta, klopová stužka či stejnokrojová stužka.

Pamětní medaile

Existence nového, vícestupňového systému vyznamenání umožňuje krajské radě
a hejtmanovi oceňovat významné osobnosti za zásluhy o rozvoj a popularizaci zlínského regionu. Návrh na udělení vyznamenání
může podat kterýkoliv občan České republiky i cizí státní příslušník, a to písemně
odboru Kancelář hejtmana Krajského úřadu
Zlínského kraje, spolu se zdůvodněním svého návrhu.

Insignie Zlínského kraje
Insignie tvoří klenot (znak), výměnný klenot
s opisem ZLÍNSKÝ KRAJ se státním znakem
na spodní straně medaile, závěsný článek
kolany (moravská orlice) a 25 článková kolana (řetěz). Dekorace je vyhotovena z mosazi,
stříbra a syntetických safírů, povrch je galvanicky postříbřen. Hejtman je bude nosit
při mimořádných událostech politického,
společenského či kulturního významu.
Výtvarný návrh vychází z funkcionalistické
tradice Zlína, čtverec je též odkazem na stávající logo Zlínského kraje. Stříbro evokuje
ve šperkařském provedení nerez, ocel či
beton v architektuře funkcionalismu, modrá je barva kraje (použitá např. v krajském
logu). Závěsný článek je tvořen vpravo hledící moravskou šachovanou orlicí a značí
příslušnost kraje do moravského správního
celku.
Provedení: Všechny části insignií – řetězu
– jsou raženy z mosazi, obruby kamenů
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foto: Milan Zámečník

jsou z litého stříbra o ryzosti 925, stejně
jako spojovací kroužky a povrchová úprava
– galvanicky stříbřeno. Výbrus kamenů (sto
modrých syntetických safírů) je geometrický stupňovec – fasetový brus.

Záslužné vyznamenání 1. stupně
Záslužné vyznamenání 1. stupně má podobu náhrdelní dekorace zavěšené na stuze.
Výraznými prvky jsou čtyři stříbrná čtvercová
okna vyplněná modrými safíry spojená stříbrným rámem, přičemž nejvyšší vrstvu tvoří
do čtverce vepsaný znak z patinované mosazi. Zadní strana nese matriční číslo odznaku.
Náhrdelní stuha je složena ze tří barevných
pruhů stejné šíře v pořadí bílá, modrá a bílá.
Vyznamenání uděluje krajská rada za mimořádné a výjimečné zásluhy společensky
významným a uznávaným osobnostem.
První nositelkou záslužného vyznamenání
1. stupně uděleného Zlínským krajem se
stala Dana Zátopková. Vyznamenání jí bylo
uděleno u příležitosti jejích 85. narozenin
dne 15. září 2007.
Symbolickou náhražkou vyznamenání je
fraková miniatura, určená ke slavnostním
příležitostem, kdy není nošena dekorace
ve skutečné podobě (in natura). K běžnému civilnímu nošení slouží klopová rozeta
potažená řádovou stuhou nebo klopová
stužka. Speciálně pro příslušníky uniformovaných složek byla vyhotovena stejnokrojová stužka.

foto: Petr Zákutný

Sochař a medailér André Vícha v ateliéru.

Pamětní medaile má při okraji nápis
PAMĚTNÍ MEDAILE ZLÍNSKÝ KRAJ a uděluje
ji hejtman při ostatních významných příležitostech. Předává se s pamětním listem.
Medaile z patinované mosazi byly poprvé
uděleny 7. srpna 2007 fotbalistům Ondřeji
Kúdelovi, Lukáši Kubáňovi a Tomáši Fryštákovi (odchovancům uherskohradišťského
klubu Slovácko) jako výraz uznání a poděkování za zisk druhého místa na mistrovství
světa fotbalistů do dvaceti let v Kanadě
a rovněž za reprezentaci regionu a republiky v zahraničí.

Hejtman představuje krajské insignie a vyznamenání.

Připravila Martina Janochová
Tiskový odbor Krajského úřadu
Zlínského kraje

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
Zprávy z kraje
Znáte stavby hodné ocenění?
Přihlaste je do soutěže!
Zlínský kraj – Již po šesté vyhlásila
krajská stavební společnost při
Svazu podnikatelů ve stavebnictví spolu s Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českou komorou architektů soutěž
o nejhodnotnější stavební dílo
dokončené v letošním roce
v našem regionu. Záštitu nad
soutěží převzal opět hejtman
Zlínského kraje Libor Lukáš.
Organizátoři vyhlašují sedm
kategorií: Stavby občanské
vybavenosti, domy pro bydlení, rodinné domy, průmyslové
a zemědělské stavby, dopravní,
inženýrské a ekologické stavby
a realizace rozvojových projektů
měst a obcí. Ocenění získá také
stavební dílo realizované stavbaři Zlínského kraje na jiném místě
ČR nebo v zahraničí.
Součástí je i klání studentů středních škol se stavebním zaměřením ze Zlína, Uherského Hradiště
a Valašského Meziříčí. Tentokrát
zadání pro jejich práce připravila
arch. Dagmar Nová, předsedkyně
odborné poroty a zároveň hlavní
architektka města Zlína. Studenti
vypracují studii kavárny v prostoru u Krajské knihovny Františka
Bartoše ve Zlíně.
Termín podání přihlášek je do 15.
března 2008. Vyhlášení výsledků organizátoři připravují na

Výzva pro vycházející žáky a jejich rodiče
29. května 2008 do luhačovické
Elektry. Podrobnější informace
získáte u oblastního manažera
SPS Karla Mikulce, 577 221 402,
776 111 749, text přihlášek je ke
stažení na www.kr-zlinsky.cz.
Portál pro neziskové organizace nabídne užitečné informace
Zlínský kraj – Od února 2008 bude
spuštěn ostrý provoz nového
portálu pro neziskové organizace, který zatím funguje ve zkušebním režimu. Portál by měl
sloužit pro komunikaci a také
prezentaci neziskových organizací a pro budování partnerství mezi krajem a neziskovým
sektorem. Web by měl obsahovat databázi řady neziskových
organizací v regionu. Ty budou
mít příležitost své údaje v databázi samy průběžně obměňovat
a aktualizovat. Registrace a veškeré funkce budou pro neziskové subjekty zdarma. Evidence
by měla sloužit veřejnosti jako
důležitý nástroj k vyhledávání
neziskových organizací a ověřování jejich činnosti. Kraj bude zde
moci shromáždit a podávat kompletní informace např. o dotacích
krajských, státních i evropských,
a to pro celý neziskový sektor
Zlínského kraje. Podobný portál a hlavně dobré zkušenosti s jeho zřízením mají již kraj
Vysočina a Královéhradecký kraj.
Viz: http://zlk.neziskovka.cz.

Vážení rodiče, milí žáci,
pokud stále váháte, který středoškolský či učňovský obor si
zvolit, zvažte tuto nabídku. Snahou Zlínského kraje je zachování
řemesel, o které je z Vaší strany
malý zájem, na trhu práce jsou
však žádaná. Nabízíme Vám
přehled krajem dotovaných oborů, při jejichž studiu mohou žáci
získat finanční příspěvek. Ten činí
za tři roky studia až 12 000 Kč, při
vyznamenání až 21 000 Kč. Jedinou podmínkou pro vyplacení
částky je nulová neomluvená
absence v daném měsíci. Bližší
informace na www.zkola.cz
nebo na příslušné škole.
Josef Slovák,
náměstek hejtmana
Zlínského kraje pro školství
Strojírenství a strojírenská
výroba:
Strojní mechanik - stroje
a zařízení, Strojní mechanik
(SPŠ polytechnická - COP Zlín)
Zámečník (SŠ - COP technické
Kroměříž, SOŠ technická Uherské Hradiště, SPŠ Uherský Brod,

SOŠ Slavičín a SŠ informat.,
elektrotech. a řem. Rožnov pod
Radhoštěm)
Klempíř – strojírenská výroba (SOŠ Otrokovice, SŠ - COP
technické Kroměříž, SPŠ Uherský Brod)
Obráběč kovů (SPŠ polytechnická - COP Zlín, SOŠ Slavičín,
SŠ - COP technické Kroměříž,
SPŠ Uherský Brod, SŠ - COP
technické Uherský Brod, SŠ
informat., elektrotech. a řem.
Rožnov p. R., SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ Valašské Meziříčí)
Nástrojař (SPŠ Uherský Brod,
ISŠ - COP a JŠ s právem SJZ
Valašské Meziříčí)
Stavebnictví, geodézie
a kartografie:
Instalatér (SOŠ Slavičín, SOŠ
Otrokovice, SŠ - COP technické
Kroměříž, SOU Uherský Brod,
SPŠ stavební Valašské Meziříčí,
SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín)
Klempíř - stavební výroba
(SOU Uherský Brod, SPŠ stavební Valašské Meziříčí)
Podlahář (SOU Uherský Brod)
Tesař (SOŠ Otrokovice, SOU
Uherský Brod, SPŠ stavební
Valašské Meziříčí, SOŠ Josefa
Sousedíka Vsetín)
Zedník (SOŠ Otrokovice, SOU
Uherský Brod, SPŠ stavební
Valašské Meziříčí, SOŠ Josefa
Sousedíka Vsetín)

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Hry III. zimní Olympiády dětí a mládeže ČR 2008 jsou za dveřmi
Zlínský kraj – Na přelomu ledna
a února se Zlínský kraj stane
na jeden týden krajem olympijským. Od 27. 1. do 1. 2. se města
Zlín, Rožnov pod Radhoštěm,
Vsetín, Valašské Meziříčí a také
sportovní střediska Pustevny
a Soláň stanou hostiteli Her III.
zimní Olympiády dětí a mládeže ČR. Do Zlínského kraje se
sjede téměř tisícovka mladých
sportovců ze všech krajů České republiky. Soutěžit budou
v devíti sportovních a dvou kulturních disciplínách.
Zlínský kraj vysílá do soutěže
72 sportovců, 14 trenérů a 2
vedoucí výpravy.
„Zlínská olympijská výprava se
této akce účastní velmi úspěšně. V roce 2004 na první zimní
olympiádě dětí a mládeže, kterou pořádal Středočeský kraj,
skončila zlínská reprezentace

v celkovém bodování krajů na
třetím místě a v roce 2006 na
druhé zimní olympiádě dětí
a mládeže, kterou pro změnu
pořádal Královéhradecký kraj, na
místě čtvrtém. Letos
věřím, že dosáhneme
prozatím nejlepšího
výsledku v celkovém bodování
krajů.
Velké
naděje vkládáme především do mladých,
talentovaných hokejistů. Velkou šanci
na úspěch však mají
i lyžaři,“ uvedl Josef
Slovák, náměstek
hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství,
mládeže a sportu.
Podle oficiálních pravidel her
musí být sportovní klání dopl-

něna dvěma kulturními disciplínami. Organizátoři zlínských her
se rozhodli pro folklórní zpěv
a tanec, které mají v regionu silnou tradici. Jak vysvětlil náměstek Slovák, podobný důvod
vedl i k zvolení maskota her:
„Olympijská ovečka byla
vybrána proto, že ovce
patří k Valašsku, kde
se většina soutěží
bude
odehrávat. Vymyslel ji
úspěšný ilustrátor
dětských knih pan
Adolf Dudek a každá disciplína bude
mít svou speciální
ovečku.“ Tento maskot bude veřejnost
upozorňovat na veškerá místa
konání zimní olympiády.
Cílem organizátorů je nejen
zorganizovat sportovní klání

pro přítomné mladé sportovce,
ale zapojit do dění her i širokou
veřejnost. Diváci se tak mohou
těšit na slavnostní zahajovací
ceremoniál, který se uskuteční
27. ledna 2008 od 12:00 hod na
Zimním stadionu Luďka Čajky ve
Zlíně, doprovodné akce přímo
na sportovištích, denní i podvečerní program na náměstí
v Rožnově pod Radhoštěm, kde
pořadatelé počítají s ohňostrojem i vystoupením populárních
osobností a také na slavnostní
zakončení olympijských her, které se uskuteční v pátek 1. 2. 2008
rovněž v Rožnově.
Veškeré akce jsou pro veřejnost přístupné zdarma. Více
informací a aktualit z programu
i příprav samotné akce naleznete na internetových stránkách
organizátorů her www.olympic.
cz/odm2008.
(hh)
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Investice do dopravy silniční, železniční i cyklistické

Jaké dopravní akce budou moci zaregistrovat v roce 2008 řidiči na silnicích Zlínského kraje, co se bude dít na železnici,
jak je zajištěna dopravní obslužnost území a jak se bude rozvíjet cyklodoprava.
To jsou hlavní témata, na něž se snažíme
najít odpověď v rozhovoru s Ing. Petrem
Hradeckým, krajským radním zodpovědným právě za problematiku dopravy.
Pane radní, jaké největší silniční stavby se
budou realizovat na území našeho regionu v právě začínajícím roce?
Mám-li začít situací v nadřazené dopravní síti,
potom mohu slíbit, že letos na podzim bude
otevřen další úsek dálnice D1, a to Kojetín
– Kroměříž (Východ) v délce asi sedmi kilometrů, a dále úsek Stříbrnice – Kojetín, dlouhý také téměř sedm kilometrů, k jehož zprovoznění dojde napřesrok. Rovněž bude letos
zahájena stavba úseku Kroměříž (Východ)
– Říkovice, jehož vybudování bude znamenat dovedení dálnice D1 až do Hulína, kde se
začne stáčet k Přerovu a současně zde bude
– severovýchodně od Hulína – postavena velká křižovatka, na níž se bude v jižním směru
napojovat silnice R55. Její úsek Hulín – Otrokovice bude zahájen rovněž letos a po jeho
dokončení v roce 2010 vytvoří spojnici mezi
dálnicí D1 a stávajícím obchvatem Otrokovic.
Další větví, která bude vycházet ze zmíněné
křižovatky, bude komunikace R49, a sice její
první část – Hulín – Fryšták. Díky nedávnému
vyjednávání s Hospodářským výborem parlamentu se nám podařilo získat pro tuto akci
z původně slíbených 65 milionů téměř pětkrát více peněz, tři sta milionů korun. Věřím
tedy, že se nám podaří stavbu zahájit ještě
letos. Domnívám se, že naznačený výčet jasně dokazuje, jakou prioritu přikládá Zlínský
kraj budování nadřazené silniční sítě.
Jaké záměry se připravují na silnicích krajských, čili na cestách druhé a třetí třídy?
Náš majetkový správce – Ředitelství silnic
Zlínského kraje – je připraven zahájit stavby v celkovém objemu zhruba půl miliardy
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korun, což je více než dvojnásobek běžně
financovaných investic z vlastního rozpočtu. Tato příznivá skutečnost je nyní dána
možností zařadit několik staveb do regionálního operačního programu, který umožňuje čerpání finančních prostředků z evropských fondů.
Tradičně bude tedy i letos investováno do
oprav mostů, bude to například hlavní most
přes řeku Moravu v Kroměříži, nadjezd nad
podchodem na zlínském sídlišti Jižní Svahy,
pět mostů v úseku Hovězí – Hovízky či mosty
v obci Lešná a Podolí u Valašského Meziříčí.
Financování z evropských fondů nám umožňuje rekonstrukci úseků na důležitých silnicích druhé třídy. Jmenoval bych alespoň
trasu Horní Lhota – Luhačovice, Březolupy
– Bílovice, Slavičín – Štítná nad Vláří, Loukov
– Osíčko a neopomeneme ani rekonstrukce
kritických úseků přímo v obcích. Rozsáhlou
investici si vzhledem k havarijnímu stavu
vyžadují například komunikace v Uherském
Ostrohu, Bystřici pod Hostýnem, Kelči nebo
Dřínově.
Připravujeme zahájení některých dalších
staveb, jejichž seznam nám majetkový
správce navrhne k posouzení během prvního čtvrtletí.
Už vloni se hodně hovořilo o nutnosti
modernizace železniční tratě Otrokovice – Vizovice, k níž by mělo dojít v letech
2009 – 2013. Mohl byste připomenout, co
konkrétně se zde chystá?
Cílem připravovaného projektu modernizace, zkapacitnění a elektrizace trati Otrokovice – Zlín – Vizovice je výměna kolejového
svršku v celé délce, vybudování nových
výhyben, které umožní míjení protijedoucích vlaků a tudíž i dosažení kratších intervalů mezi jednotlivými spoji. Trať je v současné době již stoprocentně vytížena, a tak
při tvorbě nového jízdního řádu je prakticky nemožné včlenit do stávajících jízdních
řádů nové spoje. Jen pro zajímavost v současnosti se zde přepraví průměrně 7.700
cestujících v pracovních dnech a o víkendových dnech přibližně 3.400 osob.
Jistým specifikem trati je fakt, že je z velké části vedena v zastavěném území obcí.
Dojde k elektrizaci trati, která umožní
plnohodnotné napojení krajského města na celorepublikovou železniční síť. Jde
nám o to navýšit počty spojů a zároveň
snížit současné negativní dopady na obytnou zástavbu podstatným snížením hluku
vybudováním protihlukových opatření.
Elektrická trakce a nová vozidla přinesou
totiž výrazné snížení hladiny hluku a samozřejmě i snížení exhalací, způsobených stávajícím provozem na dieselový pohon.Také
nový železniční svršek, osazený bezstykovými kolejnicemi, sníží hlučnost projíždějících souprav.
Na tuto akci se nám podařilo zajistit finance z evropských fondů – z Operačního

programu doprava a musím zdůraznit, že
je to naprosto ojedinělá příležitost, která
nám umožní zajistit tak vyšší komfort pro
cestující i pro obyvatele lokalit v blízkosti železnice. Součástí modernizace bude
nejen renovace nádražní budovy ve Zlíně
tak, aby odpovídala úrovni, jakou si nádraží
krajského města zaslouží, ale také důležitá
úprava nástupišť, aby z nich byl cestujícím
umožněn bezbariérový nástup do vlakových souprav.
Jakým způsobem je pro rok 2008 garantována dopravní obslužnost ze strany
provozovatelů veřejné dopravy?
Již proběhla jednání se všemi jedenácti dopravci, působícími na území našeho
regionu, a výsledkem jsou dohody o zajištění stability v dopravní obslužnosti. Díky
vstřícnému přístupu obcí, které každoročně přispívají částkou 50 korun na osobu na
zajištění veřejné dopravy, dnes máme vytvořený systém, který v zásadě pokrývá potřeby
dopravní obslužnosti regionu.
Pravdou je, že nelze vytvořit ideální systém,
který by bezvýhradně vyhovoval všem, vždy
musíme hledat to optimální řešení v rámci
možných variant, a každý nový jízdní řád
vždy přináší jednotlivcům určité problémy,
tomu se zkrátka nelze vyhnout. Mohu však
konstatovat, že stávající systém je stabilizovaný a nemělo by v něm dojít k problémům
a výpadkům, jaké známe z jiných krajů.
Za zmínku jistě stojí určitá novinka: od prosince 2007 testujeme v rámci pilotního
projektu Českých drah úspěšnost zavedení
přímých vlaků ze Zlína do Kroměříže a zpět,
abychom zjistili zájem o tuto službu ze strany studentů či občanů, cestujících například
do zaměstnání.
Za poněkud alternativní, přesto oblíbenou a jistě také perspektivní můžeme
označit cyklistickou dopravu. Čeká nás
v roce 2008 něco nového v tomto směru?
Ano, dokonce můžeme nyní hovořit
o poněkud průlomovém roce, protože
do cyklodopravy začnou letos historicky poprvé proudit značné finanční toky
v rámci Regionálního operačního programu. Pro střední Moravu, tedy pro Zlínský
a Olomoucký kraj, máme pro letošek vyčleněnu částku sto čtyřicet milionů korun
na budování cyklostezek. V prosinci 2007
jsme vyhlásili výzvu, díky níž mohou obce
do 28. února předkládat své projekty na
výstavbu těchto stezek.
Předpokládáme, že budeme preferovat výstavbu páteřních sítí, které propojí
významná města a turistické lokality našeho regionu. Vzhledem k novému - velkorysejšímu systému financování této formy
dopravy můžeme očekávat výrazné zkvalitnění cyklistické infrastruktury pro sportovní
a volnočasové využití.
Helena Mráčková

INFORMACE

Nový očkovací kalendář dětí platí od počátku roku
Od patnáctého měsíce věku se
provádí očkování proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím tzv.
trojvakcínou. Druhou dávku této
očkovací látky je třeba podat za 6
až 10 měsíců po první dávce.
Děti s vybranými a přesně danými diagnózami se očkují proti
pneumokokovým nákazám, přičemž počet dávek závisí na
jejich věku.

Výhody a nevýhody očkování

Každé dítě v České republice má očkovací průkaz.

Historie očkování

Očkování, jako způsob prevence
některých onemocnění, je známo už více něž 200 let. V Čechách
se děti poprvé očkovaly v roce
1800, a to proti pravým neštovicím. Začátky očkování byly
z dnešního pohledu primitivní.
Zakládaly se na zjištění, že lidé,
kteří prodělají kravské neštovice, nikdy neonemocní pravými
černými neštovicemi. O původci
této těžké nemoci tehdejší věda
ještě poznatky neměla, ale všímavost, bystrý duch a empirie
přispěly k položení úspěšných
počátků očkování. Pravé neštovice jsou první nemocí, kterou se
podařilo vymýtit na celém světě,
a v roce 1986 bylo očkování proti
nim zastaveno.
Očkování se rozvíjelo ruku
v ruce s rozvojem mikrobiologie. Jedním z hlavních průkopníků byl Louis Pasteur. Zjistil, že
původce nemocí lze různými
metodami oslabovat, až ztratí
schopnost vyvolat onemocnění. Schopnost vyvolat ochranu
organismu před nákazou jim
však zůstane zachována. Díky
těmto poznatkům byla připravena řada vakcín. Došlo k výraznému snížení výskytu dříve běžných infekcí, zejména v zemích,
kde bylo zavedeno plošné očkování. Většina současníků i z řad
zdravotníků nikdy neviděla
typický průběh záškrtu, černých
neštovic, dětské obrny nebo
spalniček. Po zjištění infekčního
původu některých nádorových
onemocnění se rozběhl intenzivní výzkum na poli protinádorových očkovacích látek.
Tyto nesporné pokroky medicíny jsou někdy zpochybňovány,

foto: Michal Kratochvíl

protože z naší paměti už vymizely dramatické obrázky trpících
nebo umírajících dětí.

Pravidelné očkování v ČR

V České republice je očkování
legislativně upraveno vyhláškou
č. 537 z roku 2006. Pro občany
ČR a pro osoby s dlouhodobým
pobytem na území ČR je pravidelné očkování povinné. Vyhláška byla novelizovaná tak, aby
očkování odpovídalo nejnovějším poznatkům současné vědy.
Novinkou v očkovacím kalendáři
je tzv. hexavakcína.

Jak očkování dětí probíhá?

První očkování, které děti podstupují už v porodnici, je proti
tuberkulóze od čtvrtého dne do
konce šestého týdne po narození. Po úspěšném a zhojeném
očkování proti tuberkulóze následuje od 13. týdne věku očkování
hexavakcínou. Dítě je podstoupí
3x v minimálně měsíčních intervalech. Hexavakcína chrání proti
záškrtu, dávivému kašli, přenosné dětské obrně, virovému zánětu jater typu B (žloutence typu
B) a proti hemofilovým nákazám
(typ B). Čtvrtou dávku této očkovací látky dítě dostane nejméně
za 6 měsíců po 3. dávce.
Přeočkování proti záškrtu, tetanu
a dávivému kašli se provádí v šestém roce dítěte. Přeočkování proti
přenosné dětské obrně je v jedenáctém roce života a přeočkování proti tetanu v patnáctém roce.
V dospělosti se pak tetanus přeočkovává v období 10 -15 let po
předchozím očkování. Děti, které
nebyly očkovány proti virovému
zánětu jater v dětství, se očkují ve
třináctém roce života.

V dnešní době probíhá vývoj
očkovacích látek na úrovni genového inženýrství. Snahou je, aby
byly co nejbezpečnější a co nejméně zatěžovaly lidský organismus. Nové kombinované vakcíny
zajišťují současnou ochranu proti
více nemocem.
Někdy se mohou objevit vedlejší
účinky očkování. Nejběžnějším
projevem bývá bolestivost v místě vpichu, případně zarudnutí.
Tyto příznaky samovolně odezní
do 2 dnů po aplikaci. U citlivějších
dětí se může přechodně objevit
zvýšená teplota a únava. Jsou to
projevy, které souvisí s probíhající reakcí organismu na cizorodou
látku a vlastně nám tak tělo dává
pozitivní signál, že s očkovací látkou pracuje a vytváří si ochranné
látky. Zcela výjimečně se mohou
vyskytnout alergické projevy.

Další možnosti očkování

Již od nejútlejšího věku je možno za úhradu očkovat děti proti
meningokokové meningitidě,
proti klíšťové encefalitidě, proti
žloutence typu A. Kojence do
půl roku věku lze očkovat proti
průjmovým onemocněním způsobeným rotaviry. Mezi nejnovější možnosti pak patří očkování proti lidským papilomavirům,
které mohou způsobit rakovinu
děložního čípku nebo genitální
bradavice.
Z epidemiologického hlediska
lze doporučit každé očkování.
Rodiče by při rozhodování měli
zvážit životní styl rodiny, cestování, pohyb v přírodě či sportovní zátěž. Vhodnost očkování
pro konkrétní dítě je třeba konzultovat s ošetřujícím lékařem.
Pokud dítě trpí nějakým těžkým
a chronickým onemocněním, je
nutné poradit se také s odborným lékařem.
Očkování je nejúčinnější prevencí proti infekčním onemocněním, jeho význam bychom
neměli podceňovat.
Zpracovaly
MUDr. Hana Tkadlecová
MUDr. Ludmila Brachtlová
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

AktuÁLNÍ Zjednodušený očkovací kalendář dětí
Věk

Nemoc

Termín

od 4. dne

TBC

do 6. týdne

od 13. týdne

tetanus, dávivý kašel,
1. dávka
záškrt, obrna, VHB, HiB 2. dávka – za měsíc
3. dávka – za měsíc
4. dávka – od 12. měsíce,
do 18. měsíce

od 15. měsíce

spalničky, zarděnky,
příušnice

1. dávka
přeočkování – za 6-10
měsíců

6. rok

tetanus, dávivý kašel,
záškrt

přeočkování

11. rok

polio

přeočkování

12. rok

TBC

přeočkování dětí jen po
negativním tuberkulinovém testu

13. rok

VHB

3 dávky 0 -1-6 měsíců
děti dosud neočkované

15. rok

tetanus

přeočkování, dále pak
každých 10-15 let
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ROZHOVOR
Mojmír Trávníček
▪ narozen 17. 12. 1931 ve Vsetíně jako
syn řídícího obecné školy
▪ literární kritik, teoretik a publicista
▪ dětství strávil v Horní Lidči

▪ kvůli těžké plicní chorobě nemohl
vystudovat vysokou školu
▪ pracoval celý život jako správce
plicního sanatoria v Huslenkách na
Vsetínsku
▪ stal se jedním z nejvýznamnějších
vydavatelů děl katolických autorů
padesátých let minulého století

Mojmír Trávníček ve své pracovně.

foto: Michal Kratochvíl

▪ v prosinci 2007 získal za významný,
dlouhodobý a podstatný přínos
kulturnímu rozvoji regionu cenu
Zlínského kraje PRO AMICIS MUSAE

Mojmír Trávníček: nejvýznamnější literární správce
Byla cesta k činnosti literárního publicisty
náročná?
To je dlouhá historie. Když jsem chtěl jít
na vysokou školu, tak jsem se místo toho
kvůli své nemoci povaloval po sanatoriích
a potom již k tomu nebyla vhodná příležitost.
Proto jsem se začal v rámci svých možností věnovat samostudiu literatury, která mě
odjakživa přitahovala. Začal jsem si vyhledávat nedostupné autory, kteří v padesátých
letech jakoby už neexistovali, ale ohromně
mě zaujali. Takže jsem se bavil tím, čím málokdo. Chodil jsem po knihovnách, vyhledával
knihy i nejrůznější časopisy, ze kterých jsem
čerpal řadu článků, studií i dalších uměleckých děl.
Paradoxně měla pozitivní vliv na vaši
práci i těžká nemoc. Jak se může nemoc
zasloužit o něco pozitivního?
Díky své tuberkulóze, kterou jsem měl, jsem
získal místo v tehdejší zdravotní pojišťovně ve Valašských Kloboukách, odkud mě
vylákal doktor Kudlák do dětské ozdravovny v Kychové v Huslenkách. Šlo o bývalou
německou celnici, ve které bylo vybudováno

dětské preventorium. A protože se tam nějak
pořád střídali správci, tak to zařízení nebylo
v dobrém stavu. Doktor Kudlák měl zájem
na tom, aby se tam konečně některý správce
takříkajíc usadil a spolehlivě ho vedl. Poněvadž jsme se za ta léta léčení dobře znali, tak
jsem na jeho nabídku přistoupil, tím spíš, že
jsem byl už v Novém Hrozenkově ženatý. No
a tak jsem tam vydržel až do důchodu.

Takže jste potají shromažďoval knihy?
Během let jsem nashromáždil obrovské
množství materiálu, a když jsem pak v šedesátých letech navázal nějaké kontakty
s odborníky, tak jsem zjistil, že ani oni, kteří
se s těmito autory v minulosti stýkali, nemají pohromadě tolik materiálu jako já. Z toho
pak vyšlo v sedmdesátých letech samozdatové vydání.

Funkce správce dětské ozdravovny vás
tedy přivedla k publikování?

Kterým autorům jste se věnoval nejvíce?

Obrovský přínos to pro mě mělo díky tomu,
že naše knihovna, kterou jsem měl jako
správce na starosti, byla jako ústavní knihovna zdravotnického zařízení v jednotné soustavě knihoven, takže jsme měli nárok na
takzvanou meziknihovní výpůjční službu.
Takže cokoliv jsem žádal například z univerzitní nebo pedagogické knihovny, tak mně
poslali. A protože za dodržování zákazů
půjčování knih veřejnosti odpovídala až ta
knihovna na posledním stupni, tedy například ta naše, měl jsem k dispozici materiály, které bych běžně jako čtenář u okénka
v knihovně nedostal.

Jednalo se o autory převážně katolicky
zaměřené, jako například Jakub Deml, Jan
Zahradníček, Jan Čep i další, kteří byli jednak
většinou uvěznění, jednak byly jejich knihy
zakázané, nedostupné a ani ve školách se
o nich neučilo. Pak jsem byl převážně v kontaktu s doktorem Bedřichem Fučíkem, který
společně s Vladimírem Binarem vydával takzvané rukopisy VBF, zatímco já jsem měl na
starosti Jan Zahradníčka a Jakuba Demla.
Čili z počátku to byla činnost spíše soukromá, z vlastní záliby, pak už to prosakovalo do
těch kontaktů samizdatových a po převratu
v děvětaosmdesátém byla řada těchto věcí
kompletně připravena k tisku. 
(kra)

INZERCE
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KULTURA

Kulturní sezona bude opět nabitá
Zlínský kraj – Každým rokem se
ve Zlínském kraji konají kulturní akce, které svým významem
přesahují regionální, ale někdy
i celorepublikové hranice. Ani
rok 2008 nebude výjimkou.
Pro občany, pro které je kultura základní životní potřebou,
jsou připraveny akce, jež jejich
náročný apetit zcela jistě dosytosti uspokojí.
Jedním z vrcholů kulturní sezony bude již 48. Mezinárodní
festival filmů pro děti a mládež,
který se v roce 2008 uskuteční
od 1. do 8. června. Filmový svátek, který už dávno není určený
jen malým a dospívajícím divákům, ale oslovuje milovníky filmů napříč věkovým spektrem,
bude opět rozprostřený po
celém Zlínském kraji a nabídne
více než dvě stovky filmů.

Baťův mrakodrap
Výstava ve 3. etáži
Do 11. 1. Centrum služeb
postiženým Zlín pomáhá
Prezentace neziskové organizace, která provozuje chráněné
dílny.
14. 1. – 31. 1. Mládí kraje
Výstava kreseb ze soutěže školáků v regionu.

Rok 2008 bude výjimečný pro
obyvatele Vsetína. Město na
Bečvě totiž oslaví 700. let od
svého založení. „V duchu oslav
se pak ponesou všechny akce
v příštím roce. Ale budou i speciální. Z těch největších bych
mohla jemnovat pátý ročník
bienále lidové kultury aneb
mezinárodní folklorní festival
Vsetínský krpec, který se uskuteční od 3. do 6. července, nebo
25. ročník mezinárodní soutěžní
výstavy fotografií Interfotoklub
Vsetín,“ uvedla mluvčí města
Eva Stejskalová.
Jednou z nejnavštěvovanějších akcí bude tradiční Letní
filmová škola, která proběhne
v Uherském Hradišti od 25. července do 3. srpna. „Další vrchol
bude o měsíc později, kdy bude
o víkendu 13. a 14. září město

patřit Slováckým slavnostem
vína,“ konstatovala Petra Vaďurová-Zemčíková z uherskohradišťské radnice.
K hudebním vrcholům bude
bezesporu patřit každoroční festival Hrachovka, který
se koná u Valašského Meziříčí. Letošní ročník bude již 15.
v pořadí a uskuteční se 25. a 26.
července. „Další významnou
kulturní akcí bude také 25. ročník filmové, hudební a divadelní přehlídky Valašský špalíček,
který bude pro návštěvníky
připraven od 19. do 21. června,“
prozradil mluvčí Valašského
Meziříčí Josef Beneš.
Nejvýznamnější událostí Kroměřížska pak bude desáté
výročí zapsání zámku a zahrad
na listinu světového kulturního
dědictví UNESCO.
(mij)

Knihovna se přestěhuje na zámek

Valašské Meziříčí – Západní a část jižního křídla zámku Žerotínů by po
rekonstrukci měly sloužit jako veřejná knihovna. Projekt má pracovní
názvev Litera a valašskomeziříčtí radní jej už doporučili ke schválení
zastupitelům. Město mělo největší strach z nadměrného zatížení regály plnými knih. Posudek statika ale prokázal, že podlahy mají dostatečnou nosnost. Městská knihovna chce využít všechna tři podlaží v části
zámku. O stěhování se uvažuje z důvodu, že současné sídlo v bývalé
krásenské radnici je pro ni příliš těsné. Pro klienty se sníženou pohyblivostí je navíc hůře přístupné. Náklady na adaptaci prostor pro potřeby
(mij)
knihovny jsou odhadovány na 14,5 milionu korun. 

Kroměříž oslaví, že je na seznamu UNESCO už deset let

Areál zámku a zahrad v Kroměříži.

Kroměříž – V příštím roce uplyne
v Kroměříži deset let ode dne, kdy
se díky zápisu tamních zahrad
a zámku na Listinu světového
kulturního a přírodního dědictví
UNESCO dostalo toto moravské
město na všechny mapy světa.
Při této příležitosti Klub UNESCO
Kroměříž připravuje řadu akcí,
které občanům města kulaté
jubileum připomenou.

foto: Ivo Hercík

„Cítíme
morální
povinnost
nespouštět zahrady a zámek ze
zřetele, protože právě zapsání
kroměřížských zahrad a zámku
na Seznam světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO
bylo hlavním cílem zakladatelů
klubu,“ uvedla předsedkyně klubu Eva Nováková. „Jsme rovněž
přesvědčeni, že péče o tyto architektonické skvosty nespočívá jen

v jejich uchování pro příští generace, ale i v péči o jejich adekvátní
využívání,“ dodala.
Hlavní slavnostní program připravuje klub na červen a prázdninové měsíce. V zámku a zahradách,
ale i na dalších místech v Kroměříži, se odehraje více než deset
kulturních akcí, které potěší duši
každého návštěvníka. K vrcholům programu bude patřit například koncert zlínské Filharmonie
Bohuslava Martinů a Českého filharmonického sboru, kteří zahrají sugestivní skladbu Carla Orffa
Carmina Burana, IX. ročník festivalu Hudba v zahradách zámku
nebo konference s podtitulem Co
ohrožuje historické zahrady. Dalšími body programu budou třeba
výstava fotografií Poznej světové
dědictví UNESCO nebo udělení
ceny Karla z Liechtenštejna-Kastelkornu tvůrcům a významným
mecenášům v oblasti kultury
a vzdělávání. Během roku také
dojde k vydání publikace Kolonáda Květné zahrady. 
(mij)

Kam za kulturou
▪V měsíci lednu zve Filharmonie B.
Martinů posluchače vážné hudby na
koncert vynikajícího violisty Alexandera Besy, který žije ve Švýcarsku,
kde působí jako sóloviolista Cameraty Bern a Symfonického orchestru
v Luzernu. Koncert, na kterém zazní
Pohádka o krásné Meluzíně od F. Mendelssohna - Bartholdyho, Koncert pro
violu A. Rolly a Symfonie č. 7 A. Dvořáka, bude řídit mezinárodně úspěšný
dirigent Jiří Stárek. Druhý koncert
nazvaný Večer ruské hudby bude proveden dvakrát, 23. ledna v Kroměříži,
o den později ve zlínském Domě umění. Sólistou na trombon bude student
posledního ročníku Konzervatoře P.
J. Vejvanovského Jakub Zívalík, dirigentem Jakub Hrůša. Tradiční skladby
oděné do nového hávu neobvyklých
aranžmá přináší cimbálová muzika
Diabolské husle ze Slovenska, vystupující pod novým názvem Cigánski
diabli. V doprovodu orchestru pod
vedením Aleše Podařila ji uslyšíme 30.
a 31. ledna.
▪Vsetínský Dům kultury si na leden
připravil hned několik zajímavých
akcí. V sobotu 19. ledna si přijdou
na své milovníci valašské medicíny
- slivovice. Od dvou hodin odpoledne se ve Velkém sále uskuteční klání
o Putovní pohár Valašska o najlepší
slivovicu. Program doplní také soutěž o nejchutnější hňápané zelí a boj
o nejrychlejšího pojídače kabanosu.
Malý sál naproti tomu zaplní 24. ledna Divadlo Schod se svou hrou Rosalba Carriera. Hra pojednává o historií
zapomenutých postavách, které ale
ve své době ovlivňovaly život široké
společnosti. Začátek představení je
v sedm hodin.
▪Galerie slavičínského infocentra pořádá až do 5. ledna vánoční výstavu,
která má ve Slavičíně tradici již několik let. Návštěvníci se mohou těšit na
kolekci betlémů, budou vystaveny
i vánoční a novoroční přání z archivu
Nadace Jana Pivečky.
▪Dům kultury v Uherském Brodě
pořádá do 10. ledna II. ročník prodejní výstavy fotografií z venkovských oblastí Tanzánie. V prostorách
bude umístěna kasička Občanského
sdružení Bez mámy, kde mohou lidé
přispět na dobročinné projekty v Tanzánii. Foyer Domu kultury je otevřeno
každý den.
▪Jezdci Formule heavy metal se sjedou
v sobotu 19. ledna od 20 hodin v sále
Otrokovické Besedy na mezinárodním
trojkoncertu. Domácí kapele Imortela
pokřtí nové CD s názvem Nesmrtelný
slovenská H. M. parta Janesessions
a polská kapela Barracuda.
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TIP NA VÝLET – BRUSLENÍ
zimní stadion - Uherské Hradiště

PSG aréna Zlín

Zimní stadion je součástí sportovního areálu
města Uherské Hradiště a nachází se v bezprostřední blízkosti krytého plaveckého bazénu s koupalištěm, sportovní haly, atletického
a fotbalového stadionu asi 15 minut pěší
chůze z centra města. Bruslení veřejnosti je
zveřejňováno na vývěsce u vchodu do objektu zimního stadionu, regionálním tisku a na
webových stránkách organizace. Před areálem zimního stadionu lze využít velkokapacitní parkovací plochu.
Platí jednotné vstupné: 25 Kč
Kontakt:
tel.: 572 570 319
e-mail: zs@sportoviste-uh.cz

Bližší informace a také rozpis ledové plochy je
k dispozici na webových stránkách www.hokej.
zlin.cz v sekci PSG aréna – bruslení pro veřejnost (http://hokej.zlin.cz/page/15959.ii-ledovahala/). Zájemci mohou využít také službu broušení bruslí.
Platí jednotné vstupné: 30 Kč
Od září se bruslí v PSG aréně pravidelně.
Středa
17.30 – 19.00
Sobota
17.00 – 18.30
Neděle
17.00 – 18.30
Kontakt:
tel.: 577 056 011
e-mail: info@hokej.zlin.cz

zimní stadion - Valašské Meziříčí
Platí jednotné vstupné: 20 Kč
Kontakt:
U Kluziště 325
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 739 634 219
www: www.hcvm.cz
e-mail: tjhcvalmez@cbox.cz

zimní stadion – Vsetín

zimní stadion - Rožnov p. R.

Zimním stadion ve Vsetíně "Na Lapači"je přes
ztrátu hokejové extraligy stále v provozu, vedle
juniorských a mládežnických hokejovýcch soutěží je zde prostor také pro bruslení veřejnosti.
V rámci bruslení je k dispozici i služba broušení
bruslí.
Platí jednotné vstupné: 20 Kč
Kontakt:
Na Lapači 394
755 01 Vsetín
tel.: 571 411 981, 571 416 140
www: www.hc-vsetin.cz
e-mail: hcvsetin@hc-vsetin.cz
www: http://www.hc-vsetin.cz

První zájemci o jízdu na ledové ploše si mohli
zabruslit již v září 2007, kdy byl zahájen provoz
zimního stadionu pro veřejnost. Pro tuto sezonu je připraveno bruslení veřejnosti 4x týdně, a to vždy v úterý a pátek večerní bruslení
(úterý 20:00 - 21:30 hodin, pátek 20:00 - 21:30
hodin) a v soboty a neděle odpolední bruslení
veřejnosti (sobota 14:00 - 16:00 hodin, neděle
17:00 - 18:30 hodin). Další informace naleznete
na internetových stránkách zimního stadionu
www.zimnistadionroznov.cz.
Cena za hodinu: 25 Kč
Kontakt:
tel.: 724 318 556
e-mail: obdrzalek@zimnistadionroznov.cz

zimní stadion - Uherský Ostroh
Platí jednotné vstupné: 20 Kč
Kontakt:
Školní 867
687 24 Uherský Ostroh-Ostrožské Předměstí
tel.: 572 591 117
www: www. hokejostroh.xf.cz
e-mail: investice@uhostroh.cz
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zimní stadion - Uherský Brod

zimní stadion - Kroměříž

Cena za vstup: 20 Kč (děti do 16 let 15 Kč)
Kontakt:
Lipová 1222
688 01 Uherský Brod
tel. : 572 637 733, 602 520 356
www: www.hokej.uh-brod.cz
e-mail: vheca@iol.cz

Platí jednotné vstupné: 30 Kč
Kontakt:
Obvodová 3474
767 01 Kroměříž
tel./fax.: 573 335 813
www: www.hk-kromeriz.cz
email: info@hk-kromeriz.cz

SPORT

Fotbalisté Zlína na podzim překvapili
Zlín – Velmi vydařený podzim
mají za sebou prvoligoví fotbalisté Tescomy Zlín. Týmu, který
se na jaře zachraňoval v nejvyšší soutěži, patří po 16 kolech
sedmá příčka, když nasbíral 23
bodů. Na jaře se pokusí tohle
umístění ještě vylepšit.
Po letních odchodech zkušených hráčů Švacha, Červenky,
Činčaly a Lukaštíka se Zlínu příliš nevěřilo. Trenér Pavel Hoftych
ale mužstvo výborně poskládal
a udělal z něj jedno z nejpříjemnějších překvapení podzimu.
„Výkony týmu a jednotlivých
hráčů dlouhodobě rostou,“
pochvaloval si kouč, kterého
těší i lepšící se atmosféra na stadionu Letná. „Díky fanouškům
za přízeň. Dokázali, že i u nás
se může hrát před výbornou
kulisou.“ Na jaře chce Tescoma
v tabulce stoupat. „Toužíme po
páté příčce,“ přiznal Hoftych.
V zimní přestávce ve zlínském
kádru zřejmě k velkým změ-

nám nedojde. Trenér posily po
vedení žádat nebude. „V průběhu letošního roku k nám přišli
Penner, Vyskočil, Žůrek a Malár,
tedy především hráči do základní sestavy. Pokusíme se ještě
více dostat do hry naše domácí odchovance. Měli by vedle
zkušenějších hráčů růst a tím

tak vytvářet v mužstvu zdravou
konkurenci,“ uvedl trenér.
Přípravu na jarní sezonu zahájí
Zlín 3. ledna. V plánu má soustředění v Luhačovicích a ve
slovenských Zlatých Moravcích.
Do odvet vstoupí 16. února,
kdy doma přivítá mistrovskou
Spartu Praha. 
(zd)

▪Obránce Tomáš Klouček dohraje
sezonu s hokejisty RI Okna Zlín. Uspěl
v měsíčním testu a klub mu nabídl
smlouvu. Dařilo se i druhému testovanému hráči, útočníkovi Peteru Barinkovi. Ten ale nakonec přes zájem Zlína
zamířil do Třince.
▪Kvůli špatným výsledkům skončil na
lavičce hokejistů RI Okna Zlín asistent
trenéra Bokroše Jaroslav Stuchlík.
Nahradil jej Stanislav Přikryl.
▪Ragbista RC Zlín Karel Pekáček se
stal manažerem ženské reprezentace
České republiky. Stal se už druhým
zlínským ragbistou ve vysoké svazové
funkci. Martin Dosoudil totiž působí jako asistent trenéra a manažer
u mužské reprezentace Slovenska.

Zlínští fotbalisté přezimují v horní polovině tabulky.

foto: archiv

Slovácko změnilo trenéra

Slávie na postup nemyslí
Napajedla – Pouze tříbodové manko na vedoucí
Litovel mají po podzimní části první ligy házenkáři Fatry Slavie Napajedla. Na případný postup do
extraligy přesto skromný klub nemyslí. „Nejsme
na postup mezi elitu připraveni, finančně ani hráčsky. Naši házenkáři chodí do zaměstnání a tréninkové možnosti jsou tak omezené,“ přiznal trenér
aktuálně pátého celku soutěže. Podzim vyšel celku Napajedel podle představ, když vozil body i ze
hřišť soupeřů. Trenéra tak mrzí jediné zaváhání.
„Doma jsme určitě neměli prohrát s Kostelcem,“
tvrdí Boršický. Na jaře chce Fatra Slavia pokračovat ve sbírání bodů. „Plánujeme umístění v horní
polovině tabulky,“ ujistil kouč.
(zd)

Uherské Hradiště – Fotbalový klub 1. FC Slovácko
nečekaně změnil trenéra. Lídr druhé ligy po podzimních patnácti kolech propustil Pavla Maluru
a nahradil ho Leošem Kalvodou, který doposud
vedl 1. HFK Olomouc, také účastníka druhé nejvyšší soutěže. „Nečekal jsem to,“ přiznal rozčarovaný Malura. „Nerozcházíme se ve zlém a přejeme trenérovi hodně štěstí v novém působišti,“
prohlásila generální manažerka 1. FC Slovácko
Marcela Mrázková. Jestliže se Malura nehodil do
dlouhodobé koncepce klubu, tím pravým mužem
má být Kalvoda, zkušený matador, který před pěti
lety slavil slovenský titul se Žilinou. „Slovácko je
ambiciózní klub. Chci s ním postoupit do první
ligy,“ oznámil Kalvoda.
(zd)

Asociace sportu pro všechny zaznamenává zájem lidí

Zlín – Obdobím úspěchů prochází Zlínská krajská asociace Sportu
pro všechny (ZKASPV). V současnosti registruje 17 658 členů, což
jí řadí v rámci tohoto občanského sdružení na páté místo mezi
kraji České republiky.
Pro sportovce z řad široké veřejnosti je asociace zajímavá pře-

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

devším pestrostí nabídky. Její
členové se můžou zdokonalovat
v atletice, volejbalu, florbalu,
gymnastice a celé řadě dalších
tradičních i netradičních odvětví. „U nás to není jen o fotbale,
i když ani na ten nezapomínáme,“ říká předseda ZKASPV Jan
Hýžďal. „Věnujeme se také turistice, pořádáme například hodně populární Medvědí stezku,“
doplnil sekretář Karel Holub.
Příští rok bude z pohledu ZKASPV pestrý. Ti nejlepší z jejích
členů budou reprezentovat Zlínský kraj na Festivalu sportu pro
všechny, který přivítá Olomouc.
„Soutěžit budeme v osmi spor-

tech. Konkurovat nám budou
vyslanci ze všech ostatních krajů,“ prozradil Hýžďal.
Kromě sportovního festivalu se
bude ZKASPV zabývat také pořádáním tradičních akcí, například
atletických závodů v Uherském
Hradišti nebo pódiových skladeb ve Zlíně. „To jsou například
aerobic a tančení,“ krátce vysvětlil podstatu tohoto sportovního
odvětví Hýžďal.
Představitelé zlínské asociace si
přejí, aby i v následujícím roce
pokračoval nárůst počtu členů.
„Za posledních pět let jsme přivítali zhruba dva tisíce nováčků,“
těší Holuba. 
(zd)

▪Jeden z nejlepších českých rallyových
jezdů současnosti Roman Kresta si
vyzkouší slavný pouštní závod Rallye
Dakar. Bude řídit doprovodný kamion polotovárního týmu BMW. „Dakar
je něco úplně jiného než rallye.
K rychlosti se musí přidat vytrvalost
a houževnatost,“ prohlásil Kresta, který i přes start na Dakaru s klasickým
rallye končit nehodlá.
▪Házenkáři Zubří přepisovali klubovou
historii. Ve 13. kole extraligy rozdrtili doma Třeboň 51:24, nastříleli tak
nejvíce gólů v jednom utkání. Nejvíce
se na kanonádě podílel Mika, který
zaznamenal deset branek.
▪Zlínský fotbalový klub Tescoma
Zlín postihlo další úmrtí. Po náhlé
nevolnosti zemřel 23. listopadu
předseda předs tavenstva Josef
Duda. Druhý zářijový den podlehl
vážné nemoci bývalý trenér Zlína
Vlastislav Mareček.
▪Hokejová reprezentace Řecka se
ve Zlíně připravovala na kvalifikaci
o postup do Skupiny C mistrovství
světa. Řekové změřili síly i s Uherským Brodem, účastníkem Krajského
přeboru, se kterým prohráli 2:12.
▪Sledge hokejisté České republiky se
skončili druzí na mistrovství Evropy
v Itálii. Na historickém úspěchu se
podíleli i tři hráči Sedících Medvědů
Hamé Zlín Fojtík, Hábl a Matoušek.
▪Právě končící rok vyplnila Tělocvičná
jednota Sokol Bojkovice oslavou 145.
výročí založení českého Sokola. Velmi
aktivní byly oddíly florbalu, sálové
kopané, tenisu, volejbalu a horolezců,
které pořádaly turnaje a dosahovaly
kvalitních výsledků. „V současnosti
máme v průměru sto padesát členů,“
prozradil jednatel Jaroslav Blaha. Bojkovický Sokol je jednou z 26 jednot ve
zlínské župě Komenského.

Okno do kraje / leden 2008

13

ZÁBAVA

SOUTĚŽ

KŘÍŽOVKA

Soutěžíme o sendvičovač a 10 propagačních předmětů

Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo na adresu: Okno do
kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín do 31. 12. 2007. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: Sedvičovač – 123. došlá správná odpověď. Propagační předměty – 7., 18., 41., 58., 93., 100., 155., 181., 213., 301. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje
termín jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka : „tajenka č. 1“ je odpovídat na „tajenka č.2“. Camus.
Výherci křížovky z listopadového vydání: Hlavní cenu – CD přehrávač vyhrává: Roman Pešek – Horní Lideč. Propagační předměty získávají: Tomáš Svoboda
– Hulín, Petr Matuška – Zlín, Pavla Pavláčková – Val. Klobouky, Jana Kovářová – Uh. Hradiště, V. Hanák – Zborovice, Katka Valová – Horní Bečva, Marie Kročilová
– Kroměříž, Miroslav Křen ml. – Březolupy, JUDr. Kateřina Krejčí – Zlín, Miroslava Kordíková – Jarohněvice. Tajenka zněla: Humor je vážná věc. M. Horníček

Vyhrajte zastřihovač vlasů
a 5 permanentek na Velkou Raču

Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu
Okno do kraje pro vás připravujeme soutěž o
hodnotné věcné ceny. Soutěžní otázka, kterou
jsme pro vás tentokrát přichystali, zní:
INZERCE
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Kolik zaměstnanců má krajský úřad?
První cenou je mikrovlnná trouba, dalšími
cenami jsou propagační předměty. Vyhrává
267. správná odpověď. Další ceny obdrží 9.,
55., 97.,128., 214. správná odpověď.
Odpovědi posílejte na adresu:

Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz.
Jména všech výherců z tohoto čísla zveřejníme v březnovém vydání magazínu Okno do
kraje a také na našich internetových stránkách www.oknodokraje.cz.

