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Proč si stále dávat pozor

na brýle?

Klinika oční a estetické chirurgie Zlín
Slovenská 5184 l 760 01 Zlín
T/F: 577 430 477 l T: 577 212 286-7
E: info@klinikazlin.cz l www.
klinikazlin.cz

Klinika oční a estetické chirurgie Zlín provádí laserové
korekce dioptrických vad a operace šedého zákalu
za použití nejmodernější americké technologie.
Kvalita a špičková péče jsou garantovány certifikáty
ISO 9001:2001, CQS a IQNet. Čeká vás přátelské
prostředí, nadstandardní služby za příznivé ceny
a profesionální odborný tým v čele s přednostou
kliniky Doc. MUDr. Zdeňkem Smečkou, CSc.

erce_KOOP_Zlin_104x147,5.indd1 1

5/15/07 5:2

HOTEL

VEGA
Získejte dárkovou kartu IKEA
v hodnotì od 3 000 do 20 000 Kè*
v pøípadì podpisu smlouvy
do 31.8.2007.

* 1% z poskytnutého hypotéèního úvìru, max 20 000 Kè

UBYTOVÁNÍ - RESTAURACE - RELAX - SPORT - OUTDOOR - DÌTI

www.hotelvega.cz
www.relax-sport.cz
Luhaèovice-Pozlovice, tel. 577131216
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Vážení spoluobčané,
na začátku června bych chtěl věnovat úvodník tématu zviditelňování
a prezentování našeho kraje v celostátním, evropském, potažmo světovém měřítku. Právě v nadcházejících týdnech totiž budeme hostit,
v případě filmového festivalu již hostíme, akce, které mají široký mezinárodní dopad. Jsou jimi právě dětský filmový festival, setkání lidí dobré vůle na Velehradě a také evropská automobilová soutěž Barum rally,
která pomalu stoupá ke světové elitě.
Jsou to akce svou podstatou rozdílné, mají však jednoho společného jmenovatele. Tím je, kromě jejich samotné kulturní, duchovní či
sportovní podstaty, zviditelnění marketingové značky Zlínského
kraje jako atraktivního místa pro trávení volného času a přicestování
mnoha desítek tisíc návštěvníků a diváků.
Rozvoj cestovního ruchu a příliv nových návštěvníků je jednou z priorit krajské reprezentace. Jde totiž
o obor, který v současném plánovacím období Evropské unie dává možnosti realizace nových rozvojových projektů, které budou mít prorůstové efekty a mohou také pomoci vytvořit pracovní místa. Právě
podobné akce nám dávají prostor pro prezentaci kraje návštěvníkům z řady zemí, kteří pro nás následně mohou vytvořit přijatelnou referenci. To je také důvodem, proč Zlínský kraj podobné akce zaštiťuje
a finančně podporuje. Dalším důvodem je to, že mají také přímé ekonomické dopady – hotely a restaurace jsou zaplněny, lidé nakupují, do regionu tak přináší zisky. Naše uvažování je tedy velmi pragmatické.
Podobné efekty však nemají jen tyto skutečně obrovské akce, ale také celá řada větších či menších aktivit
v kultuře, sportu a dalších oborech. Zlínský kraj je právě širokými aktivitami na tomto poli známý, což mu přináší konkurenční výhodu. Prozatím jsme ji dokonale nevyužili, je to však otázkou času. Také proto bych chtěl
poděkovat všem organizátorům, velkým i malým, kteří pořádáním akcí a zajišťováním jejich návštěvnosti
pomáhají naplňovat marketingový slogan našeho regionu v cestovním ruchu – „Kouzlo rozmanitosti“.

SLOVO HEJTMANA
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▪ Studenti zlínské Univerzity Tomáše Bati ocenili nejlepší firmy Zlínského kraje za loňský rok. V kategorii,
kde sestavovali žebříček odborníci, zvítězila firma Barum Continental. Tuto firmu nejvýše hodnotí také
studenti zlínské univerzity, veřejnost pak za nejlepší společnost považuje babické Hamé.

Upozornění:
pokud tuto tiskovinu nedostáváte do své
poštovní schránky, informujte nás prosím na
e–mail: distribuce@oknodokraje.cz

▪ Dvě akce připomenou letos výročí zapsání zahrad a zámku v Kroměříži na Listinu světového kulturního
a přírodního dědictví UNESCO. 6. června to bude beseda v Muzeu Kroměřížska s Ondřejem Zatloukalem
a Cyrilem Měsícem z kroměřížského Arcidiecezního muzea na téma Umělecké poklady Arcibiskupského
zámku, o den později pak koncert zlínské Filharmonie B. Martinů ve skleníku v Květné zahradě. Obě akce
zaštiťuje Zlínský kraj.

www.oknodokraje.cz

▪ Návštěvníci památek ve Zlínském kraji mohou od minulého týdne využívat takzvaný muzejní pas. Ten
lidem umožňuje dva vstupy s padesátiprocentní slevou do třech desítek památek, galerií, muzeí i hvězdáren v regionu. K dostání bude za 40 korun ve všech daných objektech a v informačních centrech. Pas
s pořadovým číslem 1 získal legendární cestovatel Miroslav Zikmund.
▪ Dohodu o spolupráci Zlínského kraje s čínskou provincií Shandong podepsal minulý týden s tamními představiteli hejtman Libor Lukáš. Podle hejtmana se v Číně podařilo navázat nová partnerství, a to
zejména v oblastech hospodářství a vzdělávání.
▪ Vsetínská nemocnice je od května akciovou společností. Ve Zlínském kraji je tak v pořadí čtvrtým
transformovaným zdravotnickým zařízením, jež zřizuje Zlínský kraj. Loni se v akciovou společnost změnila
Kroměřížská nemocnice, Uherskohradišťská nemocnice a Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně.
▪ Novou, bezbariérovou mapu s vyznačenými trasami pro občany vydala kroměřížská radnice. Pohyb
po městě by měla usnadnit hlavně maminkám s kočárky, seniorům a osobám s omezenou pohyblivostí.
Na mapě jsou vyznačeny všechny bezbariérové přístupy do významných budov či informace o bezbariérové dopravě ve městě.
▪ Druhý ročník divadelního festivalu Smíchot na nádvoří zlínského zámku začne v krajském městě již na
konci května a potrvá po celý červen a červenec. Ochotníci si pro festival nazkoušeli tři hry, které budou
několikrát reprízovat. Festival lidem nabízí tři autorské humorné inscenace a jednoho hosta – pražský
soubor s hrou Cami v Balbínce.

▪ Část prostor holešovského zámku by mohla být díky rekonstrukci zpřístupněna veřejnosti již příští rok.
Lidé tak budou moci znovu nahlédnout do velkého sálu či malých sálků.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Vsetínská nemocnice kupuje přístroje
Vsetín – Deset milionů korun dostane
vsetínská nemocnice od Zlínského kraje
na dovybavení několika oddělení. Peníze
poputují především na nákup nového sanitního vozu a speciálních přístrojů. Například
novorozenecké oddělení získá moderní
inkubátor, další přístroje pak zlepší péči na
ARO. Dovybavení se dočkají také jednotky
intenzivní péče. K obnově přístrojů přistoupila nemocnice kvůli skutečnosti, že některé
původní vybavení již dosluhuje.
Slavnosti vína připomenou historii
Uherské Hradiště – Dominanta Slováckých
slavností vína, tradiční průvod Uherským
Hradištěm, bude mít letos novou podobu.
Jezdci na koních a desítky herců v dobových
kostýmech představí v rámci průvodu, který
se uskuteční 8. září, nejdůležitější milníky historie města, které letos oslaví 750 let od svého
založení. V čele historické části pojede nejdříve jezdec na koni, jenž ponese prapor s logem
výročí založení města a kterého doprovodí
i dva pěšáci nesoucí historický název města
Veligrad Nuovo. Po nich už přijdou na řadu
skupiny, které budou připomínat takové
významné události, jako byla například návštěva Přemysla Otakara II. se svou družinou.
Po Moravě chodili římští legionáři
Hulín – Polní pochodový tábor římské armády objevili archeologové u Pravčic na Kroměřížsku. Významný nález učinili odborníci při
průzkumech stavby dálnice D1. Objevené
pamětihodnosti ukazují na dosud nedefinovanou pomoravskou cestu, po které se
pohybovali římští vojáci v době takzvaných
markomanských válek ve druhé polovině druhého století našeho letopočtu. Mezi objevené
rarity patří především římský příkop z období
mezi lety 65 a 145 našeho letopočtu. Kromě
pozůstatků z doby římské objevili historikové
také hrob zhruba dvacetiletého mladíka, který žil někdy v době stěhování národů. V hrobě
našli asi dvě desítky nejrůznějších milodarů,
většina z nich je bronzová.
Lidé mohou vidět bydlení za Baťů
Zlín – S tím, jak bydleli lidé za éry Baťových
závodů ve Zlíně, se mohou od začátku května
seznámit všichni, kdo navštíví nově otevřené muzeum bydlení ve Zlíně. Ve čtvrti Nad
Ovčírnou naleznou zájemci o moderní historii
krajského města zrekonstruovaný baťovský
jednodomek s dobovým interiérem a expozicí
o výstavbě zlínských obytných čtvrtí. V přízemí domku je zařízená kuchyň a obývací pokoj.
V patře jsou pak informační panely, seznamující například s vilami řídících pracovníků firmy. Muzeum baťovského bydlení je otevřené
kromě pondělí každý den od května do září.
V Meziříčí vzniká arboretum
Valašské Meziříčí – Odpočinkové místo
a učebna pod širým nebem v jednom vzniká ve Valašském Meziříčí. Arboretum, jak je
objekt nazýván, bude součástí areálu Základní
školy v Poličné a jeho rozloha dosáhne 1250
metrů čtverečních. V zahradě, ve které budou
vysazeny různé dřeviny, zůstanou zachovány
dva dřevěné altány a betonová plocha, na
které přibudou lavice a stoly.



Sprejeři města v kraji už tolik neničí

Zlínský kraj – My versus oni. Přesně takto striktně se dřív hovořilo o problematice sprejerství.
V poslední době jsou ale lidé
i města svědkem vzniku dvou
frakcí tohoto koníčku: legální a nelegální. Zatímco legální
sprejeři se své kratochvíli věnují
na vymezených plochách, od
veřejnosti chtějí mít pokoj a se
zákonem vycházet po dobrém,
tak cílem nelegálních sprejerů je
pravý opak – počmárat co možná nejzapovězenější budovu
a pobouřit tak okolí.
„Je to tak. Jde jim spíš o adrenalin, než o jistý druh umění. Proto
taky zanechávají na budovách
jen jekési své podpisy a ne propracované malby. Nemají totiž
čas pohrát si tím tegem, aby je
nechytli policajti,“ přiblížil cíle

ilegálních sprejerů Adam Vranka, který maluje na povolených
místech ve Zlíně už druhým
rokem.
Města samotná připouští, že
v posledních letech se situace
zlepšuje. Stále víc mladých radši v klidu maluje na povolených
místech, než aby se museli strachovat, že půjdou kvůli svému
sprejování na rok do vězení.
„Poté, co jsme vyčlenili oficiální
plochy, situace se zlepšila. Sprejeři nyní v zásadě sami vedou
boj proti takzvaným nelegálům,
protože poškozují jejich jméno,“
uvedla mluvčí vsetínské radnice
Eva Stejskalová.
Velmi účinná v boji proti
nežádoucím malůvkám se ukázala být také technika. „Městský
kamerový systém a spolupráce

s občany jsou nejlepší prevencí
proti vandalům. Do budoucna
proto chceme tyto atributy jen
rozvíjet,“ konstatovala Petra
Vaďurová–Zemčíková, mluvčí uherskohradišťské radnice.
Sázka na techniku se vyplatila
i v Kroměříži. „Sprejeři vědí, kde
kamery jsou a že je vidí. Mnozí
z nich byli totiž v minulosti díky
nim přichyceni přímo při činu,“
dodal mluvčí města Pavel Zrna.
Také krajské město hlásí, že
potíže se sprejery nejsou až tak
závratné. „Majetek města Zlín
není ve většině případů v jejich
pozornosti. Proto i částky, které
jsme v minulosti vynaložili na
odstranění výtvorů sprejerů,
jsou zanedbatelné,“ prozradila
mluvčí zlínského magistrátu
Marie Masaříková. 
(mij)

dětská olympiáda
Zlínský kraj – Třetí dětskou zimní olympiádu budou v příštím
roce hostit města ve Zlínském
kraji. Organizátoři klání očekávají příjezd až 1600 malých
sportovců, trenérů a vedoucích výprav. Centrum her
bude v Rožnově pod Radhoštěm, hokejové a bruslařské
disciplíny se odehrají ve Zlíně,
Vsetíně a Valašském Meziříčí.
Lyžařská klání pak zavítají na
Soláň a Pustevny. Olympiáda dětí a mládeže je projektem Českého olympijského
výboru zaměřeným na žáky
základních škol, kteří budou
soutěžit v devíti sportovních
a dvou kreativně–uměleckých disciplínách. Náklady na
organizaci jsou odhadovány
na sedm milionů korun. (mij)

Baťův kanál – jedna z nejoblíbenějších turistických atrakcí Zlínského
a také Jihomoravského kraje se zřejmě dočká prodloužení. Ministerstvo životního prostředí totiž souhlasí s dalším rozšířením této plavební cesty až do Hodonína. Délka Baťova kanálu od Otrokovic až do
Sudoměřic je v současnosti přibližně šedesát kilometrů. Některé úseky
vedou řekou Moravou, jinde vede uměle vyhloubenými koryty. Baťův
kanál vznikl mezi lety 1936 – 1938. 
(red) foto Antonín Hráček

Řada občanů získala ocenění za zásluhy i hrdinství
Zlínský kraj – S nástupem jara
přichází čas, kdy si lidé připomínají významné spoluobčany,
kdy jsou jejich mimořádné činy
vyzdviženy, představeny širší
veřejnosti a po zásluze také oceněny. Nejinak tomu je i v letošním roce ve Zlínském kraji.
Vsetínští zastupitelé udělili
4. května manželům Otakaru
a Libuši Švecovým Cenu města
Vsetín za rok 2006. Zasloužili si ji
za více než čtyřicetiletou obětavou práci v loutkovém divadélku
Kohútek, jíž obohatili estetické
cítění tisíců dětí.
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Také v Uherském Hradišti už lidé
vědí, kdo je držitelem Ceny Vladimíra Boučka, která se uděluje od
roku 2005. Letošní laureátkou se
stala autorka figurek z kukuřičného šustí Františka Snopková
za zachování a rozvoj specifické
lidové umělecké výroby.
Koncem dubna převzalo celkem
sedm lidí také cenu Salvator za
mimořádný čin v ochraně zdraví,
majetku a bezpečnosti obyvatel
Zlínského kraje. V kategorii hasičů získal cenu Josef Šerý, který
velel zásahu při požáru uvnitř
kulturního domu v Brumově–

Bylnici na Zlínsku. Mezi policisty
porota ocenila zásah zlínského
profesionála Dalibora Hykla,
který záchranil život muži v bezvědomí. Uznání si vysloužil také
tým tří lékařů. Rudolf Dostálek,
Ludmila Šulcová a Oldřich Vychytil zachránili život mladé dívce, jíž
se protrhlo slepé střevo. Vítězkou
kategorie Občan se stala Veronika Garguláková, která poskytla
první pomoc osmdesátiletému
muži se srdečním infarktem.
V kategorii dlouhodobá činnost
pak zvítězil zlínský policejní
komisař Martin Baláž. (mij) (mij)

TÉMA MĚSÍCE

Chalupaření je stále oblíbené, priority se ale mění
pářských oblastí pro obyvatele
Prahy, kterou je vyhlášený region Kokořínska.

Zlínský kraj se neopouští

Vyhledávány jsou hlavně samoty.

foto: archiv

Ke značnému rozvoji chalupářství došlo v České republice především v době budování socialismu. Rozhodujícím faktorem, který
přiměl Čechy pravidelně odjíždět na svá venkovská obydlí, byla
jednak ztížená možnost cestovat, touha útect od šedé komunistické reality a také nespokojenost s panelákovým bydlením.
Obecně můžeme rozlišit dva
typy chalupaření. Za první typ
je považováno využití objektů, které zůstaly opuštěny
v důsledku odsunu obyvatelstva po druhé světové válce.
V tomto směru se jedná hlavně
o pohraniční oblasti, případně
o území ve vnitrozemí, která
byla využívána například jako
vojenský výcvikový prostor.
Druhý, rozšířenější typ je spojen
se socialistickou industrializací,
kdy lidé odcházeli z venkova do
městských oblastí a venkovské
objekty zůstávaly buď sídlem
starší generace, nebo se prakticky ihned změnily na objekty
rekreační. Ty se i v dnešní době
v hojné míře nacházejí v nabídkách většiny realitních kanceláří, které s jejich prodejem
nemají větší problémy.

Na Moravě je chalupářů méně

Co do hustoty umístění jednotlivých chalup a jejich množství
jednoznačně vede území Čech,
a to zejména Čech jižních,
západních a východních. Celkově pak chalupy představují
deset procent všech obytných
staveb v České republice. Mezi
Čechy a Moravou je rozdíl také
v pojetí typického venkovského stavení.
Zatímco na Moravě převažují
domy stavěné z nepálených hliněných cihel v kombinaci s roubením nebo zděním z kamene,
pro území Čech jsou charakteristické spíše roubené patrové
domy s pavlačí a s typickou
podstávkou, která nadlehčuje tlak patra. Takové domy
můžeme najít například v jedné z nejvýznamnějších chalu-

Obyvatelé zlínského regionu
rozhodně netvoří v oblibě chat
a chalup žádnou výjimku, přesto je jejich odliv za venkovskou turistikou mimo území
kraje minimální. „Faktem je,
že poměrně velké množství
obyvatel Zlínského kraje má
svou chalupu přímo na území
domovského regionu, byť vzdáleném od svého klasického bydliště třeba i desítky kilometrů,“
poznamenal brněnský sociolog
Petr Karásek, který se mapováním chalupářského fenoménu
na Moravě dlouhodobě zabývá.
Zároveň také doplnil, že například pro řadu obyvatel Vsetínska a Kroměřížska jsou atraktivními chalupářskými lokalitami
oblast Trojáku, Tesáku a okolí
Rajnochovic, případně také
místní část Francovy Lhoty Pulčín. Lidé z Uherskohradišťska
a Zlínska jednoznačně preferovanou oblast ve větší míře
nemají. Asi třicet kilometrů od
svého trvalého bydliště má chalupu také Ivana Vondřejcová ze
Zlína. „Naše rodina má chalupu
na samotě poblíž Vsetína. Velkou výhodou je, že cesta tam
trvá zhruba pětačtyřicet minut,
takže se můžeme pro odjezd na
chalupu rozhodnout prakticky
v kteroukoli denní či noční hodinu,“ uvedla Ivana Vondřejcová
s tím, že stejně tak se mohou
v případě potřeby kdykoli rychle vrátit zpět do Zlína. „Přestože
máme chalupu kousek od Zlína, vždycky si připadáme jako
v jiném světě. Neumím si před-

stavit lepší relax, než pít kávu
na terase chalupy, dýchat krásně čistý vzduch a spolu se svou
rodinou si prostě užívat klidu.
Navíc pro mého vnuka Honzíka
je to místo, kde se plní klukovské sny,“ dodala Vondřejcová.

Chalupářství je také formou
cestovního ruchu
Chalupářství je jednou z významných forem venkovské
turistiky, která existuje již
desítky let. Jde o takový druh
cestovního ruchu, který je definován jako vícedenní pobyt
na venkově spojený s rekreačními aktivitami. V Česku má
zájem o venkov tradici zvláště
od doby národního obrození,
v širším měřítku se pak tento
typ rekreace ujímá v 60. letech.
Tehdy dochází k využívání
a renovaci tradičních, případně
památkově chráněných objektů, ale i dalších objektů spjatých
s klasickou venkovskou společností. Mnozí sociologové i další odborníci v této souvislosti
upozorňují na skutečnost, že
dochází ke změně priorit lidí,
takže za socialismu nezastupitelný víkendový pobyt na chalupě je v dnešní době nahrazován takzvaným shoping binge,
tedy pravidelnými víkendovými
pobyty v supermarketech a dalších obchodních centrech.
Pro zachování krajinného rázu
a urbanistické kvality venkovských sídel má chalupaření pozitivní význam, neboť
chalupáři vždy spíše „udržují
než modernizují“ a celkově se
vyznačují větším smyslem pro
stavební památku a její celkové
zapojení do okolí. 
(don)
INZERCE
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REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA

ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Webové stránky Zlínského kraje.

Informační strategie
Zlínského kraje
Rozvinutá informační infrastruktura zajistí lepší podklady i pro politické rozhodování
a přinese větší informační komfort politikům v roli manažerů,
kteří získají lepší přehled jednak o vlastních zdrojích kraje
a jejich využívání, jednak o území regionu a dění, jevech a problémech v něm.
Z pohledu zákazníků krajského úřadu tak budou vytvořeny
podmínky pro co nejrychlejší
a nejefektivnější chod agend
a co nejvyšší kvalitu služeb
úřadu směrem ven, vůči veřejnosti.Výrazně se zlepší výměna
informací mezi krajem a jeho
partnery – jak s obecními úřady
a ostatními úřady v rámci veřejného sektoru, tak s partnery
v rámci krizového řízení a integrovaného záchranného systému (hasiči, policie, zdravotníci,
armáda apod.).
Lepší informace dostanou také
občané, navíc z jejich pohledu
bude patrné celkové zlepšení



Informatika v našem regionu
Lidstvo během celé své historie potřebovalo vyhledávat, sdělovat a následně shromažďovat informace. Úspěšnost civilizace byla úzce spojena s rychlostí a přesností přenášených
informací. Ty byly zaznamenány jako obrázky v jeskyních, na hliněné destičky, papyrus,
kůže, papír, magnetické pásky. Prostě lidé neustále vymýšleli dokonalejší informační technologie. Dnes žijeme v informační společnosti, jsme obklopeni spoustou dat a nástroje
jako počítače nebo internet nám pomáhají tyto údaje smysluplně využívat. Z pohledu
informatiky je klíčovým úkolem zahájení realizace stěžejního rozvojového dokumentu – Informační strategie Zlínského kraje. Její postupné zavádění do praxe usnadní kraji vstoupit do další etapy svého rozvoje, která umožní efektivně využívat informačních
technologií zejména pro zvýšení efektivity řízení a správy, pro úsporu kapacit, v oblasti
elektronického vzdělávání, ale i v mnoha dalších oblastech, a to v celém regionu. Výsledkem realizace informační strategie bude moderní informační a komunikační systém kraje.

repro: ODK

chodu veřejného sektoru regionu. Řada informací a služeb
bude dostupná 24 hodin denně
na Internetu. Výrazné zlepšení
by měli pocítit zejména obyvatelé menších obcí zlínského
regionu. Těmto obcím nabídne
kraj své informační služby, které
by pro ně nebylo reálné poskytovat ve vlastní režii.

Informační portál kraje
Základním přístupovým bodem
pro elektronickou komunikaci
veřejnosti se Zlínským krajem
je Informační portál Zlínského
kraje, který lze nalézt na webové adrese www.kr–zlinsky.cz.
Tento nový, moderní webový
portál nebude do budoucna
jen pasivním zdrojem informací, ale umožní i aktivní přístup
uživatelů mimo krajský úřad.
Již dnes Portál poskytuje celou
řadu informací a služeb. Na
stránkách Portálu lze najít aktuální informace o dění v kraji,
informace o krajské samosprávě, ale především také řadu
informací a dokumentů, které
poskytují jednotlivé odbory
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krajského úřadu. Lze tak získat
podrobné a aktuální informace ze všech sfér života kraje
– sociální oblasti, dopravy,
strategického rozvoje, školství
atd. i informace o možnostech
získání různých finančních
dotací a podpor nebo o veřejných zakázkách realizovaných
krajem. Pro usnadnění orientace na stránkách slouží návštěvníkům Portálu podrobné
vyhledávání. Zajímavou službou
pro návštěvníky Portálu je možnost zaregistrovat se k odběru
novinek – pokud se někdo zajímá například jen o informace
z oblasti dopravy, nemusí denně Portál prohledávat a zjišťovat, jaké dokumenty k tomuto
tématu byly nově zveřejněny.
Po zaregistrování k odběru novinek bude na každý nový dokument z této oblasti automaticky
upozorněn e–mailem.
Obsah Portálu není omezen
jenom na zobrazování textových informací. Jeho prostřednictvím lze prohlížet i řadu
rozsáhlých výkresových dokumentací, které jsou typické
například pro oblast územního
plánování. Návštěvníci Portálu
si tak mohou prohlídnout např.
Územní prognózu Zlínského
kraje či schválený Dopravní
generel.

Spolupráce a metodická
činnost kraje v informatice
Velký důraz je v oblasti informatiky kladen na spolupráci kraje
a dalších regionálních subjektů.
Kraj chce být věcným a přátelským partnerem a spolupracovat na rovném a vzájemně
výhodném základě tak, aby
moderní informační a komunikační technologie přispívaly
co nejvíce k rozvoji Zlínského
regionu a spokojenosti jeho
obyvatel.

Především pro malé obce, které
nemají podmínky pro samostatný rozvoj informačních
technologií, je zajištěn přístup
ke službám mapového serveru
Zlínského kraje, který jim umožňuje bezplatně přistupovat
ke katastrální mapě, leteckým
snímkům i digitální technické
mapě. Portál Jednotné digitální
technické mapy Zlínského kraje
(www.jdtm–zk.cz) nabízí tyto
i řadu dalších podkladů i správcům inženýrských sítí, geodetickým a projekčním firmám.To
má jednoznačně pozitivní vliv
na způsob a kvalitu zpracování
řady projektových dokumentací
a spolupodílí se na hladkém průběhu řady investičních akcí.
Významný je podíl krajské informatiky na zajišťování jednotného způsobu zpracování různých
dokumentů. Cílem je zjednodušit práci jak jejich zpracovatelům, tak především jejich uživatelům. Ve spolupráci s odborem
územního plánování je prosazován jednotný digitální způsob zpracování územně plánovací dokumentace, což umožní
zpřístupnit veřejnosti územně
plánovací dokumentaci obcí
a kraje prostřednictvím Internetu a zprovoznit i řadu dalších
služeb. Návštěvníci Informačního portálu Zlínského kraje
budou mít například možnost
vyhledat si podle parcelního
čísla v územním plánu konkrétní parcelu a získají přehlednou
informaci, zda je využití této
parcely z hlediska územního
plánování nějak regulováno
nebo zda je parcela nějakým
způsobem omezena z hlediska
limitů využití území, např. zda
se parcela nachází v záplavovém území.
RNDr. Ivo Skrášek
vedoucí oddělení informatiky
krajského úřadu

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
UDĚLALI JSME...
Opět se jednalo o využití
bývalé věznice
Zlín, Uherské Hradiště – Zejména
problematika zřízení plnohodnotného krajského soudu ve Zlíně, krajského státního zastupitelství i převod chátrající věznice
v Uherském Hradišti na město
byly hlavními tématy jednání
hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše s náměstky ministra
spravedlnosti, které se uskutečnilo 10. května. Hovořilo se také
o pokračujících soudních sporech a možnostech řešení problematiky bývalého svitovského
areálu a prodeje pohledávek
za tímto bývalým obuvnickým
podnikem.
Otrokovice vzdaly hold generálmajoru Šiškovi
Otrokovice – Za přítomnosti
náměstka hejtmana Zlínského
kraje Stanislava Mišáka a představitelů města Otrokovic byla
3. května při příležitosti oslav

PŘIPRAVUJEME...
osvobození Otrokovic v místní části Kvítkovice odhalena
pamětní deska generálmajoru
Aloisi Šiškovi. Ten patřil mezi
válečné hrdiny – letce, kteří za
druhé světové války bojovali za
svobodu své vlasti v Britském
královském letectvu.
Zlínský kraj ocenil nejlepší
školní programy prevence
Zlín – Pátý ročník vyhlášení nejlepších Minimálních preventivních programů škol a školských
zařízení ve Zlínském kraji se
počátkem května uskutečnil
v Baťově mrakodrapu. Za školní
rok 2005/2006 bylo oceněno 16
nejlepších programů prevence.
„Výsledkem systematické prevence převedené do každodenního života škol může být skutečnost, že se v roce 2005 snížil
počet problémových uživatelů
drog ve věku 15 –19 let o jedno
procento,“ řekl náměstek Josef
Slovák.

Připravuje se významná
konference
Uherský Brod – Zlínský kraj ve
spolupráci se Slováckými strojírnami, a.s. Uherský Brod, pod
záštitou ministerstva práce
a sociálních věcí a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy připravuje ve dnech
25. – 26. září 2007 první ročník
celostátní odborné konference
s názvem „Škola ve firmě, firma ve škole – odborné školy
a podniky – partnerství a perspektiva“, zaměřenou na provázanost odborného školství

a firem. Cílem konference,
která se uskuteční v Uherském
Brodě, bude seznámit s příklady dobré praxe a poukázat na
oblasti, na něž je třeba zaměřit
pozornost a pracovat na jejich
zlepšení.
Předsedou přípravného výboru konference je Josef Slovák,
náměstek hejtmana pro školství, bližší informace poskytne
Petr Pavlůsek, vedoucí odboru
školství, telefonický kontakt
577 043 700, příspěvky možno
zasílat na adresu:
petr.pavlusek@kr–zlinsky.cz

Důležité upozornění pro dopravce
Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu upozorňuje provozovatele silniční dopravy na povinnost, která vyplývá ze
zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění., že je opět třeba prokázat
finanční způsobilost do 31. 7. 2007.
Finanční způsobilost se prokazuje na autobusy, tahače a nákladní
vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5 tuny.
Informace poskytnou pracovníci odboru na telefonních číslech
577 043 516, 577 043 517 nebo na www.kr–zlinsky.cz.

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Podnikatelům na Slavičínsku se nabízejí zcela nové možnosti realizace

Podpora podnikání je skloňována v mnoha pádech, a to nejen
na státní úrovni, ale i na úrovni
Zlínského kraje, jako například
ve Slavičíně. Spolupráce města
se soukromou firmou tam vyústila v založení servisní společnosti
Regionální centrum kooperace,
a.s., která zajišťuje chod průmyslové zóny v areálu bývalých Vlárských strojíren.
„Výsledky spolupráce jsou dnes
již znát. V areálu byly zrekonstruovány komunikace, veřejné

osvětlení, centrální vytápění 320
ha areálu bylo z velké části plynofikováno, byl částečně opraven
vodovodní řad a působí zde 25
firem, zaměstnávajících 250 lidí. A
je potěšující, že i další společnosti
se zde rozhodují zahájit výrobu,“
uvedl místostarosta Slavičína
Pavel Studeník.
Město chce těmto aktivitám
napomoci i projektem Vědeckotechnického parku a Podnikatelského inkubátoru ve zrekonstruovaných prostorách umístěných

v areálu společnosti PRABOS Plus,
a.s., který se nachází v centru města. „Na financování projektu jsme
využili možnosti čerpání dotace
z Evropské unie, programu Operační program průmysl a podnikání. Hlavním smyslem celého
projektu je poskytnout komplexní
a soustředěnou pomoc inovačně
zaměřeným podnikům, disponujícím životaschopným podnikatelským záměrem s vysokou přidanou hodnotou, zaměřeným
do oblasti průmyslové produkce

a služeb. Zrekonstruované nebytové prostory budou již zanedlouho sloužit podnikatelům,“ řekl
Studeník. Při slavnostním otevření, které se uskuteční 2. 7. 2007 ve
13 hodin, bude vyhlášena soutěž
„Podnikatelský záměr roku 2007“.
Informace o využití nebytových prostor, poskytovaných
službách a aktivitách RCK, a.s.,
naleznou lidé na internetových
stránkách www.vtp.rckas.cz
a na stránkách společnosti
www.rckas.cz.

STAVBA ROKU
Cena GRAND PRIX arch. Pavla Nováka
má prvního nositele

Podnikatelské a inovační centrum Zlín.

Značný zájem o letošní účast v soutěži Stavba
roku Zlínského kraje, která je vyhlašována
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje,
ukázal, že stavebnictví má v našem regionu
vzrůstající tendenci také po architektonické
stránce. Odborná porota udělila nejen ceny

v jednotlivých kategoriích, ale i tu nejvyšší,
cenu GRAND PRIX. Od letošního ročníku
ponese jméno architekta Pavla Nováka, který
stál u zrodu této soutěže a je jeho zásluhou,
že fenomén funkcionalistické architektury
nepřestal v našem kraji existovat a přesáhl nejen
jeho hranice, ale i hranice České republiky.
Organizátoři z Krajské stavební společnosti
při Svazu podnikatelů ČR, České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě a České komory architektů letos
vybírali v sedmi kategoriích z třiceti pěti staveb
dokončených v loňském roce. Tento počet je
nejvyšší v celé pětileté historii soutěže.
Titulem Stavba roku 2006 Zlínského kraje
se budou moci chlubit stavby : Malá scéna
Zlín, bytový dům Zlín–Paseky, rodinný dům
manželů
Křeménkových,
Podnikatelské
a inovační centrum Zlín, soubor staveb
dopravní infrastruktury Uherské Hradiště a
Vysokoškolský areál Uherské Hradiště.

Z těchto vyznamenaných objektů odborná
porota vybrala ten, kterému náleží nejvyšší
ocenění, cena GRAND PRIX arch. Pavla Nováka:
Podnikatelské a inovační centrum Zlín –
budova 23 v Baťovském areálu.
Porota také udělila zvláštní cenu stavbě,
kterou zlínské firmy realizovaly mimo území
kraje – Bytové domy „Hostivařský ráj“ Praha
– Horní Měcholupy.
Cenu hejtmana Zlínského kraje získalo
Informační centrum Zvonice Soláň. Novinářská
cena putuje do ZOO Lešná stavbě tropické
haly YUCATAN.
Součástí soutěže je také „Studentská
práce roku“. Letos dostali studenti za úkol
vyprojektovat dostavbu proluky u knihovny
B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Nejlépe
si vedl Radek Talaš , druhé místo patří Lukáši
Klinkovskému a třetí Martinu Sátorovi, všem
ze SPŠ Zlín.
Jana Bubeníková, tisková mluvčí projektu
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INFORMACE

Prosperita regionu závisí také na informacích

Zlínský kraj patří zásluhou systémového
přístupu informatiků krajského úřadu
k regionům progresivním a průkopnickým.
Již před třemi lety dosáhl celorepublikového uznání díky projektu jednotné digitálně–technické mapy, jejíž aplikace znamená
výrazný přínos zejména pro investorskou
činnost v našem regionu, protože nabízí
přehledné prostředí a urychluje tak celý
proces přípravy jednotlivých investic. Projekt je určen všem, kdo budují technickou
infrastrukturu na území Zlínského kraje,
měří nebo využívají polohopisná a výškopisná data. Tedy městům a obcím, správcům inženýrských sítí a všem zhotovitelům
geodetických zaměření, projektantům,
ostatním investorům i stavebníkům. Za
oblast informatiky zodpovídá krajský radní Mgr. Hynek Steska.
Pane radní, nevadí vám, že jste s informatikou, za níž zodpovídáte, tak trochu
„neviditelný“, protože se o tento obor
zajímá spíše úzká část veřejnosti?
Máte pravdu, že to není zrovna téma, které by se objevovalo na předních stránkách
novin, i když přiměřenou popularizaci by
si určitě zasloužilo. Lidé se totiž s informatikou potkávají na každém kroku, aniž by
si to vždy uvědomovali. Informatiku nelze
jednoduše ztotožnit s počítači, dráty a programy. Bohužel je to hodně rozšířený názor
a často nedomýšlíme, že informatika v prvé
řadě popisuje vznik, přenos a zpracování
informací a teprve následně řeší vhodnost
použitých technologií.
Platí to obecně a platí to i v podmínkách
Zlínského kraje, který jako správce území
zodpovídá a rozhoduje v různých oblastech,
například v dopravě, zdravotnictví, školství,
krizovém řízení, v kulturních institucích
a podobně. Kromě toho sem ale samozřejmě patří i obousměrný přenos praktických
informací mezi krajským úřadem a veřejností, obcemi, městy a dalšími partnery. Přitom
musí být cílem, aby vše bylo jednoduché,
přehledné a snadno přístupné.
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Jak tedy normální člověk pozná, že informatika v konkrétním regionu funguje?
Velmi jednoduše řečeno, pozná to tak, že
region prosperuje. A proč? Protože má jeho
samospráva k dispozici strategicky aktuální a přehledně uspořádané informace, na
základě kterých může činit rychlá a správná
rozhodnutí. Určitě se snažíme, aby Zlínský
kraj takovým regionem byl.
Možná se to jeví příliš obecné, málo hmatatelné, ale je to skutečně to nejdůležitější.
Fungující informační systémy jsou předpokladem kvalitního řízení. Občan by to měl
poznat také tak, že úřad se mu bude jevit
jako užitečnější: měl by zde rychle vyřídit,
co potřebuje, aniž by musel chodit od dveří ke dveřím a pídit se po informacích jako
v pohádce o kohoutkovi a slepičce. Pokud
jsou někde v elektronické podobě podklady
potřebné k rozhodnutí, neměl by je úředník
žádat po občanovi, ale „stáhnout“ z příslušného registru. Ke známému rčení „neměl by
obíhat občan, ale lejstro“ nechybí tak mnoho. Stačí jen pozměnit legislativu.
V tuto chvíli se musí úřady kraje i obcí pohybovat v omezených mantinelech, elektronické aplikace přicházející z jednotlivých
ministerstev práci úřadů spíše komplikují
než zjednodušují. Navzdory tomu se obcím
daří zavádět nové moderní služby, které
by se mohly stát základem zjednodušené
komunikace občana s úřadem. V tuto chvíli
musíme jen doufat, že se slibně rozvíjející
kroky vlády v tomto směru podaří realizovat,
že se stát ke krajům a obcím začne v oblasti
informačních technologií konečně chovat
jako partner.
Přesto ale občas prosakují informace, že
Zlínský kraj jako region v oblasti informatiky udává trend, v čem jsme tak dobří?
V informatice více než v jiných činnostech
platí ono známé „dvakrát měř, jednou řež“.
Myslím si, že oproti jiným krajům získáváme výhodu především díky koncepčnímu
dokumentu – Informační strategie Zlínského kraje. Již naše první kroky ukazují,
že těžiště strategie neleží v informačních
technologiích, ale že je hlavně příležitostí
ke změně komunikace uvnitř úřadu, k systémové změně práce s informacemi a jejich
využívání vrcholovým managementem
úřadu. V každém případě se neřítíme bez
rozmyslu do nakupování drahých systémů,
neexperimentujeme, máme jasnou představu, jak by měl v budoucnu fungovat
přenos informací v rámci území. Snad to
nebude znít jako chlouba, když prozradím,
že nám v ostatních krajích naši kolegové
„závidí“ způsob, jakým spolupracujeme
s ostatními městskými a obecními samosprávami uvnitř regionu v oblasti společného sdílení dat, které jsou potřebné jak pro
činnost krajské samosprávy, tak i pro práci
samospráv místních. Mám na mysli například projekt jednotné digitální technické

mapy, díky níž jsou přístupné technické
mapy společně s leteckým snímkováním
a katastrálními mapami. Tento projekt
nebyl svým obsahem ani rozsahem dosud
v České republice realizován. Naši informatici využili vyspělých informačních technologií k účinné spolupráci mezi specialisty ve
veřejné správě, samosprávě a podnikatelských subjektech. Určitě mi dáte za pravdu,
že je pohodlnější zejména při koncepčním
územním plánování regionu nahlédnout
do jedné přehledné, univerzální mapy, nežli studovat přes tři sta typů map jednotlivých obcí Zlínského kraje.
Lidé se stále častěji ptají, zda se mohou na
krajský úřad objednávat prostřednictvím
elektronického rezervačního systému,
případně mohou–li využít při vyřizování
svých úředních záležitostí elektronický
podpis. Co byste jim odpověděl?
Možnost objednat se ke konkrétnímu krajskému úředníkovi prostřednictvím elektronické rezervace nepovažujeme zrovna
za prioritu, kterou bychom měli nyní řešit.
Krajský úřad je především odvolacím orgánem, kde není tak četná frekvence bezprostředních kontaktů mezi občany a úředníky.
Převládá komunikace se zástupci obcí. Tyto
služby se pomalu rozvíjejí hlavně na úřadech
měst a obcí, kam občané přicházejí vyřizovat většinu běžných úředních záležitostí. Ale
samozřejmě vše je věcí poptávky a nabídky
a také finančních možností obcí.
Pokud jde o elektronický podpis, elektronickou podatelnu máme zřízenu a občas ji
někdo z našich klientů využívá, ale zatím je
i tento servis vyžadován celkem minimálně.
Je to limitováno hlavně malým množstvím
příležitostí elektronický podpis využít.
Domnívám se, že je otázkou dvou tří let, než
se tato služba stane pro naše klienty běžnou
praxí. Bude to hodně záviset na šíři nabídky
elektronických služeb poskytovaných obcemi i dalšími státními úřady.
Nedávno byl spuštěn nový web Zlínského kraje, který nabízí spoustu informací
užitečných pro občany, investory, turisty.
Je už nový portál stoprocentně funkční nebo se ještě některé jeho možnosti
dolaďují?
Nový portál Zlínského kraje byl spuštěn na
začátku letošního roku a ihned jsme začali
práce na jeho zdokonalování. Oproti původnímu webu nabízí zejména možnost výrazně rychlejšího a snadnějšího vyhledávání
potřebných informací, je přístupný zrakově
postiženým spoluobčanům a připravujeme
také sedm jazykových mutací, abychom co
nejúčinněji komunikovali nejen v rámci kraje
či České republiky, ale také se světem kolem
nás. Velmi přivítáme jakékoliv podněty k jeho
možnému rozvoji.
Helena Mráčková

INFORMACE

Hasiči zasahovali ve speciálních oblecích.

foto: Petr Zákutný

Postřehy z Benzenu 2007

Historicky největší cvičení Krizového štábu Zlínského kraje
s názvem „Benzen 2007“ se 19. dubna uskutečnilo v katastru
obcí Loukov a Osíčko na Kroměřížsku. Akce, do níž bylo zapojeno 320 osob a 109 kusů techniky, prověřila činnost všech složek
integrovaného záchranného systému včetně armádních jednotek při přechodu od mimořádné události ke krizové situaci.

Myšlenka realizovat cvičení Krizového štábu Zlínského kraje se
silným zastoupením Armády České republiky vznikla již 2. února
2005 při návštěvě hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše u 155.
záchranného praporu v Bučovicích. V první fázi bylo navrženo
šest reálných scénářů: radiační
havárie, teroristický útok na sklad
pohonných hmot, pád letadla do
obytné oblasti, dopravní nehoda
s únikem nebezpečných látek,
požár výškové budovy, výbuch
v chemické továrně.
Bezpečnostní rada Zlínského
kraje na svém zasedání dne
22. června 2005 nejprve vyloučila realizaci cvičení ve větším
městě s ohledem na ochromení provozu minimálně na šest
hodin, poté vyloučila radiační
havárii, která by přerostla ve
vyhlášení nouzového stavu Vládou České republiky a rovněž
vyloučila požár výškové budovy,
kde by byl příliš malý prostor pro
činnost armádních jednotek.
Byla přijata kompromisní varianta hrubého scénáře: Únik nebezpečné látky při dopravní nehodě
u Čepro, a.s., středisko 08 Loukov.

Nejtěžší bylo plánování
Kolotoč příprav se rozjel okamžitě:
prozkoumání prostoru, zpracování hrubého scénáře, určení termínu cvičení s ohledem na vegetaci,
výběr přepravované nebezpečné
látky tak, aby její vlastnosti byly
v souladu s rozehranými účinky,

tj. toxická, výbušná, aby se dobře
šířila a kontaminovala prostředí,
naplánování cvičení armádním
útvarům do ročního plánu výcviku, zahajovací porada se všemi
složkami IZS, objednávky ubytování a stravování, dohovory
s Českými drahami, zpracování
objížďky, pojištění účastníků
cvičení, dohoda s ředitelkou
Základní školy Loukov, se starosty dotčených obcí, s představiteli
Čepro, a.s., naplánování ozvučení
místa zásahu.
Vše bylo tedy připraveno podle
plánu, ale příroda chtěla jinak.
Přišly povodně 2006. Povodňové
komise a krizové štáby najednou
musely řešit skutečné krizové
situace a 155. záchranný prapor byl přesunut k provádění
záchranných prací ve prospěch
Jihomoravského kraje. Hejtman
Zlínského kraje proto rozhodl
o odložení cvičení o rok.

Scénář cvičení
Bezpečnostní rada Zlínského
kraje rozhodla o novém termínu
cvičení – 19. dubna 2007. Scénář
cvičení byl původní: na železničním přejezdu dojde k dopravní nehodě mezi automobilovou cisternou a cisternovým
vlakem. Při likvidaci následků
dopravní nehody dojde k výbuchu přepravovaného benzenu
ropného a k šíření nebezpečné
látky do obce Loukov. Pro zajištění záchranných prací je nutné
vyhlášení stavu nebezpečí, je

nutná evakuace lidí a dekontaminace osob a techniky. Činnost
musí řídit starosta obce, Krizový štáb Bystřice pod Hostýnem
a Krizový štáb Zlínského kraje.
Samotná příprava zahrnovala
především rozmístění sil a prostředků na předem určených
místech v terénu. Vojáci, hasiči,
zdravotníci, policisté, žáci Střední
policejní školy, starostové, učitelé
a děti v základní škole, zaměstnanci Českých drah, zaměstnanci Čepro, a. s., Loukov – všichni
zvládli přípravu na jedničku.
Všechno bylo připraveno a zdárný průběh cvičení mohlo narušit
pouze počasí.

19. dubna 2007
V 08. 50 dochází k dopravní nehodě a od tohoto okamžiku všichni
účastníci cvičení plní své úkoly
naprosto profesionálně. Připravený komentář téměř nebyl nutný,
neboť souhra hasičů, zdravotníků, policistů a vojáků byla patrná
na první pohled. Po ukončení
zásahu na železničním přejezdu
málokdo pochyboval o tom, že ve
skutečnosti by to bylo jinak.
Při výjimečně veřejném zasedání krizových štábů skvěle navodil atmosféru krizové situace
i hejtman Libor Lukáš a starosta
Bystřice pod Hostýnem Zdeněk
Pánek, kteří předvedli příklad
rozhodnutí o realizaci krizových
opatření v praxi. Návrhy na řešení krizové situace všech odborníků v krizových štábech byly
věrohodné a vyhlášení stavu
nebezpečí uvedlo další část cvičení – evakuaci do humanitárního střediska a dekontaminaci
některých občanů Loukova.

Evakuace základní školy
Nejsložitější část cvičení se odehrávala u Základní školy Loukov
a hlavní roli zde hrály děti za
doprovodu učitelů a Sboru dobrovolných hasičů z Loukova. Děti
si maskování připravily samy a za
celé cvičení zaslouží poděkování
a obdiv. Nad hlavou jim přitom
burácel vrtulník zachraňující osoby ze střechy a vedle byli další lidé
evakuováni pomocí vysokozdvižné plošiny. Ukázka dekontaminace osob byla provedena důkladně a úplně.
V evakuačním středisku byly
děti uvítány gulášem, tatrankou
a minerálkou a mohly se podívat, jaké by je čekalo ubytování.
Dekontaminace techniky zablokovala celou komunikaci Loukov
– Osíčko. Ochrana evakuačního

střediska byla provedena 231.
pěší rotou Krajského vojenského velitelství Zlín. Vojáci v aktivní záloze se rovněž skvěle vžili
do cvičení a ukázali své schopnosti a možnosti.

Jaké jsou závěry?
Scénář BENZENU 2007 byl postaven tak, že přímo nutil všechny ke
spolupráci se všemi. Součinnost
byla skutečně příkladná a nevadilo, že vlak měl 5 minut zpoždění, že zasedání krizových štábů
se konalo poněkud odlišně, že
vrtulník evakuoval tři osoby místo dvou osob. Všechno do sebe
zapadlo a všechny cíle cvičení
byly splněny. Do profesionální
práce záchranáře nutila i věrohodná imitace výbuchů, šířícího
se benzenu ropného i zranění,
kterou ocenili zejména lékaři. Atmosféru cvičení umocnila
i evakuace a dekontaminace provedená v praxi, vojáci v ochranných oblecích a další prvky.
Z hlediska krizového řízení je cenné především to, že členové krizových štábů pochopili a ujasnili
si zákonem stanovené postupy
řešení přechodu od „obyčejné“
dopravní nehody k řešení krizové situace. Zde je nutné ocenit
výkon rozhodujících představitelů orgánů krizového řízení –
hejtmana Libora Lukáše, starosty
Bystřice pod Hostýnem Zdeňka
Pánka, starosty Loukova Antonína Zlámala a starosty Osíčka
Václava Smolky.
Hlavním cílem bylo ukázat členům Krizového štábu Zlínského
kraje, jak by vznikalo rozhodnutí
o vyhlášení stavu nebezpečí, jak
složitá by byla realizace tohoto
rozhodnutí, jakých sil a prostředků lze použít a jaké dopady by
mělo rozhodnutí krizových štábů
na naše občany. Cvičení prověřilo
Vnější havarijní plán provozovatele Čepro, a.s., středisko 08 Loukov, schopnost varovat a evakuovat obyvatelstvo před případným
nebezpečím.
Jistě si nikdo nepřeje, abychom
tato opatření museli v budoucnu použít. Ale nikdy nemůžeme
vyloučit vznik krizové situace.
Život s sebou prostě nese nejen
radostné věci, ale i ty stinné stránky – katastrofy, havárie, teroristické útoky…. A dokud budou takové hrozby, musíme být na likvidaci
jejich následků připraveni.
Ing. Karel Malinovský,
vedoucí oddělení pro zvláštní
úkoly kanceláře hejtmana
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ROZHOVOR
JUDr. Josef Holcman
▪ narozen roku 1952 v Kyjově

▪ vystudoval právnickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně
▪ působí jako soudce ve Zlíně

▪ hrál na Malé scéně, spolupracuje
s Městským divadlem Zlín
▪ je spoluzakladatelem a předsedou
redakční rady časopisu ZVUK
▪ publikuje také v Malovaném kraji,
Literárních novinách, Národopisné
revui a Psím vínu

Josef Holcman.

foto: Michal Kratochvíl

▪ bibliografie: 1993 O jízdě králů, 1995
Jazyk v sádře, 1997 Hlediště peklo
jeviště, 1999 Růže pro krále, 2001
Týden co týden, 2002 O slivovici, 2003
Sváry, 2007 Trvalá bydliště

Josef Holcman: Chci se dostat pod kůži sobě samému
Vzpomenete si ještě na svou spisovatelskou
prvotinu?
V první řadě jsem se v roce 1993 zabýval Jízdou
králů, což je zvyk udržovaný ve Vlčnově, v Hluku, v Kunovicích a ve Skoronicích u Kyjova. O
něm jsem vydal brožuru a samozřejmě s jídlem roste chuť. Od roku 2000 jsem začal psát
obsáhlejší knížky, které dosud vyšly čtyři.

Kde berete inspiraci k těm dalším knihám,
které nečerpají z vašeho povolání?
Jedním z poznání jsou pro mě například
knížky etnografa Václava Frolce, které jsou
úžasným svědectvím zanikajících lidových
zvyků a tradic. Já jsem začal publikovat až po
revoluci někdy v roce 1991. První byly nějaké
články v novinách a také soudničky, ale to
není můj obor. Nechtěl jsem totiž jen klouzat
po povrchu a popisovat nešťastné účastníky
soudního řízení, já se spíš chci dostat pod
kůži, nebo pod nehet lidem i sobě samému.
Tvrdíte, že se necítíte jako spisovatel. Jak
byste tedy charakterizoval svou činnost?
Já nejsem spisovatel. Já se považuji za zapisovatele snů nebo tlumočníka starých vypravěčů.
INZERCE
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Co si člověk vymyslí, tak nebývá pravdivé, co
člověk zažil, co ho bolelo, co ho provokovalo,
to je možné psát. Ludvík Vaculík říká, že to, co
spisovatele při psaní nebolí, to není pravdivé.
Do jisté míry je psaní terapií. Po dnu, který je
plný napětí, stresu a ataků ze strany občanů,
jak telefonických, tak i písemných či verbálních, je pro mě zasednutí za počítač a psaní
právě tou terapií.
Jste více soudcem nebo spisovatelem?
Rozhodně se více cítím jako soudce. Před
soudcováním bylo divadlo, které mě naučilo
nebát se říct svůj názor na veřejnosti, nemít
trému při souzení tak, aby člověk ta jednání
zvládal a nebyl vůči občanům arogantní. Vše
se ale prolíná, protože souzení mně dalo motivy ke psaní, například jedné z mých knih, která
se jmenuje Sváry.
Jste mezi odbornou veřejností a také mezi
obyvateli našeho regionu uznávaným člověkem, chcete proniknout se svými knihami i dále, než jen na moravské hranice?
Já nemám ambice vydávat knihy v desetitisícových nákladech, ale mám ambici, aby

ty knížky pomohly jednotlivým, konkrétním
lidem. Mám ambici, abych občas odhalil příčiny něčeho, co je kolem nás. Anglický dramatik
zlínského původu Tom Stoppard říkal, že občas
dostane otázku, aby vyjmenoval konkrétní dílo
nebo umělecký skutek, který změnil svět. On
odpověděl, že to samozřejmě nelze, protože
umění je třeba brát v jeho celku.
To říká pan Stoppard, ale co říkáte vy?
Já říkám, že umění, nebo to psaní je jakýsi
reflex. Základy umění, jakési praumění nebo
umění lidové, umění v nejširším slova smyslu
jsou zcela mimo rozum. Umění přichází jako
dýchání. Představte si, že by svět existoval
jenom v tom, co je racionální a účelné. Všechno by bylo funkční a neexistovalo by umění.
Potom by byl svět bez tónů a bez barev a možná že i beze slov. Všechno by bylo funkční. Pak
se člověku ozřejmí, co vlastně to nevýdělečné
umění znamená.
Umění se v žádném případě bez podpory
neobejde, protože trh nemůže pokrýt potřeby umění a potřeby lidské nadstavby. Opravdu to umění potřebuje, já bych řekl takový ten
starosvětský výraz, mecenáše. 
(kra)

KULTURA

Orbis Pictus – interaktivní výstava
Kroměříž – Nádherný skleník
Květné zahrady v Kroměříži
bude od 21. června do 26. srpna
hostit jedinečnou interaktivní
expozici Orbis Pictus aneb Brána do světa tvořivé lidské fantazie. Výstava měla svou premiéru
loni na podzim v Paříži, letos na
jaře nadchla návštěvníky v Praze a poté v Brně. Nyní se stěhuje
k nám, do Zlínského kraje.
„Hlavní inspirací je dílo Labyrint
světa a ráj srdce Jana Amose
Komenského,“ říká autor uměleckého konceptu celé expozice, výtvarník Petr Nikl, který
oslovil další umělce, aby vytvořili různé interaktivní, tedy “hravé“ nástrojové objekty.
Ať už je návštěvníkům výstavy
šest nebo šedesát, všichni si na

Baťův mrakodrap
Výstavy ve 3. etáži
Do 15. 6. Koláže – Výstava
v rámci doprovodného programu dětského filmového festivalu.
18. 6. – 4. 7. Jak to vidíme my
Prezentaci žurnalistických fotografií pořádá Syndikát novinářů
Zlínského kraje

ní mohou hrát, vyluzovat zvuky,
světelné efekty a další kouzla.
„Jak výstava putuje z města do
města, je zajímavé sledovat, že
vystavené věci fungují v různém
prostoru jinak. Květná zahrada v Kroměříži je také zajímavá
výzva. Věřím, že obyvatelé Zlínského kraje si na výstavu najdou
cestu. Vždyť v Praze si v expozici
„pohrálo“ přes 50 tisíc návštěvníků,“ řekl jeden z autorů, zlínský
architekt Ivan Havlíček.
Lidé si mohou zahrát třeba
v nafukovacím Srdci na bublající
vodní varhany Václava Smolky,
na niněru Martina Janíčka nebo
paličkami rozeznít Orloj snivců
Jaroslava Kořána a také nahlédnout do periskopických tunelů Petra Lorence. Vedle toho

bude ve skleníku k vyzkoušení
Ucho Ondřeje Smeykala, obří
Oko Petra Nikla nebo Motýl
zpěvavý Luboše Fidlera, což je
velký klávesový nástroj, který
má místo strun hliníkové tyče.
A to zdaleka není všechno. Jak
vypadá Kalimba Milana Caise
nebo dalekohledné tubusy Ivana Havlíčka se už musí zájemci
přijet podívat do Kroměříže na
vlastní oči.
Jedním z hlavních cílů projektu
je šíření myšlenkového odkazu J. A. Komenského. Výstavu
doprovází i vydání jeho knihy
Labyrint světa a ráj srdce. Výstava bude mít i v Kroměříži bohatý
doprovodný program. S podzimem se pak přestěhuje za dalšími návštěvníky do Opavy. (kov)

Pestrý červen v rožnovském skanzenu

Kam za kulturou
▪Muzeum regionu Valašsko zve návštěvníky hned na dvě zajímavé výstavy – ve
Vsetíně je k vidění až do září výstava
z národopisných sbírek Od kolébky do
hrobu a v expozici ve Valašském Meziříčí si zase přijdou na své hlavně děvčata
bez rozdílu věku. Muzeum zde totiž
nabízí výstavu s názvem, který nepotřebuje další vysvětlování – Kouzlo
panenek (do 22. 7.).
▪Již po dvanácté se do Zlína sjedou
mladí talentovaní zpěváci z celé
republiky, aby se utkali v soutěži
Czechtalent 2007 (dříve Zlíntalent).
Celkem se do letošního ročníku
přihlásilo 137 děvčat a 86 chlapců.
Poprvé také musela být součástí
přihlášky videonahrávka vlastního pěveckého výkonu. Nakonec
se v semifinále utkalo 35 zpěváků
a z nich se 10 až 12 nejlepších představí publiku při finálovém večeru
9. června ve Velkém sále Městského
divadla ve Zlíně.

Rožnov p. R. – Chcete se naučit uplést košík, sledovat ty nejlepší tanečníky při odzemku a k tomu si ještě pochutnávat na trnkovém frgálu? Tak
to do svých výletních plánů ještě před prázdninami zahrňte Rožnov
pod Radhoštěm, přesněji tamní Valašské muzeum v přírodě.
Dřevěné městečko nabídne hned 2. června od rána v rámci pořadu
Slabikář devatera řemesel spoustu zajímavých činností pro děti, rodiče i prarodiče. Příchozí si totiž budou moci vyzkoušet osobně některá
ze starých řemesel a činností, třeba předení na kolovratu, drátování,
práci na hrnčířském kruhu, malování na dřevo, provaznictví a další.
Těm nejzručnějším řemeslníkům je pak přímo v muzeu věnována až
do 17. července velká výstava, která představuje tři desítky osobností, oceněných titulem Nositel tradice lidových řemesel. V expozici tak
nechybí například bílé výšivky Jany Juřicové z Vigantic, kovářská práce
Josefa Hrušky z Val. Meziříčí, i březové metly Jiřího Ondřeje ze Zubří.
Ovšem opravdovým vrcholem sezony jsou Rožnovské slavnosti – třídenní maraton plný tance, hudby a zpěvu. Letos slavnosti začnou
v pátek 29. června a potrvají do neděle. Z bohatého programu se
nabízí například v sobotu ve 14 hodin soutěž v odzemku a obuškovém Kdo vyskočí, ten je chlap nebo pořad z časů moravských zbojníků
pojmenovaný O portášskéj slávě. Hlavní pořad Rožnovských slavností
s názvem Tady jsem doma je připraven na nedělní 15. hodinu. (kov)

▪Už po čtrnácté se od 11. do 17. června
uskuteční mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto. Do Kunovic
i Uherského Hradiště, Starého města či
Luhačovic, kde se festival koná, přijedou
soubory nejen z Česka, ale například
z Řecka či Srbska. Na návštěvníky čeká
také bohatý doprovodný program, jako
je například řezbářské sympozium.

Hoffmannovo divadlo lidem zábavně přibližuje dějiny

▪Nejpopulárnější česká kapela současnosti – Kabát – zavítá při svém
koncertním turné Corrida i za svými
fanoušky do Zlínského kraje. Koncert
se uskuteční poslední školní den – tedy
29. června na letišti v Otrokovicích.

Výstava ve více etážích
Do 15. 6. Výstava k 60. výročí
1. cesty cestovatelů Hanzelky a Zikmunda
Ve 2. etáži jsou informace o
cestovatelské dvojici, ve 13.
– 15. etáži jsou představeny
fotografie z expedicí.
Akce ve 2. etáži
7. 6. od 19 hodin Pururambo
Projekce stejnojmenného filmu
uzavře cyklus pěti cestopisných
besed.

Uherské Hradiště – Už celých sedm
let existuje v Uherském Hradišti
unikát – malé soukromé profesionální divadlo, které v názvu hrdě
nese jméno svého zakladatele
a principála. Hoffmannovo divadlo má na repertoáru inscenace
pro dospělé i řadu pohádek pro
děti a svá představení uvádí v Klubu kultury nebo v sále Reduty.
To, že jeho herci mohou kromě
zábavy přinést taky poučení,
dokládá například i hra Příběh
Velké Moravy, kterou napsal
a režíroval šéf divadla Karel Hoffmann. Inscenace vznikla na míru
„přírodních“ kulis Archeoskanzenu v Modré, kde ji viděly stovky
výletníků. „Odezva od učitelů,

dětí, i dalších diváků byla velmi
kladná. Tak jsme hru rozšířili a
nyní se jmenuje Příběh Velké

Moravy a Země České a časově
tak vzniklo jedno celovečerní
představení,“ vysvětlil autor Karel
Hoffmann.
Hra rozhodně neservíruje divákům nezáživná data. Hledali
jsme zajímavosti – třeba, že
se Karlův most začal stavět na
minutu přesně podle rad astronomů – vznikla tak zajímavá
číselná řada – roku 1357 dne 9.7
v 5.31,“ prozradil principál. Divadlo s inscenací vyráží za diváky
po celém Zlínském kraji a častěji i za jeho hranice, tak, jak to
dělá u všech svých „kusů“. Slavné
příběhy z našich dějin tak uvidí
například 11. června publikum
ve Vizovicích. 
(kov)

▪Dobrá zpráva přichází z města slivovice
Vizovic – tradiční Trnkobraní bude zase
jenom jedno – a ne dva konkurenční
podniky různých pořadatelů, které
mátly návštěvníky z dálky i blízka. Jubilejní 40. ročník se tak celý odehraje od
17. do 19. srpna v areálu tamní likérky i
po celém městě. V bohatém programu
určitě kromě tradiční soutěže v pojídání
švestkových knedlíků pobaví Čechomor, David Koller, No Name, Buty, Fleret a další hvězdy.

▪Slavnostní zahájení třinácté letní
divadelní sezony se uskuteční v sobotu 9. června v Lázeňském divadle
v Luhačovicích. Letošní premiérové
představení v podobě hry Jacquesa
Offenbacha Orfeus v podsvětí uvede
soubor zpěvohry Městského divadla
Brno. Divadlo bude v letních měsících
hostit Festival Janáček a Luhačovice
(23. – 27. 7.), jedenáctý ročník Akademie Václava Hudečka (31. 7. – 10. 8.) či
devátý ročník přehlídky komorní divadelní tvorby – Divadelní Luhačovice
(20. – 25. 8.).
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TIP NA VÝLET
INZERCE

Akce pro děti v měsíci červnu
KROMĚŘÍŽSKO

Středa 30. května
Holešov
Květnový koncert dětského
sboru Moravské děti – májové vystoupení sboru v zámku
Holešov. Začátek v 18 hodin.
1. června 2007
Hulín
Dětský den – den rekordů,
dopoledne pro děti ZŠ a MŠ
Hulín: hry, soutěže, rekordy,
projížďky na koních, ukázka
výcviku psů a další zajímavá
překvapení. Od 16 hodin pro
širokou veřejnost: hry, soutěže, rekordy, projížďky na
koních, ukázka výcviku psů,
diskotéka. Od 19. 30 táborák
a ohňová show v areálu před
kulturním klubem na koupališti. Za nepříznivého počasí se
program přesune do sálu kulturního klubu.
Pátek 1. června
Holešov
Hry pro nejmenší aneb Pojďte
s námi do pohádky Mateřského centra Srdíčko – odpoledne
her a soutěží pro nejmenší děti.
Začátek v 15 hodin.
Den dětí s Albertem a DUHOU –
odpoledne atrakcí a soutěží na
parkovišti před supermarketem
Albert. Začátek ve 12 hodin.
Sobota 2. června
Kroměříž
Den dětí města Kroměříže na
letišti a vodní ploše Bagrák
– program pro děti, hudební,
taneční a divadelní soubory,
ukázka Armády ČR a Integrovaného záchranného systému,
projížďka v záchranném člunu
po vodní hladině. Začátek v 9
hodin.
Neděle 3. června
Holešov
Den dětí v Zámecké zahradě
– divadlo, ukázky lidových
a zájmových kroužků, zábavné
atrakce, vláček Pacifik, ukázka
hasičské techniky. Začátek ve
14 hodin.
Sobota 30. června
Svatý Hostýn
Dětská pouť na začátku prázdnin. Zábavný program pro
děti, který připravují animátoři
z farnosti sv. Václava v Olomouci v indorové i outdorové
verzi podle počasí. Začátek v 9
hodin slavnostní mší.
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UHERSKOHRADIŠŤSKO

Pátek 1. června
Uherské Hradiště
Den dětí aneb Pohádkové odpoledne na Masarykově náměstí
– kolotoče, výtvarný a soutěžní
stan, nafukovací mochomůrka,
surfsimulátor, kolo štěstí. Začátek ve 13.30 hodin.
Sobota 2. června
Uherské Hradiště
Den s modrým majákem
– ukázka práce pyrotechniků,
předvedení sebeobrany, výcvik
služebních psů, chemický zásah
a další. Začátek ve 13 hodin na
Masarykově náměstí.
zLÍNSKO

Úterý 29. května
Zlín
Den s Českým rozhlasem
– skákací hrad a horolezecká
stěna pro děti, živé zpravodajské vysílání, velká razítková
soutěž. Začátek v 10 hodin.
Pátek 1. června
Luhačovice
Divadlo pro děti – literárně
dramatický obor ZUŠ Uherský Brod sehraje v Lázeňském
divadle tři jednoaktovky ze hry
J. M. Ribese Divadlo bez zvířat.
Začátek v 19.30.
Sobota 2. června
Zlín
Streetball show 2007 – turnaj
v pouličním basketbalu na
náměstí Míru. Zúčastnit se může
kdokoliv. Začátek v 8 hodin.
Sobota 2. června
Otrokovice
Pohádkový les Domu dětí a mládeže Sluníčko – zábavná cesta
po pohádkách, kvízy, razítka. Cíl
je na škvárovém hřišti za koupalištěm, kde bude po zbytek dne
hrát hudba a probíhat soutěže.
Sraz v dopoledních hodinách u
Moravní lávky.
Sobota 2. června
Napajedla
Dětský den Domu dětí a mládeže Matýsek aneb Cesta
kolem světa – zábavná procházka napajedelským zámeckým parkem po stanovištích
s úkoly. Začátek v 10 hodin.
Odpoledne
plné
sportu
a zábavy v napajedelském
volejbalovém areálu. Začátek
ve 14 hodin.

Sobota 2. června
Brumov–Bylnice
Dětský den na historickém
hradě Brumově.
Odpoledne plné her, soutěží
a zábavy na obou nádvořích
hradu. Začátek ve 13 hodin
Sobota 16. června
Tlumačov
Den dětí a rozloučení se školním rokem v tlumačovském
parku – šermíři, břišní tance,
skákací hrad. Začátek ve 14
hodin.
Sobota 23. června
Racková
Rackovské vítání léta II –
odpoledne pro děti v areálu
hřiště: výtv. dílna, maňáskové
divadlo, Pepa Nos. Začátek ve
14 hodin.
VSETÍNSKO

Pátek 1. června
Vsetín
Den plný her a soutěží Rodinného a mateřského centra Sluníčko – zábavný program pro
děti od dvou do čtyř let. Začátek v 8 hodin.
Neděle 3. června
Vsetín
15. Den dětí s ANNOU v prostoru Panské zahrady střediska volného času ALCEDO
– pohádkové postavy, výtvarné, sportovní a zábavné úkoly, taneční skupiny, orientální
tance. Začátek ve 13 hodin.
Pátek 8. června
Zubří
Benefiční koncert pro zdravotně postižené děti
Vystoupí Maruška Křenkova,
Drahomíra Klimková a Vysokoškolský pěvecký sbor Ostravské univerzity. Výtěžek
bude věnován Svazu zdravotně postižených civilizačními
chorobami a určen na zdravotní potřeby a služby pro
děti ze Zubří.
Koncert se uskuteční od 18
hodin v Klubu Zubří.
Pátek 8. června –
Pondělí 10. června
Liptál
20. Folklorní festival Dětské dny.
Tradiční mezinárodní přehlídka dětských folklorních souborů. Vystoupí děti z Česka,
Německa či z Rumunska

SPORT

In-line: Reflex a Ďáblové chtějí titul

Zlín – V letošním ročníku extraligy v in-line hokeji má Zlínský
kraj znovu tři zástupce. Zlínské
kluby Devils Prozax a Reflex

opět patří k super favoritům
a pomýšlí na mistrovský titul.
Poněkud skromnější plány má
Uherský Brod, který chce hlavně
pokračovat v každoročním zlepšování. Všechny tři týmy odehrají základní část soutěže v šestičlenné Divizi Východ.
V posledních dvou letech bylo
finále záležitostí pouze zlínských
klubů. V předminulé sezoně triumfoval Reflex, loni ho na trůnu
vystřídali Ďáblové, kteří si připsali už čtvrtý titul a jsou tak dlouhodobě nejúspěšnějším celkem
soutěže. Letos jsou ale většími
favority hráči Reflexu. „Udrželi
jsme útočné opory Aleše Pšurného a Sakrajdu, v bráně budeme opět spoléhat na výborného
Štůralu. Máme silnější kádr než

Ragbisté na postup nemyslí
Zlín – Ragbisté Zlína míří do play off první ligy.
Dávají tak zapomenout na loňskou sezonu,
během které se do závěrečných bojů o postup
do extraligy nedostali.
Přestože současné výkony řadí Zlín mezi širší
okruh kandidátů na postup do extraligy, samotní
ragbisté se do nejvyšší soutěže nechystají. „Klub
ani tým na to nejsou připraveni. V kádru jsou tak
maximálně čtyři hráči, kteří by výkonnostně na
extraligu měli. Chybí nám také široká mládežnická
základna,“ tvrdí Karel Pekáček, jeden z nejúspěšnějších odchovanců Zlína a jeho současná opora.
Právě mládež je tak současnou prioritou klubu.
„Práce s ní v posledních letech stagnovala. To se
snažíme zlepšit,“ uvedl Pekáček. 
(dvo)

Ďáblové,“ tvrdí trenér a manažer
Reflexu Zdeněk Heč.
Jeho protějšek z rivalského
Devils Prozax Ivan Tomaštík
s ním překvapivě souhlasí.
„Nám některé opory schází, ať
už z důvodu zranění nebo proto, že letošní extraligu v in-line
hokeji vynechávají. Reflex má
proto zřejmě silnější kádr, přesto se myšlenky na obhajobu
prvenství nevzdáváme,“ ujistil
šéf Ďáblů. První letošní derby
odhady obou trenérů potvrdily,
když Reflex přestřílel městského
rivala v poměru 8:4.
Z Divize Východ postoupí do
bojů o titul čtyři týmy, stejné jako
z druhé skupiny extraligy, kterou
je pětičlenná Divize Západ. Tu
tvoří české celky. 
(dvo)

Stolní tenisté jsou stříbrní

Zlín – Stolní tenisté Avexu Zlín skončili druzí v extralize. Nad jejich síly byl tým El Niňo Praha, který
vyhrál finálovou sérii jasně 3:0 na zápasy.
Přestože Avex vylepšil loňské čtvrté místo a získal vůbec první medaili v nejvyšší soutěži, byli
jeho hráči i trenér po prohraném finále zklamaní. „Mohli jsme odehrát lepší sérii a nedostat tak
lehce 0:3 na zápasy. Finálový výsledek je velice
krutý,“ přiznal zlínský trenér Vratislav Oslzla. Sportovně ale přiznal, že Pražané letos získali titul po
zásluze. „Finále jim sedlo lépe než nám, přehráli
nás. I díky širšímu kádru,“ konstatoval kouč.
Vedle extraligy se zlínským stolním tenistům dařilo také v mezinárodní Superlize, kde skončili na
vynikajícím třetím místě. 
(dvo)

Slovácko sestupuje Dálkový chodec Puci se znovu vytáhl
Uherské Hradiště – Prvoligový fotbal
na Slovácku bude mít definitivně
minimálně roční přestávku. Uherskohradišťský klub 1. FC Slovácko
se totiž již před samotným závěrem soutěže stal prvním sestupujícím a v příští sezoně bude bojovat v druhé lize o návrat do české
nejvyšší fotbalové soutěže.
Spekulace, zda mají majitelé
klubů dostatek finančních prostředků na působení ve druhé
lize odmítl sportovní ředitel 1. FC
Slovácko Lubomír Blaha. „Soutěž
chceme dohrát čestně a za rok se
vrátit zpátky. Že bychom nehráli
druhou ligu, o tom vůbec neuvažujeme," zdůraznil Blaha.
Vedení 1. FC Slovácko proto
podle svého vyjádření intenzivně jedná o finančním zabezpečení i dalších záležitostech jako
jsou například ceny vstupenek
či permanentek.
(kra)

Zlín – Známý česko–slovenský
dálkový chodec Juraj Puci si
ve svých 78 letech připsal další
významný úspěch. Zvládl nonstop 24 hodinový pochod Prahou, během kterého zvládl přes
126 kilometrů.
Puci, který pochází z Brumova,
už během své sportovní kariéry ušel v dálkových pochodech
před 200 tisíc kilometrů. Ambice
mu nechybí ani na prahu osmdesátky, proto vyrazil na celodenní
pochod Prahou. „Na světě jsme
proto, abychom chodili. Chci ujít

alespoň sto dvacet kilometrů,“
oznámil před startem.
Juraj Puci nasadil od počátku
velmi ostré tempo a po dvanácti
hodinách měl za sebou 75 kilometrů. Sedm hodin před koncem jej ale potkala krize. „Měl
nohy plné velkých puchýřů. Bylo
potřeba je ošetřit a také donutit pana Puciho jíst více baget
a pít speciální nápoje, prozradil
Petr Havlíček, který dohlížel na
zdravotní stav chodce. „Puchýře
byly dost bolestivé a představa,
že s nimi půjdu ještě dlouhých
sedm hodin, byla hodně nepříjemná. Po ošetření ale bolest
ustoupila,“ svěřil se Puci.
Přestože se až do konce pochodu rychlost chůze brumovského
borce už jen snižovala, dosáhl
vynikajícího výsledku. „Stačilo by
i sto dvacet, ale to bych se styděl,“
těšilo Puciho. 
(dvo)

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
▪Interligové házenkářky Zlína nepovede
v příští sezoně trenér Jan Hegar. Dal
přednost nabídce extraligových házenkářů z Hranic, ve stejném klubu bude
trénovat i mládež. „V Hranicích bydlím,
proto jsem zvolil místní klub,“ vysvětlil
své rozhodnutí Hegar.
▪Otrokovický sportovní střelec Jiří Gach
vyhrál soutěž v trapu na prestižním
Memoriálu Miloslava Bednaříka brokových střelců v Brně. Český reprezentant
si vytvořil výrazný náskok před soupeři
už v kvalifikaci, ve finále poté dvoubodový náskok bezpečně udržel.
▪Hokejisty Vsetína povede v novém
ročníku extraligy trenérská dvojice
Rostislav Vlach, Jan Neliba. Druhý
jmenovaný kouč se na Valašsko vrací
po dvou letech a nahradí Břetislava
Kopřivu, který zamířil k juniorskému
celku Třince. „Samozřejmě vím, že Vsetín má ekonomické problémy. Dlouho
jsem ale neváhal, extraligová nabídka
je vždy poctou,“ svěřil se kouč.
▪Odchovankyně zlínské sportovní
gymnastiky Jana Komrsková skončila
pátá v přeskoku na mistrovství Evropy
v nizozemském Amsterodamu. Kvůli
natrženým vazům v kotníku se ale
nezúčastnila čtyřboje. „Při odrazu mě
zatejpovaná noha tolik nebolela, na
kladinu jsem si ale netroufla,“ uvedla
opora reprezentačního týmu.
▪Plavci SK Zlín skončili čtvrtí v lize
družstev. Titul u loňského roku obhájila Kometa Brno. „Čtvrté místo odpovídá našemu současnému postavení
v českém plavání. Na nejlepší trojici
momentálně nemáme,“ přiznal zlínský šéftrenér Petr Přikryl. Soutěž žen
vyhrála také Kometa Brno, zlínské
družstvo se do finálového závodu
neprobojovalo.
▪Hokejbalisté Malenovic neobhájí
loňské prvenství v první lize. Vítěz
základní části soutěže prohrál v semifinále s Karvinou 1:3 na zápasy a sezona pro něj skončila.
▪Nový světový rekord ve vytrvalostním hraní šipek vytvořilo osmičlenné
družstvo složené ze zástupců Chropyně
a Kojetína. Celkem házeli nonstop 32
hodin, čímž o hodinu a 50 minut překonali dosavadní maximum. Tým vytvořil
i nový rekord v počtu naházených bodů,
když nasbíral 495 161 bodů. „Jsme
šťastní, že to vyšlo. Poslední hodiny
pokusu už ale byly hodně únavné,“ přiznal organizátor akce Jan Mihók.
▪Milovníci kulečníku se 23. června sejdou při amatérském Karambolovém
turnaji ve Zlíně–Mladcové. Přebor
pořádá zlínský Kulečníkový klub, který
také registruje přihlášky.
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VYHODNOCENÍ ČTENÁŘSKÉ ANKETY

ANKETA
Vážení čtenáři,
mnoho z vás se v měsíci únoru zúčastnilo
ankety, na jejímž základě jsme se chtěli dozvědět, jak jste spokojení s časopisem Okno do
kraje. Hlavním úkolem tohoto magazínu je
komunikace Zlínského kraje s vámi, občany
celého regionu. Proto je naší největší starostí,
zda se nám daří tuto ideu naplňovat.
Měli jste možnost oznámkovat měsíčník jako ve
škole – od 1 do 5. Po sečtení všech hlasů jsme
zjistili, že jsme ve vašich očích obstáli s vyznamenáním, výsledná známka totiž činí 1,5.
Z došlých odpovědí, kterých je 493, vyplývá, že jste nejvíce spokojeni s periodicitou.
Rovných 488 lidí si myslí, že měsíčník je

Návrhy na zlepšení odk

otázka

Jak jste známkovali ODK

ano ne

Jste spokojeni se vzhledem magazínu? 96%
Vyhovuje vám periodicita?
98%

pro časopis tohoto typu tou nejoptimálnější formou. Příznivá je také skutečnost,
že obdobně vysoké oblibě se těší i vzhled
magazínu. Za dobrý ho považuje 475 z vás.
Podle výsledku jste také spokojeni s rozsahem Okna do kraje, stávající počet stran
vyhovuje 95 % čtenářů.
Na otázku, co vám v Oknu do kraje chybí,
odpovědělo 259 lidí, že jim nechybí nic. Že si
nenechají ujít žádný článek uvedlo dokonce
295 čtenářů.
Ukázalo se, že někteří čtenáři se občas setkávají s problémy při distribuci časopisu. Může
se stát, že Okno do kraje ve schránce nenajdete. V našich možnostech je zjednat nápra-

4%
2%

otázka

73%
95%

Podrobné výsledky ankety vám přinášíme
v níže uvedených tabulkách. Děkujeme za
vaši přízeň.

Jaké téma postrádáte?

ano ne

Jste spokojeni s distribucí magazínu?
Vyhovuje vám počet stran?

vu, ale musíme o chybě vědět. Proto pokud
magazín nedostanete, kontaktujte nás, abychom vám jej mohli poslat.
Z celkových výsledků ankety vyplývá, že
magazín Okno do kraje se za rok a půl své
existence stal součástí většiny domácností
ve Zlínském kraji a slouží nejen jako prostředek k informování občanů o nejdůležitějších
událostech v regionu, ale například také jako
pomocník při vyhledávání akcí či plánování
volnočasových aktivit.

27%
5%

otázka

ano ne

Ponecháváte si magazín i po přečtení?

46%

54%

Zajímají vás všechny rubriky?

75%

25%

Soutěžíme o soubor společenských her a pět propagačních předmětů
Se kterými slovenskými kraji sousedí Zlínský kraj?

Výherci soutěže z dubnového vydání: První cenu – badmintonovou
raketu vyhrává: Jaroslav Koleček – Střítež n. B., Propagační předměty
vyhrávají: Dana Jakšíková – Uh. Ostroh, Anna Zámečníková – Strání, Nikola Rušarová – Kelč – Vsetín, Michal Klein, Zdenka Vojtěšková – Dol. Němčí.

První cenou je soubor společenských her, dalšími cenami propagační předměty. Vyhrává 86. správná odpověď. Další ceny obdrží 9., 56.,
120.,180., 236. správná odpověď. Odpovědi posílejte na adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz.
Jména výherců zveřejníme v srpnovém vydání magazínu Okno do kraje
a na internetových stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci křížovky z dubnového vydání: Hlavní cenu – rádiopřijímač
vyhrává: Emilie Holmanová – Branky. Propagační předměty získávají:
Kamila Urbanová – Slušovice, Jiřina Bělejová – Brumov – Bylnice, Zita
Svítková – Bojkovice, Jana Kučerová – Uh. Hradiště, Josef Ševčák – Zlín,
Marie Petrová – Zlín, Josef Adamuška – Zlín, Hana Hodošková – Vsetín,
Milan Pokorný – Chotěboř, Eva Dostálová – Vsetín.
Tajenka zněla: Trpělivost růže přináší

SOUTĚŽ

Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu Okno do kraje pro vás připravujeme soutěž o hodnotné věcné ceny. Soutěžní úkol, který jsme
pro vás tentokrát přichystali, zní:

INZERCE

Navštivte

5.–8. června
ve Zlíně, nám. Míru, denně 10–18 hod.

Vyberte si dovolenou bez námahy
Plánujete dovolenou a nevíte zda volit raději kulturu a památky nebo aktivní pobyt v přírodě? Netrapte se zbytečným rozhodováním. V Olomouckém kraji, který tvoří turistické regiony Střední Morava a Jeseníky, můžete mít všechno! Na
své si přijdou milovníci hor, přírody, cykloturistiky, kulturních
akcí, folklóru i památek. Poznávání vám usnadní i turistická
slevová karta Olomouc region Card, která svým držitelům
nabízí vstupy zdarma nebo atraktivní slevy na 170 místech
celého Olomouckého kraje a nově i v části kraje Zlínského.

TIPY na dovolenou, výlety • ZDARMA turistické brožury a mapy • VIDEOprojekce

WÅDFOBwww.infobus-ok.cz
XXXPMPNPVDSFHJPODBSED[XXXTUSFEOJNPSBWBUPVSJTND[XXXKFTFOJLZUPVSJTND[
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Tento projekt je spolufinancován
Evropskou unií.

BONUS!
Po předložení inzerátu obdržíte
DÁREK v InfoBUSu

Babice, Bánov, Bařice–Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov–Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová,
Březůvky, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk,
Holešov, Honětice, Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko–Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov,
Chvalnov–Lísky, Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelany
nad Moravou, Kostelec u Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná,
Ludkovice, Ludslavice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice–Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, Nedašova
Lhota, Němčice, Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice–Tetětice, Podhradí, Podhradní
Lhota, Podkopná Lhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění,
Roštín, Rožnov pod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky,
Střítež nad Bečvou, Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří–Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky–Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, Uherský
Brod, Uherský Ostroh, Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice,
Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice–Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Žeranovice, Žítková, Žlutava
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