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Barum rally Zlín
přiláká špičky z Evropy

POTVRZENÍ NÁVŠTĚVY VELEHRADSKÝCH ZEMÍ / PROSTOR PRO CELNÍ RAZÍTKA

/ ZEMĚ BIBLICKÁ

/ ZEMĚ MISIONÁŘŮ

/ ZEMĚ KRESLÍCÍCH DĚTÍ

/ ZEMĚ EKOLOGICKÝCH AKTIVIT

SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU
CESTOVATELÉ / TÁTA

/ ZEMĚ

/ ZEMĚ HRAJÍCÍCH SI DĚTÍ

ZDRAVOTNÍKŮ A ZTP

/ MÁMA

/ DĚTI



/ DĚTI

/ ÚSTŘIŽEK PRO SLOSOVÁNÍ

/ DĚTI

/ JMÉNO VELITELE VÝPRAVY
/ TELEFON, E-MAIL

VÝHERCE ZÍSKÁVÁ
ZÁJEZD K MOŘI PRO CELOU RODINU

PLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE NALEZNETE NA WWW.VELEHRAD2007.CZ

/ Co vás čeká s velehradským pasem?
Pro letošní ročník Dnů lidí dobré vůle jsme pro všechny správné holky, kluky,
mámy a táty opět připravili cestovatelskou soutěž, kterou si s námi můžete zahrát.
Kromě toho, že zažijete legraci a uvidíte spoustu zajímavostí, můžete především
vyhrát zájezd k moři pro celou vaši rodinu!!!
/ Co proto musíte udělat?
Stačí, když v průběhu našich Dnů lidí dobré vůle projdete 6 stanovišť
„velehradských zemí“, kde našim „celníkům“ odpovíte buď na kvízovou otázku
nebo splníte soutěžní miniúkol. Po kontrole platnosti vašeho „pasu“ dostanete
potvrzovací razítko.
Až projdete všech šest zemí a získáte všechna potřebná razítka, můžete vhodit ústřižek
pasu s vyplněnými kontaktními informacemi do slosovatelného osudí, které bude
umístěno ve Stojanově gymnáziu. Dne 4. července 2007 po 19 hodině bude během
Večera lidí dobré vůle vylosována ze všech majitelů velehradského rodinného pasu
jedna rodina, která si může začít balit pasy skutečné, protože vyhraje zájezd k moři.
Podrobné informace a pravidla soutěže naleznete na:
www.velehrad2007.cz

Plánek velehradských zemí / doporučená trasa:
1 ZEMĚ BIBLICKÁ
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DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 2007 / PROGRAM
STŘEDA 4. ČERVENCE 2007
13·00
Ruční přepisování Bible / Stan naproti Obecnímu úřadu
14·00
Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky / Hřiště
14·00
Stojanovo gymnázium /
Vernisáž děl uvězněných z celého světa za účasti vězeňských kaplanů•Prezentace
vybraných charitativních organizací •Prezentace Hnutí a nových komunit •Vernisáž
vítězných fotografií „Fotografické soutěže – Velehrad 2006“•Prezentace činnosti
Papežských misijních děl•Vernisáž vítězných obrázků II. ročníku soutěže v malování
„Cestou dvou bratří“
15·00
Velehrad dětem - Ze Soluně na Velehrad / B podium u baziliky
Slavnostní zahájení pouti ze Soluně na Velehrad•Šašci a žongléři na královském
dvoře•Jak se žilo ve středověku •Šermíři, ochránci poutníků•Podepiš se cyrilicí
•Kočovné královské divadlo•Jak velká byla Velká Morava•Nelehký život
šermířů•Hudba na hradech a v podhradí•Doputovali jsme na Velehrad•Slavnostní
zakončení pouti ze Soluně na Velehrad
Mezinárodní setkání vozíčkářů / před ZŠ
15·30
Mše svatá pro postižené v bazilice · Setkání vozíčkářů
10·00 – 18·00
Ekologické aktivity / Archeoskanzen v Modré
Vernisáž fotografií Příroda Bílých Karpat •Biostrava v každodenním životě
• Ekologie pro každý den
19·30
VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací významných
projektů občanské společnosti
Přímý přenos: Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Účinkující: JIŘÍ PAVLICA S HRADIŠŤANEM, NO NAME, CZECH VIRTUOSI BRNO, KANTILÉNA
– dětský sbor, EWA FARNA, VAŠO PATEJDL, ZDENĚK PLECH, G APPELS a další
Moderátoři: P. Prokop Siostrzonek a Lucie Výborná
Program Hnutí a nových komunit „Setkání je dar“ / B podium u baziliky
21·00
ČTVRTEK 5. ČERVENCE 2007
Národní pouť · Slavnostní poutní mše svatá
10·30
Hlavní celebrant: kardinál Tarcisio Bertone, státní sekretář Vatikánu
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Vážení spoluobčané,
máme za sebou školní rok 2006 - 2007 a já Vás proto mohu, stejně
jako v minulých letech, pozdravit na začátku prázdnin. Naši školáci
a studenti jsou zase o krůček dospělejší a po deseti měsících práce
mají konečně právo oddychnout si od maratónu povinností a prožít
čas zaslouženého volna. Věřím, že velká většina z nich je s výsledky
studia spokojena a vy rodiče na ně můžete být hrdí. Stejně jako Vy,
i já osobně jsem se svými dvěma syny, kteří zakončovali důležité fáze
svého vzdělávacího cyklu, závěr školního roku prožíval. Jsem proto
nyní rád, že můžu poblahopřát všem, kteří dosáhli svých cílů.
Mnozí z nás se jistě těší, že se svými potomky stráví v době dovolených společné chvíle, které přinesou celé rodině pěkné a nevšední
zážitky. Vůbec při tom nehraje roli, zda „místem dějství“ bude mořská pláž, hřbety vzdálených hor nebo
třeba les rozprostírající se pár kroků od našeho domova.
Rád bych Vám popřál, aby Vám všechny prázdninové plány vyšly přesně podle představ a aby pro Vás
nadcházející týdny byly příjemným časem čerpání nových sil a nové energie.
V červnu natrvalo opouštějí třídy a posluchárny čerství absolventi středních a vysokých škol. Zdaleka
ne všichni mají v tuto chvíli jasno ohledně svého příštího uplatnění. Právě jim bych chtěl touto cestou
popřát, aby během letních měsíců našli pracovní příležitost, která pro ně bude šancí zúročit teoretický
vklad získaný během studia a začít si budovat profesní kariéru, která jim postupně přinese pocit uspokojení a radosti. Vím, že pro mnohé to nebude snadné a často budou pro své mládí a nedostatek praxe
možná leckde odmítáni, ale právě jim bych chtěl vzkázat, aby se nenechali odradit prvními neúspěchy
a nebáli se přijmout práci, která vyžaduje odvahu, podnikavost a houževnatost. Jedině zkušenostmi
prožitými přímo v konkrétních pracovních podmínkách mohou profesně růst, získávat zdravé sebevědomí a vydobýt si postupem času pozici, o níž dnes coby čerství absolventi zatím jen sní.
A pokud ještě nemáte plán prázdninových akcí a výletů, dovolte mi, abych Vás všechny srdečně pozval
na památné místo Velehrad. Tam se již tradičně od 2. do 5. července konají Dny lidí dobré vůle, které jsou
příležitostí k setkávání zajímavých lidí všech generací, nabízí řadu zajímavých doprovodných akcí, z nichž
si každý z Vás vybere, a jsou tedy možností prožití krásných chvil na největším moravském poutním místě.
Jsou součástí oslavy svátku křesťanských věrozvěstů, svatého Cyrila a Metoděje, s nimiž souvisí tradice
neodmyslitelně spjatá s historií, kulturou a konzervativními hodnotami typickými pro náš kraj. Jde o dny,
při nichž můžeme prožít jak okamžiky národní hrdosti, tak i chvíle tichého zastavení, které každý z nás
v dnešním uspěchaném světě tolik potřebuje. Pokud přijedete, bude to pro Vás určitě krásný začátek léta.

SLOVO HEJTMANA

OBSAH

Libor Lukáš
Váš hejtman

AKTUÁLNĚ
▪ Nový světelný kříž bude vztyčen u hraničního kamene číslo 3 na Kohůtce. Kříž vyroste na místě, kde od
roku 1935 stál dvojramenný kříž jako symbol vzájemného přeshraničního setkávání lidí dobré vůle. Ten
byl v roce 1937 vyměněn za jednoramenný se žárovkama, který ale shořel při osvobozování Javorníků
v roce 1945. Posvěcení místa a kamene se uskuteční v Den slovanských věrozvěstů 5. července, samotný
kříž by měl stát do jednoho roku.
▪ Do 23. září potrvá výstava Karla Nepraše a přátel v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně na Domě
umění. Záštitu nad výstavou převzal hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.
▪ Zlínské středisko rané péče Educo rozšiřuje od července své služby. Díky dotaci z norských fondů ve
výši asi 1,2 milionu korun se může do programu zapojit dalších sedm rodin s postiženými dětmi ze Zlínského kraje. Educo poskytuje pomoc rodinám s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením
nebo ohroženým vývojem od narození do sedmi let. V regionu je to jediné zařízení svého druhu.
▪ České dráhy nasadí ve Zlínském kraji od konce června do provozu další dvě moderní soupravy Regionova. Stejně jako obě předchozí, které cestujícím slouží od loňského května, je dopravce využije výhradně
na trati mezi Otrokovicemi, Zlínem a Vizovicemi.
▪ Slavičín dokončuje opravu dvou budov v centru města, v nichž bude vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor. Radnice chce projektem podpořit rozvoj podnikání v regionu, především pak pomoci
začínajícím podnikatelům. První podnikatelé se začnou do budov stěhovat v červenci.
▪ Radnice ve Valašském Meziříčí odstoupí od všech smluv, keré v minulosti uzavřela s investorem polyfunkčního centra v proluce v Masarykově ulici. Společnost CTP Invest totiž stavbu objektu za 250 milionů
korun stále nezahájila, původně se přitom počítalo s dokončením v roce 2005.
▪ Trhliny v protipovodňové ochraně Uherského Hradiště do roku 2010 definitivně zmizí. Výstavba zábran,
která bude stát podle odhadů 150 až 200 milionů korun, bude chránit městskou čtvrť Rybárny.

Okno do kraje / červenec 2007



ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Od smrti Bati uplyne 75 let
Zlínsko – Již tři čtvrtě století uplyne 12.
července od tragického úmrtí Tomáše Bati
v troskách jeho letadla v Otrokovicích. Jeho
památka a odkaz, který žije v celém Zlínském
kraji do dnešních dnů, budou uctěny nejen
u hrobu legendárního zlínského podnikatele
na Lesním hřbitově ve Zlíně, ale také v Otrokovicích u místa pádu letadla a u pomníku
Tomáše Bati v parku před Společenským
domem v Otrokovicích. Tomáš Baťa zemřel
12. července 1932 kolem šesté hodiny ranní,
krátce po startu letadla na obchodní cestu
do Švýcarska.
Zlín korunoval nejtvrdšího hasiče
Zlín – Nejtvrdším hasičem se začátkem
června stal Petr Teslík z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje. Ten
se nejlíp vypořádal s nástrahami zlínského
mistrovství České republiky v disciplínách
soutěže Nejtvrdší hasič přežívá a celou trať
zakončenou výběhem šestnáctipodlažní
budovy Baťova mrakodrapu zvládl za čtyři
minuty a pět sekund. V kategorii závodníků
nad 40 let splnil technické disciplíny a vyběhl čtyři stovky schodů nejrychleji Pavel Šustr,
soutěžící za Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje.
Dráhy nabízí levnější cestování po kraji
Zlínský kraj – České dráhy nabízejí od června všem obyvatelům Zlínského kraje novou
síťovou jízdenku, kterou je možné použít ve
druhé třídě všech osobních a spěšných vlaků.
Výhodou jízdenky je skutečnost, že platí celý
den a její držitel tak na ni může procestovat celý kraj bez ohledu na přestupy. Cena
jízdenky pro jednu osobu je 130 korun, pro
skupinu dvou až pěti osob pak 260 korun.
Zlínská záchranná služba uspěla v mezinárodním klání
Zlaté hory – Vynikajícího výsledku v mezinárodní soutěži zdravotnických a záchranných týmů dosáhla posádka zlínské rychlé
záchranné služby. V soutěži Rallye Revíz
2007, které se zůčastnilo 76 posádek ze 14
zemí světa, skončila zlínská trojice v kategorii rychlá zdravotnická pomoc na druhém
místě. Lepší byl už jen tým Horské záchranné
služby Vysoké Tatry. Vynikající výkon podala
také posádka z Valašského Meziříčí, které
v kategorii rychlá lékařská pomoc uniklo
třetí místo jen o pár bodů.
Lidé mohou přispívat na kroměřížské
zahrady
Kroměříž – Kroměřížská radnice vyhlásila
veřejnou sbírku na obnovu místních zahrad.
Květná i Podzámecká zahrada jsou již několik let zapsány na seznam UNESCO, letos se
však dostaly na seznam nejohroženějších
památek světa. Město se zavázalo pomáhat
objektům vlastními prostředky. Sami lidé
mají hned několik možností, jak zdevastovaným památkám pomoci. Peníze mohou
posílat na speciálně zřízený účet, jehož číslo
je 214769739/0300 a otevřen bude po tři
roky. Lidé mohou navíc přispět i do pokladniček, jež budou umístěny při pořádání
kulturně–společenských akcí v zámku. Na
co konkrétně budou nashromážděné peníze
použity, rozhodne Rada města Kroměříže na
základě doporučení vedení zámku.



Děti mají letní tábory stále v oblibě
Zlínský kraj – S koncem školního
roku řeší mnoho rodičů otázku,
jak se postarat o svou ratolest
během prázdninových dnů.
Ve větších městech Zlínského
kraje pomáhají rodičům s touto
starostí Domovy dětí a mládeže
(DDM). Zlínský DDM Astra pořádá řadu příměstských i pobytových letních táborů. „V současné
době už ale máme volné jen
dva,“ upozornila pracovnice zařízení Zuzana Königová, jak veliký
je o akce zájem. Prvním z nich
je příměstský cyklistický tábor
Kolem Zlína na kolech, který se
uskuteční od 9. do 13. července
a je určen pro děti mezi dvanácti
a šestnácti lety. Druhým nenaplněným je pak pobytový tábor ve
Chvalčově, který se uskuteční od
8. do 14. července.

Prázdninovou zábavu pro děti
přichystali také pracovníci DDM
Sluníčko Otrokovice. V jejich
aktuální nabídce je dokonce
jedenáct příměstských nebo
pobytových táborů, mezi nimiž
jsou například pobytový tábor
Růžový panter znovu zasahuje
či jachtařský příměstský tábor.
„Nejlepší bude, když si lidé
vyberou z naší bohaté nabídky
na internetu, pak nám zavolají
a my jim řekneme podrobnosti,“ uvedl pracovník Sluníčka
Jan Podzimek.
Volná místa na svých táborech
má ale stále také napajedelský DDM Matýsek. „Jde o tábor
nazvaný Vesnice Kocourkov, který se uskuteční od 5. do 12. srpna v Horní Lidči. Na stejný termín
jsme navíc nedávno vypsali ještě

jeden přiměstský tábor, který
bude sportovního ladění,“ prozradila ředitelka Eva Přikrylová.
Neobsazené jsou také tábory,
které vyhlašují soukromníci.
Například penzion Gaudeamus
ve Velkých Karlovicích přijímá
stále přihlášky na tři vyhlášené
turnusy. „Jsou to pobyty tématické, a to Putování časem, Po
stopách strašidel a Z pohádky
do pohádky. Určené jsou pro
děti od 6 do 16 let,“ uvedla
organizátorka Dana Zbořilová.
Volná místa hlásí také tábory,
které jsou zaměřené kromě
zábavy i na vzdělání. Zájemce
o zábavné studium anglického
jazyka stále přijímá třeba Jazyková agentura MAXIMUM, která
pořádá příměstské tábory v Kroměříži a Otrokovicích. 
(mij)

Nejlepší je Suchá Loz
Zlín – Vesnicí roku ve Zlínském
kraji pro rok 2007 se stala
Suchá Loz, čímž získala Zlatou stuhu za celkové vítězství
v soutěži. Klání se zúčastnilo
celkem 19 obcí. Další ocenění získaly Mysločovice, a to
Modrou stuhu za společenský život, Nedachlebice mají
Zelenou stuhu za péči o zeleň
a životní prostředí, Prusinovice
získaly Bílou stuhu za činnost
mládeže a na Vysoké Pole připadla Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského
subjektu. Obce získají podle
umístění finanční odměnu
nebo věcné ceny. Zlínský kraj
navíc rozdělí ze svého rozpočtu obcím v letošním roce
v rámci Programu obnovy venkova 45 milionů korun. (mij)

Zdravotní klauni doktor Kolíček a sestra Sádra navštívili začátkem
června dětské oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, kde hodinovým vystoupením pobavili nejmenší pacienty. Tentokrát si doktor Kolíček v jídelně oddělení otevřel ordinaci. Zábavný program zaujal hlavně
nejmenší děti, které s šašky nadšeně spolupracovaly. Klauni jezdí nejen do
zlínské nemocnice už několik let. S programem Linka domů dělají radost
dětem celkem v 30 nemocnicích České republiky. (mij) foto: Ivo Hercík

Velehrad se chystá na setkání všech lidí dobré vůle
Velehrad – Již po osmé se uskuteční na Velehradě oslavy státního
svátku u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů. Letošní Dny
dobré vůle budou od 2. do 5. července. Jedním z programových
vrcholů bude ve středu 4. července koncert Večer lidí dobré vůle,
při němž se představí interpreti
nejrůznějších žánrů od Hradišťanu přes slovenské No Name až
například po Czech Virtuozi Brno.
Koncert začne v 19.30 a živě jej
bude přenášet Česká televize.
Dalšími zajímavými akcemi jsou
Mezinárodní setkání vozíčkářů,
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které bude 4. července v 17.00
před tamější základní školou,
nebo odpolední program pro
rodiny s dětmi. Ten začne také
ve středu v 15.00 na podiu
u baziliky. V rámci odpoledne
uvidí děti například šašky a žongléry nebo také ukázky ze života ve středověku.
Také v letošním roce se uskuteční interaktivní charitativní sbírka,
jejíž výtěžek bude rovným dílem
rozdělen mezi tři neziskové organizace, a to Domov svaté Rodiny
v Praze, Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové a občanské

sdružení Zdravotní klaun. Od 1.
června na ně mohou lidé přispívat pomocí dárcovské zprávy ve
tvaru DMS VELEHRAD, již pošlou
na číslo 87777. Cena jedné zprávy je třicet korun.
Podruhé je letos vyhlášena také
fotografická soutěž Velehrad
2007. Je otevřena všem, kdo se
zajímají o fotografování, ať už
amatérsky, nebo na profesionální úrovni. Všichni zájemci o účast
v soutěži se do ní musí přihlásit
nejpozději do 2. července. Více
užitečných informací naleznete
na www.velehrad2007.cz. (mij)

TÉMA MĚSÍCE

Hipoturistika ve Zlínském kraji láká více lidí
tipy na Jezdecké stáje ve Zlínském kraji

Stáj Trista ve Vizovicích.

foto: archiv

Rozmanité oblasti Zlínska, Kroměřížska, Vsetínska a Uherskohradišťska skýtají mimo jiné řadu možností k trávení volného
času, a to jak pasivním, tak aktivním způsobem. Problematika
cestovního ruchu je ve Zlínském kraji brána velmi vážně, protože
jde o významný sektor, který přispívá k hospodářskému rozvoji a tvorbě pracovních míst. Vzhledem k tomu, že náš region má
bohatou tradici i úspěšnou současnost chovu koní, odhadují se
velké možnosti v rozvoji hipoturistiky, tedy turistiky na koních.

Koně jsou v zájmu státu

Význam hipoturistiky a využívání koní pro rozvoj cestovního
ruchu není jen záležitostí jednotlivých regionů, ale v poslední době se stále důrazněji prosazuje také na celostátní úrovni.
„Koně se po mnoha letech opět
vracejí do krajiny, což je velmi důležité nejen pro rozvoj
ušlechtilé zábavy jezdeckého
sportu, ale hlavně pro krajinu
samotnou, která se tak po dlouhých letech devastace vrací ke
své původní, přirozené podobě,“ uvedl ministr kultury České
republiky a senátor Václav Jehlička s tím, že koňské atrakce
musí být sezonním turistickým
produktem se vším všudy.

Hyjé koně Zlínského kraje

Problematika hipoturistiky má
své významné místo také v našem
regionu. Zlínský kraj se před
časem spolu s partnery rozhodl
realizovat projekt, jehož cílem
je zmapovat subjekty nabízející produkty spojené s koňskou
turistikou a vytvořit koňské trasy
a navazující služby. Projekt je rozdělen na dvě etapy, z nichž první
byla ukončena v prosinci roku
2006 a druhá, která se nyní uskutečňuje, dosáhne závěru v březnu
roku 2008. V rámci projektu se
zpracovává databáze subjektů
působících v oblasti hipoturistiky, plán využití potenciálu koní
v kraji, zahajují se marketingové
aktivity v této oblasti a připra-

Al-Kham-Sa Zlámanka,
Kroměříž - Zlámanka
Farma Pornice, Morkovice
Hipocentrum Koryčany
Ranč Všemina
Jezdecký klub Haná, Kroměříž
Sportovní stáj VITTORIA,
Skaštice
Výcvikové centrum Ranč
Kostelany
Dostihové centrum Králov,
Uherský Brod - Králov
Farma koní - Horní Němčí,
Jezdecká stáj Michaela Fojty,
Medlovice

vují se koňské trasy. Rozpočet
projektu dosahuje výše zhruba
čtyř milionů korun, přičemž asi
74 procent financuje Evropská
unie. Dalším z cílů projektu je
nastavit účinný systém propagace hipoturistiky v kraji tak,
aby byl návštěvník informován
o produktech, atraktivitách
a aktivitách a zároveň byl motivován k návštěvě Zlínského
kraje. Na projektu se podílí také
Sdružení chovatelů koní Zlínského kraje a Česká jezdecká
federace. Partnerem projektu je
i město Napajedla.

Stáje mají budoucnost
Velkou atraktivitu Zlínského
kraje pro rozvoj koňské turistiky potvrzují také provozovatelé stájí a jezdeckých škol.
„Vynikající podmínky pro koně
jsou například na Valašsku,“
poznamenala
předsedkyně sportovní stáje Vittoria ve
Skašticích u Kroměříže Mirka
Pěchová s tím, že na Kroměřížsku kvůli přítomnosti velkých

Jezdecká škola – areál
Školního statku,
Staré Město
Ranch Nevada, Buchlovice
Hucul Club Francova Lhota
Jezdecká stáj Winarsky,
Velké Karlovice
Jezdecký areál Hradisko,
Rožnov pod Radhoštěm
Jezdecký klub Krásno
Chrámečné, Vizovice
Ranč Bílá Hlína, Slušovice
Stáj Lipina, Lipina
u Valašských Klobouk
Stáj Trista Vizovice

polí naopak chybí lesní cesty.
Největším problémem provozovatelů těchto zařízení jsou
samozřejmě peníze. „Většina
stájí je financována z rodinných
rozpočtů. Navíc koně potřebují
péči 24 hodin denně a po celý
rok, takže je někdy problematické najít dostatek lidí, kteří mají
chuť se o koně starat,“ dodala
Mirka Pěchová ze stáje Vittoria.

Pohyb koní po lese
musí být oficiální

Nádhernou přírodu, kterou je
ideální pozorovat z koňského
sedla, přisuzuje Zlínskému kraji
také Lenka Šomanová, majitelka
stáje v Lipině u Valašských Klobouk. „Kvůli koním do našeho
regionu jezdí stále více turistů
a naprosto chybí značení koňských stezek a jejich návaznost
na stezky sousední,“ vypočítala
Lenka Šomanová velké problémy v této oblasti. „Navíc pohyb
koní v lese je stále ještě poloilegální a je nutné ho zoficiálnit,“
doplnila Šomanová.
(don)
INZERCE
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Investice do krajských silnic

Správcem silnic druhé a třetí třídy je ve Zlínském kraji příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje. Ta se stará o stav vozovek, jejichž délka činí
1 779 kilometrů. Z toho je ve výborném stavu patnáct procent celkové délky
vozovek, v dobrém stavu pak sedmnáct procent, ve vyhovujícím stavu třináct
procent, v nevyhovujícím stavu šestadvacet procent a v havarijním stavu se
nachází devětadvacet procent vozovek. Na těchto silnicích je celkem 715 mostů.
V letošním roce má krajský správce k dispozici výrazně nižší investiční prostředky než v minulém roce. Je to způsobeno především dokončením realizace většiny staveb napojených na fondy Evropské unie již v loňském roce. Proces schvalování nových projektů a zahájení dalších připravovaných staveb má bohužel
časovou prodlevu, a proto je pozornost soustředěna na přípravu práce a realizaci méně náročných projektů. Z rozpočtu Zlínského kraje bude v průběhu letošního roku uvolněno dvě stě deset milionů korun na schválené investiční záměry.
Významné stavby realizované na silnicích II. a III. třídy
finanční
objem
v mil. Kč

dopravní
omezení

termín
realizace
stavby

II/492, III/4922 Luhačovice
výstavba křižovatky, mostu, parkoviště

106

za provozu

04/06–08/07

II/498 Dolní Němčí
rekonstrukce silnice dl. 825 m

25

za provozu

07/06–10/07

II/367 Kvasice–Tlumačov
rekonstrukce silnice dl. 1469 m

35

za provozu

08/06–10/07

III/4978 Lhota u Malenovic
recyklace vozovky dl. 980 m

4

úplná uzavírka 04/07–05/07

III/05726 Valašská Bystřice
recyklace vozovky dl. 1932 m

10

úplná uzavírka 04/07–05/07

III/49030 Uh.Brod, most 49030–1
rekonstrukce mostu

15

úplná uzavírka 04/07–08/07

III/43231 Stupava, most 43231–4
rekonstrukce mostu

4

úplná uzavírka 05/07–08/07

II/490, III/49012 Holešov
stavba okružní křižovatky

5

II/490, III/49027 Uh. Brod, okr. křiž.
stavba okružní křižovatky

5

III/4893 Trnava, sesuv
sanace sesuvu silnice dl. 18 m

2

za provozu

07/07–08/07

III/05018 Buchlovice, opěrná zeď
rekonstrukce opěrné zdi dl. 37 m

7

za provozu

07/07–10/07

III/36731 Věžky
rekonstrukce silnice dl. 946 m

10

za provozu

07/07–10/07

III/05018 Zlechov
rekonstrukce silnice dl. 705 m

12

úplná uzavírka 08/07–06/08

III/4972 Hřivínův Újezd, most 4972–4
rekonstrukce mostu silnice dl. 300 m

15

úplná uzavírka 08/07–10/08

II/490 Kudlov
rekonstrukce silnice dl. 641 m

10

II/433 Lísky, most 433–013
rekonstrukce mostu

6

III/4972 Zlín–Malenovice, opěrná zeď
zřízení opěrné zdi dl. 80 m

10

II/491 Zlín–Štípa
rekonstrukce silnice dl. 754

11

II/4972 Zlín–Salaš
rekonstrukce silnice dl. 1 086 m

11

investiční stavba
popis

Rekonstrukce silnice II/367 Kvasice – Tlumačov.

Pomáhá také státní rozpočet

Ze státního rozpočtu bude u 11
akcí čerpána 50–ti procentní
dotace na pokrytí nákladů souvisejících s odstraněním následků
povodňových škod na silniční síti.
Podařilo se i získat státní dotaci
na ochranu vodních zdrojů mezi
obcemi Kvasice a Tlumačov. Celkové finanční zajištění staveb
mimo rozpočet Zlínského kraje
bude v roce 2007 ve výši přibližně 50 milionů korun.

Kvalita vozovek se zlepšuje

Ze zpracování aktuálního stavu
povrchu v jednotlivých letech
vyplývá, že se celkový stav povrchu vozovek mění mírně k lepšímu. Mírně však také stoupl
rozsah havarijních úseků, a to
i přesto, že byly ve zvýšené míře
prováděny opravy souvislých
úseků hlavně na okrajích měst
a obcí. Především se negativně
projevila extrémně dlouhá a tuhá
zima 2005 – 2006. Rozsah úseků
bez poruch, klasifikovaných jako
stav výborný, stoupl výraznějším
způsobem.
Z uvedeného hodnocení vyplývá, že posílením neinvestičních
prostředků na úkor těch investičních se postupně mění rozsah
nevyhovujících a vyhovujících



foto: Ivo Hercík

úseků silnic ve prospěch úseků
bez závad. V praxi to znamená, že
kraj bude i nadále více finančních
prostředků přidělovat na opravy silnic charakteru souvislých
oprav povrchů silnic především
mimo zastavěná území. Naopak budou postupně snižovány
finanční prostředky na finančně
velmi nákladné rekonstrukce
silnic uvnitř obcí a měst. Tyto
rekonstrukce budou prováděny pouze v havarijních úsecích
dopravně důležitých úseků silnic.
Dále budou na rekonstrukce většího charakteru použity finanční
prostředky z evropských strukturálních fondů – z programu ROP.

Ubylo mostů v havarijním stavu

V roce 2001, když kraj převzal
od státu silniční majetek, bylo
v havarijním stavu jednačtyřicet
mostů. Od roku 2002 investoval
Zlínský kraj do oprav, rekonstrukcí a výstavby mostů celkovou
částku přibližně 380 milionů
korun. Podařilo se odstranit závady na téměř 40–ti objektech. Dle
aktuálních výsledků mostních
prohlídek eviduje majetkový
správce 4 havarijní objekty, jde
o 3 menší mosty v okolí Val. Meziříčí a 1 most v úseku Bystřice p.
Hostýnem – Tesák.
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za provozu

04/07–08/07

úplná uzavírka 04/07–08/07

za provozu

10/07–10/08

úplná uzavírka 07/07–10/07
za provozu

08/07–11/07

úplná uzavírka 09/07–10/08
za provozu

09/07–10/08

Zdroj: Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
Zlínský kraj ocenil své vynikající studenty
Zlín – Slavnostní ocenění žáků
středních škol Zlínského kraje
za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin proběhlo 11. června
ve Vile Tomáše Bati ve Zlíně
za účasti náměstka hejtmana
Josefa Slováka, zodpovědného za oblast školství, a dalších
představitelů Zlínského kraje.
Zlínský kraj letos již po šesté na
konci školního roku vzdal hold
studentům, kteří si zaslouží
uznání za pozoruhodný, společensky prospěšný čin nebo
výjimečné úspěchy například
v oblasti umělecké či sportovní, případně v oblastních a vyšších kolech soutěží a přehlídek.
„Jsem rád, že můžeme ocenit
dvacet mladých lidí, mezi nimi

i dva statečné studenty – Petra
Macíka a Josefa Němce, kteří
zachraňovali bližní v nebezpečí
života. Máme zde také dva týmy
studentů ze Střední průmyslové
školy v Uherském Hradišti, kteří
nás se svými projekty Laserová
střelnice a Výukový program
deskriptivní geometrie reprezentovali v květnu v Novém
Mexiku v USA. V neposlední řadě
je zde tým studentek ze Střední
zdravotnické školy v Uherském
Hradišti, které úspěšně uplatnily
moderní ošetřovatelskou metodu Bazální stimulace, se kterou nás rovněž reprezentovaly
v květnu v USA,“ uvedl Slovák.
Akci organizačně připravil Odbor
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.

SDĚLENÍ KÚ
Ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje ve smyslu § 7 zákona
č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení těchto pracovních míst:

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

finanční manažer grantového schématu
inspektor kvality sociálních služeb
pracovník státní správy na úseku ochrany ovzduší
projektový manažer neinvestičních projektů
výkon státní správy na úseku dopravy –
státní odborný dozor
kontrolor
finanční kontrolor
přezkum hospodaření obcí
projektový manažer pro realizaci integrovaných projektů
a přípravy investičních projektů

Požadavky na jednotlivá pracovní místa a termíny podání přihlášek
jsou uvedeny na www.kr–zlinsky.cz.
Přihlášky zasílejte na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, oddělení
personálních věcí a vzdělávání, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Užitečné rady před dovolenou
Protože se pracovníci krajského úřadu stále a často setkávají
s dotazy a nejasnostmi ohledně
vyřizování prvních cestovních
pasů dětí, shrnují metodiku,
jak správně postupovat:
Dítě mladší 15 let smí překročit
hranice bez vlastního cestovního
pasu jen s rodičem, v jehož cestovním pasu je zapsáno. Pokud
má rodič vydán cestovní pas po
1. září 2006, nelze do něho dítě
mladší 15 let zapsat. Jestliže je
však dítě zapsáno v cestovním
pasu rodiče, který byl vydán
před tímto datem a je dosud
platný, může s rodičem cestovat
i po 1. září 2006, nejdéle však do
dovršení 15 let věku.
Je třeba, aby při podání žádosti
o vyhotovení prvního cestovního pasu pro dítě mladší 15 let,
byl zároveň předložen doklad
o českém státním občanství dítěte, kterým je "Osvědčení o státním občanství České republiky". Žádost o vydání osvědčení
podává zákonný zástupce dítěte
prostřednictvím matričního úřadu podle místa trvalého pobytu, k níž předkládá požadované
matriční doklady. Správní poplatek za vydání osvědčení činí Kč
100,–. Žádosti jsou matričními
úřady zasílány k vyřízení krajskému úřadu, který je i přes jejich
velký nárůst schopen je vyřídit
do 14 dnů.
Osvědčení o státním občanství
České republiky lze získat také
přímo u Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení
státního občanství a přestupků,
a to v pondělí a ve středu v době
od 8.00 do 17.00 hodin. V ostat-

ních dnech může být žádost
přijata a dohodnut
termín,
v němž bude doklad připraven
k vyzvednutí.
Pracovní doba je v úterý a ve
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin,
v pátek od 8.00 do 13.00 hodin.
K vyplněné žádosti o vystavení
Osvědčení o státním občanství
České republiky je třeba doložit:
▪ rodný list nezletilého
▪ oddací list rodičů (v případě, že je oddací list vydán po
01. 07. 2001, je nutné dále
přiložit: rodné listy rodičů
nebo rodný list jednoho
z rodičů nezletilého)
▪ rodné listy rodičů (pouze
v případě, že není přiložen
oddací list a jsou–li oba rodiče narození po 1. 1. 1954)
nebo rodný list pouze jednoho z rodičů, je–li tento
narozen do 31. 12. 1953 na
českém území
▪ rodné listy prarodičů (pouze v případě, že prarodiče
nezletilého jsou narozeni
po 1. 1. 1954)
Před cestou do zahraničí se
doporučuje zkontrolovat si platnost cestovního dokladu. Další
informace o vstupu do dané
země poskytne konkrétní cestovní kancelář, případně web
Ministerstva zahraničních věcí
ČR – www.mzv.cz, kde lze získat
potřebné informace o výjezdu
do všech zemí světa v rubrice
Cestujeme do zahraničí.
Bc. Alena Bárová
oddělení státního občanství
a přestupků

Perla Zlínska podruhé představila nejkvalitnější potravinářské výrobky
Luhačovice – Slavnostního vyhodnocení letošní
soutěže Perla Zlínska 2007 o nejkvalitnější
potravinářský výrobek z produkce
regionálních výrobců, se 16. června
v Luhačovicích zúčastnil také
hejtman Libor Lukáš, který nad
projektem převzal záštitu,
a jeho statutární náměstek
Vojtěch Jurčík.
„Perla Zlínska 2007 je projekt
organizovaný Agrární komorou
Zlínského kraje ve spolupráci
se Zlínským krajem na podporu
našich místních zemědělců s cílem, aby
se jimi vyprodukované suroviny zpracovávaly
a hotové potraviny následně konzumovaly
v našem regionu, kde jsme bohužel
prostřednictvím supermarketů zaplaveni

množstvím dovážených potravin a přitom naši
podnikatelé jsou schopni nabídnout produkty
minimálně stejné kvality. Rádi bychom
tímto způsobem přispěli k jejich
zviditelnění,“ uvedl náměstek Jurčík,
zodpovědný za oblast zemědělství
a regionálního rozvoje.
Do druhého ročníku Perly
Zlínska se letos přihlásilo
27 výrobců se 109 výrobky.
Třináctičlenná odborná komise
vyhodnotila dodané vzorky,
přičemž se při posuzování jejich
kvality zaměřila zejména na vzhled,
barvu, texturu, chuť a vůni, ale také například
na celkový design .
Odborná porota hodnotila mléčné výrobky,
masné výrobky a pečivo.

V kategorii mléčných výrobků zvítězil Bio
kysaný nápoj s příchutí jahoda produkovaný
v Mlékárně Valašské Meziříčí. Ve skupině
masných produktů prvenství získala firma
Idema s.r.o. s výrobkem vepřová šunka.
Letošním králem v kategorii pečivo se pak
stal chléb špaldový speciál, který peče
společnost Javorník CZ.
„Perlami Zlínska“ jsou na základě vyhodnocení
minulého ročníku například oblíbený výrobek
Bio kysaný nápoj jahoda, Dueta se šlehanou
jahodou, Bonté Budapešť, Zálesák lahůdkový,
Laksymáček kakaový maxi, Chléb křupák,
Chléb špaldový speciál, Valašský frgál,
Povidloň, Cereální sluníčko, kuřecí šunka
President, Bačova klobása, cigáro, anglická
slanina a řada dalších.
Helena Mráčková
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INFORMACE

Podařilo se zastavit zhoršování stavu silnic
vic a Valašské Bystřice. Postavíme také nové
okružní křižovatky v Holešově a Uherském
Brodě. V závislosti na finančních možnostech máme v záloze i další akce.

Na které stěžejní dopravní stavby je nyní
soustředěna pozornost ?

Co čeká obyvatele regionu v oblasti
dopravy a silničního hospodářství v letošním roce i výhledově v dalších letech přibližuje člen Rady Zlínského kraje Ing. Petr
Hradecký, zodpovědný právě za tento
resort.
Pane radní, rok 2006 ve Zlínském kraji
bývá označován za „rok silnic“. Mohl byste připomenout, čím byl tak výjimečný?
Především byla zahájena výstavba dalšího
chybějícího úseku dálnice D1 Kojetín – Kroměříž západ a také byla severovýchodním
obchvatem města Otrokovic otevřena první
část budoucí rychlostní komunikace R55.
Tím byly zprovozněny vůbec první kilometry silnice dálničního typu v našem kraji.
Také to byl rok velmi významný i pro silnice
druhé a třetí třídy, které jsou v délce téměř
1800 kilometrů ve vlastnictví kraje a jejichž
majetkovým správcem je Ředitelství silnic
Zlínského kraje. Právě tato naše organizace
investovala do vozovek historicky největší
částku od vzniku samostatných krajů – jednu miliardu, což je cifra téměř dvojnásobně
vyšší ve srovnání s minulými roky.
Bude trend „štědrého investování“ do
komunikací v kraji pokračovat i letos?
Rok 2007 je v rámci přípravy na čerpání
financí z evropských fondů přechodový,
a proto se v něm zaměříme především
na projekční a investiční přípravu staveb,
které by se měly realizovat až v nadcházejících letech. V novém období 2007-13
budeme čerpat dvě miliardy korun na
silnice druhé a třetí třídy, které použijeme na rekonstrukce silnic druhé třídy, jež
tvoří spojnice mezi jednotlivými významnými městy regionu, nebo budou sloužit
jako připojovací k budoucím rychlostním
komunikacím. V letošním roce opravíme
několik mostů, průtahy obcemi Dolní Němčí, Zlechov, Věžky a chceme se zaměřit na
takzvanou recyklaci silnic druhé a zvláště
pak třetí třídy například u Lhoty u Maleno-
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Zlínským krajem budou procházet tři
významné tahy, které intenzivně podporujeme v jejich přípravě k realizaci. Dálnice
D1 je ve stavbě v úseku Kojetín – Kroměříž
východ a jeho otevření je naplánováno na
rok 2008. Další chybějící část této dálnice
v úseku Stříbrnice – Kojetín byla zahájena
v květnu tohoto roku a bude dokončena
v roce 2009. V současnosti je připravováno výběrové řízení na dodavatele stavby
dalšího úseku Kroměříž – Hulín – Říkovice,
jehož součástí je i křižovatka u Hulína, která
umožní napojení ve východním směru R49
a jižním R55.
Momentálně probíhají výkupy pozemků
pro R49 v úseku Hulín – Fryšták a během
letošního roku chceme získat na tuto stavbu stavební povolení a předpokládáme její
zahájení v příštím roce.
V návaznosti na tuto první etapu R49 je
nutné zkapacitnit i příjezd do krajského
města Zlína. Intenzivně proto připravujeme
přeložku a rozšíření stávající krajské silnice
II/490 do čtyřpruhového přivaděče, který
povede od Fryštácké přehrady na Vršavu,
dále do centra města a v budoucnu také na
obchvat Zálešné.
Třetí silniční tepnou strategického významu
je pro nás rychlostní silnice R55 ve směru
Olomouc – Přerov – Otrokovice – Břeclav.
Nyní je aktuální úsek Hulín – Skalka, kde
jsou dokončeny výkupy pozemků a získávají se potřebná stavební povolení a v případě
dostatečného finančního zajištění počítáme
se zahájením realizace ještě v letošním roce.
Jihovýchodní část otrokovického obchvatu
navazujícího na již otevřený úsek se bude
realizovat v letech 2009 – 2011.
Nelze nevzpomenout také další významný směr Vsetín – Valašské Meziříčí – Lešná - Palačov v silnicích I/57 a I/35, kde je
v současnosti ve stavbě první etapa úseku
Semetín - Bystřička a další realizace je závislá na finančních možnostech.
V letošním roce bude ještě dokončeno rozšíření I/49 Zlín – Malenovice, které značně
komplikovalo provoz mezi Zlínem a Otrokovicemi. Poslední navazující úsek do Otrokovic bude zahájen v roce 2009.
Zmíněná komunikace R 49, která má vést
hustě zastavěným územím v okolí Zádveřic, Lípy a Vizovic, vzbudila už v loňském
roce vlnu nevole. Jak se vyvíjí jednání
ohledně trasy této silnice?
Na posledním jednání pracovní skupiny,
jejímiž členy jsou i zástupci občanských
sdružení, proběhlo seznámení s rozborem
připomínek, petic a návrhů k realizaci R49

v úseku Lípa – Bratřejov, který zpracovala
odborná poradenská firma. Závěr tohoto posouzení je takový, že volba trasy R49
zakotvená v územních plánech je i po deseti letech vyhodnocena jako společensky
nejvhodnější a správná.
V úseku od Fryštáku až po státní hranici
již proběhlo zjišťovací řízení kvůli posuzování vlivu na životní prostředí stavby R49.
Ministerstvo životního prostředí požaduje provedení technické studie v celé trase,
která by navrhla variantní trasy tak, aby se
eliminoval nepříznivý dopad na jednotlivé
obce. Věřím, že tímto způsobem jim bude
nabídnuta možnost soustředit se na skutečnost, kterou od počátku považujeme za
nejdůležitější.
V loňském roce došlo ke značnému
poškození vozovek kvůli jarním povodním. Podařilo se již všechny vzniklé škody napravit?
Máte pravdu, že před rokem jsme prožili
mimořádně silnou zimu, jakou nezaznamenali ani pamětníci. V jejím důsledku došlo
k mnoha sesuvům, které se projevily na
našich komunikacích. Následky této zimy
si vyžádaly navýšení rozpočtu o padesát
milionů korun, ale také okamžitou reakci,
schopnost rychle připravit dokumentaci
jako nezbytný podklad k žádostem o dotace. Právě v tom se prokázala profesionalita
našeho majetkového správce – Ředitelství
silnic Zlínského kraje. I díky těmto našim
kolegům jsme stihli získat dotace z ministerstva pro místní rozvoj a uvést komunikace poměrně rychle do provozuschopného
stavu. V těchto dnech se ještě dokončují
opravy některých sesuvů a k zahájení je připraven poslední u Trnavy u Slušovic – který
však naštěstí neomezuje provoz.
A konečně mohu v této bilanci konstatovat,
že letopočet 2006 byl prvním rokem, kdy
nedošlo ke zhoršení stavu silniční sítě, tudíž
nezvýšil se počet kilometrů, které by znamenaly zhoršení v meziročním srovnání.
Období zimních měsíců především
v letošním roce bylo naopak velmi mírné a příznivé, takže cestáři určitě ušetřili
hodně finančních prostředků.
Poslední zimní sezona skutečně znamenala úsporu finančních prostředků, což jsme
přivítali s vděčností. Často se od pracovníků správ a údržeb silnic ozývaly nářky, že
se silnice neudržují tak, jak by měly... Nyní
se nám díky klimaticky příznivému období
podařilo alespoň částečně vrátit dluh do
silnic a udělat věci, na něž nebyl předtím
čas ani peníze, takže jsme mohli provést
důkladné ořezávky stromů a porostu v okolí silnic, očistit krajnice, příkopy, propustky
a zaměřit se na práce, které jsou důležité
z hlediska zajištění dostatečného odvodnění okolí vozovek.
Helena Mráčková

INFORMACE
Nabídka koupališť

Štěrkoviště v Otrokovicích.

foto: Ivo Hercík

Koupací sezona a kvalita
vody ve Zlínském kraji
Letní slunečné počasí láká ven, k vodě do volné přírody nebo na
koupaliště. Zvlášť letošní rok je pro milovníky koupání mimořádně příznivý. Přírodní areály i samotné bazény se již od konce
května plní lidmi, kteří k vodě chodí odpočívat i sportovat. Především v přírodě by si však každý měl dávat pozor na kvalitu vody.
Pro ty, kdo upřednostňují koupání
v přírodních vodách, je sledována
jejich jakost u koupacích oblastí
(tedy vodních ploch bez provozovatele, které využívá ke koupání
větší počet osob). Ve Zlínském
kraji je jich devět. V okrese Vsetín
se jedná o koupací oblast Bystřička – u hráze, Bystřička - pláž, Horní
Bečva a štěrkoviště Nový Hrozenkov. Ve zlínském okrese je Luhačovická (Pozlovická) přehrada,
retenční nádrž Všemina, v Otrokovicích Štěrkoviště a v Napajedlích
slepé rameno řeky Moravy Pahrbek. U těchto koupacích oblastí
zajišťuje monitoring jakosti vody
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. V případě koupališť
ve volné přírodě má povinnost
sledovat jakost vody a zabezpečit
další služby na břehu provozovatel, ve Zlínském kraji se jedná
o přírodní koupaliště „Kámen“
v Ostrožské Nové Vsi (Uherské
Hradiště ).
Jakost vody je během koupací
sezony sledována ve 14-ti denních intervalech od poloviny
května do začátku září. V letošním roce již proběhly první
odběry vzorků, jejichž analýzami
bylo zjištěno, že v začátku léta
jsou všechny sledované vodní
plochy Zlínského kraje vhodné
ke koupání.

Zdravotní rizika

Samozřejmě je možné se koupat
i na ostatních vodních plochách.
Ale pozor! Jakost vody z hlediska využití pro vodní rekreaci
a koupání zde nikdo nesleduje.
Koupání probíhá na vlastní zodpovědnost a riziko, dle obecného užívání vod - rodiče by měli
zvážit, zda nechají malé děti
koupat se v těchto vodách .
Největším problémem zejména
v období dlouhotrvajících horkých dní jsou v některých přírodních vodách sinice. V případě
koupání ve vodě zamořené sinicemi dochází k jejich kontaktu
s kůží a sliznicemi nebo i náhodnému požití vody. To může způsobit různá podráždění a alergické reakce, případně průjmy,
žaludeční nevolnosti a křeče,
slzení očí, vodnatou rýmu. Mezi
nejohroženější skupiny osob
patří malé děti, alergici, těhotné
ženy, staří lidé a imunitně oslabené osoby.
Riziko se zvyšuje s délkou pobytu
ve vodě, opakovaným koupáním
po více dnů (týdnů) a samozřejmě i množstvím sinic ve vodě.
Objeví-li se ve vodě vodní květ
a dojde k jeho náhodnému polknutí, může následovat i vážnější
ohrožení zdraví a koupání v této
vodě nelze rozhodně doporučit.

Pro ty, kteří dávají přednost
„umělým“ koupalištím s bazény,
nabízí své služby ve Zlínském
kraji 76 sezonních zařízení /údaj
z roku 2006/. Sledování jakosti
vody, zajištění stavebně technického stavu zařízení a vybavenosti areálů je povinností
provozovatele každého koupaliště. Hygienici provádějí kontroly plnění těchto povinností
a vzorky bazénových vod odebírají jen namátkově. V letošním roce pro některé provozovatele skončí tzv. výjimka pro
uvedení zařízení do souladu
s požadavky vyhlášky, která stanovila jednotná kritéria na výše
uvedené povinnosti. Ti provo-

zovatelé, kteří její podmínky
nesplnili, musí nechat svá koupaliště zavřena. Mnozí však svá
zařízení upravují, rekonstruují
nebo budují nové plavecké areály – nově vybavené atraktivními vodními doplňky. Hlavním
důvodem je, i přes vyšší provozní náklady a náročnější zajištění
zdravotní nezávadnosti provozu, poskytnout větší přitažlivost pro návštěvníky, oslovit
je nejen komplexností služeb
regenerace, ale dopřát jim kromě plavání i zábavu a dokonalý
pocit aktivního odpočinku spojeného s příjemnými zážitky.
Ing. Eva Javoříková
Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje

Základní doporučení
1. Sledujte informace příslušné krajské hygienické stanice o
vývoji jakosti koupacích vod v letní sezoně na internetových
stránkách www.khszlin.cz - monitorovány jsou i další ukazatele - nejenom sinice.
2. Pokud se chcete koupat ve volné přírodě, kdekoliv mimo sledované vodní plochy, zkuste před vstupem do vody některou
z metod na rozlišení řas a sinic. Zda jsou ve vodě sinice nebo
řasy lze poměrně dobře rozeznat následujícím způsobem:
např. čirou láhev od balených vod naplníme zcela vodou a
necháme alespoň 20 minut stát v klidu na světle. V případě,
že se u hladiny vytvoří zelený kroužek tvořený zelenými organismy ve tvaru "sekaného jehličí nebo zelené krupice" a voda
přitom zůstane čirá, jedná se z největší pravděpodobností o
sinice. Ještě jednodušším testem je vstupovat do vody opatrně (aby se nezvířily usazeniny ze dna) a pozorovat, zda se okolo kolen ve vodě vznášejí drobné zelené částečky. Když ano,
jedná se pravděpodobně o sinice.
3. Když už se rozhodnete pro koupání ve vodě obsahující sinice,
doporučujeme (je-li to možné) se po vykoupání osprchovat
čistou vodou a odstranit tak z pokožky řasy a sinice, které na
ní po pobytu ve vodě ulpěly. V tomto případě by kontakt těla
s vodou při plavání neměl být delší než cca 10 minut, což je
orientační doba; liší se u každého člověka například s věkem
a nepřímo ji lze stanovit jako "rozmočenou kůži prstů", která
více přijímá látky ze svého okolí.
4. Sledovat výskyt sinic u břehů, na návětrných stranách, v místech vstupu do vody, tam, kde si děti často hrají - varovat a
hlídat je před tímto rizikem.
5. Je třeba mít na paměti, že sinice jsou pouze jedním ze zdravotních rizik při koupání v přírodě. Při výběru vodní nádrže
nebo toku by se měl každý řídit vlastním rozumem a nekoupat
se ve vodě na pohled znečištěné (olejovými skvrnami na hladině, zápachem, vrstvami bahna apod.).
Bližší a průběžné informace jsou k dispozici na www.khszlin.
cz – koupací sezona. Prostřednictvím těchto webových stránek
lze na geoportálu ČR získat informace o jakosti vody všech 132
monitorovaných koupacích oblastí a 56 přírodních koupališť
v celé České republice. Informovat se o koupacích oblastech ve
Zlínském kraji můžete také na telefonním čísle KHS 577 210 266.
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ROZHOVOR
Mgr. Zdeněk Svoboda
▪ narozen 5. 7. 1927 ve Slavkově u
Uherského Brodu
▪ jako aktivní farář církve čs. husitské
sloužil na více místech ČR
▪ napsal řadu knížek s duchovní
tématikou pro děti a dospělé
▪ je autorem několika sbírek poezie
(např. Stan setkávání, Nezaklepávejte
mě slova)
▪ překládá poezii německých a
maďarských básníků (např. společně
s manželkou Jarmilou Svobodovou
– Kurt Marti – Něha a bolest, Joachim
Dachsel – Můj bratr osel a já)
▪ stále tvoří a poskytuje duchovní
pomoc nejen v rámci zlínského sboru
Zdeněk Svoboda.

foto: Petr Zákutný

Zdeněk Svoboda: Víra nemá být věcí zvyku
K čemu člověk v 21. století uprostřed
Evropy potřebuje víru?
K tomu, aby byl opravdu člověkem. To znamená být svobodný a ve svobodě odpovědný. Pokud neexistuje tato provázanost, stáváme se hříčkou nálad a nejrůznějších vlivů.
Pro člověka je velmi charakteristickou vlastností těkání, neumíme se soustředit, usebrat,
přepínáme svou pozornost jako televizní
programy, chvilku se nám líbí to, pak zas
ono a v konečném důsledku jsme rozpolceni
a nenalézáme vnitřní klid a štěstí.

Česká společnost patří podle statistik k nejateističtějším zemím v Evropě. Čím to je?
Působily na nás mnohé okolnosti, které k tomu vedly. Jednak to byl velmi silný
vliv církve, která v minulosti vystupovala
značně autoritativně a byla ve spojení se
státem, což bylo hodně nešťastné. Druhý
důvod vidím v ještě nedávné cílené ateistické výchově. Avšak už předtím zde existovalo velké hnutí, kdy se lidé chtěli naprosto
vymanit z jakéhokoliv církevního společenství v domnění, že budou–li se rozhodovat
sami, budou naprosto svobodní a nemusí
INZERCE
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mít obavy z nikoho nad sebou. Souviselo to
i s francouzskou revolucí a s jinými proudy
evropského myšlení.
Dnes mnoho lidí vyznává to, co Tomáš
Halík trefně nazývá něcismus ve smyslu,
že existuje něco nad námi. Neboli věří
svým způsobem, ale nechtějí mít s církví
nic společného. To se však poněkud vylučuje, protože kdo hledá Boha, hledá společenství, víra musí mít konkrétní obrysy.
A navíc tato neutralita je plytká, pokud se
vyhýbáme otázce po poslední spravedlnosti a pravdě.

Proč naopak obyvatelé našeho kraje stále mnohem více než jinde tíhnou k náboženství?
Do značné míry je to dáno tím, že zde byla
víra tak hluboce zakořeněná, až souvisela
téměř se zvykovostí. Pamatuji si z dětství,
že lidé považovali za naprosto samozřejmé
patřit k církvi a dodržovat příslušné obřady.
Zvláštní však bylo, že na toto téma nehovořili, všichni se tomu jakoby vyhýbali... Ovšem
to má jedno velké riziko: pokud člověk nad
otázkami víry nepřemýšlí, hrozí mu, že bude

rozlišovat život na nedělní a všední, které však
nemají mnoho společného. Tato zvykovost
je problematická hlavně v tom, že přijde–li
nějaký náraz zvenčí, pouhý zvyk najednou
nestačí k tomu, abychom se s onou zátěžovou situací vyrovnali. Víra má být promyšlená, střízlivá a zároveň pevná, abychom chápali, komu věříme a proč. V těchto základních
věcech nemůžeme být rozdvojeni, nelze se
domnívat, že naše soukromí je tak soukromé,
že nám do něj ani Bůh nemá co mluvit.

V čem tkví aktuální odkaz tří velkých
postav – sv. Cyrila, Metoděje a Jana Husa –
které si počátkem července připomínáme?
Cyril a Metoděj k nám přišli, aby zde zvěstovali evangelium. To bylo něco převratného.
Museli vynaložit obrovské úsilí, aby jim lidé
porozuměli. To je stálá výzva – udělat něco
pro ty, kdo jsou i dnes v pozici pohanů. U Husa
jde ještě navíc o zásadní postoj člověka, který
nemůže uhnout, je–li přesvědčen, že to, za
čím stojí, souvisí s onou poslední pravdou,
nebo chcete–li, s Kristem. Tím nám připomenul, že náš život má dosah na věčnost.
Helena Mráčková

KULTURA

Zlínské besedování se vrací ke kořenům
Zlín – Od 28. června bude Zlín
hostit již po sedmé mezinárodní festival tance a muziky
Zlínské besedování. Pořadatelé
ohlásili, že přijede o 15 souborů
méně, než vloni. „Rozhodli jsme
se tak proto, abychom se vrátili
k původní filozofii festivalu. Aby
soubory, které k nám přijedou,
nečekal jen maraton vystoupení,
ale aby měly vskutku čas pobavit se, pobesedovat, zatančit si,
předat si zkušenosti,“ vysvětlil organizátor akce Ivo Urban
ze slováckého souboru Vonica
s tím, že tato idea se v minulosti
ztrácela především kvůli velkému množství účastníků.
Na přehlídku zavítá 25 folklorních spolků ze čtyř zemí. Příznivcům folkloru se představí zlínské
dětské soubory Malá Vonica,
Kyjovánek, Vonička, Valášek či
Bartošův dětský folklorní soubor.

Baťův mrakodrap
Výstavy ve 3. etáži
(v pracovní dny 7 – 17 hod.)
Do 4. 7. Jak to vidíme my
Fotografie od regionálních
novinářů
10. 7. – 3. 8. Z ateliéru hedvábné zahrady
Prezentace česko – francouzského výtvarného projektu
Výstava ve 2. etáži
(denně do 22 hod.)
16. 7. – 5. 8. Putovní výstava
Interreg IIIA SR – ČR
O čerpání prostředků z Evropské unie

Českým zástupcem bude chrudimské Kuřátko. Na přehlídce
dále vystoupí například Vonica a Kašava ze Zlína, Ostravica
z Frýdku Místku, Bufo z Prahy,
Moraczewo z Polska nebo Sopron
Táncegyüttes z Maďarska. I když

festival bude hostit soubory ze
čtyř zemí, diváci se mohou těšit
také na ukázky folkloru mexického, španělského či irského.
Přes „zeštíhlení“ akce, které pořadatelé hlásí, by zatančit mělo
divákům na 600 účinkujících.
Veškerá vystoupení jsou plánována pod širým nebem na
třech hlavních scénách, a to na
náměstí Míru, před kostelem na
sídlišti Jižní Svahy a v areálu pod
malenovickým hradem. Doprovodným programem tak bude
žít celé krajské město a nebude
chybět ani beseda u cimbálu.
Organizátoři počítají také s tím,
že diváci nezůstanou pouze ve
své pasivní roli přihlížejících, ale
že se sami zapojí a naučí se třeba
nové tance.
Zlínské besedování potrvá do 1.
července a vstupné na jednotlivé akce je dobrovolné. 
(kov)

Obnovené sakrální umění v Chropyni
Chropyně – V zámecké galerii v Chropyni byla 20. června otevřena
výstava sakrálního umění Znovuzrozená krása, která představuje
restaurovaná umělecká díla z církevních sbírek Zlínského kraje.
Návštěvníci mohou obdivovat například obrazy, sochy, velikonoční
svícny, relikviář i další pamětihodnosti. Všechny historické předměty
sbírky byly v posledních několika letech odborně ošetřeny celkem
čtrnácti restaurátory s finanční podporou Zlínského kraje.
„Od roku 2002 pravidelně přispíváme na obnovu památek, mezi
něž patří i sakrální umění. A v tomto trendu chceme samozřejmě
pokračovat i v budoucnu, protože je naší povinností dobře se starat
o skvosty, které dokazují bohatou historii a kulturu našeho kraje,“
řekl hejtman Libor Lukáš. Výstavu, jež potrvá do konce září, připravilo pro letní návštěvníky Chropyně Muzeum Kroměřížska ve spolupráci se Zlínským krajem – odborem kultury a památkové péče
(hm)
krajského úřadu a s Arcibiskupstvím olomouckým. 

Filmovka letos představí brazilskou a kavkazskou tvorbu
Uherské Hradiště – Letní filmová
škola v Uherském Hradišti letos
dospěla do Kristových let – pořadatelé od 20. do 29. července připravili již její třiatřicátý ročník. Na
návštěvníky čeká cyklus Člověk
a stáří a také sekce brazilského
a kavkazského filmu a spousta
dalších zajímavostí. Každý cyklus
počítá s účastí filmových tvůrců
i odborníků a připraven je bohatý
doprovodný program.
„Letos jsme přišli na ideu uspořádat školu ve znamení stáří, jako
obranu proti trendu všeobecného průniku mládí do našich
životů. Chceme mladé generaci
naznačit, že stáří může být pozitivní,“ vysvětlil na tiskové konferenci ředitel LFŠ Jiří Králík s tím,
že v cyklu Člověk a stáří bude

uvedeno kolem padesáti filmů.
Brazilská sekce představí tamní
kinematografii v celém vývoji
od němé éry až po současnost.
Hlavním brazilským tvůrcem, na
nějž se festival zaměří, je Glauber
Rocha. Mezi pozvanými je například i přední brazilský spisovatel
Paulo Coelho.
Kavkazská sekce představí snímky
z Arménie, Ázerbájdžánu a především z Gruzie. Zvláštní pozornost
bude věnována arménskému
režisérovi i autorovi výtvarných
děl Sergeji Paradžanovovi.
Další cyklus představí laureáty prestižní francouzské filmové ceny Jeana Viga a uvede jej
osobně dcera slavného režiséra
Lucie Vigová. V cyklu věnovanému významným osobnostem

světové i domácí kinematografie
si návštěvníci připomenou mimo
jiné i 100. výročí narození několika slavných osobností, mezi něž
patří Katherine Hepburnová,
Laurence Olivier, Alberto Moravia nebo Jaroslav Foglar. Největší místo v této části programu
ale bude patřit tvorbě českého
režiséra a držitele dvou Oskarů
Miloše Formana a setkání jeho
přátel a spolupracovníků v čele
s Václavem Havlem.
V loňském roce se na Letní filmovou školu akreditovalo rekordních 4900 účastníků. Pořadatelé
tak letos chtějí více využít nový
vysokoškolský areál a zázemí
přehlídky přesunout do sportovní haly v těsné blízkosti hradišťských Městských kin. (kov)

Kam za kulturou
▪Skutečná smršť akcí se chystá v červenci v Buchlovicích a okolí. Herci
Slováckého divadla uvedou v kulisách
hradu Buchlova své slavné Rychlé šípy
(30. 6. až 4. 7. vždy ve 20.30 hod.)
a pohádku Princezny a loupežníci
aneb Zmatky kolem Katky (4. – 5. 7.
v 18 hod.). Dne 5. – 8. 7. je naplánována Růže na zámku – akce, při
níž záplava květin ozdobí interiér
buchlovického zámku. Kovářské slavnosti na Buchlově se uskuteční 14. 7.
a noční prohlídky tamtéž jsou v plánu
19. – 21. 7. Oblíbený Festival česneku
v zámeckých zahradách se koná 28. 7.
▪Jazzové akordy ovládnou druhý červencový týden Uherské Hradiště. Od
12. do 14. července se totiž ve slovácké metropoli uskuteční tradiční
česko-slovenská hudební přehlídka
Jazz Weekend. Své písničky přivezou
do Hradiště například pražští Yellow
Sisters nebo bratislavská kapela
Sitra Archa. Součástí čtvrtečního
koncertu bude také vernisáž výstavy slovenských výtvarných umělců,
mezi nimiž se letos poprvé představí
nadějná Eva Tkáčiková.
▪Oblíbená Pekařská sobota ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm se letos
koná 14. 7. Čtrnáctý ročník oslavy
prastarého cechu pekařského nabídne i ochutnávku pečiva z různých
koutů naší vlasti. Dřevěné městečko
bude ještě 20. – 21. 7. hostit festival
Romská píseň a na 29. 7. je připravena
Anenská pouť i s tradičním procesím.
▪Hedvábná zahrada – tak se jmenuje výstava kreseb a olejů české
výtvarnice žijící ve Francii, Daniely
Foltýnové, která začíná 7. 7. v galerii
předzámčí zámku Vizovice.
▪Historicky první společný koncert
Pavla Dobeše a jeho syna se koná
v sobotu 14. července v 16 hodin
v rámci tradičního hudebního festivalu Oldřichovický žejdlík v amfiteátru v Oldřichovicích u Napajedel.
Celodenní akce věnovaná autorské
folkové, country a bluegrass hudbě
se v případě nepříznivého počasí
koná v místním kulturním domě.
Na celodenním festivalu vystoupí na
čtrnáct kapel z celé České republiky.
▪Jubilejní patnáctý ročník hudebního festivalu Janáček a Luhačovice
se uskuteční od 24. do 28. července
v Lázních Luhačovice. Při pětidenním
programu zahrají umělci z celého
světa známější i méně známé skladby Leoše Janáčka, který právě v největších moravských lázních prožil
část svého života a složil tam také
několik svých významných děl.
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AkCE V ČERVENCI
KROMĚŘÍŽSKO

6. – 8. července
Bystřice pod Hostýnem
7. MFF Na rynku v Bystřici
Nesoutěžní přehlídka dětských a dospělých folklorních
souborů z ČR a zahraničí. Společenský dům SUŠIL, náměstí
Bystřice pod Hostýnem.
7. července
Holešov
Bikemaraton Drásal 2007
Tradiční náročný cyklistický
závod
7. července
Ranč Kostelany
Americký den nezávislosti
Předvedení Old US Cars, indiáni, kovbojové, 9th regiment
americké armády

20. – 29. července
Uherské Hradiště
Letní filmová škola
29. července
vrch Javořina –
česko–slovenské pomezí
Slavnosti Čechů a Slováků na
Javořině
Tradiční setkání na hranici
republik, kulturní vystoupení
VSETÍNSKO

7. července 9 – 17 hod.
Velké Karlovice
Den hrnčířů u Karlovského
muzea
U Karlovského muzea k vidění
práce hrnčířů, zájemci mohou
zkoušet svou zručnost.

3. července v 19.30 hod.
Manský sál
Koncert Bella – Dona

17. července v 19.30 hod.
Sněmovní sál
Collegium musicum Brno
– Musica da camera

24. července v 19.30 hod.
Manský sál
Láska v hudbě mistrů
UHERSKOHRADIŠŤSKO

1. července
Částkov
O Křišťálový pohár hejtmana ZK
Soutěž v hasičském sportu
12. – 13. července
Uherské Hradiště
Reduta – Hallo Jazz Weekend
– Jazzový festival pořádá J.DProduction s Klubem kultury
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29. července v 9. 30 hod.
Anenská pouť
Tradiční krojované procesí
z farního kostela Všech svatých
do muzea, prodej pouťového
zboží, atrakce pro malé i velké
ZLÍNSKO

12. – 15. července
Vizovice
Masters of Rock – mezinárodní
rockový festival
7. – 17. července
Rožnov p. Radhoštěm
VIII. Hudební ateliér 2007
21. července
Horní Bečva
Hotel Valaška
IV. Valašský orieňťák na horském kole
22. července
Hovězí
Tradiční pouť

19. července v19.30 hod.
Kostel sv. Mořice
Vokálně experimentární soubor Affeto

28. července
Den řemesel a setkání
kovářů
17. ročník tradičního setkání
mistrů starých řemesel – tesaři, kováři, kameníci, bednáři,
koláři a další řemeslníci

4. – 8. července
Zlín
Mistrovství ČR mladých hasičů
a dorostu

Arcibiskupský zámek
Kroměříž

10. července v 19.30 hod.
Sněmovní sál
Pastoral comedia

21. července
Romská píseň
XIII. ročník mezinárodního
romského festivalu

Valašské muzeum v přírodě – Dřevěné městečko
Rožnov pod Radhoštěm
1. – 13. července
Krásné lilie z celého světa
Celostátní výstava lilií
6. července
Já mám srdce jako z medu
Pořad věnovaný medu, včelařství, perníkářství a voskařství
7. července
Hejův nožík
11. ročník mezinárodního
setkání řezbářů
14. července
Pekařská sobota
14. ročník – oslava prastarého
cechu pekařského, ochutnávka pečiva z různých koutů
naší vlasti

14. července
Oldřichovický žejdlík
Open air festival folkové,
country a bluegrass hudby
14. července
Hrad Lukov
Noční prohlídka se strašidly
22. – 28. července
Luhačovice
Festival Janáček a Luhačovice
27. – 28. července
Fryšták
Fryštácká Skalka
Automobilová off–roadová
soutěž
28. července
Vlčková
Vlčkovská lávka
Netradiční sportovní klání,
přejezd rybníka na nejrůznějších strojích
31. července – 11. sprna
Luhačovice
Akademie Václava Hudečka
– Luhačovice 2007

SPORT

Vsetín se extraligy nevzdá bez boje
Vsetín – Valná hromada Asociace profesionálních klubů (APK)
vyřadila hokejisty Vsetína z extraligy. Jako oficiální důvod uvedla
porušení licenčních podmínek za
uplynulou sezonu a nevyřešení
všech finančních závazků.
Valaši s vyloučením z extraligy
nesouhlasí a hodlají se bránit.
„Klidně i soudní cestou,“ ujistil
manažer Vsetína Oldřich Štefl.
„Uděláme vše pro to, aby u nás
extraliga zůstala,“ potvrdila za
majoritního vlastníka klubu – vsetínskou radnici – starostka Květoslava Othová.
Rozhodnutí APK vyvolalo v kabině hokejistů velkou bouři nevole.
„Jde o komplot českých klubů. Už
dlouho se snaží Vsetín z extraligy
vyšoupnout, z nějakých důvodů
jim vadí,“ upozornil trenér Jan
Neliba na fakt, že proti setrvání
Valachů v nejvyšší soutěži hlasovalo všech deset českých účastníků nejvyšší soutěže. „Důvody pro

naše vyřazení jsou směšné. Vsetín
není jediný klub v české extralize,
který má finanční problémy. Žádný jiný klub na to ale nedoplatil,
takže šlo jen o záminku. Tímto
rozhodnutím nás pánové z Asociace profesionálních klubů připravili o práci, nevíme, co s námi
bude,“ rozčilovala se jedna z opor
vsetínského hokeje – brankář
Radovan Biegl.

Jako opaření zůstali z vyřazení Vsetína z extraligy fanoušci.
„Pořád to nechápu. Je to stejné,
jako by někdo cizí zavřel některému podnikateli firmu. To přece
nejde,“ podivoval se jeden z nich.
„Získali jsme šest titulů, to se
neodpouští,“ přidal se další.
Konkurenční RI Okna Zlín vyloučení Vsetína nepovažuje za šťastný krok. „Hlasovali jsme proti
vyřazení. Jde o zbytečně tvrdé
rozhodnutí,“ vysvětlil Miroslav
Michalovský, generální manažer
zlínského klubu.
Pokud Vsetín extraligu neuhájí,
není vůbec jisté, v jaké soutěži
v příští sezoně nastoupí. Jisté
je, že první ligu ani druhou hrát
nemůže, jejich účastníci jsou již
známi. „Podle platných pravidel by se měl Vsetín přihlásit do
nejnižší soutěže, tedy Krajského
přeboru,“ uvedl Tomáš Jankovič,
který má tuto soutěž ve Zlínském
kraji na starosti. 
(dvo)

Záchrana v posledním kole

Veslaři získali prvenství

Luhačovice – Sezonu jako ze špatného snu mají za
sebou prvoligoví kuželkáři Sokola Kare Luhačovice. Původně aspirant na některou z medailí se
nakonec zachránil v nejvyšší soutěži až výhrou
v posledním kole.
V závěrečném utkání proti Zábřehu šlo domácím
o všechno. „Pokud bychom prohráli, s největší
pravděpodobností by nás čekal sestup,“ přiznal
hrající trenér Luhačovic Petr Kudláček. Jeho tým
nakonec drama zvládl a vyhrál v poměru 12:4,
o soutěž níž tak sestoupil právě Zábřeh a Dačice.
Sezona se Luhačovickým nepovedla především
kvůli výkonům v kuželnách soupeřů. „Nevozili
jsme body z venku a protože jsme nebyli ani
doma stoprocentní, byl z toho boj o záchranu,“
konstatoval trenér. Podle něj čeká sokoly generační výměna. „Musíme najít mladou krev, přeci
jen už máme v týmu tři hráče starší padesáti
let,“ prozradil Kudláček.
(dvo)

Otrokovice – Nečekaného úspěchu dosáhl Veslařský klub Jiskra Otrokovice. Jeho členové dokázali
vyhrát první ročník prestižní mezinárodní regaty
O pohár starosty města Hodonína.
Regaty se zúčastnily všechny věkové kategorie od
mladších žáků po dospělé. Konečný součet výsledků vyzněl nejlépe pro otrokovické veslaře. „Bylo
to příjemné překvapení, vůbec jsme to nečekali,“
uvedl místopředseda oddílu Jiří Kubíček. Podle
něj byli z triumfu Jiskry domácí závodníci pořádně
zklamaní. „Počítali s prvním místem, oni i starosta.
Jenže my jsme byli lepší,“ těšilo Kubíčka, jenž chválil hlavně mládežníky. „Přispěli k prvenství více než
dospělí,“ uvedl.
Přestože otrokovický oddíl funguje už od třicátých
let minulého století, vítězství z Hodonína má mezi
početnými úspěchy své místo. „Potěšilo nás, ale
zároveň jej nepřeceňujeme. Už se navíc chystáme
na další závody,“ uzavřel Kubíček. 
(dvo)

Barumka letos nabídne divákům špičkové evropské jezdce
Zlín – Skvělé jezdecké obsazení
slibují pořadatelé 37. ročníku
automobilového závodu Barum
rally Zlín. Fanouškům by se měli
představit například předchozí
vítězové závodu, Francouz Simon
Jean Joseph a Ital Renato Travaglia nebo špičkový tuzemský jezdec Roman Kresta.
Na trati se objeví řada kvalitních
vozů, z nichž patnáct by mělo
být z atraktivní kategorie Super
2000. Účast přislíbila hned šestice továrních týmů.

Na start „barumky“ láká rallyová esa i fakt, že závod je poprvé
nejen součástí mistrovství Evropy, ale také seriálu Intercontinental Rallye Chalenge (IRC), který
sdružuje bývalé podniky mistrovství světa a ambiciózní účastníky
šampionátu starého kontinentu. „Stejně jako další podniky
IRC bude i Barum rally přenášet
satelitní program Eurosport. I to
přispívá k atraktivitě letošního
ročníku,“ pochvaluje si ředitel
soutěže Miloslav Regner. „Start

na barumce je jednou z mých
priorit pro tuto sezonu,“ prozradil Roman Kresta, kterému se
v prakticky domovském závodě
obvykle daří.
Na účastníky i diváky čekají zajímavé změny na trati. Do seznamu patnácti rychlostních zkoušek se vrátí například úsek, který
se jel naposledy před patnácti
lety. „Jiná bude také atraktivní
městská zkouška, která bude
o něco delší,“ navnadil motoristické fanoušky Regner.
(dvo)

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
▪Fotbalisty Tescomy Zlín povede
i v příštích dvou sezonách trenér Pavel
Hoftych. Krátce po ukončení úspěšných
záchranářských bojů v první lize s ním
vedení klubu uzavřelo novou smlouvu.
„Zní na dva roky s opcí na případný další rok,“ svěřil se Hoftych.
▪Fotbalový klub 1. FC Slovácko má
nového majitele. Pražský právník Jan
Řezník jej prodal uherskohradišťskému
podnikateli Zdeňku Zemkovi. Ten chce
udržet stávající kádr a hned v nadcházející sezoně se pokusit o návrat oddílu
do první ligy.
▪Novým trenérem interligových házenkářek Zlína se stal Luboš Amberský.
Ambiciózní kouč vedl v posledních
sedmi letech ŠKP Bratislava. Moravskému oddílu se upsal na dva roky.
„V nadcházející sezoně budou našimi
hlavními cíly udržení v interlize a další
zapracování odchovankyň do sestavy,“
prozradil Amberský.
▪Jaroslav Balaštík se stal největší letní
posilou extraligových hokejistů RI Okna
Zlín. Kanonýr se do mateřského oddílu
vrací po dvou letech, které strávil v NHL
a ve Švédsku. „Návrat do Zlína byl mojí
prioritou,“ nezastíral Balaštík, který
podepsal smlouvu na jeden rok s opcí.
S platem kolem pěti milionů korun je
nejdražším hokejistou v historii klubu.
▪Triatlonista Petr Vabroušek obhájil
loňské prvenství v závodě ve Vídni. Dva
kilometry plavání, 82 kilometrů na kole
a 20 kilometrů běhu zvládl za 3:47:17
a vytvořil tak nový traťový rekord. „Forma byla, což výsledný čas jen potvrdil,“
pochvaloval si Vabroušek.
▪ Významného mezinárodního úspěchu
dosáhl zlínský atlet Petr Spáčil. Zvítězil
ve 12. ročníku Ultraběhu v New Yorku,
když během deseti dnů zdolal 1078
kilometrů a dokázal se prosadit v konkurenci 82 běžců z 18 zemí.
▪Nezvyklého soupeře si 22. 5. pozval
tým unifikované kopané SK Duha Zlín,
v jehož řadách nastupují především
hráči s mentálním postižením. Místo
obdobných týmů, s kterými se pravidelně utkává na domácích i zahraničních
turnajích, tentokrát zlínský klub vyzval
tým V.I.P. sportovců, politiků a novinářů Zlína. V základním čase skončilo
benefiční utkání, v němž se divákům
představili také hokejisté týmu RI Okna
Zlín či hráči FC Tescoma Zlín, remízou
6:6. O výsledku tak rozhodly až penalty, v nichž dominoval pořádájící tým.
Benefiční utkání se uskutečnilo v rámci
dne otevřených dveří na Základní škole
speciální a Praktické škole při Dětském
domově Zlín, pod kterou klub unifikované kopané patří.
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KŘÍŽOVKA

Soutěžíme o sadu opalovacích krémů 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 31.7. 2007. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: opalovací krémy – 122. došlá správná
odpověď, propagační předměty – 12., 36., 64., 81., 113., 139., 193., 201., 232., 257. 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 : Mnoho „tajenka č. 1“, „tajenka č.2“ myšlenek. Dávné přísloví
Výherci křížovky z květnového vydání: Hlavní cenu – venkovní gril vyhrává: Jarmila Machů – Zlín. Propagační předměty získávají: Monika Štěpánková – Luhačovice, Jiřina Skýpalová – Chvalčov, Marie Vlčková – Kelč, Ryšávkovi – Hulín, Ladislava Gondová – Luhačovice, Staša Černochová – Zlín 4, Pavel Dušek
– Vsetín, Leona Vlachynská – Popovice, Tereza Cibulcová – Rožnov pod Radhoštěm, Jiří Jedlička ml.- Kroměříž. Tajenka zněla: Věrný přítel je medicínou duše.

Vyhrajte v soutěži spací pytel

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:

odpověď. Další ceny obdrží 1., 36., 75.,108.,
163. 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 zářijovém vydání magazínu Okno do
kraje a také na našich internetových stránkách www.oknodokraje.cz.

SOUTĚŽ

ihy}¾shr
Kolik mikroregionů je ve Zlínském kraji?

První cenou je spací pytel, dalšími cenami
propagační předměty. Vyhrává 149. správná

Výherci soutěže z květnového vydání:
Ve Zlínském kraji se nachází 9 kulturních
památek.
První cenu slunečník vyhrává: Jiří Zelina – Zlín
- Malenovice. Propagační předměty získávají:
Ladislav Drábek – Holešov, Marie Svobodová
– Zdounky, Vladimír Trčka – Otrokovice, Kristýna Julinová – Lukov u Zlína, Silvie Sigmundová – Kroměříž.

INZERCE

iê÷êsê÷ê
tBd>êd ê÷ê{
z5Bê5?

uOBêê¾êdBêêU 

U
B

jê{±êêêê÷ê}lsrv¾thsvvijovkêihy}êshr

14

5
ê
5?ê 

B
5B




Okno do kraje / červenec 2007

z{lkpzrvêsu
i:ê¡¡¦¨±ê§¦¥êª¢êêv{yvrv}pjl
{®êÐ¤¢ªê¥§§ê¡¥¨ê£¢¦
Ð¤¢ªê¦ª¥ê¢©§ê¡¦¤
m®êÐ¤¢ªê¥§§ê¡¥¨ê£¢§
l¾®êÍ
}Bêê}5êdBêêê5êê ·
5êê÷êU5êê÷êOUêê÷ê >ê

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.
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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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