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SUPER
CENY!
HPL

TS 790

CENA PNEU S DPH při 4 kusech
Škoda Favorit, Felicia - 165/70 R 13 HPL
Škoda Fabia 165/70 R 14 HPL, TS 780
HPL
Škoda Fabia 185/60 R 14, TS 780
Škoda Octavia 195/65 R 15 TS 790
. . . a spousta dalších rozměrů

NOVINKA!

539,- Kč
665,- Kč
755,- Kč
791,- Kč

TS 790

Nová technologie GREEN DIAMOND
s krystaly křemíku pro lepší záběr!

- rychlostní koeﬁcient až do 240 km/hod
- záruka po dobu životnosti pneu!
- zakoupené pneu Vám můžeme i přezout!

Slušovice - Nové Dvory, tel.: 577 982 293, fax: 577 981 695,
e-mail: pneuvranik@pneuvranik.cz, www.pneuvranik.cz

ÚVODEM

titulní strana
Slavnosti vína Uherské Hradiště
strana 3
úvodník
přehled událostí
strana 4
zpravodajství z kraje
strana 5
téma měsíce
Valašské muzeum v přírodě
strana 6
vyhodnocení ankety čtenářů
strana 7
informace krajského úřadu
strana 8
informace krajského úřadu
strana 9
informace krajského úřadu
HZS Zlínského kraje
strana 10
rozhovor s Radkem Brzobohatým
strana 11
zprávy z kultury
strana 12
tipy na výlet
strana 13
sport ve Zlínském kraji
strana 14
křížovka, soutěž

Vydavatel:
Zlínský kraj ve spolupráci
s HEXXA komunikační agentura s.r.o.
Registrace MK ČR E 16332
Vychází v nákladu 256.000 ks jednou
měsíčně, uzávěrka 10. den měsíce.
Distribuce do všech schránek ve Zlínském
kraji a na určená místa. Neprodejné.
foto titulní strana: agentura DIOS
Redakce:
Pekárenská 42, Zlín
tel./fax: 577 011 480
e-mail: redakce@oknodokraje.cz
Redakční rada:
Libor Lukáš, Ing. Jindřich Ondruš,
PhDr. Zdeněk Szpak, Mgr. Patrik Kamas,
Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. Helena
Mráčková, PhDr. Magda Gregarová, David
Grác, Michal Kratochvíl, Mgr. Zdeněk Dvořák
Inzerce:
Jaroslav Střecha - 777 86 26 25
Eva Křeková - 604 420 348
e-mail: inzerce@oknodokraje.cz
Distribuce:
Česká pošta, s.p., tel.: 577 00 41 13
Tisk:
Moraviapress a.s.

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

Vážení spoluobčané,
v následujících řádcích bych se rád v širších souvislostech věnoval
tématu, které je v současné době velmi živé v jedné části našeho kraje,
jeho dopad je přitom zásadní pro celý náš region. Jde o mezinárodní
projekt budování rychlostní silnice R 49, která spojí českou a slovenskou dálniční síť přes Zlínský kraj, a to od Hulína a Kroměříže, kde se
dálnice již buduje, až po Povážskou Bystricu.
Výstavba této komunikace se díky možnosti financování z evropských
fondů výrazně přiblížila, což je z hlediska napojení kraje a jeho dopravní dostupnosti a možností dalšího rozvoje dobrá zpráva. Na druhou
stranu se objevují hlasy, které tento záměr začínají zpochybňovat
a chtějí hledat jiné varianty umístění trasy. V této souvislosti je třeba
připomenout, že jde o dlouhodobý proces přípravy a umístění komunikace v hustě obydleném a urbanizovaném území, který trvá již více než deset let. Po celou dobu se hledala ideální trasa vedení česko – slovenského spojení v hornatém území mezi Bílými Karpaty a Beskydy. Jako alternativa nejšetrnější k přírodě
byla vybrána trasa Lyseckým průsmykem, která je nyní v přípravě. Proto je třeba si říci, že návrhy na nové
trasování prakticky znamenají návrat do bodu nula a další léta projednávání možností, které již na stole
jednou byly, a to bez zřejmého výsledku. Podstoupili bychom riziko toho, že kvůli časovým průtahům
ztratíme možnost získat finance z evropských zdrojů.
Chápu, že pro občany v určitých územích není lehké stavbu jednoduše akceptovat, také proto jsem navrhl
zřízení speciální komise, kde mají být připomínky projednávány a hledána řešení, která se co nejméně
dotknou krajiny i lidí. Vítám totiž věcnou diskusi v této zásadní věci a nebráním se rozumným podnětům.
Uvědomuji si, že prosazujeme rozsáhlý projekt, který je třeba velmi citlivě zasadit do přírody tak, abychom
s ní dokázali žít v souladu. Vnímám však také to, že diskuse je díky předvolebnímu období mnohem živější,
než by byla v jiné době. Musím však naznačit také další souvislosti. Na stránkách tohoto čísla magazínu
naleznete vyhodnocení rozsáhlé ankety mezi našimi občany, firmami a dalšími institucemi, která měla
definovat slabé stránky a priority rozvoje Zlínského kraje. Za jednoznačnou slabinu byla respondenty
označena kvalita dopravní dostupnosti a nenapojenost regionu na dálniční síť. Zlepšení této oblasti je
definováno jako rozvojová priorita. Je zde tedy patrný určitý rozpor. Na jedné straně si výstavbu nových
komunikací, které umožní podnikání a tvorbu pracovních míst, v kraji přejeme. Na druhé straně v okamžiku, kdy se záměry přibližují realitě, ozývají se hlasy, které je zpochybňují.
V případě, že bych teoreticky připustil, že celou věc začneme přehodnocovat od bodu nula, musel bych se
ptát: Je férové nyní přesouvat trasu tam, kde se s ní nikdy nepočítalo, lidé tady v dobré víře a promyšleně
postavili své bydlení a teď se má situace změnit? Odpověď bude ne. Protestovala by jen jiná skupina lidí,
z jiného území, používala by však stejné argumenty a navíc by měla pocit, že jsme se odklonili od toho, co
jsme dlouhodobě projednávali. Je tedy zřejmé, že pokud bude komunikace realizována, vždy zazní určité
hlasy proti ní, byť pro kraj a drtivou většinu jeho obyvatel bude tento projekt přínosem.
Na závěr a v této souvislosti bych měl vzpomenout také na to, že ani Tomáš Baťa neměl vůbec jednoduché
prosazování některých svých významných infrastrukturních záměrů, které se postupem let ukázaly jako
zásadní pro rozvoj celého regionu. A také u něj velká rozhodnutí potřebovala odvahu a podporu těch,
kteří si jejich význam uvědomovali v širších souvislostech a dlouhodobém horizontu.

SLOVO HEJTMANA

OBSAH

Libor Lukáš
Váš hejtman

AKTUÁLNĚ
▪ Přesně 1352 lidí se zařadilo do krojovaného průvodu, který zahájil tradiční Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek v Uherském Hradišti. Krojovaní lidé z bezmála pěti desítek měst a obcí Slovácka
tak vytvořili ustanovující český rekord v počtu krojovaných v jednom průvodu (foto titulní strana).
▪ Na Velké Javořině v Bílých Karpatech bude prales. Správa chráněné krajinné oblasti totiž přestane
do vývoje části lesa zasahovat a vše ponechá na přírodě. Turisté budou moci do lokality i nadále vyrážet
po turistických stezkách.
▪ Vlakové nádraží ve Vsetíně čeká rozsáhlá rekonstrukce, která zcela změní jeho podobu. Modernizace si podle odhadu vyžádá více než 750 milionů korun. Změn se dočkají především nástupiště, ke
kterým povede podchod. Vsetínské nádraží je také zařazeno do projektu Českých drah nazvaného Živá
nádraží. Cílem je nabídnout cestujícím kvalitnější a širší služby.
▪ Hoteliéři a provozovatelé kempů ve Zlínském kraji přivítali v letošním druhém čtvrtletí bezmála 137 tisíc hostů. Proti stejnému období loňského roku je to takřka o pět procent více. Nárůst počtu
návštěvníků v celé České republice byl ale ještě vyšší. Cizinců bylo ve Zlínském kraji v dubnu, květnu
a červnu asi 20 tisíc.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Cimburk opravují také cizinci
Koryčany - Čilý stavební ruch panuje na zřícenině hradu Cimburku u Koryčan. Na tamní
historické památce se opět koná takzvaný
workcamp, do kterého se sjeli dobrovolníci ze tří kontinentů. Mladí lidé z Kanady,
Japonska nebo Ukrajiny pomáhají především
při pomocných restaurátorských pracích
a také se částečně podílejí na archeologickém výzkumu. Hlavní náplní letošního pracovního tábora je konzervace hradní kaple.
Bývalí mukli vzpomínali na kamarády
Svatý Hostýn - Na své přátele, kolegy či
příbuzné, kteří přišli o život k komunistických věznicích bývalého Československa,
si počátkem září na Svatém Hostýně vzpomněly stovky lidí. Už počtrnácté se tak totiž
u památníku obětí komunistického režimu
konalo setkání politických vězňů, kteří byli
určeni k likvidaci, a přesto se jim podařilo
přežít. Uctili tak památku těch, kteří byli
v pracovních lágrech utýráni.
Jako součást vzpomínek se sloužila i slavnostní mše svatá, kterou celebroval opat Strahovského kláštera Michael Josef Pojezdný.
Klíšťová encefalitida už dorazila
i do Zlínského kraje
Uherskohradišťsko - Přestože patří Zlínský
kraj mezi lokality s nejmenším výskytem
nakažených klíšťat, objevily se počátkem
září letošní první dva případy lidí nakažených
klíšťovou encefalitidou. Nemocní lidé
z Uherskohradišťska proto skončili na infekčním oddělení v nemocnici. V celé republice
se oproti loňsku zvýšil počet nakažených až
o polovinu. Odborníci proto upozorňují na
rizika nákazy. Při vycházce do přírody by si
lidé měli oblékat vhodný přiléhavý oděv
a používat repelenty. Po návratu by měla
následovat důkladná prohlídka.
Absolventi zvýšili po prázdninách
v kraji míru nezaměstnanosti
Zlínský kraj - O tradiční poprázdninové zvýšení míry nezaměstnanosti se opět postarali
absolventi středních škol a odborných učilišť.
Těm totiž skončilo chráněné období a ti, kteří
práci nesehnali, se měli přihlásit na Úřad
práce. Jen do konce srpna tak učinilo celkem 971 absolventů. Míra nezaměstnanosti
ve Zlínském kraji tak vzrostla o celé jedno
procento, když dosáhla hodnoty 8,22%. Na
konci měsíce srpna úřady práce Zlínského
kraje evidovaly celkem 26 380 uchazečů
o zaměstnání. Na konci července přitom úřady práce evidovaly 3 991 volných pracovních
míst, na konci srpna již 4 304.
Bystřice má pomník napoleonským
vojákům
Bystřice pod Hostýnem - Památník obětem slavné Napoleonovy bitvy u Slavkova
postavili v Bystřici pod Hostýnem členové tamní Asociace 8. historického pluku
francouzské řadové pěchoty z Buchlovic.
Památník má připomenout, že v bystřickém
lazaretu zemřely desítky zraněných vojáků.
Ti pak byli pochováni do společného hrobu
v místech starého bystřického hřbitova.

Stavba R49 začne zřejmě příští rok
Zlín – Výstavba prvního úseku
rychlostní komunikace číslo 49
mezi Hulínem a Fryštákem začne
zřejmě v příštím roce. Stavba má
zásadně vylepšit dopravní infrastrukturu v regionu a propojit
českou a slovenskou dálniční síť,
a to od Hulína až po slovenskou
Povážskou Bystricu. Náklady
na 17 kilometrů prvního úseku
odhaduje Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na 6, 9 miliardy korun.
V rámci přípravy této části trasy již například kraj dopředu
po vzájemné dohodě vykoupil
nemovitosti od lidí ve Fryštáku.
Ze Zlína povede k silnici přivaděč, čímž krajské město získá
napojení na dálniční síť. Podle
ŘSD to ale bude až v roce 2010.
O dalších etapách výstavby silnice se nyní jedná.
Silnice R49 začne sjezdem
z budoucí dálnice D1 u Hulína.
Široká bude 24,5 metru a umožní jízdu rychlostí až 120 kilome-

trů v hodině. Podle odborníků
by po ní mělo denně projet asi
15 tisíc automobilů. Z rychlostní
trasy povede přivaděč do Zlína,
a to fryštáckým údolím, kolem
ulice Sokolovská a čtvrtí Zálešná s napojením na silnici I. třídy
u supermarketu ve východní
části Zlína. Zde již příprava stavby započala, probíhá demolice
objektů, které budou muset silnici ustoupit. Náklady na tuto
připojovací komunikaci mají být
několik stovek milionů korun.
Další etapy budou, především
z technického hlediska, složitější. Navíc lidé z některých měst
a obcí začali zpochybňovat současnou trasu a její podobu. Třeba
obyvatelé Vizovic a části okolí
se domnívají, že silnice naruší
přírodu. Navrhují proto výstavbu tunelů. Hejtman Libor Lukáš
uvedl, že kraj chce hledat kompromisy tak, aby umístění stavby do hustě osídleného území

v hornaté části kraje bylo co
nejšetrnější. Proto vznikla komise, která bude platformou pro
komunikaci a hledání řešení
v komplikovaných úsecích.
Plánovaná silnice z Hulína až na
hranice se Slovenskem měří asi
70 kilometrů. Na hranicích na ni
má navázat slovenská komunikace R6. Vytvoří se tak druhé propojení dálničního typu mezi Českou republikou a Slovenskem.
Podle původních odhadů by
měla být celá komunikace R49
dokončena v roce 2015. Podle
ministerstva dopravy jde o silnici, která patří k prioritám dopravního systému země a je připravena k financování z Evropské unie
v letech 2007 až 2013. Pro Zlínský
kraj znamená realizace tohoto
napojení do průmyslové oblasti
Pováží také otevření nových příležitostí pro místní podniky, zlepšení zaměstnanosti a související
hospodářský růst.
(nej)

OBILÍ BYLO LETOS MÉNĚ
Zlín - Teprve v polovině září

Nový pavilon otevře 14. října ZOO Zlín. Tropická hala Yucatan bude
kombinovanou halou rostlin a zvířat středoamerického pralesa. V interiéru návštěvníci objeví expozice lenochodů, stromových mravenečníků,
voliéru s papoušky či jihoamerickými opicemi a vodní nádrže s krokodýly, sladkovodními želvami a rybami. Bez omezení se tam budou volně
pohybovat opičky a jihoameričtí ptáci.
(kra) vizualizace ZOO Zlín

Z Kašavy odešli po letech uprchlíci
Kašava - Pobytové středisko
v Kašavě, kde ještě před několika týdny bydleli uprchlíci, začaly
využívat sociálně slabé rodiny,
které nemají na placení nájemného v bytech. O zrušení pobytového střediska k poslednímu srpnu
rozhodlo ministerstvo vnitra.
Středisko v Kašavě může ubytovat až 80 lidí. Jde především
o rodiny, které byly vystěhovány

4 ■ Okno do kraje / říjen 2006

bez náhrady, či lidi, kteří na přidělení bydlení teprve čekají. Ubytovat se zde ale mohou také ženy
a muži bez přístřeší. Zařízení
vlastněné soukromou společností je nyní zaplněno asi z poloviny.
Důvodem zrušení pobytového
střediska v Kašavě, které fungovalo šest let, je úbytek uprchlíků. Podle ministerstva vnitra jde
o dlouhodobý jev.
(nej)

ukončili zemědělci ve Zlínském kraji žně. Jejich průběh
totiž narušilo deštivé počasí.
Více ale farmáře trápí spíše
nižší hektarové výnosy a kvalita obilí. Proti loňsku sklidily
zemědělské podniky v kraji
z hektaru až o pětinu méně.
Pokles výnosů je patrný
například u hlavní obiloviny, kterou je ozimá pšenice.
Na Kroměřížsku z jednoho
hektaru sklidili průměrně 5,7
tuny, loni to bylo 6,6 tuny. Na
Zlínsku výnos poklesl z 4,9 na
4,25 tuny, v okresu Uherské
Hradiště z 5,1 na 4,3 tuny a na
Vsetínsku z 4,5 na 4,2 tuny.
Pšenice ani ječmen navíc
většinou nemají potřebnou
kvalitu, aby je bylo možné
využít pro potravinářské účely. Za potravinářskou pšenici
či sladovnický ječmen přitom
zemědělci utrží více peněz,
než když obilí prodávají
například na krmení. Na některých místech dokonce obilí
kvůli počasí vyklíčilo. Farmáři
jej proto ani nesklidili.
Podle krajské agrární komory
letos zemědělci ve Zlínském
kraji oseli obilovinami bezmála 50 tisíc hektarů.
(nej)

TÉMA MĚSÍCE

Valašské muzeum láká návštěvníky již desítky let
AKCE V ŘÍJNU, LISTOPADU A PROSINCI 2006
▪ 6. 10. v 18.30 hod. - Podzimní putování s broučky Valašským královstvím
Dětský lampionový průvod. (Dřevěné městečko)
▪ 18. 10. – 2. 11., 9 – 16 hod. Úroda z polí, zahrad a sadů...
aneb Valašský hortikomplex Výstava ovoce, zeleniny, obilovin a dalších plodin
pěstovaných v minulosti na Valašsku. (Dřevěné městečko)
▪ 2. 11. od 16 hod. Mše svatá za zesnulé, pochované na Valašském slavíně
(Dřevěné městečko)
▪ 5. 12., 15 – 20 hod. Mikulášský podvečer
Večerní prohlídka s mikulášskou nadílkou (Dřevěné městečko)
▪ 6. 12. – 9. 12., 8 – 16 hod. Vánoce na dědině (Valašská dědina)
▪ 11. 12. – 15. 12., 8 – 16 hod. Vánoce na dědině (Valašská dědina)
▪ 9. 12., 8 – 16 hod. Vánoční jarmark (Dřevěné městečko)
Nabídka dárků tradičních řemeslníků doprovázená zvykoslovným programem
Valašská dědina.

foto: archiv VMP

Není příliš mnoho turistických lokalit ve Zlínském kraji, která
lze navštěvovat po celý rok. Jednou z nich je Valašské muzeum
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Právě nyní je unikátní areál
muzea pro mnohé návštěvníky nejkrásnější. Začíná totiž zářit podzimními barvami, doplněnými typickou valašskou architekturou.
Myšlenka na vznik muzea patřivřeno veřejnosti již v polovině
la potulnému malíři porcelánu,
dvacátých let minulého století.
fotografovi a grafikovi BohumíByly do něj přeneseny domy
ru Jaroňkovi, který v roce 1895
z rožnovského náměstí, k nim byl
navštívil v Praze národopisnou
později přistaven kostel podle
výstavu, jejíž nejobdivovanějvzoru kostela ve Větřkovicích
ší částí byla „výstavní dědina” a kopie fojtství z Velkých Karlovic.
s valašskou osadou, jak ji navrhl
Doplňky obytných staveb tvoří
architekt Dušan Jurkovič. Přehospodářská stavení, zvonice,
stože k výstavbě muzea jako
studny. V Dřevěném městečku
takového došlo až několik let po
se od února do prosince konají
válce, byl na základě této zkušerůzné lidové slavnosti připomínosti v roce 1913 předložen jeho
nající zvyky a tradice obyvatel
první projekt. V roce 1925 se pak
tohoto regionu. V 60. letech 20.
v areálu nově vzniklého muzea
století došlo k realizaci druhého
v přírodě konal první valašský
areálu muzea, Valašské dědiny,
folklorní festival Valašský rok.
která se stala věrnou a pravdivou
kopií modelu původní dědiny
Pod muzeum spadají tři samočítající kolem 40 objektů. Mlýnstatné areály.
ská dolina, třetí areál muzea,
Dřevěné městečko, které je nejstarším z nich, bylo poprvé otebyla zpřístupněna veřejnosti až

▪ 16. 12. a 17. 12., vždy v 17 hod. – Živý Betlém (Dřevěné městečko)
v roce 1982 a představuje technologie mlýnářských, pilařských,
hamernických a valchařských
prací. Valašské muzeum v přírodě obhospodařuje také oblíbený
areál staveb na Pustevnách.
Areál je také místem různých
tematických výstav.
Návštěvníci tak mohou zhlédnout například stálou expozici
kočárků a veteránů nebo výstavu
moravských, slezských a slovenských řezbářských prací. Valašské
muzeum v přírodě je také vydavatelem různých publikací, jako
například Rožnovský malovaný
porcelán, Lidová strava na Valašsku nebo Bříza a březové proutí
v tradiční lidové kultuře. Klasickými muzejními artikly jsou
sbírkové fondy, které v současné
době obsahují 126 000 předmětů
a desítky tisíc dokumentárních
a studijních fotografií. Ve sbírkách
tak můžeme najít kolekce lidového nábytku, oděvní a textilní

součásti, lidové plastiky a obrazy,
porcelán nebo lidové hudební
nástroje. Místem připomenutí
života a díla významných osobností regionu je hřbitov nazvaný Valašský slavín. Myšlenka na
realizaci hřbitova vznikla v šedesátých letech minulého století.
Valašský slavín se tedy nachází
v blízkosti kostela sv. Anny v areálu Dřevěného městečka. Valašské
muzeum v přírodě nabízí svým
návštěvníkům také řadu míst
pro občerstvení a příležitost k
nákupu upomínkových předmětů, jako jsou například pamětní
medaile, mince, knihy o Valašsku,
modrotisky, keramika nebo slivovice. V areálu Dřevěného městečka je také možno uzavřít občanský sňatek. Vstupné se pohybuje
kolem 50 Kč v závislosti na zvolené trase, rodiny s dětmi, důchodci nebo tělesně postižení mohou
využít dalších slev. Více informací
naleznete na www.vmp.cz (don)
INZERCE
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Vyhodnocení ankety našich čtenářů „Pomozte
stanovit rozvojové priority kraje do roku 2013“
V souvislosti s přípravou České republiky na využívání finančních zdrojů, které
nám poskytne ze svých fondů Evropské unie v období let 2007 – 2013, připravil
Krajský úřad Zlínského kraje dotazníkové šetření.
Cílem tohoto šetření bylo získat názory obyvatel kraje na problémové oblasti života v kraji a na základě těchto zjištění navrhnout opatření, která přispějí k ekonomickému rozvoji, rozvoji znalostí a dovedností obyvatelstva, k ochraně životního
prostředí a v neposlední řadě k rozvoji dopravy. Ve svém důsledku jde o definování oblastí, do nichž bude kraj směřovat finanční prostředky – s ohledem na řešení
problémů i dopadu na rozvoj kraje.
Zpracovaný dotazník byl zveřejněn v květnovém čísle Okna do kraje a na internetových stránkách www.oknodokraje.cz. Celkem bylo přijato 68 dotazníků
v písemné formě a 128 elektronických dotazníků na základě vyplnění dotazníku
na internetu. Dotazníky byly anonymní.

Výsledky ankety

Také v rámci otázky č. 2 „Do jakých oblastí
se domníváte, že by mělo být směřováno
nejvíce finančních prostředků?“ se dostala do popředí problematika dopravy. Kromě
dopravy by občané investovali finanční prostředky do vzdělávání, podpory podnikání
a životního prostředí. Z jiných oblastí pak
byla nejčastěji zmiňována podpora vytváření pracovních míst a opravy města.
V rámci otázky č. 3 zaměřené na oblast
podnikání a zaměstnanosti je za největší překážku pro podnikání jednoznačně
považována zbytečně složitá legislativa. Za
ní následují příliš vysoké daně a nefungující
právní systém. Čtvrtou nejvýznamnější překážkou je nedostatek dostupných finančních
zdrojů. Dalším problémem pro respondenty
představuje nekultivovanost podnikatelů,
kteří se špatně chovají k zaměstnancům.
Otázky č. 4 a 5 se zajímaly o názory obyvatel na schopnosti samospráv /obcí, měst
a kraje/ připravovat rozvojové projekty.
Obecně lze říct, že obyvatelé nemají přílišnou důvěru ve schopnosti samospráv,
odpovědi „ne“ převažují nad odpověďmi
„ano“. Z hlediska srovnání místní a regionální samosprávy věří obyvatelé kraje více
ve schopnosti krajské samosprávy (44%
odpovědí „ano“ proti 33% u měst a obcí),
na druhé straně u kraje více respondentů odpovědělo „nevím“, což zřejmě souvisí s nižší čitelností kraje v očích obyvatel.
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a) určitě ano

7,2 %

Kraj
10,4 %

b) spíše ano

25,8 %

33,3 %

c) spíše ne

44,8 %

33,9 %

d) určitě ne

19,6 %

15,6 %

e) nevím
2,6 %
6,8 %
Názor občanů na schopnost samospráv připravovat projekty.
(otázky 4 a 5)
V bodě č. 6 byl dán prostor pro návrhy
konkrétních projektů, námětů či názorů,
které mají vztah k rozvoji kraje. Nejčastěji byla zmiňována opět doprava včetně
dopravní obslužnosti, dále problematika
opuštěných průmyslových areálů, nezaměstnanosti, vylidňování okrajových oblastí kraje, školství, zdravotnictví, sociální péče, cestovního ruchu, památkové péče a životního
prostředí. Co se týká projektů EU, někteří
občané pociťují nedostatečnou informovanost o akcích financovaných EU a také potřebu dokončit realizované či připravené projekty a vybrat projekty, které mají šanci být
z EU financovány, a to prostřednictvím kraje
a s jeho finanční podporou při realizaci a se
zapojením kvalifikovaných a v kraji zainteresovaných pracovníků s jazykovou vybaveností.
Z hlediska struktury respondentů je zajímavé, že největší zájem vzbudila anketa na
Zlínsku a Uherskohradišťsku (46, resp. 30%
respondentů, nejméně na Vsetínsku - pouze 11% respondentů) a ve skupině zaměstnanců (45% respondentů) a důchodců (22%
respondentů).
Výsledky ankety v zásadě potvrdily
očekávání, ukázaly, že kraj netrpí jedním výrazným problémem, ale spíše
více problémy nižšího významu (i když
někdy silně provázanými). Podněty z ankety budou využity při dopracování Regionálního operačního programu Střední
Morava, který bude v období 2007 – 2013
zásadním zdrojem finančních prostředků
Evropské unie pro rozvojové projekty v kraji.

Zdroj: odbor strategického rozvoje krajského úřadu

Není překvapením, že v rámci otázky č. 1
„V čem spatřujete hlavní nevýhody Zlínského kraje oproti jiným krajům?“ čtenáři nejvíce jmenovali chybějící napojení
na dálnici a nevyhovující dopravní síť kraje.
Jako druhý nejvýznamnější problém pak
odcházení schopných a vzdělaných lidí za
prací mimo kraj a s velmi podobnou vahou
je občany zdůrazněna přílišná vzdálenost
od hospodářského centra hl. města Prahy.
Následoval pocit poškození pozice kraje rozdělením Československa a vytvořením bariér
pro obchod se Slovenskem.

Obce/města

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
UDĚLALI JSME...

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Energetická agentura zahájila
činnost
Zlín - V létě zahájila činnost Energetická agentura Zlínského
kraje, nová obecně prospěšná
společnost, založená Zlínským
krajem, která má za úkol provádět energetické poradenství
s cílem zvýšit energetickou efektivnost a soběstačnost v regionu. Jejím ředitelem je Ing. Pavel
Konečný.
„Zlínský kraj má zpracovánu energetickou koncepci, z níž vyplývají
mimo jiné programy snižování
emisí a imisí, intenzivnější využívání obnovitelných a druhotných
zdrojů energie na území regionu,
naplňování energetického managementu Zlínského kraje včetně
vytváření informačního zázemí
pro následné vyhodnocování
přínosů jednotlivých programů.
Z této koncepce vyplynula potřeba zřídit agenturu, která by v rámci programu Inteligentní energie
pro Evropu napomáhala k praktickému naplnění jednotlivých
záměrů,“ vysvětlil Pavel Konečný.
Je nutné snižovat závislost na
ropě a zemním plynu a podporovat další alternativní a místní
zdroje energie, jako je například biomasa, sluneční, větrná,
vodní a geotermální energie.
Ty mohou jednak podpořit trh
s energií, neboť rozšíří nabídku
zdrojů, a jejich aplikace navíc
může přispět v rozvoji podnikání a zaměstnanosti v regionech.
Na podporu právě těchto zdrojů
a ekologické dopravy vyčlenila
Evropská unie 56 miliard euro
pro léta 2007-2013 a agentura
bude poskytovat poradenství
jednotlivým subjektům na území
Zlínského kraje, aby se maximální část prostředků vyčleněných
pro Českou republiku realizovala
právě ve Zlínském kraji.
Při vzdělávání znevýhodněných osob pomáhá i kraj
Zlín - Pomoci při vzdělávání osob znevýhodněných na
trhu práce chce středisko rané
péče Educo Zlín, které působí
v celém Zlínském kraji a věnuje se komplexní péči o rodiny
s dětmi s mentálním, pohybovým
či kombinovaným postižením
a s dětmi s ohroženým vývojem
od narození do sedmi let. Nezisková organizace Educo Zlín
v současné době získala na svůj
dvouletý projekt „Naše společná

PŘIPRAVUJEME...
budoucnost“ finance od Evropské unie a Zlínského kraje. Cílem
programu je zvýšení znalostí
a dovedností v informačních
technologiích, jazycích, účetnictví a komunikačních dovednostech, a to u matek po mateřské
dovolené, rodičů pečujících
o postižené dítě a absolventů
škol. Informace o projektu jsou
uveřejněny na www.volny.cz/
ranapece.zlin, na telefonu 739
777 729 a e-mailu: ranapece.
zlin@volny.cz.
Hala se solárním systémem
vytápění již slouží
Valašské Klobouky - Žákům gymnázia i ostatním občanům začíná
sloužit nově vybudovaná sportovní hala ve Valašských Kloboukách. Hala je zajímavá nejen
špičkovým vybavením pro sportovce, ale také kvalitou výstavby
budovy samé. Zlínský kraj připravil projekt pro získání prostředků
na zlepšení tepelně-technických
vlastností této budovy. V rámci
projektu bylo provedeno zateplení obvodového pláště budovy, instalován systém vytápění
s využitím solárních systémů a
rekuperační jednotka pro větrání. Všechna realizovaná opatření,
která mají vliv na snížení spotřeby, si vyžádala téměř pěti milionů.
Na financování akce se podílela
Evropská unie (75%), státní rozpočet (5%) a Zlínský kraj (20%).
Další obce získaly dotaci
Zlín – Důležité rozvojové projekty v pěti obcích, v celkové výši
3,6 milionu korun, doporučila
na svém posledním jednání ke
schválení zastupitelům krajská
rada. Dotaci mají získat obce
Dolní Bečva, Huslenky, Lutopecny, Strání a Roštín. Obce řeší
problémy se zdroji pitné vody,
rozvody tepla nebo opravy
komunikací na svém území.
V Kroměříži se sešel Výbor
Regionální rady regionu Střední Morava
Kroměříž, Zlín – Mimořádná schůze Výboru Regionální rady
regionu soudržnosti Střední
Morava se konala koncem srpna v Kroměříži. Hlavním bodem
jednání bylo jmenování ředitele
úřadu Regionální rady, kterým
se stal Ing. Jiří Kodytek. Obsazením funkce začíná faktická činnost nové instituce, provázané

s evropskými fondy. V letech
2007 – 2013 budou jejím prostřednictvím v regionu Střední
Morava rozděleny přibližně dvě
miliardy korun.
Hejtman jednal s čínskou velvyslankyní o dalším vývoji
spolupráce
Praha – O dalším rozvíjení partnerských kontaktů mezi Zlínským krajem a čínskou provincií Shandong jednal v Praze
hejtman Lukáš s mimořádnou a
zplnomocněnou velvyslankyní
Čínské lidové republiky v České
republice Huo Yuzhen. Tématem rozhovoru bylo především
vyjasnění dalších konkrétních
kontaktů mezi Zlínským krajem
a provincií Shandong, s jejímiž
představiteli podepsal Zlínský
kraj protokol o vzájemné spolupráci ve Zlíně počátkem června.
„Dohodli jsme se na předběžných termínech návštěv, které
hodláme uskutečnit letos na
podzim. Misi podnikatelů ze
Zlínského kraje v Číně připravujeme na listopad. Požádal jsem
paní velvyslankyni o pomoc při
vytipování vhodných obchodních partnerů, s nimiž by naši
podnikatelé mohli zahájit perspektivní obchodní výměnu.
Současně jsme v podzimním termínu připraveni přijmout delegaci z města Shenyang,“ uvedl
hejtman.
Kraj podpořil třídění odpadů
Zlín - Celkem 80 tisíc samolepek
o rozměru 20 x 20 cm vydal
v rámci informační kampaně
o třídění odpadu Zlínský kraj.
Nálepky budou začátkem října
rozeslány na všechny obecní
a městské úřady, kde si je mohou
občané vyzvednout. Samolepky
jsou určeny domácnostem pro
označení igelitových pytlíků,
krabic či jiných nádob na tříděný odpad. Ale také mateřským,
základním i středním školám,
kulturním a společenským zařízením a ostatním zájemcům,
kteří si v rámci výchovných akcí
o třídění odpadu chtějí označit
nádoby na sklo, papír a plast. Ze
samolepek se totiž dozvíte nejen
to, co do kontejnerů na plast,
sklo a papír patří, ale také naopak co se do těchto nádob házet
nemá. Inspirativní jsou i obrázky
výrobků, které se z recyklovaného odpadu vyrábějí.

Zlínský kraj bude kandidovat na pořádání zimní olympiády
Zlín – Na pořadatelství Her III.
zimní olympiády dětí a mládeže 2008, která se má konat
od 27. ledna do 1. února, bude
na základě rozhodnutí radních
kandidovat Zlínský kraj. Rada
dlouhodobě konání olympiád
i účast reprezentace z regionu
na těchto akcích podporuje.
Oficiální přihláška bude podána na základě dopisu, který
hejtman Zlínského kraje Libor
Lukáš obdržel od předsedy
Českého olympijského výboru. Na základě návrhu výběrové komise rozhodne Výkonný
výbor Českého olympijského
výboru o konečném pořadateli olympiády dětí 22. listopadu letošního roku.
Moravské kraje budou mít
další společný turistický
materiál
Zlín – Uzavření smlouvy o spolupráci a spolufinancování
při realizaci projektu „Morava
a Slezsko - přijďte a poznejte
více!“ mezi Zlínským krajem,
Moravskoslezským
krajem,
Olomouckým krajem a Jihomoravským krajem schválili
radní Zlínského kraje.
V rámci projektu bude vytvořen nový image prospekt
celého území Moravy, který
má představit nejzajímavější
atraktivity v různých oblastech cestovního ruchu. Jeho
cílem je zvýšit v cílových
zemích povědomí o rozmanitosti tohoto území a zaujmout
odborníky i individuální turisty k vyhledání dalších podrobnějších informací. Z tohoto
důvodu se předpokládá široká
distribuce prospektu v rámci
marketingových akcí krajů
a na zahraničních zastoupeních (zastoupení Czechtourismu a Česká centra ve zdrojových zemích).
V minulém roce si poprvé
všechny čtyři moravské kraje
vyzkoušely práci nad společným propagačním materiálem pro cestovní ruch.
Výsledný soubor cyklomap
s názvem „Na kole celou Moravou a Slezskem“ se setkal
s příznivým ohlasem, a proto
byl vytvořen koncept dalšího
materiálu.
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Jen asi třetina domácností v kraji vlastní počítač

Oblast územního plánování
a informační infrastruktury má
ve Zlínském kraji na starosti
radní Mgr. Hynek Steska.
Pane radní, ve své zodpovědnosti máte dvě oblasti, které
zdánlivě nemají příliš mnoho společného, nebo se snad
mýlím a informatika s tvorbou
územního plánování úzce souvisí?
Jestli v tomto spojení někdo cítí
určitý rozpor, tak ten může být
pouze zdánlivý. Především je
třeba si uvědomit, že informatika není jen úzce vzato práce s
počítači. Informace člověk vždy
získával, ukládal, třídil a vyhodnocoval. Počítače „jen“ umožňují
moderní a efektivnější způsob
práce s daty. Protože i územní
plánování je oblast založená na
datech získávaných v reálném
terénu a přenášených do grafické
podoby, funguje i zde informatika jako nástroj zpracování dat
a jejich co nejlepší využitelnosti
pro zájemce. Takže naopak, tyto
dvě oblasti spolu úzce souvisí
a jejich provázanost je logická
a prospěšná.
Co všechno lze vyčíst z územního plánu Zlínského kraje a kde
se s ním mohou občané seznámit ?
Každá obec, město i kraj musí mít
svůj územní plán. Zlínský kraj je
v poněkud specifické situaci, díky
tomu, že má dva územní plány,
a to územní plán Velkého územního celku zlínské aglomerace,
zahrnující okresy Uherské Hradiště, Kroměříž a Zlín, a územní plán
Velkého územního celku Beskydy, který pokrývá Vsetínsko. Je to
dáno tím, že území našeho regionu spadalo v minulosti pod Jihomoravský i Severomoravský kraj.
V tuto chvíli pracujeme na tom,
abychom oba plány sjednotili

v územní plán pokrývající jednoznačně Zlínský kraj. Nic nebrání
tomu, abychom oba stávající
dokumenty považovali za platné a směrodatné. Cílem plánu
vyššího územního celku je řešit
koncepční záměry a stanovovat
strategické rozvojové záležitosti,
jako je například ukotvení dopravy, vyznačení míst důležitých
z hlediska krizového řízení, chráněných oblastí či ploch pro těžbu nerostů, pro rozvojové zóny
apod. Nutno říci, že do tvorby
územního plánu se nepromítají
jen zájmy představitelů samosprávy, ale také záměry vládní
a mezinárodní.
Občané mají možnost se s plánem seznámit na webových
stránkách Zlínského kraje v sekci
Dokumenty krajského úřadu, případně mohou v odůvodněných
případech na krajském úřadu
navštívit naše pracovníky a prohlédnout si tištěnou verzi.
Zlínský kraj si mezi ostatními
regiony České republiky údajně stojí velmi dobře, pokud jde
o oblast takzvaných digitálně
technických map. Mohl byste
vysvětlit, co si pod tímto termínem představit a jak jsme na
tom s digitalizací území Zlínského kraje?
Je pravda, že Zlínský kraj je určitým průkopníkem myšlenky
sjednocení a průběžné aktualizace technických map měst a obcí
v digitální podobě. Tyto mapy
s maximální přesností zaznamenávají skutečný stav v území
včetně průběhu inženýrských sítí
a zjednodušují tím jak občanům,
tak stavařům a investorům orientaci v informacích, které jsou
pro ně potřebné. Je vynikající,
že se nám podařilo do projektu
vtáhnout nejen samotná města
a obce, ale také „síťařské“ firmy:
plynaře, elektrorozvodné podniky a další. Kromě technických
map ale pracujeme v digitální
podobě i s řadou dalších mapových podkladů a tématických
mapových vrstev. Digitální
podoba map nám umožňuje
kombinovat nad základní mapou
jednotlivé „tematické vrstvy“
například zaměřené na dopravní
komunikace, na životní prostředí,
zeleň a chráněná území, inženýrské sítě atd. a získávat tak řadu
důležitých souvislostí. Díky tomu
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můžeme například předcházet
různým konfliktům v území – třeba právě při tvorbě územních
plánů. Důležité je také to, že tyto
digitální mapy umíme prostřednictvím Internetu zpřístupnit
veřejnosti a to způsobem, který
uživateli umožňuje vybrat jen
ty informace, které ho zajímají
a vytisknout si mapu pouze s
údaji pro něj potřebnými.
Heslem
současnosti
jsou
moderní informační technologie, konkrétně propojení se
světem prostřednictvím internetu. Podporuje kraj tento
trend?
Zahájili jsme projekt „Digitalizace obcí“, na který jsme získali významný finanční podíl
i z Evropské unie. Jeho cílem je
vytvořit hustou síť veřejně přístupných míst s připojením na
internet. Větší města v tomto
směru vesměs nemají problémy,
zaměřujeme se proto především
na malé obce, které zatím nemají
k elektronické komunikaci dostatek možností.
Jak jsme na tom vůbec s počítačovou gramotností v našem
regionu? Lze odhadnout, jaká
část obyvatel našeho regionu
umí s počítačem pracovat a
kolik domácností ve Zlínském
kraji je touto pomůckou vybaveno ?
Na základě dříve získaných statistických údajů je možné odvodit,
že na území kraje je počítačem
vybavena přibližně jedna třetina
domácností, z toho je asi polovina připojena k internetu. Pokud
bychom se chtěli srovnávat
s jinými kraji v rámci České republiky, jsme mírně pod průměrem,
což bychom samozřejmě rádi
změnili. Jednoznačně vyšší koncentrace počítačem vybavených
domácností je ve větších městech, kde je i snadněji dostupný
internet. Souvisí to pochopitelně
také s ekonomickou úrovní regionu, s koupěschopností obyvatelstva. Každý, kdo si pořizuje domů
počítač, si nejprve zdůvodňuje,
k jakému účelu: zda k práci nebo
například pro hry a zábavu nebo
vzdělávání. Podstatnou roli zde
sehrává generační i vzdělanostní
hledisko.Většinou nákup počítače
motivují děti, pro něž představuje nejenom moderní hračku, ale

i prostředek pro vzdělávání nebo
komunikaci. Logicky je dovednostní počítačová úroveň relativně dobrá u lidí s vyšším vzděláním a u studentů. Trendem doby
je, že i starší ročníky si postupně
začínají uvědomovat, že počítač
je významný pomocník, který jim
může usnadnit například přístup
k nejrůznějším praktickým informacím, od vyhledávání v jízdních
řádech až po hledání zaměstnání či elektronickou komunikaci
s úřadem. Navíc se tak otevírají
možnosti práce z domu – zvláště
v odlehlejších částech regionu i různých forem studia, takzvaného e-learningu. Proto jsem přesvědčen, že vybavenost domácností počítači se bude poměrně
rychle měnit. Kraj k tomu chce
přispět vytvářením projektů
zejména v oblasti elektronického vzdělávání, které by občany
motivovaly ke zvyšování informační gramotnosti. Každopádně
však očekávám také velkorysejší
státní podporu, která se v tomto směru musí mnohonásobně
vrátit v podobě hospodářského
oživení a skoku v životní úrovni.
Jako příklad bychom si mohli
vzít země jako Irsko, Jižní Korea,
Řecko či Španělsko, které se rozhodly pro velkolepou investici do
moderních informačních technologií a do vzdělávání s následným
efektem velkého nárůstu tempa
ekonomického rozvoje.
V poslední době se hodně mluví o projektu nového Portálu
Zlínského kraje, o co vlastně
jde?
Jedná se o vytvoření moderního
komunikačního prostředku mezi
krajským úřadem a občany, ale
i mezi krajskou samosprávou
a obcemi. Nově budovaný portál postupně zastřeší a propojí
i dílčí informační systémy ze sféry školství, cestovního ruchu,
dopravy, zdravotnictví a dalších
oblastí a měl by se stát skutečně
komplexním zdrojem informací
vážících se ke Zlínskému kraji.
Bude dokončen ještě v letošním
roce a slibujeme si od něj především kvalitní, úplné a rychlé
poskytování informací o činnosti
krajské samosprávy a krajského
úřadu a také zlepšení všeobecné
elektronické prezentace našeho
regionu.
Helena Mráčková

INFORMACE
Na území Zlínského kraje je v současnosti 13 stanic profesionálních hasičů. Těchto třináct stanic doplňuje v celém Zlínském kraji
na 410 jednotek sborů dobrovolných hasičů, které jsou zřizovány
v jednotlivých obcích. Stanice jsou plošně rozmístěny následovně:
Stanice

Ilustrační foto.

foto archiv HZS ZK

Zlín
950 670 111

Kroměříž
950 685 111

Uherské Hradiště
950 675 111

Vsetín
950 683 111

Otrokovice
950 674 111

Holešov
950 687 111

Uherský Brod
950 676 111

Valašské Meziříčí
950 681 111

Luhačovice
950 672 111

Bystřice pod Host.
950 686 111

Slavičín
950 673 111

Morkovice - Slížany
950 688 111

Valašské Klobouky
950 671 111

Hasičský záchranný
sbor Zlínského kraje
Hasičský záchranný sbor ČR chrání životy, zdraví obyvatel
a majetek před požáry a poskytuje účinnou pomoc při mimořádných událostech, dopravních nehodách, přírodních katastrofách, průmyslových haváriích či teroristických útocích.
Hasičský záchranný sbor ČR je hlavní řídící jednotkou a koordinátorem Integrovaného záchranného systému, který v případě mimořádné události nebo krizového stavu slučuje všechny
záchranné složky k provádění záchranných a likvidačních prací.
Hasičský záchranný sbor ČR spolupracuje s ostatními
složkami integrovaného záchranného systému (zdravotníci, policie, armáda) i se správními úřady a jinými státními
orgány, orgány samosprávy, právnickými a fyzickými osobami, neziskovými organizacemi a se sdruženími občanů.
Krátká historie HZS
Proces změn v úkolech a charakteru činnosti Hasičského
záchranného sboru ČR, který svůj současný název získal
v roce 1995, vyvrcholil na přelomu tisíciletí, kdy byla rozšířena působnost Ministerstva vnitra o problematiku krizového
řízení, civilního nouzového plánování, ochrany obyvatelstva
a integrovaného záchranného
systému. V souvislosti s tím
byly Parlamentem ČR projednány a schváleny nové zákony.
Hasičský záchranný sbor ČR v
současnosti hraje stěžejní roli
i v přípravách státu na mimořádné události. Od roku 2001
došlo ke sloučení Hasičského
záchranného sboru ČR s Hlavním úřadem civilní ochrany.
HZS ČR se stará o ochranu
obyvatelstva podobně, jako
je tomu i v některých dalších
evropských státech. HZS ČR
tedy dnes plní úkoly v oblasti požární ochrany, krizového

řízení, civilního nouzové plánování, ochrany obyvatelstva
a integrovaného záchranného
systému.
Členění HZS
Hasičský záchranný sbor ČR se
člení na generální ředitelství
HZS ČR, které patří pod Ministerstvo vnitra ČR, a dále pak
na 14 hasičských záchranných
sborů krajů.
HZS Zlínského kraje poskytuje své záchranářské služby
v jihovýchodní části republiky
a působí na území čtyř okresů
– Kroměříž, Uherské Hradiště,
Vsetín a Zlín.
Jednotky sboru dobrovolných
hasičů jsou přirozenými partnery profesionálních hasičů,
kterým pomáhají při likvidaci následků nejen požárů, ale
i dalších mimořádných událostí
a živelných katastrof.
Veškeré kontakty a seznamy jednotek profesionálních
i dobrovolných hasičských sbo-

Ilustrační foto.

foto archiv HZS ZK

rů jsou zveřejněny na internetových stránkách HZS Zlínského kraje www.hzszlk.eu
V případě nouze může veřejnost volat na tísňovou linku
112, která spojuje hasiče, zdravotníky a policii. K dispozici
je stále i telefonní linka 150,
která přijímá tísňová volání o
požárech. Veškerý příjem tísňo-

vého volání z celého Zlínského
kraje je od 1.8.2006 směřován
do telefonního centra tísňového volání ve Zlíně, odkud jsou
také vysílány jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů
k jednotlivým zásahům.
Připravil kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
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:
▪ vedoucí odboru školství, mládeže a sportu
▪ zaměstnanec odboru školství, mládeže a sportu
– oddělení organizační a správní
▪ zaměstnanec odboru školství, mládeže a sportu –
oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů
▪ projektový manažer
▪ právník
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.
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ROZHOVOR
Radoslav Brzobohatý
▪ narozen 13. 9. 1932 ve Vrútkách na
Slovensku, celé dětství ale prožil na
Valašsku
▪ natočil okolo stovky celovečerních
snímků a seriálů
▪ svou filmovou kariéru začal v roce
1959 snímkem Mstitel
▪ další filmy: Zabil jsem Einsteina, pánové, Ucho, Na kolejích čeká vrah (1970),
Všichni dobří rodáci (1968), Lucerna
(1967), Sněženky a machři (1982)
▪ seriály: F. L. Věk (1971), Třicet případů
majora Zemana (1975)
▪ spolumajitel Divadla Radka Brzobohatého v Praze
Radoslav Brzobohatý.

foto: Robert Šperka

▪ byl jmenovaný Valašským prezidentem

Radek Brzobohatý úspěšně léčí kamarády slivovicí
Dětství jste prožil na Moravě, pociťujete
k ní jiný vztah než k Čechám?
Ano, jiný. Vřelejší. Mám takový pocit, že Morava je jiná než Čechy, jsou tam jiní lidé. Aspoň
na Valašsku. Možná je to tím, že ten kraj je drsnější, a díky tomu berou lidé život trochu jinak,
dovedou být tvrdí i velmi tolerantní.
Jak často jezdíte do našeho kraje?
Já jezdím do Zlínského kraje hlavně, když tady
někde hrajeme s naším divadlem. Jinak přijíždím pravidelně v létě na Valašsko vždy koncem července si odpočinout s kamarády.
Zvolil jste se valašským prezidentem. Oslovují vás takto obyvatelé vašeho státu?
Valašský národ je národem, který má smysl
pro srandu a pro recesi. Když přijedu na valašské slavnosti, někdy se stane, že mě Valaši přivítají nápisem: "Vítáme valašského prezidenta,
našeho Radka!"
Jak dlouho už žijete mimo své rodiště?
Už přes padesát let jsem v Praze. Moje cesta do hlavního města vedla přes Akademii

múzických umění, kterou jsem absolvoval a
pak jsem v Praze už zůstal.
Změnilo Vás nějak působení v metropoli?
Musel jste se nějak přizpůsobit životu ve
velkoměstě?
Pokud člověk zůstane sám sebou, a tím já jsem
zůstal, tak je všechno v pořádku. Je ale fakt, že
na život ve velkých městech jsem si po celý
život nijak nezvykl.
Co Vám v Praze nejvíc chybí?
Chybí mně tady hory. Já mám totiž hory strašně rád a právě Beskydy považuji za nejkrásnější pohoří na světě.
Ve svém věku máte energii na rozdávání
a mnozí mladší herci Vám závidí Vaši vitalitu a životní optimismus. Myslíte si, že je
to díky Vašim valašským kořenům?
Já to všem tak říkám! (smích)
Dáváte si jako správný Valach každé ráno
malou štamprdli slivovice pro zdraví?
Ne, to ne. Já tvrdý alkohol vůbec nepiji. Ale

všem, hlavně když se vrátím z Valašska do Prahy se slivovicí, ji doporučuji v případě nějaké
nemoci kloktat. Mám to potvrzené i od doktora, že to funguje, takže když cítím, že na mě
něco leze, třeba nějaká chřipka, tak si vykloktám slivovicí a je všechno v pořádku. A tak to
funguje již dlouhá léta. Jen se pak nesmí ta
slivovice vyplivnout. Pokud to tak nějaký můj
kamarád udělá, musí se ihned omluvit.
Máte nějaké své oblíbené místečko, kam
při svých návratech do rodiště chodíte?
Hlavně je to Rožnov pod Radhoštěm a okolí
celého města. Moc rád jezdím také do Horní
Bečvy, kde je nádherně.
Myslíte si, že Zlínský kraj a jeho regiony mají čím přilákat turisty, že má toto
rozmanité území dostatečný potenciál
k tomu, aby se nestalo výspou na konci
České republiky?
Zcela jistě má co nabídnout, protože podle mého názoru je to jeden z nejkrásnějších krajů v České republice, mimojiné
také s obrovskou kulturní tradicí.
(kra)

INZERCE

V souvislosti s cestováním a především pak prodejem
letenek slyšíme stále více o cestovní agentuře FLY UNITED,
která má pobočky v Olomouci, ve Zlíně a centrálu v Praze.
Jaké služby nabízí FLY UNITED?
Při zachování tradičních služeb jako je
prodej zájezdů všech významných českých
cestovních kanceláří, pojištění na cesty, vyřizování víz, pronájem aut po celém světě,
zajištění ubytování nabízí CA FLY UNITED
především prodej letenek. Kromě klasických dopravců prodává letenky na prakticky všechny nízkonákladové společnosti.
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Co byste poradil zájemcům o levné letenky?
Pro nízkonákladové společnosti platí obecné pravidlo, že cena je velice nízká pokud
je letenka zakoupena s velikým předstihem. Nízkonákladové společnosti však
neznají na rozdíl od tradičních dopravců
možnost rezervací. Zatímco např. u národního dopravce ČSA si můžete let nejdříve
rezervovat a rezervaci si držet i několik týdnů pak u nízkonákladových společností je
nutné si letenku okamžitě koupit. Důležitou
změnu jsou stále více využívané elektronické letenky. Ty nahrazují dříve používané
papírové letenky. Systém elektronických
letenek sebou přináší i řadu změn při
odbavení cestujícího na letišti. Všechny

tyto změny vedou k zvýšení efektivnosti a
především rychlosti jak při vlastním prodeji
letenek pak i při odbavování.
Doporučení na závěr:
přes všechny výhody, které přináší Internet doporučuji zájemcům o letenky, aby si
nechali poradit. V letecké dopravě existuje
stále mnoho různých cenových možností,
jak se do cílové destinace dostat. Naši konzultanti jsou připraveni Vám ochotně zajistit
optimální variantu. A těm co si chtějí přeci
jen rezervovat let sami nabízíme náš online rezervační systém na www.mujlet.cz
Veškeré podrobnosti o CA FLY UNITED
najdete na www.fl yunited.cz

KULTURA

Malá scéna se opět otevírá veřejnosti
Pod přísným dohledem památkářů dokončila zlínská radnice
kompletní rekonstrukci budovy
Malé scény a ZUŠ na Štefánikově
ulici ve Zlíně. Objekt původně
sloužil jako obchodní a společenský dům a byl postaven
na základě návrhu z roku 1936
architekta Vladimíra Karfíka.
„Památkáři nad námi „drželi bič“.
Nakonec se povedlo vrátit velmi významné funkcionalistické
stavbě celou její krásu a vrátit jí
původní poslání tak, aby se stala
plnohodnotným společenským
centrem Zlína,“ řekla zlínská radní Irena Ondrová.
Budova nikdy ve své historii

neprošla kompletní opravou.
Současná „omlazovací kůra“ tak
přišla zlínskou radnici na 60 milionů korun.
S opravami Malé scény začalo město postupně, nejdřív
byla částečně opravena fasáda
a repasována okna. Letos ale
rekonstrukce přinesla opravdu
velké změny - zmizely nevzhledné dřevěné boudy a přístavby
a celé zázemí divadelního sálu
se „zakouslo“ pod zem. Sklad
kostýmů a kulis, šatny pro herce, sociální zařízení a strojovna
vzduchotechniky se nyní skrývají pod zeleným trávníkem
a se světem je spojují speciální

optické čočky na propouštění
denního světla. V prostorách po
obchodech vznikl nový komorní
sál a také kavárna.
V budově Malé scény původně bylo kino, obchody, čítárna
a studovna, kavárna a tělocvična. Prvních změn se dočkala v
polovině čtyřicátých let minulého století, kdy se pro uměleckou
školu rozdělil prostor kavárny na
jednotlivé učebny a velkoplošná
okna nahradila menší dřevěná.
V padesátých letech přibyly přístavby pro potřeby divadla, které snížily architektonickou hodnotu budovy. Malá scéna bude
otevřena 6. října.
(kov)

ARSFILM V KROMĚŘÍŽI
Ve dnech 6. až 8. října se
v zasedacím sále kroměřížského Domu kultury uskuteční
již 34. ročník prestižní soutěže
ARSfilm 2006. „Jde o významnou akci neprofesionální tvorby, která svým dopadem překračuje nejen region Moravy,
ale je ojedinělá i v celosvětovém
měřítku. Jedná se o výběrovou
soutěž neprofesionální filmové
a videotvorby o umění, animovaných snímků, experimentů
a videoartu,“ vysvětlil za pořadatele Ladislav Františ.
Autoři se do soutěže, která má
za sebou již více než třicetiletou
historii, přihlašují nejen z České republiky, ale i z Evropy a ze
zámoří. Nejlepší autoři dostanou ceny a chybět nebude ani
odborná beseda.
(kov)

Zajímavou akci připravil do svého podzimního programu Archeoskanzen v Modré nedaleko Velehradu na Uherskohradišťsku. Dne
8. října by měli mezi staroslovanské stavby zamířit všichni myslivci,
milovníci přírody i laická veřejnost. Koná se zde pořad Halali - Lov od
Velké Moravy po současnost.
(kov)

Filharmonie očekává bohatou sezonu
Více než 120 koncertů doma
i za hranicemi Zlínského kraje
odehraje v nové 61. sézoně Filharmonie Bohuslava Martinů
(FBM) Zlín. Orchestr nastuduje
i několik velkých symfonickovokálních děl, například Verdiho
Requiem v podání sólistů z USA
a Speváckého zboru mesta Bratislavy, pod taktovkou dirigenta
Petra Tiborise.
FBM si také připomene 100.
výročí narození ruského skladatele Dmitrije Šostakoviče.
Ke 100. výročí úmrtí zlínského
rodáka, jazykovědce, pedagoga,
buditele, sběratele lidové slovesnosti a národopisce Františka

Bartoše připravují filharmonici
Otvírání studánek Bohuslava
Martinů. Na koncertě zazní i Bartošovy texty v podání zlínských
herců. „Kromě abonentních
koncertů nás čeká několik koncertů se skupinou Čechomor
a zahrajeme i na charitativních
večerech Nadace Terezy Maxové
a společně s Městským divadlem
Zlín jsme uvedli v září úspěšný
melodram Smrt Hippodamie
ve Stavovském divadle v Praze,“
uvedl ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů Jozef Tkáčik s tím,
že filharmonici nezapomenou
ani na pravidelné výchovné koncerty pro děti a mládež.
(kov)

BAŤŮV MRAKODRAP
Výstavy ve 3. etáži
11. 9. – 4. 10.
Výrobky studentů
SPŠ nábytkářské, Bystřice p. H.
9. 10. – 27. 10.
Výtvarný obor ZUŠ Zlín
se představuje
30. 10. – 10. 11.
Petr Zemlák: Makrokosmos

Výstavy a akce ve 2. etáži
2. 10. – 13. 10. Pasivní domy
energeticky úsporné bydlení
13. 10. od 11:30 hodin
Pasivní domy - projekce filmů
24. 10. od 17 hodin
Pocta Jaroslavu Ježkovi

KULTURNÍ STŘÍPKY
▪ Zbrusu novou výstavu připravilo Muzeum jihovýchodní Moravy od 1. října
do hlavního výstavního sálu. Expozice Lidová umělecká výroba v České
republice podává přehled současného
stavu lidového řemesla a lidové umělecké výroby v České republice. Představuje výrobky z textilu, pletiv, dřeva,
vystavena je keramika, pečivo, kraslice.
Součástí výstavy je regionální část připravená zlínským muzeem, v níž jsou
představeni současní tvůrci, kteří zpracovávají tradiční materiály tradičními
řemeslnými technikami a působí ve
zlínském regionu. Výstava ve zlínském
zámku potrvá do 26. listopadu.
▪ Už podruhé se na zajímavý workshop
sjeli do domu manželů Vaculkových
v Jarošově mladí výtvarníci z Česka,
Slovenska, Polska, Rakouska a Německa. Letos si jako ústřední motiv svých
prací vybrali Baťův kanál. Během několika dnů, kdy v domě známých výtvarníků pracovali, vzniklo pár zajímavých
objektů. Jedno měly všechny společné
– schopnost plavat, a tak se některým
obyvatelům Uherského Hradiště naskytl v pátek 1. září zajímavý pohled.
Obří polštáře naplněné vzduchem na
závěr workshopu vypustili jejich autoři na Baťův kanál. A jelikož Slovácko
výtvarníky skvěle inspirovalo, projevili
přání opět se za rok do Uherského Hradiště vrátit.
▪ Poslední příležitost vidět zajímavou výstavu mají do 8. října zájemci
v Muzeu Kroměřížska. Jde o expozici,
která mapuje 45 let činnosti sboru
Moravští madrigalisté. Lidé si mohou
prohlédnout chronologicky uspořádané exponáty vypovídající o koncertní
činnosti a dalších aktivitách tohoto
smíšeného komorního sboru.
▪ Kdo by neznal legendárního odpůrce alkoholu, pistolníka-gentlemana
Limonádového Joa? Pro svou oblíbenou Kolaloku nasazuje život už víc
jak 65 let, kdy ho Jiří Brdečka stvořil.
Nejenže nestárne, ale je to hvězda,
která nehasne. Zazáří také na scéně
Městského divadla Zlín v režii nového uměleckého šéfa Doda Gombára.
Už 21. října tu zavládne drsňácká
atmosféra Trigger Whisky Saloonu.
V roli neodolatelného Joa uvidíte Gustava Řezníčka, padouchem Horácem se
stane Zdeněk Julina, Petra Hřebíčková
se převtělí do Tornáda Lou, sladkou
Winnifred bude nová členka souboru
Kateřina Liďáková a čeká vás spousta
dalších oblíbenců s kolty proklatě nízko. Kultovní český western bude mít
v Městském divadle Zlín premiéru 21.
října v 19. hodin.
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TIP NA VÝLET
ROZHLEDNA BRDO

INZERCE

ROZHLEDNA ČARTÁK

foto: Z. Hartinger

Lysou horu, Radhošť, téměř celé vsetínské
vrchy a za dobrého počasí slovenské velehory
je možné spatřit z malebné rozhledny, která se
tyčí nedaleko hraničního přechodu mezi Českou a Slovenskou republikou Bumbálka. Pro
mnohé turisty je tato rozhledna spíše známá
jako rozhledna u Třeštíku. Odsud se lze také po
zhruba kilometrové turistické trase k rozhledně vcelku pohodlně dostat pěšky. Původně
měla stavba sloužit pouze jednomu z mobilních operátorů k pokrytí hornatého okolí signálem, ale ochranáři přírody prosadili dřevěné
opláštění tak, aby rozhledna splývala s přírodním okolím. Její čtyřicetimetrová výška tak co
nejméně narušuje vzhled okolí.
Stavba je přístupná nejen pěšky, ale okolo
vede i cykloturistická trasa.

ROZHLEDNA DOUBRAVA U VIZOVIC
Podobně jako rozhledna Čartak vděčí za svůj
zrod rozhledna Doubrava mobilnímu operátorovi, který s její pomocí šíří signál do krajiny.
Ocelová konstrukce pětapadesát metrů vysoké
věže je vidět už ze vzdálenosti několika desítek
kilometrů a o mnohem rozsáhlejší je i rozhled
z její horní plošiny, která se tyčí nad vrcholem
Doubravy (672 m. n. m) nad Vizovicemi. Vede
na ni celkem 177 schodů a lze z ní dohlédnout
až na Radhošť, Svatý Hostýn či Velkou Javořinu
v Bílých Karpatech.
Velmi dobrý výhled je i na krajské město,
Luhačovicko a pochopitelně Vizovice. Přístup
je možný pouze pěšky, a to z hřebene Vizovických vrchů, kam se lze dostat silnicí od Vizovic
do Lhotky, známou jako Barák. V zimě je však
silnice uzavřena.
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Čtyřiadvacet metrů vysoká kamenná rozhledna se stavěla tři roky a je to první kamenná
stavba tohoto druhu u nás od třicátých let.
V roce 2004 ji při slavnostním otevření posvětil
i olomoucký arcibiskup. Není bez zajímavosti,
že na stavbě rozhledny se podíleli svými financemi nejen okolní obce, kraj a stát, ale nemalou měrou přispěli i samotní obyvatelé z okolí
rozhledny. Na vrcholu Brda na pomezí Uherskohradišťska a Kroměřížska (587 m. n. n.) tak
mohla vyrůst stavba, která nahradila původní
dřevěnou rozhlednu, jež zanikla v sedmdesátých letech minulého století.
Kopec Brdo je nejvyšším vrcholem Chřibů.
V severozápadním svahu se nacházejí malé
skalní útvary. Základem jména je nářeční slovo
"brd", které označuje zalesněnou vyvýšeninu.

ROZHLEDNA VELKÝ LOPENÍK

Jako symbol vzájemného přátelství Moravanů
a Slováků se tyčí přesně na moravsko-slovenském pomezí rozhledna na Velkém Lopeníku
(911 m. n. m.). Dřevěná hranolovitá věž zakončená asymetrickou střechou je postavena na
kamenné podezdívce. Rozhledna je přístupná
z obou stran státní hranice a od července loňského roku, kdy byla postavena, ji navštívily již
tisíce turistů. Za svůj zrod vděčí tato rozhledna
sdružení obcí v okolí Velkého Lopeníku, jak už
z moravské, tak i slovenské strany. Výhled z Velkého Lopeníku je za dobré viditelnosti fantastický. Lze dohlédnout na značnou část Bílých
Karpat, je vidět část Slovenska a na moravské
straně až k Uherskému Brodu.
Na Lopeníku již stálo několik rozhleden. Poslední se rozpadla na počátku 70. let.

SPORT

Úvod se fotbalovým klubům nepovedl
ky, že v nejbližší době nemůžou
očekávat příchod posil.
Stejně špatně jako jejich rivalové ze Slovácka rozehráli nejvyšší
soutěž i fotbalisté Zlína. Nový
trenér Petr Uličný v létě nepožadoval po vedení posily, slabé
výsledky ho ale donutily se po
nových hráčích poohlédnout.
„V prvních pěti kolech jsme dali
šanci fotbalistům, které jsme měli
k dispozici. Ti ale neuhráli očekávané výsledky a musel přijít zásah
zvenčí,“ přiznal zkušený kouč.
Pomoci s posunem FC Tescoma
do středu tabulky má ostřílený
záložník Marek Zúbek. Ten přestoupil do Zlína z Baníku Ostrava, minulou sezonu hájil barvy
Vysočiny Jihlava. „Vím, že bych
měl jako střední záložník dirigovat hru a jsem na to tuto roli
připraven,“ uvedl fotbalista, který se zlínským klubem podepsal
smlouvu na dva roky.
(dvo)

Uherské Hradiště, Zlín – Start do
nové sezony jako ze špatného
snu prožili fotbalisté Tescomy
Zlín a 1. FC Slovácko. Hned prvních pět kol soutěže ukázalo,
že oba zástupci Zlínského kraje
v první lize můžou mít záchranářské starosti.
Kritická je situace zejména
v Uherském Hradišti. Slovácko
stejně jako v předchozích letech
nevozí příliš často body z venku,
navíc přestává vyhrávat doma.
Klub také nemá pokrytý rozpočet
na sezonu a i přes špatné výsledky musí prodávat opory. Do
Mladé Boleslavi uvolnil obránce
a kapitána Rajnocha, do švýcarského FC Curych přestoupil
útočník Ivana. „Místo nich nikdo
nepřijde, alespoň ne na podzim.
Musíme si vystačit s vlastními
odchovanci a hráči, které už na
soupisce máme,“ řekl sekretář 1.
FC Slovácko Marek Jurák fanouš-

BARUMKA MÁ STÁLE SVĚTOVÉ AMBICE
Zlín – Automobilová soutěž Barum rally Zlín má
ambice stát se součástí seriálu mistrovství světa.
Letošní 36. ročník sklidil opět příznivý ohlas mezi
jezdci, fanoušky i zahraničními pozorovateli
mezinárodní automobilové federace FIA. Znovu
se tak mluví o posunu barumky z evropského
do světového šampionátu. „Je to o penězích, ale
nejen o nich. Zaplatit vstupní poplatek sto tisíc
euro, tedy, asi tři miliony korun, není takový problém. Jenže poté je potřeba sehnat další tři miliony, ale euro, na uspořádání a zajištění soutěže. Na
světové soutěže jezdí až milion fanoušků a na ty
je potřeba se pečlivě připravit,“ prozradil ředitel
Barum rally Zlín Miloslav Regner. Ten nezastírá,
že v případě postupu do seriálu mistrovství světa
se do organizování barumky musí mnohem více
zapojit místní orgány. „Milion fanoušků by bylo
například potřeba někde ubytovat, přibyla by
také spousta speciálních úkolů. Například zajistit
podmínky pro provoz asi třiceti helikoptér, které
by soutěž sledovaly,“ prozradil Regner.
(dvo)

Kuželkářům
chyběl tahoun
Luhačovice – Přehodnotit plány pro právě zahájenou
sezonu museli prvoligoví kuželkáři Sokola Kare
Luhačovice. Prakticky celou přípravu totiž vynechal pro zdravotní problémy tahoun týmu Theodor
Marančák a teprve nabírá formu.
Jeden z nejlepších českých kuželkářů měl velké
zdravotní potíže, které mu neumožnily v létě trénovat. „Měl problémy s kolenem, které ho trápilo
už v závěru minulé sezony. K nim se přidaly bolesti
kotníku. Trénovat začal až tři týdny před začátkem
soutěže,“ oznámil hrající trenér luhačovického
družstva Petr Kudláček.
K prvnímu utkání proti České Třebové nakonec
Marančák nastoupil a přispěl k výhře 7:1. „Zahrál
celkem slušně, bude ale nějakou dobu trvat, než se
dostane do optimální formy,“ připustil trenér.
Klub proto musel změnit plány na umístění v nadcházejícím ročníku, ve kterém chtěl opět útočit na
medaile. „K tomu zřejmě nedojde. Budeme rádi za
umístění v horní polovině tabulky. Nevíme totiž, za
jak dlouho se Marančák dostane do špičkové formy,“ vysvětlil Kudláček.
(dvo)

Medvědi mají smělejší plány než konkurenční Vsetín
Zlín, Vsetín – S rozdílnými plány
vstoupili do nového ročníku
extraligy hokejisté zlínského HC
Hamé a Vsetína. Zatímco Medvědi počítají s účastí v play off, pro
Valachy je postup do vyřazovacích bojů spíše zbožným přáním.
Play off si letos zahraje i desátý
celek po dlouhodobé části, Zlín
do něj ale plánuje vstoupit z vyšší
příčky.
„Rozhodně se do něj nechceme
protlačit až z desátého místa.

Naše ambice jsou vyšší a věřím,
že si uhrajeme pro play off
výhodnější pozici. Ve vyřazovacích bojích chceme dojít znovu
co nejdále,“ naznačil mluvčí HC
Hamé Přemysl Vícha, že účast v
play off je pro celek trenéra Ernesta Bokroše pouze jedním z cílů.
Valaši z druhé strany kopce Syrákov chtějí v této sezoně co nejrychleji zapomenout na tu předchozí. V ní obsadili až 14. příčku
a spadli do baráže, ve které po

tuhém boji porazili vítěze první
ligy Ústí nad Labem a udrželi se
tak mezi elitou. Letos jim sestup
nehrozí, extraliga se totiž stala
uzavřenou společností.
K účasti ve vyřazovacích bojích,
ve kterých už tři sezony chyběl,
má Vsetínu pomoci zahraniční
legie. Valaši mají na soupisce
osm hráčů s jinou než českou
národností. Kromě pěti Slováků
nechybí v kabině ani dva hráči
z Lotyšska a jeden Fin.
(dvo)

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
▪ Podruhé během několika týdnů hostil
fotbalový stadion v Uherském Hradišti reprezentační zápas. Po přípravném
střetnutí Česká republika – Srbsko
zavítal na Slovácko i výběr do 21
let, který se v kvalifikačním utkání
o postup na ME utkal s Běloruskem.
Výhra 2:1 zajistila českým lvíčatům
postup do říjnové baráže, ve které
se utkají s Bosnou a Hercegovinou.
Kdy se čeští fotbalisté do Uherského
Hradiště znovu vrátí dosud není jisté.
„O všem se bude teprve jednat,“ přiznal Vít Pavlusek, pracovník oddělení
komunikace Českomoravského fotbalového svazu.
▪ Házenkáři Zubří se po devíti letech
vrátili do evropských pohárových soutěží. V prvním kole Poháru EHF narazili na kyperský tým Cyprus College,
obě utkání se uskutečnila na Valašsku.
Zuberští vyhráli 38:20 a 23:22. Zajistili
si tak postup do další fáze mezinárodní soutěže.
▪ Mezi nejaktivnější organizace ve Zlínském kraji patří Zlínská krajská asociace Sport pro všechny (ZKASPV). Za
pět let existence si vytvořila početnou
základnu čítající 15 450 členů. Ti jsou
organizováni v regionálních centrech
ve Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetíně a v Kroměříži. „Nabízíme pestrý
výběr pohybových aktivit. Například
všeobecnou gymnastiku, rekreační
sporty nebo cvičení a pobyt v přírodě,“ sdělil její předseda Jan Hýžďal.
Před pár dny ZKASPV pořádala Olympijský den zdraví, který se uskutečnil
na fotbalovém stadionu v Uherském
Brodu. „Zasportovat si přišli zájemci
všech věkových kategorií,“ prozradil
Hvížďal.
▪ Kanoistický oddíl z Ostrožské Nové
Vsi hostil mistrovství České republiky
a 19. mezinárodní mistrovství Moravy.
V kvalitní konkurenci uspěli i závodníci pořádajícího oddílu, kteří v mládežnických kategoriích získali sedm
medailí (jednu zlatou, čtyři stříbrné
a dvě bronzové). V celkovém hodnocení klubů obsadila Ostrožská Nová
Ves 20. místo.
▪ V okolí Fryštáku se konal poslední díl
letošního Českého poháru koloběžkářů. Vyhrál jej plzeňský Ladislav Provod, který se stal také celkovým vítězem soutěže. „Jsem velice spokojený,
aby ne, když se mi podařilo vyhrát,“
konstatoval Provod. Mezi ženami
vyhrála Český pohár Markéta Peštová,
také závodnice Plzně. „Použila jsem
klubovou taktiku, tedy vyrazit naplno
a ještě zrychlit,“ přiznala vítězka.

Okno do kraje / říjen 2006 ■ 13

SOUTĚŽ, KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA

Soutěžíme o elektronickou meteorologickou stanici a 10 propagačních předmětů
Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@okno dokraje.cz nebo poštou na adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 15.10. 2006. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: meteorologická stanice
– 14. došlá správná odpověď, propagační předměty – 1., 26., 32., 78., 79., 103.,189., 201., 255., 301. došlá správná odpověď. O pořadí došlých
odpovědí rozhoduje termín jejich doručení na výše uvedenou adresu. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka : Děvucha bez břucha „ tajenka č.1“ tajenka č.2 „
Výherci křížovky ze srpnového vydání: Hlavní cenu – bezdrátový telefon získává: Leona Blahová. Propagační předměty získávají: Marie
Florešová, Bedřich Vybíral, Ludmila Kalová, Jitka Botková, Hynek Janík, Stanislav Sigmund, Ingrid Davidová, Tereza Cibulcová, Jana Fišerová,
Ing. Lubomír Novák. Tajenka zněla: Ve Zlínském kraji za kulturou i o prázdninách.

SOUTĚŽ

Vyhrajte bezdrátové klávesnice s optickou myší Logitech Cordles
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:
Kdy vzniklo Valašské muzeum v přírodě?
První cenou je set bezdrátové klávesnice
s myší, dalšími cenami pak propagační předINZERCE
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měty. Vyhrává 69. správná odpověď. Další
ceny obdrží 4., 35., 79.,159., 200. správná
odpověď. Odpovědi posílejte na adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín
nebo na e-mail: soutěž@oknodokraje.cz.
Jména výherců zveřejníme v prosincovém
vydání magazínu Okno do kraje a na internetových stránkách www.oknodokraje.cz

Výherci soutěže ze srpnového vydání:
turnaje O pohár Okna do kraje se zúčastnilo
13 mužstev a vyhrál tým Zubr 11°. První cenu
– mikrovlnnou troubu vyhrává: Michaela
Arnoštová. Poukázku na konzumaci v cukrárně U mlsné kočky v hodnotě 400 Kč získává
Monika Plšková, poukázku na konzumaci
v cukrárně U mlsné kočky v hodnotě 300 Kč
získává Gabriela Kapuciánová.

Máme pro Vás odměny

Děkuje

za vaši

me

věrnos

t!

Každý, kdo přinese výstřižek
tohoto inzerátu, dostane 5 bodů
do věrnostní knížky.

Zde prosím odstřihnout

Akce platí pouze pro prodejnu Zlín.

Informujte se o dalších nabízených
výrobcích na prodejnách bauMax.

elektronická podoba magazínu na www.oknodokraje.cz
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
INZERCE
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