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Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodníku bych se chtěl věnovat evropským fondům
– tématu v posledním období velmi frekventovanému. Zlínský kraj
v rámci spolupráce s Olomouckým krajem při využívání evropských
fondů vytvořil takzvaný region soudržnosti Střední Morava. Tento
region by se měl pro oba kraje a jejich města i obce, podnikatele či
neziskové organizace stát platformou pro spolupráci, která by měla
také díky evropským penězům přinést v blízké budoucnosti významný hospodářský růst obou krajů.
V rámci zmiňovaného společného regionu jsme vůbec jako první
v České republice zveřejnili výzvu pro žadatele k čerpání finančních
prostředků z fondů Evropské unie pro současné plánovací období,
tedy pro léta 2007 až 2013. To dokazuje, že byť jsme kraje poměrně malé, jsme velmi aktivní.
Aktuální možnosti pro podávání projektů jsou zaměřeny na oblast dopravy. Právě pro ni bude možno
čerpat téměř 1,7 miliardy korun z celkových více než sedmi miliard určených na tuto prioritu do roku 2013.
To mě vybízí, abych vám dnes více přiblížil naše záměry v budování dopravní infrastruktury. Intenzivně
pokračuje výstavba dálnice D1 v okolí Hulína a Kroměříže a období, kdy po dálnici dojedeme z Brna právě
až do Hulína, se naprosto reálně blíží. Tato skutečnost je nezpochybnitelná a pro další rozvoj kraje velmi
důležitá. Stejně tak často zmiňované přípravy výstavby rychlostních komunikací R 55 směrem na jih a R 49
na Slovensko pokračují krok za krokem.
Kromě toho je však plánována celá řada menších investic, které vylepší dopravní infrastrukturu uvnitř kraje, v jednotlivých městech a obcích. Jako kraj například v příštích letech plánujeme v návaznosti na zmiňovaný regionální operační program opravy více než 134 kilometrů silnic druhých a třetích tříd a celkem
55 mostů za více než 2,5 miliardy korun. To jsou poměrně velká čísla, jejichž dopady budou pro občany
a řidiče po realizaci investic nepřehlédnutelné. Již z první výzvy chceme financovat opravu silnice v Bystřici pod Hostýnem a průtah Uherským Brodem. Dále připravujeme například opravy silnic v Kelči, Dřínově,
Holešově, Loukově a Osíčku, Zlíně, Uherském Hradišti. Rekonstrukci dlouhých úseků Kroměříž - Zdounky Koryčany, Zádveřice - Dolní Lhota - Luhačovice - Uherský Brod - Nivnice, hranice kraje od okresu Hodonín
- Uherské Hradiště - Uherský Brod - Bylnice nebo Ústí u Vsetína - Velké Karlovice - hranice se Slovenskem.
To jsou využívané dopravní tahy, na nichž investice povedou ke zvýšení komfortu i bezpečnosti silničního
provozu. Samozřejmě nejsou vybrány náhodně, ale jsou navázány na základní koncepční dokument, tedy
dopravní generel našeho regionu, který schválilo krajské zastupitelstvo. Ten definuje architekturu páteřních dopravních tahů důležitých pro dopravní obslužnost kraje.
To je jen část plánů, jejichž naplnění má vést ke zkvalitnění života v našem regionu i jeho konkurenceschopnosti. Z regionálního operačního programu budeme kromě silnic investovat i do rozvoje jednotlivých měst a obcí a výrazně podpoříme také cestovní ruch. Jsem přesvědčen, že jsme pravidla nastavili
správně, v duchu pravidel evropských, a máme představu o řešení problémů. Proto věřím, že nabízenou
příležitost využijeme a z našeho kraje uděláme opět o kousek lepší místo k příjemnému životu.
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AKTUÁLNĚ
▪ Valašskomeziříčská radnice hodlá zlepšit varování občanů při případných záplavách. Radnice zakoupí povodňové hlásiče, které by měly být umístěny na potoku Loučka v místní části Poličná, který se začátkem září vylil a zaplavil silnici, sklepy i studny.
▪ Stavbu rehabilitačního a pohybového centra pro seniory připravuje obec Kostelany na Kroměřížsku.
Objekt, jehož finanční náročnost se pohybuje zhruba kolem 35 milionů korun, by měl stát v blízkosti
kostelanské tenisové haly. V centru pro seniory se nejen pro důchodce z Kostelan i širokého okolí počítá
s krytým bazénem o rozměrech patnáct krát osm metrů či s různými druhy saun. Součástí stavby by měla
být i turistická ubytovna pro 40 až 45 lidí.
▪ Zlínská Univerzita Tomáše Bati chce vybudovat trenažérové centrum pro simulaci a výcvik krizového řízení. Vyrůst by mohlo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Projekt s názvem Centrum
výzkumu bezpečnostních technologií, modelování a simulace v krizovém řízení a v boji proti terorismu vzešel ze studijního oboru logistika a management, jenž zahrnuje předmět ekonomika a informační podpora krizového řízení.
▪ Komunikace první třídy, která protíná Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku, bude širší. Ředitelství
silnic a dálnic tam chce zřídit čtyři pruhy, což má přispět k urychlení průjezdů městem či k snížení nehodovosti. Stavba si vyžádá asi 200 až 250 milionů korun.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Ve Vsetíně roste nový závod na zpracování odpadů
Vsetín – Ve vsetínské průmyslové zóně
Bobrky vzniká centrum pro zpracování
odpadů. Recyklační závod, kam budou směřovat odpady z celého okolí, začne sloužit na
začátku příštího roku. Náklady na výstavbu
centra budou činit asi 166 milionů korun,
v rozpočtu se počítá například i s nákupem
vozidel pro svoz komunálního odpadu. Většinu peněz na výstavbu závodu získala radnice
z evropských zdrojů.
Ulice v bývalých Žižkových kasárnách
už mají jména
Kroměříž – Kroměřížští zastupitelé rozhodli, že ulice v bývalých Žižkových kasárnách se
budou jmenovat po armádních osobnostech.
V místě, kde stával vojenský barákový tábor,
jsou nyní ulice 3. pluku, Legionářů, Gen.
Píky, Gen. Bočka a Gen. Klapálka. V lokalitě
začne v nejbližší době výstavba rodinných
domů, kterých tam postupně vyroste zhruba
60. Některá z pojmenování navrhli sami obyvatelé města, když je radnice před dvěma
lety oslovila s žádostí o pomoc při hledání
názvu pro nové náměstí v místě někdejšího
vojenského nástupiště. Vedení města tehdy
z navržených variant vybralo název Hanácké
náměstí a další vhodné návrhy uschovalo pro pozdější použití. Vedle nových ulic
v bývalých Žižkových kasárnách zastupitelé
pojmenovali i nevelkou uličku v místní části
Vážany, kde rovněž vyrůstají rodinné domy.
Nejvíce elektrospotřebičů odevzdali
lidé ve Slavičíně
Zlínsko – Nejvíce tun vysloužilých elektrospotřebičů odevzdali během uplynulého
týdne z pěti měst ve Zlínském kraji lidé
ve Slavičíně na Zlínsku. Do připravených
kontejnerů odevzdali téměř čtyři tuny elektroodpadu. Město si tak do své kasy může
připsat 20.000 korun na odpadové hospodářství. Peníze získá od společnosti Elektrowin, která akci při své celorepublikové
informační kampani vyhlásila. Podle výroční
zprávy společnosti Elektrowin patří Zlínský
kraj v množství odevzdaného vysloužilého
elektroodpadu mezi nejhorší regiony. Loni
se tam na jednoho obyvatele vybralo pouze
1,04 kilogramu elektroodpadu. Hůře na tom
byl už jen Karlovarský kraj. Sběr elektrospotřebičů se postupně uskutečnil ve Zlíně, Slavičíně, Uherském Brodě, Hulíně a Kroměříži.
Za Slavičínem se umístil Uh. Brod, za ním
Hulín, Kroměříž a na posledním místě Zlín.
Vendula Svobodová navštívila nemocnici v Uherském Hradišti
Uherské Hradiště – V sobotu 8. září navštívila dětské a infekční oddělení Uherskohradišťské nemocnice prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Svobodová.
Prohlédla si modernizované prostory obou
oddělení, promluvila s pacienty i ošetřujícím personálem. Nadační fond Kapka naděje již pomohl Uherskohradišťské nemocnici
v letech 2004 až 2006 peněžními a věcnými
dary v celkové hodnotě více než jeden milion korun. „S úrovní poskytované péče v naší
nemocnici byla paní prezidentka velmi
spokojena a do budoucna přislíbila pokračovat v podpoře,“ uvedl ředitel nemocnice
Antonín Karásek.



Cyklostezek v kraji bude přibývat
Zlínský kraj – Zlínský kraj se stává
rájem cykloturistů. Obce a města se snaží pokrýt cyklostezkami
všechna zajímavá místa ve svém
katastru, aby nalákaly turisty
a umožnily aktivní odpočinek
svým obyvatelům.
Vsetín se po dobudování cyklostezky kolem Bečvy nyní zaměří
na výstavbu cyklopruhů na sídlištích. „Naším cílem je co největší
bezpečnost cyklistů,“ vysvětlila
mluvčí vsetínské radnice Eva
Stejskalová. Jako člen sdružení
obcí a měst Valašsko, Horní Vsacko
se Vsetín navíc angažuje v budování cyklostezky Bečva v obcích
směrem na Velké Karlovice. „Do
konce letošního roku by měla být
hotová projektová dokumentace

pro stavební povolení zbývajících
částí,“ dodala mluvčí.
Valašskomeziříčská radnice plánuje do konce volebního období
uvést do provozu chybějící části
páteřních cyklostezek protínajících celé město. „Současně jsme
se dohodli s okolními městy
a obcemi, že společně vybudujeme cyklostezku, spojující Rožnov
pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí a Vsetín,“ prozradil mluvčí
valašskomeziříčské radnice Josef
Beneš.
Plány kroměřížských zastupitelů
jsou ještě větší. „Městem by měla
procházet cyklostezka od Baltu
k Jadranu. Na území Zlínského
kraje by tato trasa vedla z Kroměříže až k Uherskému Ostrohu

a využívala by koridoru tvořeného korunou hráze řeky Moravy
a tokem Baťova kanálu,“ uvedl
mluvčí města Kroměříž Pavel
Zrna.
Zlín si jako svou prioritu do
budoucna vytknul stezku podél
Dřevnice, která spojí Otrokovice a Vizovice. „Podle finančních
možností pak hodláme rozšiřovat
síť stezek na území Zlína v souladu se zpracovaným generelem,“
dodala mluvčí zlínského magistrátu Marie Masaříková.
V těchto dnech se rodí také projekt, který by měl pro kolaře
propojit Luhačovice s Uherským
Brodem. První fáze projektu již
začala, jde o úsek mezi Luhačovicemi a Biskupicemi. 
(mij)

Operační program

První dožínky po celých desetiletích se uskutečnily v září v Kroměříži.
Dožínky jako oslava sklizně obilí se do hanácké metropole vrátily po
33 letech. Lidé si užívali tradičního průvodu, vystoupení folklorních souborů i ukázek historické zemědělské techniky. (mij) foto: Zdeněk Němec

Zlínský kraj – Jako první dva
kraje v České republice zveřejnil Zlínský a Olomoucký kraj
výzvu pro žadatele k čerpání
finančních prostředků z fondů
Evropské unie. Kraje vytvořily region soudržnosti NUTS II
Střední Morava, který by měl
umožnit čerpat prostředky
v rámci současného plánovacího období v letech 2007
až 2013. Současná možnost
podávání projektů je zaměřena na oblast dopravy, v jejímž rámci bude možno čerpat téměř 1,7 miliardy korun
z celkových více než sedmi
miliard určených na tuto
prioritu do roku 2013. (mij)

Chystá se modernizace trati Otrokovice – Vizovice
Zlínský kraj – V poslední době se
hodně hovoří o modernizaci trati
Otrokovice – Zlín – Vizovice, která
by měla znamenat celkové zlepšení stavu této železniční cesty,
na níž se v pracovní dny přepravuje průměrně 7 700 cestujících
denně. O projektu, který by měl
stát více než tři miliardy korun
a měl by se realizovat v letech
2009 – 2011, jednal hejtman
Libor Lukáš s generálním ředitelem Správy železniční dopravní
cesty Janem Komárkem, aby byl
zařazen do seznamu investičních
priorit financovaných z evropských fondů v letech 2007–2013.
„Trať funguje již sto let a nyní si
již rozhodně zaslouží zásadní
modernizaci, která přinese vyšší úroveň a zároveň odhlučnění
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provozu a zvýšení komfortu pro
cestující včetně úrovňového
nastupování. Rozhodně účelem
není zvýšení nákladní dopravy
v tomto úseku, naopak cílem by
mohlo být fungování železničního překladiště přímo u železničního koridoru v Otrokovicích,“
vysvětlil hejtman Libor Lukáš.
„V úseku Otrokovice – Zlín střed
bude
provedeno
částečné
zdvoukolejnění. To v praxi umožní křižování vlaků bez nutnosti
čekat na sebe ve stanicích, čímž
se zvýší propustnost trati a zkrátí se intervaly mezi jednotlivými
vlaky. V úseku Zlín střed – Vizovice zůstane trať jednokolejná,
ale měla by být dobudována
výhybna v Přílukách. Tím dosáhneme kratšího intervalu mezi

spoji. Kromě toho bude celá
tato dráha elektrizována a bude
modernizováno i zabezpečovací
zařízení,“ uvedl Petr Hradecký,
krajský radní pro oblast dopravy.
Součástí je i rekonstrukce železniční stanice Zlín střed. Nádraží
krajského města je již naprosto
nevyhovující a jediným řešením
je jeho celková přestavba.
Specifikem trati je, že z velké části prochází zastavěným územím
obcí. To má negativní dopad na
obyvatele žijící v blízkosti železnice. Připravovaná modernizace
bude mít příznivý efekt, neboť
moderní kolejový svršek, nová
vozidla a protihluková opatření přinesou podle projektu
snížení hladiny hluku v okolí trati
a snížení exhalací. (brach, hm)

TÉMA MĚSÍCE

Baťova nemocnice slaví osmdesáté výročí založení

Pohled na Baťovu nemocnici v padesátých letech.

foto: archiv J. Bakaly

Osmdesát let letos uplynulo od založení Krajské nemocnice Tomáše Bati. Zřejmě největší znalec její historie je primář
MUDr. Jiří Bakala, který je také autorem níže uvedeného textu.
Letos uplynulo 80 let od položení
základního kamene Baťovy
nemocnice ve Zlíně, kterému
předcházel Baťův finanční dar
v dopise: „Vzpomínám raněných hrdinů naší práce a jsem
šťastný, že mohu prohlásit, že
letošní úspěch naší práce nám
dovolil věnovati Kč 1,000.000
a postaviti závodní nemocnici."
Jako ředitele BN T. Baťa vybral
MUDr. Bohuslava Alberta. Organizační talent MUDr. B. Alberta
formovaly válečné události z 1.
světové války, kde pochopil, že
jen dokonalá organizace může
prospívat zdravotnictví. Zvolil si
heslo racionalizace, normalizace, standardizace a ekonomizace. Do Zlína přišel v roce 1926,
byl jmenován primářem Baťovy
nemocnice a spolu s ing. arch.
F. L. Gahurou začal pracovat na
plánech nemocnice. Právě ve
spolupráci s ing. arch. Františkem Lydie Gahurou a stavebním
oddělením firmy Baťa vzniká

ve Zlíně pozoruhodný projekt,
dokonalý po své architektonické i medicínské stránce.

Stavba se rychle rozvíjela
BN byla postavena velmi rychle
– základní kámen byl položen
9. 4. 1927 a první pacient byl do
nemocnice přijat už 21. 11. 1927.
Na stavbě nemocnice se podílela
řada tehdejších předních odborníků – prof. MUDr. A. Roček, prof.
MUDr. V. Kabelík, který organizoval vznik mikrobiologického,
biochemického,
transfúzního
a patologického oddělení, prof.
A. Jirásek, zakladatel české chirurgie, se ve spolupráci s MUDr.
B. Albertem podílel na vzniku
dalších oddělení. Zajímavý je styl
nemocnice, který v knize „Baťova
nemocnice 1927 – 2002“ popsal
ing. arch. P. Novák. V nemocnici
bylo vše, včetně nábytku a drobných předmětů, dotaženo do
detailů. Již v té době měla BN
centrální příjem, kam přicháze-

li všichni pacienti a odtud byli
odesíláni na jednotlivá oddělení. Na svoji dobu používali v BN
nejmodernější zařízení, již v roce
1927 zde byl první rentgenový přístroj a vysoce moderně
vybavené operační sály. BN
měla několik primariátů: MUDr.
B. Albert byl přednostou chirurgie, druhé chirurgické oddělení
vedl prim. MUDr. J. Černošek,
interní oddělení doc. MUDr. V.
Tolar, gynekologické oddělení
MUDr. V. Král, zubní MUDr. F. Bartoš a první mimofakultní ortopedické oddělení vedl MUDr.
F.Račanský. Nelze zapomenout
na hospodářské oddělení, které
dokonale řídil správce nemocnice pan Bohuslav Kupec.

Základem bylo vzdělávání
Všichni lékaři a přednostové
BN museli povinně publikovat
v odborných časopisech a přednášet na lékařských kongresech,
navíc psát osvětové články do
novin. Je dobré uvědomit si, že
BN byla vždy soukromou, privátní nemocnicí, akciovou společností. V roce 1932 byla v BN zřízena centrální kartotéka, v níž byly
zdravotní karty všech zaměstnanců firmy Baťa. Tomáš Baťa ve
„své“ nemocnici podstoupil operaci kýly, bohužel v roce 1932 byl
ve stejné nemocnici, po tragické
havárii letadla, pitván. Z dnešního pohledu lze před těmito lidmi, kteří v té době zorganizovali
nejmodernější zdravotně sociální
systém, jen hluboce smeknout.
Mysleli dopředu, měli vizi a systematicky na ní pracovali. Proto
již v roce 1935 se jim nemocnice
určená původně pro 20 tisíc obyvatel zdála býti malá. Tito vizionáři začali tedy v roce 1935 vytvářet

plány na stavbu Baťova domu
zdraví, avšak z tohoto projektu
nakonec sešlo a zachovaly se
jen makety. Smyslem koncepce
MUDr. B. Alberta bylo: Centrem
veškerého dění ve zdravotnictví
musí být pacient – podle baťovského hesla Náš zákazník, náš
pán. Po válce byla BN zestátněna. V letech 1949 – 1960 byla
Krajskou nemocnicí, v roce 1960
se stala součástí Okresního ústavu národního zdraví. V 80. letech
byla dobudována nynější moderní část nemocnice – budova
interny, chirurgie, LDN a gynekologie. Od roku 1989 byla BN
dovybavena nejmodernější technologií, takže v současnosti je
lékařům a pacientům k dispozici
například nukleární magnetická
rezonance, počítačová tomografie i řada ultrazvukových a jiných
vyšetřovacích metod. Nutno
připomenout, že letos uplynulo
také 50 let od nástupu profesora
MUDr. J. Rybky, DrSc. Díky jeho
mezinárodní proslulosti je v BN
světově známé centrum pro léčbu a diagnostiku diabetu.

Nemocnice patří mezi špičku
Do 21. století vstoupila BN jako
Krajská nemocnice T. Bati, a.s.,
a svou činností je věrná svým
zakladatelům, drží se proto na
špičce nejlepších nemocnic.
Dokladem toho jsou slova pana
Dr. F. Albert–Rechta, synovce prvního ředitele nemocnice MUDr.
B. Alberta. Když vloni navštívil
Zlín, prohlédl si i nemocnici. Procházel jejím areálem a řekl: „Strýc
by měl opravdu radost a byl by
na nemocnici pyšný.“ Pacientům
bych chtěl vzkázat ono albertovsko–baťovské heslo: „Jsme vaše
nemocnice a jsme tu pro vás“.
INZERCE
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Zemědělská výroba v regionu

ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Krajinu ve Zlínském kraji můžeme rozdělit na dvě části: najdeme zde velmi úrodné
nížiny i horské oblasti. Z celkové rozlohy Zlínského kraje, která činí 396 400 hektarů,
připadá na zemědělskou půdu plocha o velikosti 196 000 hektarů. Na ní hospodaří přibližně 1 600 evidovaných subjektů a nachází se zde také asi padesát ekofarem.
Zemědělství se v našem regionu zaměřuje především na produkci potravin, nezbytnou a důležitou ochranu i údržbu krajiny.
V současné době nastává výrazné snížení především chovu hospodářských zvířat, což
znamená výrazný pokles tržeb podnikatelů v zemědělství, vznik nežádoucí nadprodukce rostlinných komodit a na to navazující nutné snižování celkové zaměstnanosti
obyvatel na venkově. V podhorských oblastech Zlínského kraje tak dochází k neustálému zvyšování plochy nevyužitých travních porostů. Tím vzniká nový problém
s údržbou těchto pozemků a následně likvidací nadbytečné travní hmoty. Značně se
také zvyšuje výměra neobdělávané zemědělské půdy s kulturou travního porostu.
Rok 2004 byl rokem rekordním ve sklizni
obilovin – průměrný výnos 5, 5 t/ha. V dalších letech došlo k výraznému snížení výnosů obilovin, naproti tomu neustále rostou
náklady na produkci. Pro srovnání v roce
2004 to bylo 2200 Kč/ha a v roce 2006 to
bylo již 3200 Kč/ha
Další možností je podpora výroby a prodeje vlastních potravin, podpora regionálních zpracovatelů, podpora bio potravin
a zajištění odběru tuzemské výroby potravin v supermarketech a tlak na ukončení
výstavby supermarketů v České republice
a zachování zemědělské půdy.

Produkce živočišné výroby neustále klesá.

foto: Ivo Hercík

Forma stipendií jako motivace
Zemědělství sužuje řada faktorů. Citelným
problémem je likvidace cukrovarů v okrese Kroměříž, jako například Kojetín nebo
Němčice nad Hanou. To mělo za následek
výpadek v pěstování cukrovky, který již od
roku 2001, kdy bylo oseto 1995 ha, se snížil
na osevní plochy v roce 2006 o 68 procent
na 1357 ha.
Neblahý vliv nejen na chov skotu, ale i na
chov prasat, má cenová politika, v jejímž
důsledku dochází k výraznému snížení stavu zvířat.
Například v minulosti bylo Valašsko vyhlášenou oblastí chovu skotu a ovcí. V současné době se stavy ovcí mírně zvyšují pouze
u větších chovatelů, zatímco ti menší své
chovy likvidují, a to nejen kvůli problémům
při odbytu masa a vlny, ale i kvůli změnám
v dotační politice. (V dřívějších letech se
stavy ovcí pohybovaly kolem 12,5 tisíc bah-

nic, nyní je to na hranici 5,7 tisíc kusů.)
Navíc tím, že zemědělství zabezpečuje život
a chod převážně ve venkovských oblastech,
snížení nebo omezení zemědělské výroby
by znamenalo zvýšení nezaměstnanosti na
vesnicích. Pro obyvatele venkova s tím souvisí problematika dojíždění do zaměstnání
ve městech, zvýšené náklady a nepochybně zvýšená časová zátěž.

Přesto existují východiska
Aby bylo zemědělství zachováno, je třeba
dlouhodobě promýšlet zemědělskou výrobu podobně jako ostatní sektory, například
služby. Znamená to hledat východiska,
mezi něž patří například stanovení stabilní
garantované ceny za jednotlivé komodity.
Jednou z cest na podporu zemědělské výroby je hledání alternativních zdrojů paliv,
jejich výroba a následně prodej – opět je
zde však aktuální nutnost garance ceny.

Pojištění v zemědělství je zajišťováno řadou
pojišťoven na našem trhu. Pojišťovny nabízejí různé druhy svých produktů, přesto
však tato nabídka není dostatečná. Ani
dotace pojištění od Podpůrného garančního rolnického a lesnického fondu nestimuluje některé zemědělské podniky k pojištění úrody. Na nejčastější výkyv klimatických
podmínek, kterým je sucho, se nelze vůbec
pojistit. Řešení spočívá ve větší angažovanosti státu při nastavení pojistných podmínek. V současné době větší dotace pojistného znamená, že pojišťovny pojistné zdraží,
a tím inkasují dotaci pro sebe.
Společný evropský trh musí mít jednotná
pravidla. Jakékoliv zvýhodňování zahraničních výrobců potravin je nekalá konkurence, která by se měla trestat úřadem pro
hospodářskou soutěž. Není možné soutěžit
se zemědělci bývalé evropské patnáctky
na otevřeném trhu, když mají v současnosti přibližně dvojnásobné dotace než čeští
výrobci. Není ani přípustné pustit na trh
výrobky polských zemědělců, když neodvádějí zdravotní a sociální pojištění.

Přehled zemědělské produkce ve Zlínském kraji v roce 2006
Živočišná výroba
Okres



Rostlinná výroba

skot

prasata

ovce

kozy

koně

obilov. celkem

řepka

Kroměříž

13600

33790

320

24

200

22000

3300

Uh. Hradiště

15270

24950

1060

70

90

15400

2200

Vsetín

13000

7000

5000

500

550

2900

800

Zlín

11750

5900

5340

94

793

9500

1900

ZK celkem

53620

71640

11720

688

1633

49800

8200
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Zdroj: Okresní agrární komora pro okres Zlín

Pojištění je nezbytnou součástí

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
Zprávy zKraje
Kraj uzavřel dohodu s KHK
Zlín – Uzavření Dohody o partnerské spolupráci mezi Zlínským
krajem a Krajskou hospodářskou
komorou Zlínského kraje schválila krajská rada. Cílem partnerství
je vytvořit podmínky pro podporu podnikání a předpokladů
pro ekonomický rozvoj Zlínského kraje. Předmětem vzájemné
spolupráce má být také realizace
společných projektů jako je např.
zřízení Kontaktního centra pro
podnikatele při krajské hospodářské komoře, které má být zaměřeno primárně na podporu aktivit
ekonomických subjektů zahraničních regionů v souladu s oficiální
zahraniční politikou kraje.

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Téměř dvanáct milionů investuje kraj do lesů
Zlín – Dotaci ve výši dvanáct
milionů korun na hospodaření
v lesích navrhla ke schválení krajská rada. Finanční prostředky od
výše několika tisíc korun až po
několik desítek tisíc, v některých
případech i stovek tisíc korun,
budou rozděleny mezi 286 subjektů, které hospodaření v lesích
na území kraje zajišťují.
V rámci dotačního titulu „Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů“ bude rozděleno více než 11 milionů korun.
Z dotačního titulu „Příspěvek na
ekologické a k přírodě šetrné
technologie“ bude rozděleno
necelých 700 tisíc korun.
Na opravy v nemocnicích půjde několik milionů korun
Zlín – Další výstavbu a opravy
nemovitostí v areálech nemocnic ve Zlíně, Kroměříži a Uherském Hradišti o celkovém
objemu přibližně více než 7 milionů korun schválila krajská rada.
V Krajské nemocnici T. Bati bude
realizována například výstavba
parkoviště před interní klinikou,
v kroměřížské nemocnici dojde
k výměně části oken, k výměnám některých střešních krytin
a rekonstrukci střešních plášťů.
V uherskohradišťské nemocnici budou také opraveny ploché
střechy části objektů.
Připravují se Hry III. zimní
olympiády dětí a mládeže
Zlín – Zlínský kraj byl Českým
olympijským výborem pověřen
pořadatelstvím Her III. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR.

Na přelomu ledna a února 2008
přivítá Zlínský kraj více než 1000
dětských sportovců, kteří se zde
setkají při konání Her III. zimní
Olympiády dětí a mládeže České
republiky. Olympiáda dětí a mládeže je určena žákům základních škol z celé České republiky.
Pravidelně se letní a zimní hry
konají od roku 2003 a prvním
krajem, který měl čest tento projekt realizovat, byl Pardubický
kraj. Následoval pak Středočeský,
Jihomoravský, Královehradecký
a Ústecký kraj.
Centrem Her III. zimní Olympiády
dětí a mládeže ČR se stane Rožnov pod Radhoštěm. Jednotlivé
disciplíny budou realizovány ve
Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm a jeho okolí, na Soláni, Pustevnách a také v samotném krajském městě Zlín.
Snahou všech dosavadních organizátorů, stejně jako Zlínského
kraje, je mladým sportovcům co
nejvíce přiblížit atmosférou skutečné olympijské hry – zahajovací ceremoniál, který proběhne
dne 27. 1. 2008 na Zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně a jehož
součástí bude slavnostní zapálení olympijského ohně, pravidelné medailové ceremoniály, které
budou realizovány v Rožnově
pod Radhoštěm.
Italové se přijeli seznámit se
Zlínským krajem
Zlín – Manažerka milánského
turistického centra Vania Brogi se
v září přijela seznámit se Zlínským
krajem a zlínskou funkcionalistickou architekturou. „V Miláně
začalo fungoval oficiální zastoupení agentury CzechTourism. Na
základě průzkumu byl Zlínský
kraj společně s jižní Moravou
a jižními Čechy vytipován jako
destinace, která má vůči italské
klientele mimořádný potenciál,“
řekl krajský radní pro cestovní ruch Jindřich Ondruš. Vania
Brogi se seznamovala s atraktivitami všech tří lokalit. Ve Zlíně
se projela historickým výtahem
ve 21. budově, prohlédla si Zlín
z její terasy, navštívila muzeum
obuvi, prošla se centrem města.
Velmi se zajímala o architekturu
a odkaz, který ve Zlíně zanechala
firma Baťa. Pracovníci oddělení
cestovního ruchu krajského úřadu ji rovněž seznámili s kompletní nabídkou turistického potenciálu kraje.

Děti z Ukrajiny v Liptále
Liptál, Zlín – V dětském domově
v Liptále se v srpnu zotavovalo
devětatřicet ukrajinských dětí
z partnerského lvovského regionu, které k ozdravnému pobytu pozval Zlínský kraj ihned po
železniční havárii, k níž došlo 17.
července poblíž Lvova. Oblast
byla zasažena jedovatými zplodinami a u části obyvatel se
objevily zdravotní problémy
respiračního charakteru.
Zlínský kraj zajistil ve spolupráci s Generálním konzulátem ČR
ve Lvově, Dětským domovem
Liptál, Hasičským záchranným

Děti se radovaly při výletě v zoo Lešná.

sborem Zlínského kraje a Českým červeným křížem Zlín
léčebně zaměřený pobyt s bohatým doprovodným programem.
Děvčata a chlapci ve věku deset
až šestnáct let absolvovali rehabilitační procedury a pravidelné
inhalace. Vedle toho navštívili
kroměřížský zámek, zoologickou zahradu v Lešné, Velehrad,
archeoskanzen v Modré a rožnovský skanzen, Svatý Hostýn,
Zbrašovské aragonitové jeskyně
i Baťův mrakodrap. Také měli
možnost zažít ozdravný efekt
luhačovických lázní.

foto: archiv ČČK

Kraj navázal spolupráci s Egyptem
Zlín – Protokol o vzájemné spolupráci mezi Zlínským krajem
a Alexandrijskou oblastí v Egyptě podepsali hejtman Zlínského
kraje Libor Lukáš a jeho egyptský protějšek Adel Ali Labeeb
Metwaly Salam, guvernér
Alexandrijského guvernorátu.
Podpisem dohody vyvrcholila
dvoudenní oficiální návštěva
alexandrijské delegace, v níž
vedle představitelů regionální samosprávy figurovali také
zástupci egyptských hospodář-

ských komor a podnikatelských
subjektů.
„Otevíráme tak pomyslná vrátka
k zahájení regionální spolupráce
s arabským světem. Podpisem
dohody deklarujeme naši snahu
zahájit konkrétní činnosti směřující k rozvoji vzájemné spolupráce v několika oblastech.
Za perspektivní považujeme
zejména oblast turistiky, cestovního ruchu a lázeňství a dále sféru vzdělávání a univerzitních vazeb,“ uvedl hejtman Libor Lukáš.

Gymnázium ve Zlíně zve k návštěvě
Zlín – Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť zve k prohlídce výstavy výtvarných závěrečných prací žáků třetího ročníku a sext. V pojetí předmětu
výtvarná výchova je na škole studentům nabízena možnost odborného estetického vedení včetně přípravy k vyššímu uměleckému
studiu. Při dni otevřených dveří provedou učitelé návštěvníky výstavními prostory gymnázia a pohovoří s nimi o smyslu a náplni výtvarné
výchovy. Akce se koná ve středu 31. října 2007 od 16 do 18 hodin.
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Zemědělství je stále významný, perspektivní obor

V podzimních měsících se uzavírá čas
sklizně, a tak nastává příležitost pro malé
bilancování. Za problematiku zemědělství,
životního prostředí a regionálního rozvoje
zodpovídá ve Zlínském kraji statutární
náměstek hejtmana Vojtěch Jurčík.
Pane náměstku, jak se daří zemědělcům
v našem kraji, kdysi významné agrární
oblasti ?
Myslím si, že v letošním roce jsou na tom
o něco lépe než v minulosti. Úroda obilovin byla vydařenější než vloni – objemově
vyjádřeno – zhruba o deset procent, ale ještě mnohem důležitější je to, že zemědělci
mohou konečně prodávat své produkty za
daleko příznivější ceny, než tomu bylo dříve, a to jak obilí pro potravinářské účely, tak
i obilí určené pro účely krmné. To znamená,
že se jim zvýšila rentabilita podnikání. Sezona sice ještě není – v době tohoto rozhovoru
– definitivně skončena a zůstává před námi
sklizeň kukuřice, části brambor a cukrové
řepy, nicméně dá se říci, že rok 2007 bude
pro zemědělce patřit k těm úspěšnějším.
Co pěstitele nejvíce trápí a omezuje, co
jim naopak dodává naději?
Velkým zásahem do zemědělské produkce
bylo schválení takzvaného cukerního pořádku, kdy se zejména v oblasti kroměřížské
a uherskohradišťské markantně snížila rozloha osetých ploch a byly zrušeny některé cukrovary, protože při vyjednávání přístupových
dohod s Evropskou unií nebyly optimálně
dojednány objemy pěstování této komodity
v rámci České republiky, což je velmi negativní skutečnost, nyní nepříjemně pociťovaná.
Věřím ale, že se cukrová řepa ve větším
množství opět vrátí na naše pole, i když to
nebude v souvislosti s výrobou cukru, ale
spíše v návaznosti na produkci lihu, který
by od příštího roku měl být povinně přimícháván do benzínu. Pokud se toto opatření
státu podaří zabezpečit, našim pěstitelům se
do budoucna otevře značná šance.



Okno do kraje / říjen 2007

Existují ze strany státu, případně kraje,
podpůrné nástroje, které by situaci zemědělců mohly stimulovat a do jaké míry
k nim vůbec je politická vůle?
Zemědělci se vstupem do Evropské unie
zaznamenali celkem podstatné změny
v dotační politice. Dostávají dotace, které dříve k dispozici neměli, ale i přesto zde zůstává
určitá disproporce mezi výší finanční podpory, již mají k dispozici naši producenti například ve srovnání se svými kolegy ve Francii či
v Holandsku, tedy ve starých členských státech. Ti jsou oproti našim skutečně zvýhodněni, i když se tento nesoulad postupně řeší
národními dotacemi. Pokud se týká případné
intervence krajské samosprávy, ta je téměř
nulová, protože zemědělství je řízeno čistě
vertikálním způsobem – prostřednictvím
ministerstva zemědělství. V jednotlivých
okresech či krajích pak působí zemědělské
agentury a různé profesní organizace, jako je
například agrární komora, družstevní svazy
a podobně. Po roce 1989 zemědělství procházelo velkými změnami a otřesy, ohromným způsobem se snížil počet lidí pracujících
v tomto resortu a v mnoha případech byla
neoprávněně tato oblast stavěna zcela na
okraj společenského zájmu. Někteří vrcholní
představitelé tvrdili, že obor zaměstnává jen
tři procenta lidí a dokonce bylo slyšet názory,
že se není třeba zemědělství věnovat vůbec,
protože stojí zbytečnou spoustu peněz a přitom všechny potraviny dokážeme dovézt,
takže bychom se měli chovat tržně... Tyto
extrémní přístupy už naštěstí tolik nehrozí, a dokonce i ti, kteří byli dosud lhostejní,
si začínají uvědomovat, že zemědělec není
jen producent mléka nebo masa, nýbrž také
člověk, který pracuje v krajině a ovlivňuje její
podobu a celkový ráz. Ostatně část dotací
jde právě tímto krajinotvorným směrem.
Kraj se přesto také na některých projektech podílí...
Úloha krajské samosprávy spočívá v činnostech, které se snažíme ve spolupráci
s agrární komorou dělat už třetím rokem.
Jsou zaměřeny na propagaci a popularizaci
místních zemědělských aktivit a výrobců.
V květnu jsme třeba uspořádali den ovcí
v Prlově, kde se návštěvníci mohli seznámit
se všemi záležitostmi týkajícími se chovu
ovcí na Valašsku. Mohli poznat práci ovčáckých psů, koupit si originální výrobky z vlny,
potraviny, ochutnat vynikající guláš... Byl to
vydařený den, kterého se zúčastnilo několik
set návštěvníků a určitě se bude opět opakovat. Také jsme letos spolupracovali na
druhém ročníku soutěže Perla Zlínska o nejkvalitnější mléčný, masný či pekárenský
výrobek z dílny našich zpracovatelů. Rovněž
jsme se podíleli na přípravě celokrajských
dožínek v Kroměříži, které byly pojaty jako
navázání na staré tradice, jež zde existovaly
ještě před násilnou kolektivizací v padesátých letech. Byla to pěkná lidová veselice

kulturně – folklórního charakteru. Snažíme
se také různými způsoby upozorňovat na
vynikající vlastnosti výrobků z našich polí
a provozoven, které se mnohdy ztrácejí ve
stínu sice možná lacinějšího, ale mnohdy
také podstatně méně kvalitního zboží přivezeného z ciziny.
Nevěříte zahraničním výrobkům?
Nechci nic zobecňovat, ale pokud se někdo
nechá zlákat kilogramem uzeniny za patnáct
korun, musí počítat s tím, že nejspíš kupuje
nějaké pomleté kuřecí separáty s moukou.
Masivní reklamní kampaně supermarketů
mají za úkol za každou cenu prodat, ale lidem
je třeba vysvětlovat, že potravinářské výrobky mají svou hodnotu a pokud chci dobrou
klobásu, nemohu ji koupit za padesát korun
za kilo, to doopravdy jaksi nelze, když výkupní cena vepřového masa se pohybuje okolo
třiceti korun za kilogram živé váhy.
Může být vůbec zemědělství perspektivním oborem?
Jsem přesvědčen, že je a bude perspektivní.
Část světa je dnes sice naprosto soběstačná
v produkci zemědělských výrobků, ale jsou
tady obrovské země, které se bez dovozu
potravin neobejdou. Odpověď je velmi jednoduchá: Každý z nás se potřebuje každý
den najíst, a to bez zemědělství zkrátka není
možné.
Myslíte si, že klimatické změny, k nimž
dochází, mohou negativně ovlivnit výrobu potravin?
Klimatické změny probíhají od samotného
vzniku této planety a zemědělská produkce
se jim přirozeně přizpůsobuje. Neobávám se
toho, že by mohlo vlivem oteplování nastat
zásadní ohrožení zemědělské produkce,
i když výrazné sucho může mít samozřejmě
velmi negativní dopady, podobně jako třeba
záplavy. Přesto věřím v rovnováhu přírody.
Jak se v regionu rozvíjejí biofarmy?
Ekologické zemědělství uplatňuje šetrné
a humánnější metody v pěstitelství i chovatelství, usiluje o minimální používání chemických přípravků a u chovu dbá na to, aby
zvířata od narození až do porážky pobývala
v co nejpřirozenějším prostředí. Produkty
z těchto farem, kterých je na území regionu
asi padesát, jsou pochopitelně dražší, protože objem produkce na jednotku plochy
je zde menší, než při běžných podmínkách.
Nicméně nemyslím si, že by se „normální“
zemědělství nějak diametrálně odlišovalo
a negativně podepisovalo na jakosti výrobků, protože u nás platí velmi přísné předpisy i pro zemědělství „neekologické“. Znám
několik takto zaměřených farmářů a fandím
jim, ale osobně si myslím, že i krávy v biovýběhu dýchají stejný vzduch jako ty v běžných chovech.
Helena Mráčková

INFORMACE

Preventivní očkování proti chřipce je již aktuální

Příprava očkovací vakcíny.

foto: Ivo Hercík

Přístup lidí ke zdraví se v dnešní době pozvolna mění. Přibývá těch,
kteří si uvědomují jeho hodnotu a svou spoluodpovědnost za jeho
ochranu. Jednou z možností, jak své zdraví chránit, je očkování.

Jak je to s chřipkou?

Chřipka je virové onemocnění,
jehož závažnost nelze podceňovat. Koluje o ní spousta polopravd a mýtů. Název „chřipka“
berou často nadarmo nejen laici, ale i odborníci. Zaměňují ji za
jiná virová onemocnění.
Chřipka má v drtivé většině
případů náhlý nástup z plného
zdraví. Člověk se cítí schvácený,
má horečku, třesavku, zimnici,
pociťuje bolesti v celém těle.
Rýma a bolest v krku mezi typické příznaky začátku onemocnění nepatří. Mohou se přidat až
za několik dní, pokud se chřipka
zkomplikuje. Chřipka se léčí většinou léky snižujícími horečku
a tlumícími bolest. Antibiotika
se používají až při léčbě komplikací. Skutečnou chřipkou
onemocní člověk „pouze“ několikrát za život.
Asi 80 % všech akutních onemocnění dýchacích cest tvoří
jiná virová onemocnění neboli
tzv. nachlazení. Jejich průběh
bývá mírnější, mohou proběhnout i bez horečky a pacient se
do týdne úplně uzdraví. Takto
onemocnět může člověk i několikrát v průběhu jednoho roku.

Epidemie a pandemie

Proč je chřipka mezi ostatními virovými onemocněními
dýchacích cest výjimečná? Má
neuvěřitelnou schopnost proměňovat se. Virus mění svou
strukturu, takže náš imunitní
systém „zapomene“, že se s ním
už setkal, a můžeme onemocnět
znovu s plnou silou. Díky tomu

má chřipka velké možnosti
šíření po celé Zemi. Způsobuje
téměř každoročně se opakující epidemie, které mají velký
dopad jak na zdravotnictví, tak
na ekonomiku. Odhaduje se, že
každoročně chřipkou onemocní
kolem 10 % celosvětové populace. Chřipka si vybírá i své oběti
na životech.
Prodělá-li člověk chřipku, obranyschopnost organismu vytvořená po nemoci jej pak na několik následujících let částečně
chrání před onemocněním vyvolaným podobným kmenem viru.
Pokud se ale objeví virus, u kterého došlo k náhlé velké změně
(shift), onemocní v poměrně
krátké době velké množství lidí,
protože se v populaci téměř
nevyskytují lidé, kteří by si tento
virus „pamatovali“. K této situaci
dochází většinou v intervalech
několika desetiletí a pak mluvíme o pandemii.

Očkování proti chřipce

ní právě a jen proti onemocnění virem chřipky, onemocnění
jinou virózou nezabrání. Lidé,
kteří se nechají očkovat, si to
často neuvědomují a při prvním
nachlazení pak prožívají zklamání ze selhání očkování. Výjimečně se může stát, že se naočkovaný člověk virem chřipky nakazí,
ale průběh onemocnění je pak
mnohem lehčí a k uzdravení
dochází za pár dnů.
Očkování je většinou nutné
opakovat každý rok. Důvodem
je zmiňovaná proměnlivost viru
chřipky. Složení očkovací látky
a její výroba vychází z aktuálních
zjištění odborníků.

sociálních zařízení, léčeben dlouhodobě nemocných a zaměstnanci těchto zařízení (vyhláška
č. 537/2006 Sb.).
Na příspěvek od zdravotní
pojišťovny na očkování proti chřipce mají dle úhradové
vyhlášky nárok lidé nad 65 let
věku. Chřipka u nich může mít
závažnější průběh nebo zhoršit
existující chronické onemocnění.
Podrobnější informace naleznete na www.chripka.cz. Aktuální
informace z regionu vám podá
odbor epidemiologie KHS Zlínského kraje 577 006 741, 577
006 742.

Kdo má na očkování nárok?

MUDr. Hana Tkadlecová
Krajská hygienická stanice
Zlínského kraje

Na očkování proti chřipce zdarma mají nárok klienti některých

Původ chřipkového viru
Virus chřipky se podařilo laboratorně identifikovat až v roce
1932. Zmínky o chřipkových
epidemiích jsou však mnohem
starší. První pocházejí snad už
z 5. století před naším letopočtem. Hippokrates tehdy popsal
onemocnění, které svými příznaky nápadně připomínalo
chřipku. Podle jeho záznamů
dokázala epidemie zdecimovat celou athénskou armádu.
První spolehlivě zaznamenaná
pandemie měla proběhnout již
v roce 1173. Existuje však mnoho pochybností, zda se jednalo
skutečně o chřipku. Více autorů se shoduje, že až v roce 1580
proběhla vlna onemocnění

v Asii, která se následně rozšířila do Afriky a Evropy.
Největší a nejznámější chřipkovou pandemií byla nepochybně takzvaná Španělská
chřipka, která proběhla na
přelomu let 1918 a 1919. Byla
to zřejmě vůbec nejhorší pandemie v historii lidstva. Během
krátké doby usmrtila na celém
světě asi 25 až 50 milionů lidí.
Chřipkou bylo zasaženo 20 %
lidstva a zemřelo 2,5 až 5 %
obyvatel. Dalšími velkými smrtícími pandemiemi byly Asijská
chřipka v letech 1957 až 1958
(přibližně 1,5 milionu mrtvých)
a Hongkongská chřipka v roce
1969 (1 milion mrtvých).

Komu očkování doporučit?
Všem, rozhodnutí je ale na každém z nás. Důvody, které nás k němu
mohou vést, jsou různé:

Studie jednoznačně prokázaly prospěšnost očkování proti
chřipce, a to jak z pohledu dopadu na zdraví lidí, tak z pohledu
ekonomických úspor. Proočkovanost populace ve vyspělých
státech světa se pohybuje mezi
20 až 60 %. V České republice je
nižší, nedosahuje 10 %.

▪ Řada firem hradí svým zaměstnancům očkování proti chřipce.
Tato investice se vrátí v průběhu chřipkové epidemie, kdy nedojde
k dramatickému nárůstu nemocnosti, který by jinak poznamenal
chod podniku.

Nejvhodnější termín pro očkování je od září do nástupu
epidemie. Ta přichází obvykle
v prvních měsících kalendářního roku. Je třeba si uvědomit,
že očkování proti chřipce chrá-

▪ Očkují se zdravotníci, aby v případě chřipkové epidemie nenakazili své spolupracovníky a pacienty.

▪ Očkují se dospělí i děti, kteří jsou oslabeni nějakým chronickým
onemocněním, např. astmatem, alergií, cukrovkou, ischemickou
chorobou srdeční apod.
▪ Lidé se očkují také proto, aby v případě onemocnění chřipkou
nenakazili své blízké – chronicky nemocné děti, rodiče, prarodiče.

Očkovat proti chřipce se můžete nechat za úhradu buď u svého
ošetřujícího lékaře, nebo v očkovacích centrech. Cena očkování se
pohybuje od 200,- do 300,- korun.

Okno do kraje / říjen 2007



ROZHOVOR
Dana Zátopková
▪ rozená Indrová – 19. září 1922 v Karviné
▪ vítězka v hodu oštěpem na XV. OH
v Helsinkách v roce 1952

▪ získala stříbro na olympiádě v Římě
v roce 1960
▪ účastnice čtyř olympijských her
v letech 1948 až 1960
▪ mistryně Evropy v hodu oštěpem
v letech 1954 a 1958
▪ 17x překonala československý rekord
v hodu oštěpem
▪ držela světový rekord 56,67 metru
sedmnáct let (od roku 1958)
▪ mistryně republiky v házené 1949
Dana Zátopková.

foto: Michal Kratochvíl

▪ držitelka Olympijského řádu

Dana Zátopková: Nikdy nesmíte podlehnout stáří
Přestože Dana Zátopková ukončila svoji aktivní sportovní kariéru v roce 1962, spolu se svým
mužem se zasloužila a sama se i nadále podílí
na propagaci Zlínského kraje. Díky tomu je také
první nositelkou záslužného vyznamenání 1.
stupně uděleného Zlínským krajem. Olympijská vítězka a několikanásobná světová rekordmanka obdržela vyznamenání za mimořádné
a výjimečné zásluhy a také jako společensky
významná a uznávaná osobnost. Danu Zátopovou ocenil hejtman Libor Lukáš 15. září.
Paní Zátopková, kdy jste se poprvé aktivně setkala s atletikou?
To bylo při studiích ve Zlíně. Předtím jsem se
věnovala házené v Uherském Hradišti.
Své mládí jste tedy prožila ve Zlínském
kraji, ale nyní žijete v Praze. Vracíte se
ráda zpět do našeho regionu?
Do Zlínského kraje se vracím velmi ráda, mám
na něj nádherné vzpomínky a také je tu krásná příroda a velmi přívětiví lidé. Ale není to
jen tento kraj, mám ráda celou naši zemi, ke
které jsme měli s Emilem, a já mám stále, vřelý
vztah. Nikdy jsme proto například ani neuvažovali o emigraci.

Máte ve Zlínském kraji oblíbené místo?
Ráda jezdím do Rožnova (na valašském Slavíně je pochován Emil Zátopek, pozn. red.),
ale také se vracím i na místa mých studií do
Zlína i Hradiště.

se chtějí spíše věnovat rodině. Je ale dobře,
že se jich pak hodně vrací zpět k vrcholovému
sportu. Záleží to také na tom, jestli mají babičky na hlídání. Naopak jsou sportovci, kteří se
věnují aktivní kariéře co nejdéle.

Našla jste podobný kout země při svých
cestách po světě?

Lze srovnat dřívější podmínky k závodění
se současností?

Velmi jsem si zamilovala Finsko, kde je také
hodně lesů. Moc ráda totiž chodím na houby.

Srovnávat lze všechno. Když jsme začínali my,
tak bylo těsně po válce a panoval zde takový atletický středověk. V padesátých letech
se začaly podmínky zlepšovat, ale není to
jak dnes, kdy se do sportu navezly nejrůznější firmy, které platí sportovce. Ti se snaží
odvézt co nejlepší výkony, aby mohli dostat
více peněz. Takže dnes jsou za vším ve sportu
peníze. Peníze dnešní sport hodně změnily.

Uherské Hradiště a následně Zlín stál u zrodu vaší sportovní kariéry. Vzpomenete si,
kde jste poprvé začala házet oštěpem?
Je fakt, že jsem ve Zlíně v sedmačtyřicátém
roce pracovala a absolvovala své první atletické tréninky. Je škoda, že když se tam někdy
vracím, už to nemá tu správnou nostalgiku,
protože ty stadiony, na kterých jsme před
více než padesáti lety trénovali, tak ty už
dnes bohužel většinou nefungují.
S aktivní kariérou jste končila ve sportovně vysokém věku. Dnes někteří odcházejí
mnohem dříve. Co je k tomu vede?
Je pravda, že dnes mnozí mladí sportovci
končí dříve, ale to jsou většinou dívky, které

Prozradíte, kde berete tu neustálou životní energii a optimismus?
Člověk se hlavně musí hlídat mentálně.
Hlavně nikdy nesmí podlehnout stáří. Když
někdo podlehne stáří, tak je to zlé. Já jsem
neustále v pohybu, ráda plavu, chodím po
horách, v lese, často čtu noviny, sleduji televizi a také mám naštěstí spoustu přátel, se
kterými se stále setkávám. 
(kra)
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Malé soubory připravují nové hry
Zlínský kraj – Měsíc září znamená
začátek nové divadelní sezony
nejen pro stálá kamenná divadla, ale také pro ochotníky i soubory, které nemají domácí scénu
a objíždí se svými představeními
celou republiku. I na letošní rok
si herci a režiséři těchto scén
připravili pro své věrné diváky
několik překvapení.
Kroužek divadelních ochotníků
ve Hvozdné představí vlastní
nastudování slavného muzikálu
Cikáni jdou do nebe. Premiéra
baladického příběhu o vášnivé lásce krásné cikánské dívky
Rady a největšího zloděje koní
Lujka Zobara spatří světlo světa v červnu příštího roku. Celý
soubor se už ale nyní připravuje
na oslavu stého výročí ochotnic-

kého divadla ve Hvozdné, které
připadne na příští, sezonu. „Už
nyní pracuje přípravný výbor,
který dává podněty na jednotlivé akce. Lze říci, že všechno, co
se bude příští rok konat, bude
nějak propojeno se stoletými
oslavami,“ podotknul předseda
Kroužku divadelních ochotníků
ve Hvozdné Jindřich Bednařík.
Také Divadelní soubor Jana Honsy z Karolinky chystá na letošek
nové představení. Zatím ale není
jisté, zda to bude vlastní autorská
hra režiséra Martina Františáka,
nebo některé ze známých dramat. I nadále ale zůstává na programu spolku hra Doma, kterou
jako jediné ochotnické představení vůbec natáčela a odvysílala
Česká televize.

Novinky pro nadcházející sezonu nastudují také herci soukromého Hoffmannova divadla
z Uherského Hradiště. „Na letošní
prosinec chystáme velikou premiéru známé filmové pohádky
Ať žijí duchové, na kterou máme
už od března práva od autorů.
Na přelom února a března pak
budeme studovat vlastní zpracování Shakespearovy hry Veselé paničky Windsorské,“ uvedl
majitel divadla Karel Hoffmann.
I nadále pak bude společnost
hrát už zavedené kusy v čele
s představením Princové jsou na
draka, které uherskohradišťští
divadelníci sehráli již více než
140 krát, i další hru inspirovanou Williamem Shakespearem
Tak se krotí ženské. 
(mij)

Baťův mrakodrap

Do 12. 10.
Sny o zemi a vesmíru
Fotografie Miroslava Chebena
15. 10. – 2. 11.
Sněhové sochy v ČR a USA
Výstavy ve 2. etáži
(denně do 22 hod.)

Akce ve 2. etáži
9. 10. od 16 hodin
Syndrom diabetické nohy
a zásady správného obouvání diabetiků
Seminář pro veřejnost obohacený o projekci filmu

Velký sál Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně přibližuje návštěvníkům, jak žili naši předci. Výstava nazvaná Proměny tradičního venkovského interiéru představuje bydlení od konce 19. století do 40. let století
dvacátého. Exponáty nastiňují, jak se žilo ve zlínském regionu a přilehlých
částí velkých etnografických celků. Dávné interiéry přibližují návštěvníkům
několik zrekonstruovaných celků nábytku, stará jizba z přelomu 19. a 20.
století, světnice a kuchyně z meziválečného období. Výstava představuje
také vše, co lidé ukládali do komor a na půdu. Téměř všechny použité věci
pochází ze sbírek zlínského muzea.
(mij) foto: Miroslav Juráň

Výstava a besedy přiblíží minulost kroměřížské železnice

Kroměříž – Malí i velcí milovníci
kolejí, vlaků i kouzla nádražních
stanic si přijdou na své na výstavě, která se jmenuje Železnice na
Kroměřížsku a jež bude k vidění
v budově kroměřížské knihovny
do 5. října. Expozice se zabývá
historií a budoucností železnice na Kroměřížsku a je spojená
s přednáškami a promítáním starých i současných dokumentů.
„Výstava prezentuje vývoj osobní
dopravy prostřednictvím ukázek
z jízdních řádů, starých jízdenek,
dokumentů, železničních předpisů a fotografií. Její součástí ale
není jen minulost. Část expozi-

▪Filharmonie Bohuslava Martinů hostí
v těchto týdnech významnou hudební
přehlídku, a to 5. ročník mezinárodního
hudebního festivalu Harmonia Moraviae. Ten se koná již od 16. září a potrvá
až do 1. listopadu. Festival nabízí osm
koncertů, z nichž čtyři jsou duchovního
charakteru. V rámci festivalu vystoupí
například Schola Gregoriana Pragensis
či francouzský orchestr Carpe Diem,
pěvci Dagmar Pecková, Tatiana Teslia,
Jana Štefáčková, Tomáš Černý a Gustáv Beláček a dirigenti Petr Altrichter,
Vojtěch Spurný a v neposlední řadě
šéfdirigent FBM Jakub Hrůša.
▪Přibližně čtyři desítky obrazů inspirovaných především valašskou lidovou
i městskou architekturou vystavuje
Galerie Stará radnice ve Vsetíně. Jde
o průřez dílem valašského výtvarníka
Antonína Kaderky. Výstava nese název
Jak šel čas a potrvá až do konce září.
▪Zlín se připravuje na příjezd světové
legendy. Ve zlínském Velkém kině totiž
7. listopadu vystoupí slavný Glenn
Miller Orchestra. I přesto, že hvězdné
kariéry si Glenn Miller užíval jen pár let,
jelikož předčasně zemřel v roce 1942
při leteckém neštěstí, stal se nejpopulárnějším šéfem swingového orchestru
na světě. Do České republiky jeho písně
přivezli američtí vojáci na konci druhé
světové války a dodnes se těší oblibě
širokého obecenstva. Ve Zlíně povede
swingový orchestr Will Salden.

Výstava ve 3. etáži
(v pracovní dny 7 – 17 hod.)

8. 10. – 4. 11.
Architekt Vladimír Karfík
Autor mrakodrapu a jeho další
dílo, vernisáž 8.10. v 17:00

Kam za kulturou

ce se věnuje také připravované
rekonstrukci nádraží v Kroměříži,“
přeblížil exponáty organizátor
Martin Šůstal.
Během výstavy budou v kinosále
knihovny besedy s odborníky na
témata dotýkající se kroměřížské
železnice. První je nazvaná Jak se
řídí vlaky a bude o telegrafech,
semaforech a samotném řízení lokomotiv, druhá se jménem
Nové nádraží bude pojednávat
o rekonstrukci kroměřížského nádraží a poslední nazvaná
Železný zákon přiblíží, jak se tvoří
jízdní řády. Příznivce železnice
potěší také plánovaný program

na 28. září. Ten den totiž do Kroměříže přijede parní vlak. V jeho
čele se předvede olomoucká
parní lokomotiva 464.202, zvaná
Rosnička, vyrobená v roce 1956
jako poslední parní lokomotiva
pro Československé státní dráhy.
Vlak vyjede ze starého, opuštěného nádraží v Tovačově, kde je
osobní doprava již dvacet šest let
minulostí. Že je jízda po tovačovské trati mimořádným a pozoruhodným úkazem, dosvědčuje
i přislíbená účast barona Guttmanna s chotí, majitele tovačovského velkostatku a iniciátora
stavby této trati.
(mij)

▪Olomoucká filharmonie spolu s oblíbeným Hradišťanem odehrají 12. října
ve sportovní hale v Hluku na Uherskohradišťsku společný koncert. Začátek
nevšedního hudebního zážitku je
naplánovaný na sedm hodin večer.
▪Tak jako v minulých letech, uskuteční se
i letos v Uherském Hradišti mezinárodní festival hudebních nástrojů lidových
muzik. Letošní již sedmnáctý ročník,
který je tak úspěšný hlavně díky silné
základně uherskohradišťských lidových
hudebníků, má za námět motto Hudba
okolo Hradiště. Festival se uskuteční
v klubu kultury od 5. do 7. října.
▪Ve zlínském centru Alternativa představí své výtvarné práce pedagogové
Univerzity Tomáše Bati. Od 17. října
zde bude k vidění výstava Product
design, na níž učitelé ústavu produktového designu fakulty multimediálních
komunikací odhalí své návrhy, realizace i volnou tvorbu z oblasti designu.
Výstava potrvá do 30. října.
▪V Tlumačově je k vidění výstava Co
voda vzala a dala, která na fotografiích
připomíná události z roku 1997. Expozice spojená s promítáním filmu bude
otevřená do 30. října.
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TIP NA VÝLET
AGENTURA VELRYBA UVÁDÍ:
INZERCE

Jalovcová stráň Nedašov

THE WORLD FAMOUS

GLENN MILLER
ORCHESTRA
DIRECTED BY

WIL SALDEN

7.11.07
ZLÍN - sál Velkého kina

PØIPRAVUJEME:
1.11. Pra�ský výbìr II
21.11. Ondøej HAVELKA a MM
29.11. Hana Zagorová
16.12. Dáda dìtem
... a další
info a vstupenky:

www.velryba.cz
TICKETPORTAL, TICKETPRO

12

Okno do kraje / říjen 2007

Přírodní rezervaci Jalovcová stráň (8,6 ha) tvoří jalovci zarostlá jižně exponovaná pastvina
ležící 1,5 km východně od obce Nedašov za
Brumovem-Bylnice. Jedná se o krajinářsky velmi hodnotné území se zachovalými rostlinnými společenstvy s výskytem řady ohrožených
druhů rostlin. Na suchých stanovištích roste po
celé ploše hojně jalovec obecný. V travnatém
porostu rostou další vzácné druhy jako například kostřava žlábkatá, tomka vonná a spolu
s nimi řada druhů, význačných pro severovýchodní část CHKO Bílé Karpaty jako podkovka
chocholatá, pcháč bezlodyžný, hořec brvitý,
orlíček obecný, vstavač mužský, vstavač obecný, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, hlavinka horská a vemeník dvoulistý. Na několika
místech vystupují odvápněné pískovce, které dotvářejí celý kolorit chráněného území.

Bunč
Letovisko Bunč je nejznámější turistické a rekreační středisko pohoří Chřibů. Nachází se uprostřed severovýchodního hřebene ve výšce 479
m. n. m. Vhodné místo areálu, s různými možnostmi ubytování, umožňuje rekreační využití
po celý rok zejména pro rodiny s dětmi s možností výšlapů do okolí. Křižuje se zde silnice
vedoucí ze Zdounek na Modrou přes Velehrad
do Uh. Hradiště a silnice ze Zdounek přes Bunč
na Kostelany a Kvasice. Hezký, zhruba patnáctikilometrový výlet lze podniknout z Velehradu
přes Salaš lesní cestou až na Bunč. Trasu lze
absolvovat i na kole. Hlavní zdejší dominantou
je lesní penzion Bunč, jehož původní název
zněl "Turistická útulna hostinská na Bunči". Od
roku 1924 byla majetkem Klubu českých turistů. Byla využívána poutníky směřujícími na
Velehrad, výletníky na kolech i motocyklech.

Výlet z Rusavy na Skalný
Z Rusavy-Čecheru se vydáme po žluté značce
směrem do kopce nahoru na Grapy. Odtud je
pěkný výhled do celého kraje. Pokračujeme
po hřebenovce dále směrem do sedla Bukovina, kde narazíme na modrou značku. Po ní
se již vydáme směrem na Skalný. Na Skalném
si prohlédneme tři skalní útvary zvané Orel,
Zub a Žába, odtud máme také krásný výhled
do okolní krajiny. Ze Skalného vychází zelená
značka, která nás zavede do sedla k rozcestníku zvanému Pod Skalným. Opustíme zelenou
a po červené si uděláme malou odbočku ke
studánce pana učitele Vaverky. Po osvěžení
pokračujeme po červené směrem na Pardus,
odkud se nám nabízí hezký výhled na Rusavu.
Z Pardusu pokračujeme stále po červené značce směrem dolů na Rusavu. Výlet si můžeme
prodloužit až do Bystřice pod Hostýnem.

Na kole z Bumbálky na Léskové

Výlet začnete na Bumbálce, odkud vyrazíte po
červené značce úzkou silničkou podél československé hranice. Asi po kilometru a půl končí
asfaltka a začíná „polňačka“ a „kamenice“. Následuje klesání k rozcestí „Smutníky“, pak opouštíte hranici a vydáte se na slovenskou stranu,
přesněji po modré turistické značce na „sedlo
nad Bitalovcami“, kde se napojíte na Kysuckou
cyklomagistrálu. Pokračujte po modré turistické cestě, zanedlouho narazíte opět na kamenitou cestu. Tento nepříjemný úsek trvá asi
kilometr, dokud nenajedete na silnici vedoucí
až do středu Makova. Z Makova pokračujte po
„Kysucké cyklomagistrále“ do místa zvaného
„Kopanice“. Pokračujte stoupáním na rozcestí
„sedlo pod Lemešnou". Odtud již sjedete k rozcestí „Pindula“. Poté následuje menší stoupání, rovinka, a v závěru sjezd až do Leskového.

SPORT

Hokejisté mají tradiční cíl: play off
Zlín – S cílem vybojovat si účast
v play off rozehráli hokejisté RI
Okna Zlín nový ročník extraligy.
Tým trenéra Ernesta Bokroše je
po 13ti letech jediným zástupcem regionu v soutěži, protože Vsetín byl kvůli nesplnění
podmínek pro účast z extraligy
vyloučen.
Hokejový Zlín prošel přes léto
výraznými změnami. Má nového generálního sponzora, což
se projevilo i v názvu klubu.
Tradiční průvan byl i v kabině.
Nejvýraznější posilou se stal staronový útočník Jaroslav Balaštík,
který se do Zlína vrátil po dvou
letech strávených v NHL a ve
Švédsku a výše jeho kontraktu

z něj udělala nejlépe placeného
hráče v historii klubu.
Tradiční model přípravy narušila
zranění klíčových opor. „Postihla
Lešku, Čecha, Balaštíka a Hamrlíka,“ vypočítal Ernest Bokroš. Nejkomplikovanější situace nastala
u obránce Hamrlíka, který nestihl start extraligy.
Zlín chce těžit především z kvality prvních dvou pětek, trápit soupeře by měla zvláště první lajna
s útočním triem Balaštík, Leška
a Záhorovský. „Oporou bude
opět zkušený brankář Murín,“ je
si jistý Bokroš. „V bráně jsem od
toho, abych dostal co nejméně
gólů,“ lakonicky zhodnotil svůj
přínos týmu slovenský brankář.

Podle Murína je kádr Zlína letos
slabší, než byl v minulé sezoně.
„Odešli zkušení hráči. Aspoň že
přišel Jarda Balaštík, který umí
dávat góly,“ oddechl si oblíbenec zlínských fanoušků.
Podle Bokroše bude letos boj
o play off těžší než v minulém
ročníku. Důvodem je mohutné
posilování týmů, které tehdy
do vyřazovacích bojů nepronikly, především Vítkovic a Plzně.
Favoritem číslo jedna nového
ročníku jsou podle ostříleného
kouče Pardubice. „Posilovaly až
nenormálně, vzhledem ke kádru, který měly k dispozici. Mají
opravdu našlapaný tým,“ přiznal Bokroš. 
(zd)

Klub vzdá čest trenerovi
Zlín – Po zesnulém trenérovi
Vlastislavu Marečkovi bude
zřejmě pojmenován fotbalový
tréninkový areál ve Zlíně na
Vršavě. Uznávaný kouč podlehl
těžké nemoci počátkem záři ve
věku jednačtyřicet let. Během
působení ve Zlíně slavil Mareček mnoho úspěchů, když
například postoupil s týmem
do nejvyšší soutěže a vychoval
také celou řadu prvoligových
i reprezentačních hráčů.
„Je to jedna z možností, jak
ocenit Vlasťovu práci,“ vysvětlil
záměr klubu sportovní ředitel
Tescomy Zlín Jiří Bartl. „Určitě
je to výborný nápad, my hráči jsme pro,“ doplnil obránce
Vlastimil Vidlička.
Posledního rozloučení se
v Kunovicích zúčastnili zástupci Zlína, Teplic, fotbalového
svazu a fanoušků, kteří se ani
nevešli do kostela. 
(kra)

▪Házenkáři Zubří nepřešli v prvním kole
Poháru vítězů poháru přes běloruský
SKA Minsk. Na hřišti soupeře prohráli
o osm branek, domácí výhra o dva góly
tak na postup do dalšího dějství evropské soutěže nestačila.
▪Fotbalisté a fotbalistky 1. FC Slovácko chystají překvapení pro fanoušky.
Ve spolupráci s modelkami vytvořili
barevný kalendář na příští rok, který
bude mít třináct fotek.„Bylo to zpestření a velice nás to bavilo. Fanouškům se
kalendář snad bude líbit,“ věří obránce
Tomáš Sloboda.
▪Obrovskou slávu zažil fotbalový tým
Velké Karlovice-Karolinka. Ve druhém
kole Poháru ČMFS se doma utkal se Slavií Praha. Divizní tým nakonec prohrál
s favoritem 0:4 a ze soutěže vypadl, na
Slavii se však přišlo podívat více než dva
tisíce fanoušků. „Hrát proti takovému
týmu je obrovským zážitkem. O výsledek tolik nešlo, věděli jsme, že nemáme moc šancí,“ svěřil se hráč Velkých
Karlovic-Karolinky Václav Jurečka.
▪Veslař Jiskry Otrokovice a člen reprezentační nepárové čtyřky lehkých vah
Vlastimil Čabla má šanci postoupit na
olympijské hry v Pekingu. Společně
se svou posádkou skončil patnáctý na
mistrovství světa v Mnichově. „Toto
umístění nám dává velikou šanci vyjet
kvalifikaci na olympiádu v příštím
roce,“ svěřil se Čabla.

Nejlepšího výsledku v kariéře dosáhl v právě skončené sezoně závodník na silničních motorkách Martin Mikulec z Luhačovic. V kubatuře Volná
do 600 ccm skončil na výborném třetím místě. „Před posledním závodem
v Brně jsem měl šanci vyhrát dokonce titul, což se nakonec nepodařilo.
I se třetím místem jsem ale opravdu spokojen. Je to nejlepší výsledek v mé
osmileté kariéře,“ svěřil se Martin Mikulec. 
(zd) foto: archiv jezdce

Hradišťské fotbalistky zahájily útok na historický titul
Uherské Hradiště – Historicky první
Házetitul chtějí získat v právě probíná je v
hající sezoně fotbalistky 1. FC
potížích
Slovácko. Bronzový tým z minulého ročníku první ligy posílil
o tři hráčky a chce sesadit z trůnu
pražskou Spartu.
Slovácko získalo dvě opory
z Hradce Králové a také Američanku Kate Norton, která
doplnila v týmu krajanku Julii
Scheppele, jenž byla nejlepší
fotbalistkou uherskohradišťského klubu v minulé sezoně.

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

„Z východních Čech přišly zkušené hráčky, posilou je i Kate,
i když u ní ještě vidím rezervy.
K každém případě je v týmu větší
konkurence než v minulé sezoně,“ pochvalovala si trenérka Jitka Klimková.
Sílu Slovácka potvrdil i start do
ligy, ve třetím kole celek například
rozstřílel 12:0 Ivančice. Tento soupeř ale rozhodně nepatří k favoritům, o titul se budou Moravanky
prát s pražskými S: mistrovskou
Spartou a v minulé sezoně dru-

hou Slavií. „Na slávistky podle
mého názoru máme, Sparta je
ale stále rozjetá. Pokud bude nad
naše síly, spokojíme se i s druhou
příčkou,“ připustila Klimková.
Slovácko, které je nástupcem
Compexu Otrokovice, patří dlouhodobě k nejlepším tuzemským
klubům. Nyní ale otevřeně mluví
o zisku titulu, což podle vedení
není chyba. „Máme v kádru zkušené holky, které se s tlakem umí
vyrovnat. Boj o titul zvládnou,“ je
si jistá Klimková. 
(zd)

▪Sledgehokejisté Hamé Sedící Medvědi
Zlín skončili čtvrtí na nejlépe obsazeném evropském turnaji, který se konal
ve zlínské PSG Aréně. V konkurenci
devíti týmů z pěti zemí se dařilo nejlépe švédskému FIFH Malmö. Domácím
se nepodařilo obhájit loňské třetí místo, v souboji o bronz podlehli Karlovým
Varům. „Proti tomuto soupeři se nám
dlouhodobě nedaří. S umístěním v horní polovině pořadí jsme ale spokojeni,“
prohlásil útočník Roman Herink.
▪Skvělých patnáct medailí vybojovali
zástupci Ostrožské Nové Vsi v předposledním závodu Českého poháru
v rychlostní kanoistice, který se konal
v Kadani. Hned pětkrát stanula na
stupních vítězů juniorská reprezentantka Monika Machová.
▪Česká reprezentace v sálovém fotbale
skončila pátá na mistrovství světa, které hostila Argentina. Jde o historicky
nejlepší umístění na světovém šampionátu. O úspěch se výrazně zasloužili
i hráči ze Zlínského kraje.
▪Vyřazení Vsetína z extraligy a nezařazení do druhé nejvyšší soutěže vedlo k
tomu, že mužstvo už zrušilo společné
tréninky a většina hráčů včetně realizačního týmu si shání jiné angažmá.
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KŘÍŽOVKA, SOUTĚŽ

Soutěžíme o MP3 přehrávač 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. 10. 2007. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: MP3 – 350. došlá správná odpověď,
propagační předměty – 4., 23., 47., 74., 96., 119., 148., 159., 200., 398. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín
jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka : „tajenka č. 1“ žije sněním, „tajenka č.2“ vzpomínkami. Židovské přísloví.
Výherci křížovky ze srpnového vydání: Hlavní cenu – kuchařskou knihu vyhrává: Růžena Slezáková – Morkovice. Propagační předměty získávají: Vlastimil Adámek – Ratiboř, Jana Šoborová – Valašské Meziříčí, Emilie Holmanová – Branky, Stanislav Kratochvíl – Zlobice, Zdenka Dufková – Otrokovice, Ema
Nováková – Halenkovice, Vladislav Kvasnica – Bystřice pod Hostýnem, Eva Miklíčková – Bánov, Ing. Boris Dvorský – Kroměříž, Heda Havlíčková – Zlín.
Tajenka zněla: Kam vítr, tam plášť.
Výherci soutěže ze srpnového vydání: Zlínský kraj spravuje 1 779 km silnic II. a III třídy. První cenu – osobní váhu vyhrává: Andrea Boleslavská
– Velká Polom. Propagační předměty získávají: Miroslava Češková – Rusava, František Juřička – Kunovice, Libuše Pešková – Pozlovice, Pavel Kratochvíl – Kroměříž, Petra Bláhová – Bojkovice.

Vážení čtenáři,
Okno do kraje připravuje rozšířené, prosincové vydání magazínu, které bude obsahovat
pozvánky na nejrůznější akce pořádané ve
Zlínském kraji. Proto se obracíme na všechny organizátory, pořadatele, občanská i jiná
INZERCE

14

Okno do kraje / říjen 2007

sdružení, prostě všechny, kteří v prosinci
pořádají kulturní, společenské, sportovní či
zábavné akce, aby pozvánky na ně zaslali do
redakce Okna do kraje. Jen tak se dostanou
do přílohy, která bude součástí měsíčníku
a bude sloužit všem obyvatelům Zlínské-

ho kraje. Zveřejnění pozvánky je zdarma.
Uzávěrka příspěvků je v pondělí 29. října.
Pozvánky zasílejte elektronickou poštou
na e-mail redakce@oknokokraje.cz nebo
na adresu Redakce Okno do kraje, Pekárenská 42, Zlín 760 01. 
(red)

