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Benzín v kraji je v pořádku. Motoristé ve Zlínském kraji můžou být spokojeni. Rozsáhlé kontroly České 
obchodní inspekce (ČOI), které se zaměřily na benzinové čerpací stanice, totiž dopadly nadmíru dob-
ře. Z téměř čtyřiceti kontrolovaných vzorků pohonných hmot, došlo pouze v jednom případě k méně 
závažnému pochybení u kvality zimní nafty. ČOI hodlá v revizi čerpacích stanic pokračovat i nadále. 

Designér obdržel cenu. Významného ocenění se dostalo designérovi a sochaři Miroslavu Klímovi z 
Uherského Hradiště. V pražské Betlémské kapli převzal Cenu za významný přínos k rozvoji designu za 
celoživotní tvorbu desítek průmyslových návrhů.

Průvodce krajem. Zlínský kraj má od počátku dubna svou vlastní knihu. Publikace je součástí projek-
tu Zachování kulturní hodnoty a národního dědictví. Kniha představuje na svých barevných stranách 
nejen zhruba devadesát významných obcí kraje, ale i nejrůznější přírodní a kulturní památky.

Ekocentrum založilo klub. Zlínské Ekocentrum Čtyřlístek založilo v půlce dubna Klub přátel, jehož 
cílem je rozesílat lidem informace týkající se ochrany přírody. Členům tak budou pravidelně prostřed-
nictvím elektronické pošty přicházet informace z Česka i celého světa týkající se  nejen problematiky 
ekologie, ale i samotných akcí centra. Největší zájem o činnost klubu projevili rodiče s dětmi.

Zlínský kraj podpořil zachování vrtulníků. Proti rušení vrtulníkové základny v Přerově-Bochoři se 
ohradil Zlínský kraj i profesionální záchranáři. Vojenské vrtulníky totiž v minulosti pomohly při záchran-
ných akcích dopravit do bezpečí již několik lidí, kteří byli bezprostředně ohroženi na životech. Pokud se 
základna přestěhuje do Náměšti na Hané, dosavadní spolupráce vojáků a záchranářů ve Zlínském kraji 
bude značně narušena. Vojenské vrtulníky přitom mají vybavení, díky kterému lze zachránit lidi i v těžce 
přístupných oblastech, nebo například za tmy.

▪

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané, 
nejsilnější událostí posledního měsíce byly povodně, které zasáh-
ly celou zemi a také Zlínský kraj. Jsem rád, že situace v našem regi-
onu nedošla do tak tragických rozměrů, jako tomu bylo v roce 1997. 
Čas velké vody nám ukázal, že jsme se za těch zhruba 9 let v mnoha 
věcech poučili. Mohu konstatovat, že jednotlivé složky integrovaného 
záchranného systému fungovaly velmi koordinovaně, bez vážných 
komunikačních chyb, a mnoha škodám se tak podařilo, především na 
toku Moravy, předejít. 
Události těchto náročných dní nám ukázaly některé klady, ale hlav-
ně nedostatky současného stavu protipovodňové ochrany na území 

našeho regionu. Především jsme se přesvědčili, že je nezbytné neprodleně pokračovat v budování dalších 
protipovodňových opatření v okolí Uherského Hradiště, Tlumačova, Kvasic i na dalších místech. Zajištění 
Otrokovic nebo Napajedel je jasným důkazem opodstatněnosti těchto staveb. Na rozdíl od roku 1997 zde 
došlo k nesrovnatelně menším škodám a voda se mnohem méně dotkla osudů lidí.  
Po státním podniku Povodí Moravy budeme požadovat zkvalitnění elektronického monitoringu na řece 
Moravě a jejích přítocích a zvýšení počtu hlásných bodů tak, abychom měli o mase vody mnohem lepší 
přehled a mohli  její pohyb v přírodě, především v inundačních rozlivových pásmech, daleko lépe sledo-
vat a vyhodnocovat. Tato opatření je třeba okamžitě realizovat a my  budeme po státu požadovat, aby je 
fi nancoval.
Již v průběhu povodní jsme začali sčítat škody na veřejném i soukromém majetku a prostřednictvím 
ministrů jsme se začali snažit zajistit státní prostředky na obnovu. Navrhuji také zřídit Program obnovy 
Zlínského kraje, v jehož rámci z našeho rozpočtu pomůžeme při odstraňování následků tam, kde nebude 
možno použít státní peníze nebo plnění pojišťoven.
Povodně nám také ukázaly, že je třeba mít dlouhodobou vizi, jak se s hustým osídlením Pomoraví vyrov-
nat. Je to téma pro společnou konferenci Zlínského, Jihomoravského i Olomouckého kraje, na níž bychom 
si pro horizont 100 až 200 let měli stanovit limity využití území a být si vědomi případných rizik. Zde chci 
poznamenat, že musíme žít v duchu souznění člověka s přírodou a přistupovat k ní s pokorou. 
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na krizovém řízení v době povodní i odstraňování 
jejích následků podíleli či podílí. Jde o pracovníky složek integrovaného záchranného systému, povodňo-
vých komisí, starostů, občanů i fi rem. 

SL
O

V
O

 H
EJ

TM
A

N
A

AKTUÁLNĚ

Libor Lukáš
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ZPRAVODAJSTVÍ

ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Postižení lidé mají novou motivaci
Vsetín – Zcela nové komunitní centrum, 

v němž se budou zdraví lidé setkávat se 

zdravotně postiženými, aby se společně 

zapojili do volnočasových, vzdělávacích 

a rekondičních aktivit, bylo slavnostně ote-

vřeno ve Vsetíně v objektu mateřské školy 

v Rokytnici. Na jeho vzniku se podílela vse-

tínská radnice, Základní škola Integra Vsetín 

a Pedagogická fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci.

Rekordní šálu upletli na Valašsku
Valašské Meziříčí - Přesně 743 metry 

měří „stuha pro dětský úsměv“, kterou na 

obří tatar navázali účastníci velikonočního 

jarmarku na zdejším náměstí. Svůj tři roky 

starý rekord překonali o 121 metr. 

Prodejem metrových kousků stuhy pořa-

datelé utržili 2 330 korun. Spolu s dalšími 

1 260 korunami, které přidala soukromá 

společnost, je předali zástupcům místního 

dětského domova. 

V Bystřici řádila napoleonská vojska
Bystřice pod Hostýnem –  Napoleonská 

vojska se v polovině dubna představila na 

louce nedaleko Bystřice pod Hostýnem. 

Přes dvě stě padesát vojáků v historických 

uniformách předvedlo nadšeným divá-

kům ukázku bitvy mezi francouzskými, 

rakouskými a ruskými vojsky. Na bitevním 

poli nechyběly dokonalé repliky zbraní 

z napoleonské doby či vojáci v perfektních 

uniformách. 

Miss Academia putuje do Hradiště
Uherské Hradiště – Letošní titul Miss 

Academia zamířil na Uherskohradišťsko. 

Vítězkou již tradiční soutěže o nejkrásnější 

vysokoškolačku vyhrála ve zlínském fi nále 

devatenáctiletá posluchačka Vysoké ško-

ly ekonomické v Praze Eva Čerešňáková 

z Uherského Hradiště. Studentka okouzli-

la porotu nejen svou fyzickou krásou, ale 

i například znalostí čtyř světových jazyků 

i příjemným vystupováním. 

Baťovo výročí si připomněly stovky lidí
Zlín - Sto třicáté výročí narození legendární-

ho zlínského podnikatele a obuvníka Tomá-

še Bati si ve Zlíně připomněly stovky lidí. Na 

hrob zakladatele obuvnického gigantu přišli 

položit květiny také představitelé Zlínského 

kraje i ostatních institucí v regionu. 

Osobností roku 2005 je oční lékař

Osobností roku 2005 ve Zlínském kraji se stal 

počátkem dubna při slavnostním vyhlášení v 

Městském divadle ve Zlíně primář oční klini-

ky ve Zlíně Pavel Stodůlka (vpravo).

Lidí bez práce v březnu 
ve Zlínském kraji ubylo
Zlínský kraj - Více než 650 lidí uby-
lo v březnu z evidencí úřadů prá-
ce ve Zlínském kraji. Nezaměst-
nanost se tak snížila z 9,5 na 9,3 
procenta. Mezi okresy v kraji 
jsou ale velké rozdíly. Zatímco 
na Zlínsku a Uherskohradišťsku 
se míra pohybuje pod osmi pro-
centy, a tedy i pod průměrem 
v celé České republice, v okre-
sech Kroměříž a Vsetín je to nao-
pak. Nejhorší je situace v okolí 
Koryčan, kde je míra nezaměst-
nanosti přes šestnáct procent.
Podle odborníků stojí za pokle-
sem nezaměstnaných rychlejší 
růst české ekonomiky a větší 
nabídka sezonních pracovních 
míst, například v zemědělství či 
stavebnictví. Další pokles tak lze 
očekávat i v dalších měsících. 
V březnu bylo ve Zlínském kraji 

bez práce přes 30.000 lidí, více 
než polovině z nich se nedaří 
najít práci déle než půl roku. 
Zhruba každý čtvrtý uchazeč 
o zaměstnání má přitom více 
než 50 let. 
Smutným rekordmanem ve Zlín-
ském kraji je obec Vyškovec, kde 
je nezaměstnanost přes 41 pro-
cent. Jen o málo lepší je situace 
v obci Staré Hutě, kde je bez prá-
ce více než 35 procent lidí. Nej-
lepší je naopak situace v Dešné, 
Mysločovicích a Neubuzi, kde 
je nezaměstnanost pod hranicí 
čtyř procent.
Zaměstnavatelé, kteří se obracejí 
na úřady práce ve Zlínském kraji, 
mají největší zájem o seřizova-
če, obsluhu obráběcích strojů, 
svářeče, řidiče nákladních vozů, 
prodavače či zedníky. (zat)

CENTRUM ZA 800 TISÍC

Vsetín - Nové lanové centrum 
vznikne v letošním roce před 
vsetínskou průmyslovou ško-
lou strojnickou. Jeho vybudo-
vání si vyžádá více než osm set 
tisíc korun. Děti  zde budou 
mít k dispozici šplhací zařízení 
osazené pavoučí sítí. Vysoké 
bude více než sedm metrů, 
jeho průměr pak přesáhne 
patnáct metrů. Město chce 
atrakci zprovoznit do zahájení 
letních prázdnin.
Prostor pro lanové centrum 
přitom radnice nezvolila náho-
dou. Vznikne totiž v klidné 
a bezpečné zóně, dostatečně 
daleko od lidských obydlí. Pří-
padný hluk tak nebude niko-
ho rušit. Město počítá také 
s tím, že zde vznikne relaxační 
komplex tvořený hokejbalo-
vým hřištěm, areálem koupa-
liště a dalšími sportovišti. (zat)

Slavnostní ocenění dvaceti učitelů Zlínského kraje za jejich pedagogickou činnost a významný přínos pro 

výchovu a vzdělávání mladé generace se uskutečnilo počátkem dubna za účasti představitelů kraje v Kongre-

sovém sále zlínského Interhotelu Moskva. Tato slavnostní událost navazuje na dlouholetou tradici oceňování 

práce pedagogů regionálního školství při příležitosti Dne učitelů. (red. foto: Petr Zákutný)

Uherské Hradiště - Už pět set let 
uteklo od doby, kdy se ve Špa-
nělsku narodil Francisco de Yasu 
y Xaver, kterého dnes známe jako 
svatého Františka Xaverského. 
Tomuto významnému knězi byl 
zasvěcen farní kostel na Masary-
kově náměstí v Uherském Hradiš-

ti, kde misijní činnost sv. Františka 
Xaverského připomíná hlavní 
oltářní obraz. Při příležitosti kula-
tého výročí jeho narození uspo-
řádala farnost přednášku na téma 
Sv. František Xaverský, misionář 
dálného východu – jeho odkaz 
dnešku. Na patrona hradišťského 

kostela přišel zavzpomínat úcty-
hodný počet lidí.
František Xaverský byl spoluzakla-
datelem Tovaryšstva Ježíšova, tedy 
jezuitů. V roce 1552 se vydal také 
do tehdy uzavřené Číny, kde však 
onemocněl a zemřel. Za své činy 
byl v roce 1622 svatořečen. (dud)

Hradiště si připomnělo výročí patrona Kostela svatého Františka Xaverského

PEDAGOGOVÉ SI V DEN UČITELŮ PŘIŠLI PRO OCENĚNÍ
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TÉMA MĚSÍCE

TABULKA VYBRANÝCH PŘESTUPKŮ A JEJICH BODŮ

7 bodů:
řízení vozidla pod vlivem alkoholu (více než 0,3 promile) nebo jiné návykové látky

řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

odmítnutí řidiče podrobit se dechové zkoušce na alkohol

zavinění dopravní nehody, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví

neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi, nedovolené opuš-

tění místa dopravní nehody

6 bodů:
předjíždění vozidla tam, kde je to zákonem zakázáno,

řízení motorového vozidla řidičem, jemuž byl zadržen řidičský průkaz

5 bodů:
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích

překročení nejvyšší dovolené rychlosti o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec

4 body:
neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušeně a bezpečně přejít, ohrožení chodce přechá-

zejícího komunikaci, na kterou řidič odbočuje, nedání přednosti v jízdě

nedodržení bezpečnostní přestávky

3 body:
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo 

jiným způsobem při řízení vozidla

překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h 

a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec

řízení vozidla pod vlivem alkoholu (méně než 0,3 promile)

2 body:
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu,

porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí

1 bod:
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla

jízda se zhasnutými světly, vjezd do pěší nebo obytné zóny

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

Řidičům se přísný bodový systém citelně blíží

Doslova revoluce se chystá na 
silnicích v České republice. Od 1. 
července totiž nabude účinnosti 
zákon č. 411/2005 Sb. o silničním 
provozu, který dává policii nebý-
valé pravomoci v oblasti postihu 
neukázněných řidičů. Změnám 
se nevyhnou ani motorizovaní 
obyvatelé Zlínského kraje.
„Novelizace pravidel silničního 
provozu byla vyvolána zejmé-
na nutností zvýšit bezpečnost 
na našich silnicích, snižovat 
počet usmrcených a zraněných 
v důsledku dopravních nehod 
a v neposlední řadě aktualizovat 
českou právní úpravu ve vztahu 
k právu Evropských společen-
ství,“ vysvětlila mluvčí českého 
ministerstva dopravy Marcela 
Žižková.
V praxi to bude pro řidiče zna-
menat jediné. Skončí doba, kdy 
za prohřešky na silnicích dostá-
vali motoristé mnohdy jen sym-
bolické pokuty, a nastane tvrdý 
režim. Kdo bude pravidelně 

porušovat zákon, může klid-
ně přijít o řidičský průkaz. A to 
dokonce i při jedné běžné poli-
cejní kontrole. Umožní to nový 
bodový systém, jenž za jednotli-
vé překročení vymezených mezí 
určuje počet „trestných“ bodů, 
které řidič dostane. Tak napří-
klad za jízdu pod vlivem alko-
holu může člověk za volantem 
obdržet až sedm bodů. Další tři 
za telefonování za jízdy a dva za 
nepoužití bezpečnostních pásů. 
Při dosažení dvanácti bodů při-
jde na jeden rok o řidičské opráv-
nění a pokud jej bude chtít zpět, 
musí znovu udělat zkoušky.
Řidiči musejí počítat nejenom 
s bodovým systémem, ale i s 
podstatně vyššími peněžitými 
sankcemi za dopravní přestupky. 
Současně nový zákon dává nové 
pravomoci policii, která bude 
moci na místě zadržet řidičský 
průkaz. Městské policie budou 
moci měřit dodržování nejvyšší 
dovolené rychlosti. (kar)

JAK FUNGUJE BODOVÝ SYSTÉM:
pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, je mu odebrán řidičský průkaz

obecní úřad, který vydal řidičský průkaz, zaznamená body do 5 dnů od doručení

řidič musí na požádání obdržet výpis o stavu svého konta – obecní úřad však nemá povinnost 

v případě změny bodového konta automaticky řidiče informovat

po roce bez bodového přestupku mu bude stav snížen o 4 body, po dalším roce znovu o 4 body

pokud neporuší předpisy tři roky, bude mít zaručeně čisté konto

pokud byl řidič potrestán zákazem řízení a má na svém kontě trestné body, lhůty pro odpočet mu 

začnou běžet až po skončení zákazu řízení

o dosažení (překročení) hranice 12 bodů musí být řidič neprodleně informován

na odevzdání řidičského průkazu má od doručení oznámení pět dnů

podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění je doklad o přezkoušení z odborné způsobilosti 

k řízení motorových vozidel 

▪
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ANKETA

V tomto období se ministerstva a kraje připravují na to, jak využít fi nanční zdro-
je, které nám ze svých fondů poskytne Evropská unie v období let 2007-2013. 
Důvodem, proč jsou tyto zdroje poskytovány, je především podpora takových 
programů a projektů, které přispějí k ekonomickému rozvoji, rozvoji znalostí 
a dovedností obyvatelstva, ochraně životního prostředí a v neposlední řadě 
rozvoji dopravy. V tomto kontextu nyní připravujeme Regionální operační pro-
gram v rámci regionu NUTS II Střední Morava.

Každý, kdo investuje fi nanční prostředky, by se měl pečlivě a soustavně zamýš-
let nad tím, do jakých oblastí směřovat investice. Měl by tedy mít informace 
o tom, jak je na tom jeho kraj ve srovnání s jinými kraji v Česku a v Evropě, jaké 
problémy nás tíží, jaké jsou naše získané  zkušenosti s využíváním evropských 
i českých zdrojů. Toto jsou základní východiska pro to, aby si mohl lépe defi no-
vat oblasti, do kterých je nejlépe investovat. Anebo také, kde existuje potenciál, 
který lze nejlépe rozvíjet. 

Jinak řečeno, hledáme myšlenky, podněty a vize, které by defi novaly, do jakých 
oblastí našeho života chceme investovat tak, aby přinášely růst ekonomiky 
a zvýšení kvality života, a jak si představujeme naši budoucnost v roce 2013.  

Vyplněné dotazníky prosím zašlete na adresu:
Odbor strategického rozvoje, Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 
761 90 Zlín

Dotazník můžete vyplnit i elektronicky na adrese: www.oknodokraje.cz

Abychom mohli Vaše odpovědi popř. náměty z ankety využít pro další zpra-
cování, potřebovali bychom mít vyplněnou anketu z Vaší strany k dispozici 
nejpozději do 15. 5. 2006.

Předem děkujeme za Vaši pozornost, kterou jste našim otázkám věnovali, 
a také za zaslání a vyplnění anketního lístku.

O výsledcích ankety Vás budeme informovat v našem měsíčníku po jejich 
vyhodnocení a následně také po jejich zapracování do Regionálního operač-
ního programu v rámci regionu NUTS II Střední Morava na roky 2007-2013.

Libor Lukáš
hejtman Zlínského kraje

1. V čem spatřujete hlavní nevýhody Zlínského kraje oproti 
jiným krajům? 

je příliš vzdálený od hospodářského centra ČR Prahy

je v příliš nevýhodné poloze vůči našemu hlavnímu ekonomic-
kému partnerovi – Německu
významně nás poškodilo rozdělení Československa a vytvoření 
bariér pro obchod se Slovenskem
obyvatelstvo a podnikatelé jsou oproti jiným krajům spíše 
pasivní a neumí využít nabízených příležitostí

odcházení schopných a vzdělaných lidí za prací mimo kraj

chybí přímé napojení na dálnici a dopravní síť kraje je nevy-
hovující

označte dle důležitosti tři hlavní důvody číslicemi 1-3

2. Do jakých oblastí se domníváte, že by mělo být směřováno 
nejvíce fi nančních prostředků?

životní prostředí

cestovní ruch

doprava

informační služby

podpora podnikání

vzdělávání

kultura

sociální služby a zdravotnictví

jiné…

označte dle důležitosti tři hlavní důvody číslicemi 1-3

3. Podniky a podnikatelé jsou těmi, kteří vytvářejí pracovní mís-
ta, a jejichž úspěchy mají největší vliv na výši našich platů. Co 
považujete za největší překážku pro rozvoj podniků?

příliš složitá legislativa, která komplikuje podnikání

nedostatek podnikavosti

příliš vysoké daně

chybí kvalifi kovaní zaměstnanci

nefungující právní systém

nedostatek dostupných fi nančních zdrojů

jiné…

označte dle důležitosti tři hlavní důvody číslicemi 1-3

5. Rozvoj obcí, měst a kraje do určité míry závisí také na schop-
nosti krajské samosprávy využít fi nanční zdroje, které jsou 
a budou k dispozici z Evropské unie. Máte dojem, že krajská 
samospráva bude schopna dostatečně dobře plánovat, spolu-
pracovat s ostatními partnery a připravit rozvojové projekty?

určitě ano určitě ne

spíše ano nevím

spíše ne

zaškrtněte jednu odpověď

6. Navrhněte defi nici konkrétních projektů nebo prosíme sděl-
te své náměty, názory či poznámky, které mají vztah k rozvoji 
našeho kraje a měly by být brány v úvahu:

Pomozte stanovit rozvojové priority kraje do roku 2013

4. Rozvoj obcí a měst do určité míry závisí také na schopnosti 
samosprávy využít fi nanční zdroje, které jsou a budou k dispo-
zici z Evropské unie. Máte dojem, že obce a města umějí dosta-
tečně dobře plánovat a připravit rozvojové projekty?

určitě ano určitě ne

spíše ano nevím

spíše ne

zaškrtněte jednu odpověď

7. Jsem:

studující důchodce

zaměstnanec nezaměstnaný

podnikatel

8. Trvale bydlím v okrese:

Kroměříž Vsetín

Uherské Hradiště Zlín
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REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA

PŘIPRAVUJEME...

Průmyslovka bude mít novou 
tělocvičnu a šatny
Zlín – Investiční záměry na pří-
stavbu šaten a tělocvičny Střed-
ní průmyslové školy v Uher-
ském Hradišti a opravu kuchyně 
ve Střední odborné škole Josefa 
Sousedíka ve Vsetíně schválili 
na svém dubnovém jednání 
krajští radní.
V Uherském Hradišti mají být 
u průmyslovky vybudovány 
v roce 2006 šatny se zázemím 
za 18 milionů korun, o rok poz-
ději nová tělocvična za zhruba 
26 milionů korun, kraj se na 
ni pokusí získat státní dotaci 
15 milionů korun. Realizace 
nových šaten a tělocvičny vyře-
ší dlouhodobý problém této 
školy, která nemá kde ve vlast-
ních prostorách realizovat výu-
ku tělesné výchovy a musí tak 
využívat sportovní halu vzdále-
nou kilometr od školy.
Ve vsetínské škole bude zrekon-
struována stará nevyhovující 
jídelna, a to nákladem zhruba 
10 milionů korun, termín reali-
zace je stanoven na květen až 
červen roku 2007.

Radní projednali generel 
rozvoje krajské nemocnice
Zlín –  Komplexní plán investič-
ního rozvoje Krajské nemocnice
T. Bati ve Zlíně projednala kraj-
ská rada. Materiál vznikl jako 
koncepční dokument, který 
shromažďuje jednotlivé inves-
tiční požadavky. 
Plán záměry technicky popsal, 
stanovil jejich ekonomickou 
náročnost a vyhodnotil je z hle-
diska provozních potřeb i urba-
nistických souvislostí areálu 
nemocnice. 
V současné době jsou stano-
veny priority, mezi něž pat-
ří: úprava dopravního řešení 
v důsledku realizace plánova-
ného obchvatu Zlína přes Záleš-
nou, odklon nákladní a omezení 
veřejné dopravy v souvislosti 
s výstavbou Pravobřežní komu-
nikace, úpravu jižní hranice are-
álu s integrací cyklotrasy, pěšího 
provozu a parkování v souladu 
s územním plánem města Zlína, 
pasportizace stávajících objek-
tů,  vyhodnocení variant umís-
tění onkologie a onkologického 
centra nebo záchranné služby. 

Krajská záchranka 
má v budoucnu být 
v Baťově nemocnici

Zlín –  Zdravotnická záchranná 
služba Zlínského kraje by se 
měla v budoucnu přesunout ze 
současného střediska ve zlínské 
Váchově ulici přímo do areálu 
krajské Baťovy nemocnice, a to 
v souladu s komplexním rozvo-
jovým plánem tohoto zařízení. 
Předpokládá to investiční záměr, 
který schválila krajská rada. 
Vybudování nového stanoviště 
by mělo stát asi 85 milionů 
korun, záchranka by v něm 
mohla začít fungovat v roce 
2008. 
Důvodem přesunu je skuteč-
nost, že současné prostory jsou 
pro výkon všech funkcí dispo-
zičně a provozně nevhodné 
a stávající  objekt také  neumož-
ňuje další prostorový rozvoj. 
Na základě prověřovací studie 
se nyní jeví jako nejvýhodnější 
umístění střediska do nevy-
užitého objektu č. 28 - bývalé 
dopravní středisko, který po 
rekonstrukci splní požadované 
parametry moderního provozu 
krajského střediska záchranné 
služby. 
To by mělo zlepšit podmínky 
pro práci personálu a význam-
ným způsobem zvýšit kvalitu 
služeb pro pacienty.

Kraj fi nančně podpoří 
mladé včelaře 
Zlín – Zlínský kraj chce podpořit 
rozvoj včelařství na svém území, 
proto radní rozhodli o rozdělení 
částky 200 tisíc korun mezi mla-
dé začínající včelaře. 
Cílem je podchytit jejich zájem 
za účelem omlazení včelařské 
základny a zvýšení počtu včel-
stev v regionu, to by mělo vést 
také ke zlepšení opylovací služ-
by včelstev na kulturních či pla-
ně rostoucích rostlinách.

UDĚLALI JSME...

Oprava silnice mezi Hulínem 
a Holešovem začala
Zlín, Třebětice – Za účasti před-
stavitelů Zlínského kraje, Ředi-
telství silnic Zlínského kraje 
a dodavatelské fi rmy byla 
7. dubna v obci Třebětice slav-
nostně zahájena oprava silnice 
II/432, která je hlavní doprav-
ní komunikací mezi Hulínem 
a Holešovem. 
Silnice, která je v havarijním 
stavu, bude rekonstruována, 
rozšířena a v některých úsecích 
směrově narovnána tak, aby 
mohla lépe sloužit občanům 
a umožnila bezpečnější a ply-
nulejší dopravu. Tato investi-
ce je nutným krokem k lepší 
dopravní obslužnosti kraje. 
Dokončení stavby je plánová-
no na květen 2007.  
Celkové náklady na opravu sil-
nice v úseku dlouhém téměř 
čtyři kilometry si vyžádají 105 
milionů korun, které jdou 
z prostředků Zlínského kraje 
i z prostředků Evropské unie.

Zastupitelstvo podpořilo 
projekt HYJÉ – koně Zlínské-
ho kraje
Zlín – Poskytnutí podpory ve 
výši asi tří milionů korun na 
realizaci projektu „HYJÉ – koně 
Zlínského kraje“ schválilo kraj-
ské zastupitelstvo na svém 
posledním zasedání. 

Cílem projektu, který potrvá do 
konce března 2008, je využít 
odhadovaných existujících 
rezerv v potenciálu rozvoje 
hipoturistiky a podpořit tak 
spolupráci a rozvoj v cestovním 
ruchu. V rámci projektu bude 
provedeno komplexní zmapo-
vání trhu a vytvořeno partner-
ství mezi subjekty soukromého 
a neziskového sektoru, bude 
vytvořen pilotní produkt 
s názvem "koňské trasy" a zajiš-
těn komplexní marketing 
vytvořených hipoproduktů 

a navazujících služeb.
Předkladatelem projektu byl 
Zlínský kraj, který bude na 
jeho realizaci spolupracovat 
s dalšími partnery – městem 
Napajedla zastupujícím obce 
Zlínského kraje a spolufi nancu-
jícím realizaci projektu částkou 
133 tisíc Kč, Sdružením chova-
telů koní Zlínského kraje, které 
přispěje stejnou částkou, a Čes-
kou jezdeckou federací. 
Na fi nancování projektu se 
bude z velké části podílet 
Evropská unie. 

V kraji vznikla síť euroma-
nažerů
Zlín – Ucelená síť projektových 
manažerů byla utvořena ve 
Zlínském kraji vznikem nových 
pracovních míst ve všech 
třinácti obcích s rozšířenou 
působností. Tzv. euromanažeři 
budou zajišťovat informační 
servis, napomáhat s přípravou 
projektů, zpracovávat projek-
tové záměry, zajišťovat konzul-
tace aj.
Vznik sítě euromanažerů byl 
motivován snahou po efek-
tivním čerpání prostředků ze 
strukturálních fondů Evropské 
unie v dalším programovacím 
období.
Zlínský kraj zajistí proškolení 
a metodické vedení těchto 
pracovníků. Dále kraj uhradí na 
základě Smlouvy o partnerství 
a spolupráci uzavřené mezi 
Zlínským krajem a jednotlivými 
obcemi s rozšířenou působnos-
tí 70 procent mzdových nákla-
dů na nová pracovní místa (do 
30. 6. 2007) a náklady spojené 
s realizací aktivit, jako jsou kon-
ference, workshopy, regionální 
partnerská setkání, vzdělávací 
aktivity, zahraniční aktivity, a to 
v roce 2006 maximálně do výše 
70 tisíc korun.
Místa euromanažerů jsou 
zřízena na tři roky. Euroma-
nažeři jsou zaměstnanci obcí 
s rozšířenou působností, které 
s nimi mají uzavřeny pracovní 
smlouvy a zajistily zázemí pro 
jejich práci. Náklady na spolu-
fi nancování místa projektové-
ho manažera budou hrazeny 
z rozpočtu projektu "Partner-
ství pro novou strategii Zlín-
ského kraje". 
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INFORMACE

Pane radní, je už v tuto chvíli 
znám rozsah škod, které na 
vozovkách od listopadu do 
dubna natropila sůl, mráz 
a vše, co s sebou zima nese?
Ředitelství silnic a dálnic vyčís-
lilo rozsah škod na 165 milio-
nů korun. Tato částka vychází 
z předpokladu, že by se při 
opravách uplatnila ta nejlepší 
a pochopitelně také nejdražší 
varianta. Vysprávky je totiž mož-
né provést několika způsoby 
a v různé kvalitě. Vloni jsme do 
oprav povrchů investovali 100 
milionů korun a se stejnou část-
kou jsme počítali i v letošním 
rozpočtu, ale protože nás zima 
stála o padesát milionů víc, než 
vloni, tyto peníze nám nyní chy-
bí a potřebujeme je nějakým 
způsobem doplnit, abychom 
opravy mohli provést alespoň 
ve stejné úrovni jako vloni.

Do jakého data budou silnice 
po zimě uvedeny do provozu-
schopného stavu?
S partnery, jimiž jsou jednotlivé 
Správy a údržby silnic, jsme se 
dohodli, že nejzazším termínem 
pro provedení oprav je 30. čer-
ven. Již v současné době jsou 
spravovány ty nejhorší úseky. 
Je však třeba upozornit, že jed-
notlivé Správy a údržby silnic 
budou uplatňovat své osvěd-
čené metody. Někde preferují 
rychlejší postupy, jinde dávají 
přednost technologiím nároč-
nějším na čas, v tom se okres od 
okresu může mírně lišit.
Ty nejhavarijnější části vozovek, 

Z celkem sedmimiliardového rozpočtu Zlínského kraje jde ročně 
jedna miliarda korun, čili celá jedna sedmina krajských fi nancí 
do dopravy. Z toho zhruba 450 milionů představují úhrady ztrát 
z veřejné dopravy a 550 milionů dostává Ředitelství silnic a dál-
nic Zlínského kraje na investice, údržbu a provoz komunikací 
druhých a třetích tříd, které jsou v majetku kraje. 
Aktuální problémy z oblasti dopravy komentuje zodpovědný 
krajský radní Ing. Petr Hradecký.

postupy zaplatili. Existují v zása-
dě tři základní metody renova-
ce vozovek: od vyplnění díry 
asfaltobetonem a následného 
dohutnění malým válcem, přes 
nástřik rozehřáté směsi do pře-
dem vyčištěné díry, až po vyfré-
zování a zařezání poškozeného 
místa a nové položení povrchu. 
Hledáme vždy nejvhodnější for-
mu jako kompromis mezi tím, 
co chceme a tím, na co reálně 
máme fi nance. Hodně času trá-
vím za volantem a osobně mám 
poměrně paradoxní zkušenost, 
že někdy mají větší efekt vyspráv-
ky provedené tou nejjednodušší 
metodou. U těch náročnějších 
postupů  se totiž nezřídka stá-
vá, že kvalitní výplň po skončení 
zimy sice zůstane, ale pro změnu 
se vydrolí okolní starý materiál, 
vzhledem k tomu, že povrchy 
mnoha silnic už zkrátka mají 
prošlou životnost.  

Nebylo by tedy rozumnější 
a v konečném efektu i hospo-
dárnější odhodlat se k velké 
investici a cesty najednou 
důkladně opravit, než rok co 
rok sypat do výtluků bezmála 
milion?
Na to je jednoduchá odpověď: 
už z dřívější doby existuje pro-
počet, že kdyby se do komuni-
kací jednorázově investovaly asi 
dvě miliardy korun, za něž by se 
pořídily skutečně kvalitní rekon-
strukce poškozených úseků, sil-
nice by se nám dařilo udržovat 
v uspokojivém stavu a to ještě za 
předpokladu, že kromě zmíněné 
počáteční investice by se každý 
rok do průběžné údržby dáva-

lo okolo tří set milionů korun. 
V takovém případě bychom se 
několik let nemuseli zabývat 
každoročními opravami v tom 
rozsahu, na jaký jsme zvyklí. 

Kraj spravuje 1 800 km silnic 
druhé a třetí třídy, z toho je 
třicet procent v havarijním 
stavu. To není zrovna radost-
ná bilance – kdo za tento stav 
může?
Vozovky se u nás historicky dlou-
hodobě neopravovaly a nepři- 
způsobovaly novým podmín-
kám. Například v Rakousku 
nebo Německu vývoj kopíroval 
postupný nárůst ekonomiky, 
kdežto u nás se do silniční sítě 
neinvestovalo ani v obdobích, 
kdy bylo hospodářství na vzestu-
pu. Potom se stát svého zanedba-
ného majetku jednoduše a ele-
gantně zbavil tím, že jej odkázal 
nově vzniklým krajům. Momen-
tálně máme tedy komunikace ve 
stavu, jaký všichni známe, navíc 
přetížené těžkými nákladními 
vozidly, na něž vozovky vůbec 
nejsou konstrukčně stavěné. Je 
třeba si realisticky uvědomit, že 
i ty prostředky, které momen-
tálně investujeme, si můžeme 
dovolit jen díky úvěru Evropské 
investiční banky. A kromě toho 
máme na starosti další obory, 
které potřebují peníze -  zdra-
votnictví, školství a některé 
další. Nelze sobecky prosazovat 
jen dopravu, nýbrž vyváženě 
a v rámci možností spravedlivě 
peníze dělit pro pokrytí všech 
potřeb života v regionu. 

Helena Mráčková

Jarní opravy silnic limituje krajská pokladna 

které vyžadují velkoplošné opra-
vy metodou frézování a položení 
nového povrchu, hodláme 
v krátké době zrekonstruovat 
v těchto úsecích: průtahy obcí 
Rymice a Velké Karlovice, úseky 
na silnicích Lutopecny – Zlobice, 
Stříbrnice – Medlovice, Janová 
– Hovězí, Fryšták – Lukov, Jestřa-
bí – Štítná nad Vláří. A dále úseky 
ve Valašském Meziříčí a nad Vše-
minou ke hranici okresu. Tyto 
a některé další opravy si vyžádají 
investici ve výši téměř 20 milio-
nů korun.   

Má-li každá Správa a údržba 
osvědčené jiné metody práce, 
může se to zřejmě odrážet na 
kvalitě komunikací jednotli-
vých okresů Zlínského kraje…
Způsob práce organizací, zři-
zovaných Zlínským krajem, je 
v zásadě srovnatelný a ředitelé 
našich „susek“ si také pravidel-
ně vyměňují své zkušenosti při 
společných poradách, které 
na krajském úřadě pravidelně 
organizujeme. Ovšem na stavu 
vozovek v jednotlivých částech 
regionu se podepisuje více vli-
vů, počínaje těmi klimatickými 
až třeba po zatížení komunikací 
nákladními vozidly kvůli nee-
xistenci nadřazené silniční sítě. 
Výsledky každoročně zpraco-
vané diagnostiky kvality a sta-
vu povrchů krajských vozovek 
ukazují, že rozsah poškození 
v jednotlivých okresech je téměř 
shodný. 

Považujete tradičně rozbité 
silnice po zimě za české spe-
cifi kum způsobené „metodou 
provizorního záplatování“, 
nebo se s tímto problémem 
stejným způsobem potýkají 
i například v Rakousku, 
Německu, Francii? Umíme 
vůbec naše cesty kvalitně 
opravit? 
Správy a údržby silnic jsou tech-
nicky i personálně vybaveny na 
to, aby pracovaly s nejmoderněj-
šími a ve světě běžnými techno-
logiemi. My však nemáme pení-
ze na to, abychom ty nejdražší Ilustrační foto.Ilustrační foto. foto: Robert Šperka
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INFORMACE

Nejhorší předpovědi povodní se nepotvrdily
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8.00 hod dne 28. 3. 2006
Stav pohotovosti na úseku toku řeky Moravy 

ve Zlínském kraji vyhlašuje od 8 hodin řídí-

cí skupina Krajské povodňové komise. Na 

základě usnesení skupiny je monitorováno 

a vyhodnocováno hlášení povodňových 

komisí obcí s rozšířenou působností a povod-

ňové komise Olomouckého kraje, zajištěno 

je i pravidelné spojení s meteorologickou 

služnou a dispečinkem Povodí Moravy Brno.

16.00 hod dne 28. 3. 2006
Krajský úřad zřizuje stálou povodňovou služ-

bu, která začíná fungovat v 16.00 hodin na 

telefonním čísle 577 043 170. Obsluhována 

je z chráněného pracoviště v bunkru Baťova 

mrakodrapu. Linka slouží občanům, slož-

kám integrovaného záchranného systému, 

obcím, sousedním krajům.

8.00 hod dne 29. 3. 2006
Stav ohrožení, tedy III. stupeň, na celém 

toku řeky Moravy ve Zlínském kraji vyhla-

šuje Krajská povodňová komise. Zároveň 

vzniká pracovní skupina odborníků krajské-

ho úřadu a Povodí Moravy, která má stav na 

řekách velmi podrobně sledovat a  předávat 

doporučení přímo hejtmanovi. Nejhorší situ-

ace je na řece Moravě v Uherském Hradišti, 

v místní oblasti Rybáren. 

23.00 hod dne 29. 3. 2006
Stav nebezpečí pro část území Zlínského 

kraje ohraničeného správním obvodem 

obce s rozšířenou působností Uherské 

Hradiště vyhlašuje ve středu 29. března ve 

23.00 hodin  hejtman Zlínského kraje Libor 

Lukáš. Důvodem je stoupající hladina řeky 

Moravy (mimo jiné tím hejtman uložil všem 

složkám  Integrovaného záchranného systé-

mu podílet se na záchranných a likvidačních 

pracích dle pokynů orgánů krizového řízení. 

Hejtman tak vyhověl žádosti starosty měs-

ta Libora Karáska, který o vyhlášení stavu 

požádal po jednání tamního krizového štá-

bu. Tím se situace dostala z režimu povod-

ňové situace do režimu krizového řízení).

Ve městě již od večerních hodin probíhá 

postupná evakuace nemocnice. Více než 

150 pacientů je přemístěno do nemocnic 

ve Zlíně a Uherském Brodě, několik desítek 

je posláno na domácí doléčení. Nemocnice 

nyní provádí jen akutní úkony a také požáda-

la obvodní lékaře, aby pacienty posílali jen 

v opravdu nutných případech. 

10. 00 hod dne 30. 3. 2006
Pomocí armádního vrtulníku W – 3A Sokol 

je monitorována situace na řekách v kra-

ji. S ohledem na stále stoupající hladinu 

řeky Moravy je důležité vidět situaci reálně 

a komplexně. 

8.00 hod dne 31. 3. 2006
Hladina řeky Moravy kulminovala v noci 

na pátek v Kroměříži, noc však proběhla 

na řekách Zlínského kraje bez zásadnějších 

komplikací. Do Kroměříže dorazila vodní 

masa, která se ve čtvrtek kolem poledne 

utvořila na soutoku Moravy a Bečvy. 

Víkend 1. a 2. 4. 2006
Situace na řekách ve Zlínském kraji je 

v průběhu celého víkendu stabilní, v něk-

terých hodinách se mírně zvyšuje hladina 

Moravy. Ve Zlínském kraji se zatím nega-

tivně neprojevuje protržení hráze v Horce 

v Olomouckém kraji. Nejkritičtějšími místy 

stále zůstávají Kroměříž, Uherské Hradiště 

s vyhlášeným stavem nebezpečí, Napajedla 

a také Kvasice a Tlumačov, kde voda zasáhla 

několik rodinných domů.

23.00 hod  dne 2. 4. 2006
Také Zlínského kraje se týká vyhlášení nouzo-

vého stavu českou vládou z nedělní 23 hodi-

ny, ten kvůli pokračujícím záplavám platí i v 

Jihočeském, Středočeském, Ústeckém, Pardu-

bickém, Jihomoravském a Olomouckém kraji, 

a to až do 10. dubna. Omezí například svobo-

du pohybu na místech vyhlášené evakuace.

Povodně v letošním roce nezasáhly Zlínský kraj tak mohutně, jako tomu 
bylo v roce 1997, přesto byla situace především na toku řeky Moravy 
velmi vážná a voda způsobila mnoho škod. Jednoznačně se prokázalo, 
že tam, kde po roce 1997 byla realizována protipovodňová opatření, 
byly škody i ohrožení měst výrazně menší. Šlo například o Otrokovice 
nebo Napajedla. V těch částech toku Moravy, kde doposud slibovaná 
opatření nebyla provedena, byla situace mnohem horší. V Kvasicích 
a v Tlumačově proto byly zaplaveny sklepy asi třiceti domů.
Zlínský kraj ihned po povodni ve spolupráci s obcemi zpracoval prv-
ní odhad škod na majetku bez ohledu na to, kdo je jeho vlastníkem. 
Prvotní suma přesahovala 170 milionů, současné odhady ukazují, že 
toto číslo může být až dvojnásobné, možná vyšší. Jednu z největších 
škod utrpěl podnik Fatra Napajedla, který hejtmanovi nahlásil odha-
dované ztráty 60 až 100 milionů korun. Voda nepříjemně zasáhla také 
zemědělce, zatopeno bylo zhruba 2 400 hektarů zemědělské půdy.
 Některé pozemky se nepodaří osít a ty, které byly osety na podzim, 
jsou stojící vodou zcela znehodnoceny. Velkým problémem povodní 
zůstanou i následné sesuvy půdy, těch bylo napočítáno v polovině 
dubna již více než dvacet.

8. 00 hod dne 3. 4. 2006
Zasedá Krizový štáb Zlínského kraje, kte-

rý svolal hejtman Libor Lukáš po nočním 

vyhlášení nouzového stavu v kraji. Situace 

je podle posledních poznatků stabilizová-

na. Stav na řekách i nadále sleduje krajská 

povodňová komise jako součást krizového 

štábu, ta je rozšířena také o zástupce policie, 

hasičů a o odborníka na mapování škod. 

9. 00 hod dne 4. 4. 2006
Řeka Morava ve Zlínském kraji i v průběhu 

noci na úterý pozvolně klesala a pracovní 

skupina krizového štábu tak nezaznamenala 

žádné zásadní problémy. Situace v mnoha 

městech na řece však i přes pokles hladiny 

zůstává vážná. V Kvasicích probíhá odčerpá-

vání čistírny odpadních vod. V nedalekém 

Tlumačově má být po opadnutí vody zaháje-

no čerpání vody ze zhruba 25 sklepů.

8.00 hod dne 5. 4. 2006
Zasedá Bezpečnostní rada Zlínského kraje 

a konstatuje, že situace na řece Moravě a 

jejích přítocích je stabilizovaná s klesající 

tendencí hladin. Přesto stále hrozí nebezpe-

čí zhoršení situace především vlivem počasí. 

Výška hladiny v Kroměříži klesla na 602 cen-

timetrů, což je pouhé dva centimetry od II. 

povodňového stupně.  Pozornost se zamě-

řuje na stav hrází, které jsou dlouhodobě 

zatěžovány. 

Vážná situace zůstává v oblasti Kvasic 

a v okolí Kroměříže, Chropyně a Kojetína. 

Také zatopená Fatra Napajedla zvýšila odhad 

svých škod, o nichž informuje hejtmana, na  

60 až 100 milionů korun. 

15.00 hod dne 6. 4. 2006
Hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš v 15:00 

hodin na základě příznivého vývoje ruší stav 

nebezpečí, který platil ve správním obvodu 

Uherské Hradiště od 29. března. Rozhodnutí 

činí na základě vývoje hydrometeorologické 

situace a na základě žádosti starosty Uher-

ského Hradiště. Od pondělí 10. 4. má být 

obnoven i provoz nemocnice v Uherském 

Hradišti. Nouzový stav vyhlášený vládou ČR 

trvá až do 19. dubna.

10.00 hod dne 10. 4. 2006
Hejtman v 10:00 hodin ruší stálou povod-

ňovou službu a to na základě hodnocení 

hydrologické situace v regionu. Povodňové 

orgány kraje a orgány krizového řízení  tak 

přecházejí na normální pracovní režim. 

Je zrušena povodňová telefonní linka kraj-

ského úřadu a rozhodnutím o ukončení čin-

nosti Krizového štábu Zlínského kraje také 

120 minutová pohotovost jeho členů.

Povodňová linka kraje odbavila stovky hovorů

Povodňová linka zřízená Zlínským krajem na 
telefonním čísle 577 043 170 od úterý 28. března 
od 16 hodin odbavila více než 600 hovorů. Velký 
nápor linka zaznamenala především v prvních 
dnech po uvedení do provozu. Šlo nesporně 
o nejvytíženější číslo krajského úřadu. Pracovní-
ci z krizové skupiny na něm podávali informace 
občanům, obcím, integrovanému záchrannému 
systému i dalším subjektům.
Jednalo se o dotazy nejrůznějšího typu, od sdě-
lení o aktuálním stavu na řekách až po rady, jak 
utěsnit sklep. Měli jsme dokonce telefonát až 
 z Chebu, který nabízel pomoc s ubytováním pří-
padně evakuovaných lidí. Úvodní nápor v dal-
ších dnech mírně polevil poté, co občané zjistili, 
že se mají v první fázi obracet na povodňové 
komise ve svých obcích. 

Struktura 
volání 
na linku 
577 043 170:
Občané . . . . . .218 
Obce . . . . . . . .127
Kraje. . . . . . . . . . 32
Složky IZS . . . . . 82
Ministerstva  . . 45
Ostatní  . . . . . .138

Celkem . . . . . .642 

JAK SE POVODNĚ V KRAJI VYVÍJELY

Zatopená část Bělova u Otrokovic.Zatopená část Bělova u Otrokovic. foto: Robert Šperka
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ROZHOVOR

narozen: 7. ledna 1976 v Přerově

absolvent brněnské JAMU, obor 
činoherní herectví (1999)

stálé angažmá: Slovácké divadlo 
v Uherském Hradišti

hostoval v Národním divadle v Praze

laureát Ceny Thálie 2005 za roli 
Jerryho v muzikálu Donaha!

nejvýznamnější role: 
Jaga v Othellovi, Eda v Šakalích 
létech, Dimitrij v Bratrech Karama-
zových, Rychlonožka v legendárních 
Rychlých šípech, Richard III. ve stej-
nojmenné hře W. Shakespeara

▪
▪

▪

▪
▪

▪

Tomáš Šulaj

Jako ve snu si v posledních týdnech musí při-

padat herec Slováckého divadla v Uherském 

Hradišti Tomáš Šulaj. Ve stejném roce, kdy 

slaví kulaté narozeniny, se mu jako na zavo-

lanou plní sny. Muzikál Donaha!, ve kterém se 

zhostil hlavní role, se stal největším diváckým 

zážitkem roku, za tutéž roli získal nejvyšší 

herecké ocenění, Cenu Thálie. A navíc se mu 

splnil i sen soukromý. Spolu s manželkou Ivou 

se dočkali svého prvního potomka.

V poslední době Vás potkala role nosite-
le nejvyššího hereckého ocenění Thálie, 
role Richarda III. a role otce dcery Elišky. 
Která z nich Vám dala nejvíce zabrat?
Fyzicky mi dala nejvíc zabrat role Richarda 
III., 25. března mi dala emocionálně - v tom 
dobrém slova smyslu - zabrat Thálie a tyto 
emoce jsem si ještě pár dnů v sobě ucho-
vával. Ale o čtyři dny později je vystřídala 
emoce nad emoce nejsilnější, a tou bylo 
narození naší dcery Elišky, a tu si v sobě 
budu uchovávat navždy. 

Kdy jste se rozhodl stát hercem? Byl jste 
komediant už jako dítě?
Když jsem byl ve čtrnácti na svém posled-
ním letním táboře a balil jsem tam holky 
na své komediantství, tak tehdy to ty holky 
poprvé pojmenovaly. 
Hrozně se divily, že nastupuji od září na 
hotelovku a nejdu studovat konzervatoř. Já 
se taky hrozně divil, protože mě do té doby 
nic takového nenapadlo, ale začal ve mně 
hlodat červíček. Říkal jsem si, když to zabírá 
na holky, tak to zkusím i jinak. Vytyčil jsem 
si cíl a šel tvrdě za ním, udělal jsem kon-
kurz do amatérského souboru Dostavník 
a ve čtvrťáku se přihlásil na JAMU. Vlastně 
tu maturitu jsem skládal hlavně proto, aby-
ch mohl studovat vysokou.

Vaším koníčkem je kouzlení. Co Vás na 
něm přitahuje?
Kouzlení je mým velkým koníčkem už od 
patnácti let. Je to zase o tom komediantství, 
mě už od malička fascinovali všichni cirku-

soví umělci a kouzelníci obzvlášť. Cirkus byl 
pro mne obrovským tajemstvím, jako malý 
kluk jsem si hrál na artisty a hlavně na kou-
zelníky. 

Vymýšlel jste i některé vlastní triky?
Vymýšlel jsem si nejrůznější primitivní tri-
ky a později jsem se zkontaktoval s jedním 
kouzelníkem, který mi dal základy kouzel-
nictví. Pak jsem se přihlásil do klubu moder-
ní magie v Přerově a odtud se datuje moje 
profesionální dráha kouzelníka. Pak jsem to 
dovršil studiem herectví. On totiž můj učitel 
Laďa Horák vždycky říkal, že nejlepší spoje-
ní pro magii je herec – kouzelník. 

Dostane Eliška sourozence?
To ví jen Pán Bůh.

... a Thálie?
Thálie dostává sourozence každý večer, při 
představení, které všichni ve Slováckém 
divadle vytváříme pro naše diváky. (dud)

Tomáš Šulaj je zároveň kouzelníkem i hercem
Tomáš Šulaj (vlevo). foto: archiv SD (J. Karásek)

INZERCE
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KULTURA

Zlín - Květen ve Zlíně je tradič-
ně ve znamení významných 
kulturních akcí. Jen prestižní 
festivaly se odehrají hned tři 
– literární, fi lmový i divadelní. 
Na poslední jmenovaný, který 
pořádá Městské divadlo Zlín, se 
těší divadelní fanoušci dlouho 
dopředu. Mezinárodní divadel-
ní festival Setkání 2006 Stret-
nutie totiž vnímavému publiku 
nabízí dramatické novinky těch 
nejlepších divadel z Čech, Slo-
venska a nově i Polska. 
Na letošním 11. ročníku bude 
během šesti dnů uvedeno 

v hlavním programu ve Velkém 
sále, ve Studiu Z a v Divadélku v 
klubu 21 inscenací devatenácti 
divadel: jedenáct českých, sedm 
slovenských a jedno polské.
„Divadelní festival Setkání 2006 
Stretnutie zahajuje druhou 
dekádu velké akce, která se sta-
la tradiční součástí programu 
zlínského divadla i společen-
skou událostí přesahující hra-
nice našeho regionu. Vnímáme 
ji už jako samozřejmost, ale 
ve skutečnosti jde v kontex-
tu české divadelní kultury 
o naprostou mimořádnost co 
do rozsahu i obsahu. 
Pokud jde o koncepční zamě-
ření naší přehlídky, je zcela 
ojedinělá orientací na původní 
dramatickou tvorbu, objevné 
překlady a adaptace prozaic-
kých děl. Proto tak velký zájem 
divadelníků z České republiky, 
Slovenska a stále více i z dalších 

evropských zemí,“ řekl umělec-
ký šéf Městského divadla Zlín 
Miroslav Plešák a přidal jeden 
důležitý vzkaz: „Je až neuvěři-
telné, že festival s tak velkým 
záběrem a perfektní organizací 
zvládáme vlastními silami, bez 
zvláštních štábů. Někdy je to až 
na hranici lidských možností. 
Proto bych chtěl poděkovat 
všem kolegům, kteří se na pří-
pravě Setkání 2006 Stretnu-
tie podílejí, ale i těm, kteří nás 
morálně a fi nančně podporují, 
a také zlínským divákům. Mys-
lím, že ti si bez této samozřejmé 
mimořádnosti už nedovedou 
divadelní sezonu představit.“
Nezbývá, než dodat, že Setkání 
2006 Stretnutie se uskuteční od 
8. do 13. května, a že divadelní 
maratón opět počítá i s řadou 
doprovodných akcí. (kov)

Zlín ožije divadelním festivalem

Zlín - Začátek nejromantičtějšího 
jarního měsíce, ve dnech od 2. 
do 5. května, bude ve Zlíně pat-
řit již pátému ročníku Literárního 
května. Ten pravidelně organizují 
studenti Fakulty multimediálních 
komunikací Univerzity T. Bati. 
Máj jako „lásky čas“ však pořada-
tele neinspiroval – na své si totiž 
přijdou milovníci sci-fi , fantasy 
a hororu. 
V pořadu s názvem Cesta za 
fantazií představí posluchačům 
spisovatel a překladatel Vlado 

Ríša literární měsíčník Ikarie, 
jehož je zároveň šéfredaktorem. 
Časopis se již šestnáct let věnuje 
tematice sci-fi  a přispívá do něj 
řada předních českých spisova-
telů. Mezi účinkujícími literáty 
nebude chybět Jiří Procházka, 
Miroslav Žamboch, Jana Rečková 
a další. „Pozvali jsme i slovenské 
a polské autory,“ uvedl manažer 
festivalu Martin Charvát a dodal: 
„Také jsme oslovili Ondřeje Neff a. 
Byl jedním ze zakladatelů Ikarie 
a rádi bychom ho na festivalu 

jako jednoho z nejvýznamněj-
ších autorů sci-fi  uvítali."
Ve srovnání s minulými ročníky 
bude ten letošní charakteristický 
tím, že bude zaměřen na jedno 
téma. Návštěvníci se kromě Ces-
ty za fantazií mohou těšit na den 
věnovaný cestopisům s názvem 
Cesta za poznáním a Cestu 
k literatuře, kdy budou například 
Miroslav Zikmund, Josef Formá-
nek, Ludvík Vaculík, Tereza Brdeč-
ková a Jiří Dědeček, hovořit o 
svých literárních začátcích. (kov)

Literární květen letos nabídne sci-fi  i cestopisy 
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Výstavy ve 3. etáži budovy: 
3. 5. – 19. 5. Kořeny života
Výstava prací menších výtvarných ateliérů a chrá-
něných dílen je pořádána pod vedením Ateliéru 
Lubomíra Pláňavová. 
22. 5. – 2. 6. Prezentační výstava Mezinárodního 
festivalu fi lmů pro děti a mládež
ve všední dny od 7 do 17 hod.

Výstavy v 16. etáži budovy: 
2. 5. – 14. 5. Literární květen 2006 
Výstava zahajující další ročník zlínského festivalu 
věnovaného literatuře. Vystaveny budou grafi cky 
zpracované úryvky textů známých autorů.
pondělí - sobota do 22:30 hod., neděle do 22 hod.

Výstavy ve 2. etáži budovy: 
Expozice 21 - stálá instalace
Stálá prezentace budovy s naučnými panely věno-
vanými historii Baťova mrakodrapu. 
každý den od 7 do 22 hod. (od 17 hod. je budova pří-

stupná pouze vchodem ve 2. etáži) 

více informací na www.kr-zlinsky.cz v sekci kultura

BAŤŮV MRAKODRAP Hygienický výlet do minulosti
Kroměříž - Také vás vždycky při prohlídce zámku, 
hradu nebo při prolézání rozvalin nějaké zříceniny 
zajímalo, jak to měli původní obyvatelé s hygienou 
nebo jak asi vypadalo místo, kam i „císařpán chodil 
sám“ ? Pokud ano, jste ten ideální návštěvník součas-
né expozice Muzea Kroměřížska, která nese název 
Čistota - půl zdraví, aneb péče o lidské tělo od pravě-
ku po současnost. Výstava je otevřena denně mimo 
pondělí až do 28. května. (kov)
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TIP NA VÝLET

HRAD OBŘANYHRAD BUCHLOV

Obřanský hrad patří mezi nejlépe zachovalé zříceniny 
hradů na Kroměřížsku. Hrad vznikl v době, kdy začal 
odpor moravské šlechty proti markraběti Janovi Jin-
dřichovi, bratru císaře Karla IV. Vznikl jako středisko 
nově se utvářejícího panství, aby chránil obchodní 
cestu, nad kterou stál, a aby střežil, spolu s hradem 
Křídlo, vstup k tehdejšímu klášteru ve Vizovicích.
Hrad Obřany nalezneme na stejnojmenné hoře, asi 
3 km od obce Chvalčov nedaleko Bystřice pod Hos-
týnem. Vrch je ze severní strany dosti strmý a přístu-
pová cesta ke zřícenině vede od jihozápadu. Vrch je 
porostlý vzrostlým bukovým lesem a ke hradu vede 
červená turistická cesta.
Severní část obvodové hradební zdi spojená spolu 
s pozůstatky okrouhlé věže je nejzachovalejší částí 
celého hradu.
Otevírací doba: 
celoročně přístupný

Významný královský hrad vznikl na skalnatém 
hřebeni výhledového kopce v oblasti Chřibů 
kolem poloviny 13. století, roku 1300 se již uvádí 
Protiva z Buchlova. Nejstarší částí hradu je hrano-
lová věž se silnými zdmi. Na ní navazoval obytný 
palác, propojený na opačné straně s další hrano-
lovou věží.
Hradní interiéry dokumentují vývoj bytové kultu-
ry od 15. do 19. století. Velikostí vyniká Rytířský 
sál, centrální prostor pozdně gotického paláce. 
Kromě obytných pokojů a dalších místností, roz-
sáhlých přírodovědných sbírek a bohaté knihov-
ny si lze prohlédnout hrobku majitelů hradu 
v nedaleké kapli Sv. Barbory.
Otevírací doba:
duben a říjen: SO-NE, svátky 9:00 - 15:00 hodin
září: ÚT-NE 9:00 - 16:00 hodin
květen a červen: ÚT-NE 8:00 - 16:00 hodin
červenec a srpen: denně 9:00 - 17:00 hodin

HRAD LUKOV

První písemný doklad o existenci hradu je listina 
Markéty ze Šternberka datovaná 1. listopadu roku 
1332. Hrad byl v té době v držení významného 
rodu Šternberků. V roce 1334 se hrad vrací zpět 
pod správu královské moci, ale už někdy po roce 
1342 znovu náleží Šternberkům a stává se hlav-
ním sídlem Matouše, který je považován za zakla-
datele lukovské větve rodu. 23.dubna 1724 patřil 
hrad vysokému dvorskému úředníkovi Janu Frid-
richu ze Seilern-Aspang. Seilernové se na Lukově 
nezdržovali často. Úřadování v obci bylo výhod-
nější a hrad pomalu propadal zkáze. Byl obydlen 
ještě v letech 1787 - 1789. V roce 1804 se již mluví 
jen o pustých a neobydlených zříceninách. Hrad 
byl ponechán svému osudu.
Otevírací doba:
květen, červen, září, říjen: 
SO-NE, svátky 10.00 – 17.00 hodin
červenec, srpen: denně 10.00 – 18.00 hodin

HRAD BRUMOV

Brumovský hrad měl v minulých dobách vel-
ký význam. Jeho úloha spočívala především ve 
střežení Vlárského průsmyku, kterým procházela 
důležitá cesta z Moravy do Uher. Hrad se stal cen-
trem východomoravské oblasti.
Expozici o historii hradu si mohou návštěvníci 
prohlédnout v původních sklepeních a sýpkách, 
které svému účelu sloužily ve 13. století. Tvoří ji 
několik textových a obrazových panelů, které 
informují o osudech hradu v kontextu historic-
ké doby. Proměny siluety hradu tyčícího se nad 
městem zachycovali fotografové už od konce 
19. století. Jejich fotografi e jsou součástí expozice 
a kromě proměn hradu je na nich zachycen i vývoj 
v podhradí. V lapidáriu jsou vystaveny zlomky 
kamenných stavebních prvků, které přežily éru 
drancování. 
Otevírací doba:
ÚT-NE 9.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin
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SPORT

Kuriozní zážitek si přivezl triatlonista 
Petr Vabroušek z Ironmanu v Malaj-
sii. Během cyklistické části se musel 
vyhýbat opicím. „Na cestě sbíraly 
potravu, například zbytky gelů nebo 
tyčinek. Občas jsem musel mezi nimi 
kličkovat,“ přiznal s úsměvem otro-
kovický triatlet, který skončil v malaj-

ském závodě na čtvrtém místě. 

O bruslení na nové ledové ploše ve 
Zlíně má veřejnost obrovský zájem. 
Nová plocha byla otevřena v prosinci 
roku 2004 a do března letošního roku 
ji navštívilo více než 90 tisíc bruslařů. 
Město Zlín postavilo druhou ledovou 
plochu za více než 120 milionů korun. 

Bývalý hokejista Vsetína a trenér Zlína 
Antonín Stavjaňa bude v příští sezoně 
působit na lavičce slovenského celku 
HC Dukla Trenčín. Ten po uznávaném 
odborníkovi sáhl poté, co jej předčas-
ně propustil ze svých služeb HK Dyna-
max Nitra, se kterým Stavjaňa vyhrál 
základní část slovenské extraligy 
a postoupil do semifi nále play off . 

Díky postupu do play off  dostaly čtyři 
házenkářky HC Zlín zpět část výplat, 
které jim vedení klubu odebralo po 
domácí porážce s Pískem. Poznarová, 
Kysučanová, Vaněčková a  Pažourko-
vá byly potrestány za špatné výkony. 
Odebranou část výplat mohly dostat 
zpět pouze v případě, když družstvo 
dovedou do vyřazovacích bojů. To se 
jim podařilo a klub jim tak zpětně 
výplaty doplatil.  „Určitě jsme si za 
naše výkony potrestání zasloužily, 
tahle forma se mi ale nezdála moc 
vhodná. Jsem ale ráda, že jsme nako-
nec do play off  postoupili,“ přiznala 
spojka Pavla Poznarová. 

Sedící medvědi jsou bronzoví. Sledge 
hokejisté Hamé Sedící medvědi 
Zlín skončili v lize třetí. Mistrov-
ský titul získali hráči Sparty Praha, 
kteří ve fi nále porazili Sharks No-
waco Karlovy Vary 2:0 na zápasy. 
Celkově Pražané  zakončili soutěž 
s impozantním skóre 74:0. Zlín se do 
fi nále neprobojoval vůbec poprvé 
v čtyřleté historii soutěže. Podle hráčů 
doplatil na mizernou produktivitu. 
„Před sezonou jsme přišli o dva skvělé 
střelce, které nám přetáhla Sparta. 
Jen těžko jsme je nahrazovali,“ přiznal 
kapitán Sedících medvědů Erik Fojtík. 
Střelecké trápení částečně prováze-
lo Zlín i v boji o bronz, ve kterém se 
utkali s Králi České Budějovice. Na 
jejich ledě sice zvítězili 3:0, doma ale 
vyhráli pouze 1:0. „Šancí jsme přitom 
měli hodně,“ připustil Fojtík, autor 
vítězné trefy. 

▪

▪

▪

▪

▪

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKYHokejisté Vsetína zachránili ligu
Vsetín – Vsetínští hokejisté se 
udrželi v extralize. Pomohly jim k 
tomu výsledky barážových utká-
ní s mužstvem Ústí nad Labem, 
které Valaši zdolali 4:2 na zápasy. 
Ve Vsetíně tak sice zůstala nejvyš-
ší česká hokejová soutěž, ale jaký 
bude dál osud klubu, si zatím 
nikdo netroufá přesně říct.
Zatím není ani rozhodnuto, 

jakým způsobem bude zajištěno 
fi nancování příští sezony. V pří-
padě, že klub nesežene dostatek 
prostředků, tak hrozí, že jej v ext-
ralize nakonec vystřídá zřejmě  
jeho soupeř z baráže. Z Valašska 
se pak hokej přestěhuje na sever 
Čech. Sponzoři Ústí nad Labem 
mají totiž na extraligovou sezonu 
dostatek peněz.
Otázka visí i nad případným 
obsazením postů dvou trenérů. 
Břetislav Kopřiva i Rostislav Vlach 
zatím jasně neřekli, zdali chtějí u 
týmu zůstat i v příští sezoně, navíc 
ještě nedostali ofi ciální návrh od 
vedení klubu.
„Zatím jsem žádnou nabídku 
neobdržel. Dlouho čekat ale 

nemůžu, takže se i poohlížím po 
jiné práci,“ potvrdil trenér Kopři-
va, který za záchranu v extralize 
vděčí především výkonu svých 
svěřenců. „Hodili za hlavu všech-
ny problémy, které nás v sezoně 
provázely, a úžasně bojovali,“ 
vysekl Kopřiva poklonu svému 
mužstvu.
Jak celá záležitost okolo valaš-
ského klubu dopadne, si netrou-
fá Břetislav Kopřiva odhadnout. 
„Nyní bude záležet na lidech 
okolo vsetínského hokeje. Pokud 
se problémy nevyřeší, tak bude 
mít klub neustálé potíže. V opač-
ném případě se ve Vsetíně může 
hrát velmi hezký hokej,“ uzavřel 
Kopřiva.  (dvo)

Zlín – Pro volejbalisty VSC Fatra Zlín skončila sezo-
na ve čtvrtfi nále play off . V něm neprošli přes VK 
Dukla Liberec, když v sérii prohráli 2:4 na utkání. 
V základní části extraligy Moravané obsadili sed-
mou příčku.
S dosaženými výsledky v klubu velká spokojenost 
nepanuje. „Naším cílem bylo skončit po základ-
ní části na šestém místě. To se nám nepodařilo 
a proto jsme šli na Liberec. I když jsme proti němu 
nehráli špatně, na favorizovaného soupeře to pro-
stě nestačilo,“ mrzelo rychlé vyřazení z play off  tre-
néra a manažera Zlína Romana Macka.
Zklamaní byli i samotní hráči. Mrzí je zejména 
výpadek z poloviny sezony, kdy je několik porážek 
srazilo ze středu tabulky na její chvost. „Naprosto 
zbytečné byly zejména porážky s Benátkami nad 
Jizerou a Brnem. Pokud bychom tyto zápasy uhrá-
li, tak jsme skončili šestí a v prvním kole play off  
se vyhnuli největším favoritům,“ prohlásil kapitán 
VSC Fatra Petr Sedláček. „Ve vyřazovacích bojích 
s Libercem jsme se sice zlepšili, jenže Severočeši 
byli i tak nad naše síly. Nedalo se nic dělat, Liberec 
byl na rozdíl od nás kandidátem na zisk mistrov-

ského titulu,“ sportovně přiznal zasloužený postup 
Dukly do semifi nále play off  nahrávač Peter Goga, 
který byl největší předsezonní posilou Zlína. 
Právě Goga se při hodnocení výsledků klubu nebál 
kritizovat spoluhráče. Pod neúspěch se podle něj 
výrazně podepsali mladší hráči. „Trenéři před tímto 
ročníkem zúžili soupisku a tlak na každého hráče 
se tak zvýšil. A právě někteří mladí se s tím nedoká-
zali vyrovnat,“ konstatoval zkušený nahrávač. (dvo)

Volejbalisté Zlína jsou ze svých výsledků zklamáni

KROMĚŘÍŽSKÝ PETANQUE

Kroměříž – Na příchod opravdového jara už netr-
pělivě čekají hráči petanque z Kroměříže. Na 
rozmoklých plochách svůj sport nemohou pro-
vozovat, a tak už netrpělivě čekají na teplo.
První akcí, kterou v nové sezoně uspořádají, 
bude tradiční mezinárodní Turnaj česko – fran-
couzské společnosti, hraný v Podzámecké zahra-
dě. Prvenství bude obhajovat družstvo místního 
Oskolu, porazit jej ale bude chtít trojice Jaroslav 
Horák, Jiří Pavlík a Miroslav Zapletal tvořící tým 
Bajda, která v loňském roce vyhrála další dva 
kroměřížské turnaje.  „Na květnovém turnaji 
se nám obvykle daří. Třeba vyhrajeme,“ vzhlíží 
s optimismem k oblíbené akci Jaroslav Horák. 
Ten je dlouholetým hráčem a propagátorem 
tohoto prudce se rozvíjejícího sportu. (dvo)

Zlín – Bez tradiční stálice zlínského sportovního 
nebe -  nejlepší české gymnastky Jany Komrskové 
- proběhlo vyhlášení ankety o nejlepšího sportov-
ce kraje. Důvodem nebyl pokles výkonnosti, ale 
změna oddílu. Komrsková je nyní závodnice Soko-
la Brno I.
„V Brně jsou lepší podmínky, třeba tělocvična je 
nejlepší v republice. Se Zlínem se to nedá srovnat. 
Dalším důvodem změny klubu bylo i to, že rodiče 
skončili s trénováním gymnastiky,“ vysvětlila důvo-
dy odchodu z mateřského oddílu 22letá závodnice 
a dodala: „Po Zlíně se mi ale pořád stýská.“
O Komrskové se v poslední době mluví jako o spe-
cialistce na přeskok, což však samotná sportovní 
gymnastka popírá. „Specialistkou bych byla, kdy-
bych trénovala jen přeskok. Přeskok  mi jde ale 
nejlépe, tím asi vznikla fáma o mé specializaci,“ 
prozradila Komrsková. (dvo)

Komrsková není odbornicí na přeskok

Volejbalisté Fatry Zlín (vpravo). foto: Michal Vlček
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Vážení čtenáři,
přinášíme vám v tomto vydání magazínu 
Okno do kraje vyhodnocení ankety, které 
jste se v předminulém čísle mnozí z vás 
zúčastnili. Anketa měla nám, vydavateli 
magazínu pomoci nalézt ještě přímější 
cestu do vašich domácností. Chtěli jsme si 
ověřit, zdali forma tohoto periodika odpo-
vídá nejen současným trendům, ale i vašim 
požadavkům a potřebám. Měsíčník Okno 
do kraje, jako nástroj komunikace Zlínské-
ho kraje s obyvateli celého regionu, se tak 
snažil získat přehled o své prospěšnosti, 
účinnosti i informační hodnotě. Jak výsled-
ky ankety ukázaly, naše cesta vede správ-
ně, i když je potřeba ji v některých místech 
přece jen trochu kosmeticky upravit.
Podle došlých odpovědí, kterých bylo 
přesně 442, je zřejmé, že považujete tento 

magazín za vhodnou formu komunikace, 
což potvrdilo 418 z vás. Zhruba tři čtvrtiny 
čtenářů jsou přesvědčeny, že Okno do kra-
je přináší dostatek informací ze Zlínského 
kraje. 
Zvlášť nás potěšila čísla svědčící o aktuál-
nosti magazínu, přestože je distribuován 
jednou měsíčně. Jak vyplývá z ankety, tak 
426 respondentů čte minimálně jednou 
týdně nějaké noviny či časopis, přitom ale 
zhruba polovina z nich se poprvé doví něk-
teré informace právě z našeho magazínu.
Dalším, pro nás závazným stanoviskem 
čtenářů je pocit malé informovanosti 
z jednotlivých  regionů Zlínského kraje. 
Přestože se takto vyjádřila asi jen třeti-
na čtenářů, bereme tuto informaci velmi 
zodpovědně a v příštích vydáních Okna 
do kraje se budeme snažit tuto záležitost 

zlepšit. Bohužel však není v našich silách 
pokaždé informovat o dění v jednotlivých 
obcích. Spíše se zaměříme na zajímavé 
události, které můžou být například inspi-
rací i pro jiné.
Podstatným problémem pro některé 
z vás je rozsah inzerce. Vydávání magazínu 
si vyžaduje také investici fi nančních pro-
středků, a právě příjmy z inzerce zajišťují 
část z nich. 
Podrobné výsledky ankety vám, milí čtená-
ři, přinášíme v níže uvedených tabulkách a 
grafech. Děkujeme za vaši přízeň a zavazu-
jeme se k dalšímu rozvoji kvality magazínu 
Okno do kraje, tak, aby byl spokojený každý, 
kdo dostane tento měsíčník do rukou. (red)

podrobné výsledky ankety, grafy a tabulky 
naleznete na www.oknodokraje.czV
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otázka ano ne
Je ODK vhodnou 
formou komunikace? 95% 5%

Přináší Vám ODK dost 
informací o krajském úřadu? 71% 29%

Vyhovuje Vám 
forma magazínu? 87% 13%

Jste spokojeni 
s distribuci ODK? 93% 7%

Vyhovuje Vám 
počet stran v ODK? 75% 25%

Už jste navštívili 
internetové stránky ODK? 23% 77%

Co Vám chybí v ODK? Kolik zpráv se dozvíte poprvé z ODK?

Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry 
zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo poštou na adresu: Okno 
do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 31.5. 2006. Soutěžící se stanou 
výherci dle následujícího klíče: Rychlovarná konvice – 99. došlá správná 
odpověď, nohejbalový míč – 5., 28. došlá správná odpověď, propagační 
předměty -  39., 55., 79., 87., 104., 118., 129., 296. došlá správná odpo-
věď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín jejich doručení na 
výše uvedenou adresu. Jména výherců budou zveřejněna na www.
oknodokraje.cz. Výhry budou zaslány poštou. Změny vyhrazeny.

Výherci soutěže z únorového vydání: 
Počet narozených dětí ve Zlínském kraji je 5670. Nejblíže tipovala paní 
Ivana Švestková, která získává televizor Tesla. Zdroj ČSÚ Zlín. 

Výherci ankety z březnového vydání:
Hlavní cenu mikrověž AEG 200 získává Antonín Lajda ml. Vstupenky 
na vybrané představení agentury Velryba získávají Vlastimil Omelka, 
Petra Janáčková, Irena Klívarová, František Krampota, Milada Toman-
cová, reklamní balíček získává Hana Bakalíková.

Soutěžíme o rychlovarnou konvici, 2 nohejbalové míče a 8 propagačních předmětů Okno do kraje.





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

elektronická podoba magazínu na www.oknodokraje.cz
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