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Vážení spoluobčané,
pro naše děti právě začíná nejpříjemnější období v roce, čas letních
prázdnin, a také pro nás je to doba dovolených a relaxace. Právě proto chci následující řádky věnovat létu a odpočinkovým aktivitám.
Určitě již mnozí z Vás mají naplánovánu svou dovolenou a po náročném půlroce se tak budete moci řadu dnů daleko více věnovat své
rodině, svým nejbližším. Léto by mělo být časem určitého zpomalení,
relaxace a načerpání energie do druhé poloviny roku. Ať již budete
trávit dny volna doma nebo v zahraničí, u vody či na horách, důležité
vždy bude, abyste se cítili příjemně a užili si volno s těmi, na nichž
Vám záleží.
Pokud se budete v průběhu prázdnin poohlížet po možnostech, jak strávit volné dny v našem kraji, rád
bych Vám připomenul, že v našem rozmanitém regionu naleznete nepřeberné množství příležitostí
k aktivnímu odpočinku. V průběhu léta se zde například uskuteční dvě velmi významné akce. Na začátku července to budou Dny lidí dobré vůle ve Velehradě s bohatým programem, jejichž součástí je také
Národní pouť svatých Cyrila a Metoděje jako připomínka položení základů české státnosti. Na konci
srpna zase populární podnik automobilového mistrovství Evropy Barum rally Zlín. Kromě toho se bude
po celou dobu konat spousta dalších různorodých kulturních, společenských a sportovních akcí různého rozsahu, včetně řady tradičních folklórních festivalů. Na tomto místě je třeba připomenout, že náš
kraj je z hlediska pestrosti kulturního života v naší zemi skutečně výjimečný.
V souvislosti s dobou prázdnin mi na závěr dovolte jedno důležité upozornění. Předcházejte prosím
úrazům svých dětí, dbejte na to, aby při sportu používaly patřičné vybavení, například cyklistické přilby, a malé ratolesti nenechávejte bez dozoru, protože i okamžik nepozornosti stačí k tomu, aby se stala
nepříjemná událost. Prázdniny jsou časem her, ale také zvýšeného rizika zranění při nejrůznějších aktivitách. Proto buďte opatrní a dávejte na sebe pozor, abychom se na podzim sešli plni sil a s chutí do
práce. Věřím také, že v tu dobu již bude povolební situace v naší zemi ustálená a další školní rok snad
zahájí nový ministr školství.

Libor Lukáš
Váš hejtman

AKTUÁLNĚ
▪ Bazén zůstane otevřený. Letos poprvé se i v letních měsících mohou obyvatelé i návštěvníci Kroměříže těšit z otevřeného krytého plaveckého bazénu. Zatímco v minulých letech bylo sportovní a relaxační centrum v letním období zavřeno, letos bude k dispozici denně od ranních až do večerních hodin.
▪ Ekologové mají důvod k radosti. Realizace mamutího ekologického projektu Čistá řeka Bečva, jehož
smyslem je odkanalizovat patnáct měst a obcí okresu Vsetín, ještě není u konce. V těchto dnech se koná
intenzivní příprava jeho druhé etapy. Do ní by mělo být zařazeno dalších osmnáct měst a obcí. V konečné fázi má být vyřešeno ucelené povodí Vsetínské a Rožnovské Bečvy.
▪ Kroměříž oslavila výročí zápisu. Rušný druhý červnový víkend plný pestrých kulturních a společenských akcí má za sebou Kroměříž. Město totiž slavilo sedmé výročí zápisu zdejších zahrad a zámku na
Listinu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO a zároveň pořádalo dny věnované partnerskému městu Piekary Slaskie.
▪ Děti si hrály na neandrtálce. Do pravěku se počátkem června přenesly čtyři stovky dětí i dospělých
návštěvníků Pravěké zámecké pouti v zámecké zahradě v Luhačovicích. Na děti čekalo soutěžní odpoledne, ve kterém musely mimo jiné trefit mamuta, ukrást pračlověku potravu, ulovit rybu, prolézt pavučinou, a za splněné úkoly na ně čekaly ceny.
▪ Pustevny rozšířily služby turistům. Nové informační centrum otevřeli v druhé polovině června na
beskydských Pustevnách valašskomeziříčští ochránci přírody. V pořadí třetí zařízení svého druhu, uvedené do provozu v rozmezí pěti týdnů, bude působit v horní stanici sedačkové lanovky. Vedle poskytování praktických informací a rad budou ochránci propagovat turistiku, šetrnou vůči přírodě. K dostání
zde budou také výrobky lidových uměleckých řemesel. Ochránci přírody se chystají otevřít obdobné
zařízení i u nedaleké přehrady Bystřičky.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Lidé nahlédli do útrob přehrad
Zlínský kraj - Povodí Moravy zpřístupnilo
koncem června některé prostory svých zařízení, kam veřejnost obvykle nemá přístup.
Stalo se tak v rámci Dnů otevřených dveří,
které firma uspořádala od 21. do 25. května.
„Na místě lidé získali informace o historii,
technických parametrech, účelu a zajímavostech daného vodního díla. Po domluvě si
mohli prohlédnout vybrané prostory, například řídicí centrum, strojovnu nebo injekční
štoly,“ sdělila tisková mluvčí podniku Dana
Meissnerová.
Novela zákona zvyšuje ochranu dětí
Zlín - Novela zákona o sociálně-právní
ochraně dětí vešla v účinnost na začátku
června. Nová právní úprava mimo jiné prohlubuje ochranu dětí, které jsou na základě
žádosti rodičů opakovaně umisťovány do
kojeneckých ústavů, dětských domovů a
dalších zařízení, a dětí ohrožovaných násilím
mezi rodiči nebo jinými fyzickými osobami.
Nová právní úprava zvyšuje ochranu dětí
také tím, že lékařům, kteří budou mít podezření na týrání či zneužívání dítěte nebo
zanedbávání péče o ně, stanoví povinnost
zajistit záznam o vzniku úrazu.
Děti zvládaly nástrahy „velkoměsta“
Vsetín – Více než tři stovky dětí vsetínských základních škol se počátkem června
zúčastnily ve Vsetíně hlavního programu
kampaně nazvané Dny bez úrazů. Děti si
při něm vyzkoušely, jak bezpečně se umí
pohybovat ve městě. Akci připravilo zdravé
město Vsetín ve spolupráci se Společností
pro komunitní práci.
Organizátoři připravili pro děti zajímavou
trasu městem plnou nástrah. „Žáci procházeli předem vyznačenou tratí, která křižovala i městské dopravní tepny. Při tom plnili
nejrůznější úkoly související s dopravní výukou,“ informoval o průběhu akce Petr Kozel
ze Společnosti pro komunitní práci.
Odborníci se sešli při debatě o historických zahradách
Kroměříž - Klub UNESCO Kroměříž uspořádal v první polovině června tradiční konferenci HISTORICKÉ ZAHRADY KROMĚŘÍŽ 2006
-Umění a společenský život v historických
zahradách. Konference se zúčastnili majitelé a správci historických zahrad a další
odborníci, kteří přednesli příspěvky např. na
téma Architektonické skvosty v Jinošovské
oboře na Třebíčsku, Jihočeské Nové Hrady a
W.A.Mozart nebo Současný život v Palácových zahradách pod Pražským hradem.
Byly rozděleny ceny v soutěži
Stavba roku Zlínského kraje 2005
Zlín, Kroměříž – Čtyři tituly byly uděleny v
letošním ročníku soutěže Stavba roku 2005
Zlínského kraje. Slavnostní vyhlášení soutěže
se konalo v pondělí 22. května ve Vsetíně.
Mezi vítěze patří například ubytovna s vinným sklepem a vinárnou v Mařaticích, chráněné byty v Polešovicích, výrobní hala firmy
Gotschool Alcuilux v Hulíně či intenzifikace a
rozšíření ČOV Kroměříž.

Číňané odjeli spokojeni
Zlín – Prohlášení o spolupráci
mezi Zlínským krajem a čínskou
provincií Shandong v sídle Zlínského kraje podepsal počátkem
června hejtman Libor Lukáš
s předsedou lidového poradního shromáždění provincie
Shandong – panem Sun Shuyi.
Stalo se tak v rámci dvoudenní
oficiální návštěvy delegace z
provincie Shandong, která do
Zlínského kraje přijela na základě předchozích konzultací s čínským velvyslanectvím. Provincie
Shandong, která je co do počtu
obyvatel i co do svého ekonomického potenciálu druhým největším regionem v Čínské lidové
republice, si vybrala v Rusku,
na Ukrajině a v České republice
celkem tři regiony vhodné pro
evropskou obchodní spolupráci.
„Jsem velmi spokojen, že Zlínský kraj podpisem protokolu

patří k regionům, které si naši
čínští partneři vybrali. Spoluvytváříme tak jakýsi evropský
triumvirát pro perspektivní
vztahy s Asií, což zapadá do naší
celkové koncepce zahraničních
vztahů,“ sdělil hejtman Lukáš.
Jen o den dříve přijely do Zlínského kraje na oficiální návštěvu
také delegace Polska a Ukrajiny.
Smlouvy o spolupráci podepsal
statutární náměstek hejtmana
Zlínského kraje Vojtěch Jurčík
s maršálkem Leszkem Deptulou za Podkarpatské vojvodství
a s Tarasem Fedakem, zástupcem předsedy Lvovské oblasti.
„Zahraniční spolupráce je pro
nás důležitá zejména s ohledem
na rozvoj hospodářských vztahů, proto hledáme regiony, které poskytují našim podnikatelům dostatek příležitostí,“ uvedl
náměstek Jurčík.
(red)

Vlaky Regionova propojí okresní města

ZEMĚDĚLSTVÍ V KRAJI
Zlínský kraj - Dlouhé zimní období a následné jarní záplavy ve
Zlínském kraji poškodily či zcela zničily ozimé plodiny na přibližně 4500 hektarech. Farmáři
předpokládají, že se to projeví
nižší úrodou ozimé pšenice
a řepky. Opožděné setí pak
ovlivní rovněž výnosy dalších
plodin. Ve srovnání s rokem
1997 jsou škody, které zemědělci utrpěli, výrazně nižší.
Dlouhotrvající zima potrápila
zemědělské podniky v celém
kraji. Po odtání sněhu navíc
nemohli farmáři kvůli rozmáčenému terénu dlouho vyrazit
do polí a provést regenerační
hnojení. To škody na plodinách, které podniky zasely
před zimou, ještě zvýšilo.
Se zaplavenou půdou měli
problémy kvůli rozlivu řeky
Moravy především zemědělci
na Uherskohradišťsku a Kroměřížsku. Na Zlínsku a hlavně Vsetínsku dopadli farmáři
daleko lépe. Voda zaplavila v
kraji více než 2100 hektarů.
Škody zemědělcům zřejmě
pomůže částečně uhradit stát.
Zemědělské podniky ve
Zlínském kraji obhospodařují zhruba 148 tisíc hektarů
zemědělské půdy, z toho přibližně 98 tisíc hektarů tvoří
půda orná.
(nej)

Začínají prázdniny
Ilustrační foto.

foto: Robert Šperka

Zlínský kraj - S naprostou novinkou přišly v těchto dnech České dráhy ve
Zlínském kraji. Společně s uvedením nových vlakových souprav Regionova totiž chtějí dráhy pomocí těchto vlaků napřímo propojit všechna
bývalá okresní města v kraji.
Pokud půjde vše podle plánu, mohly by už od letošního prosince jezdit
pravidelné spoje mezi Zlínem, Kroměříží a Uherským Hradištěm. „Samozřejmě uvažujeme i o přímém spojení se Vsetínem, ale to je ještě otázka
času, především kvůli těžší dostupnosti,“ řekl zástupce ředitele osobní
dopravy a přepravy Českých drah ve Zlínském kraji Luděk Urban.
V současné době připravují drážní specialisté jízdní řády a propočítávají
výtěžnost jednotlivých spojů. „Vše chceme připravit tak, aby od prvního
okamžiku byli cestující maximálně spokojeni,“ dodal Urban.
Provoz na meziměstských tratích budou zajišťovat především jednotky
Regionova, které jsou mezi obyvateli kraje známé spíše jako Valašské
pendolino. Koncem května zahájily pravidelný provoz na železniční trati
Otrokovice - Zlín – Vizovice, což je teprve druhá trať v České republice,
kde se tyto nové moderní vlaky objevily. „Tato trať je pro nás z hlediska
osobní regionální dopravy velmi důležitá, má velké vytížení. Kromě toho
zde byl již v 80. letech odstartován první integrovaný dopravní systém,”
řekl při slavnostním uvedení Zlínské Regionovy do provozu generální
ředitel Českých drah Josef Bazala.
(kra)
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Zlínský kraj - Tisícovky školáků
ve Zlínském kraji opustí za
několik dní lavice a začnou
si užívat zasloužených prázdnin. V kraji se to týká žáků a
studentů na téměř šesti stovkách základních a středních
škol.
„Chtěl bych všem školákům i
studentům popřát klidné letní dva měsíce, krásné počasí a
hlavně prázdniny prožité bez
úrazů či zranění,“ řekl náměstek hejtmana Zlínského kraje
zodpovědný za školství Josef
Slovák.
Právě v letním období se děti
i dospívající studenti stávají jedněmi z nejčastějších
nedobrovolných návštěvníků
úrazových oddělení. K některým vážnějším případům
musejí dokonce vyjíždět i
záchranáři.
(kra)

TÉMA MĚSÍCE

Velehrad přivítá tradiční Dny lidí dobré vůle
VELEHRAD BYL CENTREM VELKOMORAVSKÉ ŘÍŠE

Slavnostní mše se účastní tisícovky lidí.

foto: archiv

Pouze několik dní zbývá do jednoho z nejvýznamnějších
státních svátků – svátku Cyrila a Metoděje. S ním se také od
2. do 5. července uskuteční na Velehradě tradiční Dny lidí
dobré vůle. Oslavy státního svátku u příležitosti Dne slovanských věrozvěstů, jejichž cílem je postavit most mezi všemi lidmi dobré
vůle bez rozdílu národnosti, politického přesvědčení nebo náboženského vyznání, se konají na Velehradě již sedmým rokem. Projekt, jehož vlajkovou lodí je Večer lidí dobré vůle, poukazuje jak na hodnoty židovskokřesťanské kultury, tak na působení svatých Cyrila a Metoděje v našem
geografickém prostoru, a také na vznik české vzdělanosti a státnosti.
Nabitý třídenní program opět nabídne návštěvníkům hojnost kulturních,
společenských i náboženských akcí, jako je například ruční přepisování
bible, mezinárodní setkání vozíčkářů, koncerty známých umělců, konference na téma „Náboženství a rozmanitost ve vybraných regionech“
nebo středeční Národní pouť.
(kra)

Zdroje: www.velehrad2006.cz

Historie oslav sahá do osmdesátých let
Tradiční setkání na Velehradě začalo v osmdesátých letech minulého století. Za jeden z významných momentů občanského sebeuvědomění, který později přispěl k pádu komunistického režimu,
dnes historici považují velehradskou cyrilometodějskou pouť
konanou v roce 1985. Oslavy na Velehradě v neděli 7. července 1985 byly významným kulatým 1100. výročím úmrtí svatého
Metoděje. Vláda tehdy odmítla vyslyšet hlasy věřících, kteří se
dožadovali pozvání papeže Jana Pavla II.
(kra)

Jméno Velehrad (Veligrad = velký
hrad) vzniklo z praslovanského
„vejbl gorz“, což znamená „velí
grad“. Jméno tak upozorňuje
nejen na velikost, mohutnost, ale i
významnost daného místa. Nemalý
historický význam dnešního Velehradu dokládají také archeologické nálezy, které prokázaly osídlení
velehradské lokality již v období
neolitu a ve střední a mladší době
bronzové.
Ve středověku, přesněji v 9. století,
se Velehrad stal politicko-správním centrem Velkomoravské říše
a současně také metropolí prvního moravského arcibiskupa, sv.
Metoděje. Po zániku Velké Moravy, na počátku 10. století, někdejší

význam celé lokality pomalu upadal v zapomnění.
V následném státním zřízení, v
českém přemyslovském státě, Velehrad již znovu nezískal svůj původní věhlas. Historie současného Velehradu se začíná psát teprve ve 13.
století, na jehož počátku dochází
poblíž Veligradu k založení prvního
moravského cisterciáckého kláštera, jehož jméno bylo odvozeno
od názvu dnešního Starého Města
u Uherského Hradiště, kterému se
dříve říkalo Velehrad.
Zakladatelem kláštera byl moravský markrabě Vladislav Jindřich z
rodu Přemyslovců, z tehdejší vládnoucí dynastie, a olomoucký biskup Robert (1201 - 1240).

CHARITATIVNÍ SBÍRKA
Také v letošním roce se uskuteční interaktivní charitativní sbírka,
jejíž výtěžek bude rovným dílem rozdělen mezi Dětské centrum
ARPIDA z Českých Budějovic, Dětské a dorostové detoxikační centrum při
Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze a Charitní centrum Marta v Prostějově. Od 1. července lze zasílat dárcovské textové zprávy ve
tvaru:
DMS VELEHRAD na číslo 87777,
které je společné pro všechny mobilní operátory i Český Telecom. Cena jedné DMS je 30 Kč (včetně DPH). Konečná částka, která bude vybrána, bude
zveřejněna na konci přímého přenosu Večera lidí dobré vůle.

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ VELEHRAD 2006
Velehrad - U příležitosti sedmého ročníku Dnů lidí dobré vůle je
vyhlášen první ročník Fotografické
soutěže VELEHRAD 2006. Zúčastnit
se jí mohou všichni se zájmem o
fotografování.
Bližší informace naleznete v sekci

Fotografická soutěž VELEHRAD
2006 na www.velehrad2006.cz.
Soutěží se v kategoriích
1) profesionální fotografové
2) studenti fotografických škol
3) všichni, kterým se fotografie stala aktivním koníčkem

Vážení čtenáři, kompletní program letošních velehradských Dnů
lidí dobré vůle vám přinášíme na předposlední straně tohoto
magazínu. Zároveň máte možnost aktivně se slavností zúčastnit
za pomoci Velehradského pasu. Návod na jeho použití je přiložen.
INZERCE
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Zlínský kraj vyniká silnou kulturní tradicí. Setkávají se v něm tři významné národopisné celky: Valašsko, Slovácko a Haná. Počtem pořádaných kulturních akcí patří Zlínský
kraj k nejaktivnějším regionům ve středoevropském prostředí.
Zlínský kraj v oblasti kultury zřizuje tyto organizace:
Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí, Krajskou galerii výtvarného umění ve Zlíně, Krajskou
knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně, Filharmonii Bohuslava Martinů, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzeum Kroměřížska v Kroměříži, Muzeum regionu Valašsko
ve Vsetíně, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Tyto organizace poskytují veřejnosti cennou pokladnici specifických informací. Jsou také odbornými pracovišti a v různé
míře shromažďují, zpracovávají a publikují příslušná data. Tuto činnost spojují s nejrůznějšími formami kulturně-výchovné práce a podílejí se na celoživotním vzdělávání.

Významnou památkou Zlínského kraje je také Květná zahrada v Kroměříži.

foto: Robert Šperka

Do povědomí návštěvníků se
Zlínský kraj zapisuje tradičními
společenskými událostmi. Patří
k nim například Mezinárodní
festival filmů pro děti a mládež,
konaný koncem května ve Zlíně
a úzce spjatý se zdejší filmařskou tradicí.
K vyhledávaným akcím nutno
řadit také Letní filmovou školu v
Uherském Hradišti, kroměřížský
festival duchovní hudby Forfest,
Literární květen Zlín, obnovené
Zlínské salóny výtvarného umění či výstavy moderního avantgardního umění Prostor Zlín.
Z mnoha oblíbených přehlídek
lidového umění lze namátkou
jmenovat Hanácké slavnosti v
Chropyni, Rožnovské a Liptálské
slavnosti nebo velkolepou Jízdu
králů ve slováckém Vlčnově.

VSETÍNSKO

KROMĚŘÍŽSKO

UHERSKOHRADIŠŤSKO

ZLÍNSKO

Vsetínsko dodnes disponuje
množstvím zachovalých lidových dřevěnic. Nelehký život
Valachů v minulých dobách
názorně přibližují expozice
muzea ve vsetínském zámku.
Nacházejí se tam dvě městské památkové zóny: Valašské Meziříčí a Kelč a vesnická
památková zóna Velké Karlovice – Podťaté, která konzervuje
tradiční architekturu – roubené
domy s hospodářskými objekty, přibližující původní zástavbu z přelomu 18. a 19. století.
Za národní kulturní památku
byl prohlášen areál Pusteven
s objekty Stará hospoda, Libušín a Maměnka a rovněž Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.
Za zmínku zcela jistě stojí
výstavba nové zvonice na Soláni, která bude sloužit jako centrum pro poskytování informací
o národopisné a umělecké historii Soláně a Čartáku.

Kroměřížsko se těší celosvětovému uznání především díky unikátní architektuře Podzámecké a
Květné zahrady a vznešenosti arcibiskupského zámku. Právě ojedinělost těchto míst byla důvodem
zapsání Kroměříže do seznamu
památek UNESCO v roce 1998.
Nejen samotná Kroměříž, ale
také její okolí skýtá hustou síť
pozoruhodných památek. Je to
například Holešov s pohnutou
historií silné židovské komunity. Zejména Šachova synagoga
s muzeem židovské kultury patří
k vzácným stavbám svého druhu.
Holešov, to je také manýristický
zámek s parkem ve francouzském
stylu. Atmosféru tradiční vesnice
východní Hané působivě navozuje vesnická památková rezervace
v Rymicích.
Ojedinělý barokní hřbitov v podhůří Chřibů najdeme v obci Střílky.
Nedaleko odtud stojí za pozornost
hradní zřícenina Cimburk.
Z půvabné Bystřice pod Hostýnem vedou denně kroky poutníků
na svatý Hostýn.

Uherskohradišťsko představuje
území, jehož bohaté dějiny připomíná řada památek. Tradičnímu
zájmu turistů se těší například
gotický hrad Buchlov nebo výjimečný architektonický komplex
barokního zámku v Buchlovicích,
v jehož sklenících je pěstováno
několik set druhů fuchsií. Cílem
tisíců poutníků se 5. a 6. července
každoročně stává areál kláštera ve
Velehradě, kde začala mise slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, dnešních patronů Moravy
a Evropy. Papež Jan Pavel II. označil
při své osobní návštěvě Velehradu
v dubnu 1990 toto místo za most
mezi Východem a Západem.
Kulturu Velkomoravské říše, státu,
který již v 9. století ovládal celou
střední Evropu, dokumentuje
expozice Památníku Velké Moravy
ve Starém Městě. Příkladem středověkých měst s důmyslným systémem opevnění jsou památkové
zóny Uherské Hradiště a Uherský
Brod. Pozornost návštěvníků si
zaslouží také někdejší gotický
hrad - dnešní zámek Nový Světlov
v Bojkovicích nebo tvrz v Hluku.

Zlínsko je dodnes díky modernímu
urbanistickému řešení města Zlína
magnetem pro obdivovatele funkcionalismu z celého světa. Nedaleké Lázně Luhačovice, postavené
podle projektu Dušana Jurkoviče
ve svérázném stylu lidové secese,
lákají ročně na dvacet tisíc návštěvníků z domova i z ciziny. Mezi
významné památky Zlínska, které
dokazují bohatou historii regionu,
patří středověký kostel v Tečovicích, zřícenina pozdně románského hradu Lukov, středověký hrad
v Malenovicích nebo pozůstatky
kdysi velkého a významného hradu v Brumově, postaveného na
obranu proti vpádům Uhrů.
Zoologická zahrada s loveckým
zámkem v Lešné u Zlína, městské
památkové zóny ve Valašských
Kloboukách, Vizovicích, Napajedlech či Fryštáku, to jsou jen některá
z řady pozoruhodných míst, která
jsou na území zlínského okresu
s velkou oblibou vyhledávána.
Nabídku živé kultury doplňují programy profesionálních scén: Městského divadla ve Zlíně a Slováckého divadla v Uherském Hradišti.
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ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Kultura a volný čas v regionu

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
UDĚLALI JSME...

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Seminář naznačil nové trendy
Kroměříž - Na 200 specialistů
včetně významných osobností
z ministerstev práce a sociálních věcí, školství a místního
rozvoje i dalších vrcholných
institucí, se zúčastnilo třináctého ročníku semináře o celoživotním vzdělávání, který se
konal 18. -19. května v Kroměříži a byl zaměřen na téma „Současná realita – budoucnost.“
Tuto prestižní akci, stejně jako
v minulých letech, organizoval
Zlínský kraj.
„Vystoupili zde renomovaní
odborníci, kteří svými příspěvky přiblížili současný stav celoživotního vzdělávání i výhled
do dalších let. Angažovanost
zástupců ministerstev, odborníků z praxe i představitelů
krajů byla na vynikající úrovni,
proto věřím, že teoretické podněty i praktické ukázky, jenž zde
byly prezentovány, povedou
k tomu, že se u nás začne systematicky celoživotně vzdělávat
stále vyšší počet dospělých,“
uvedl Josef Slovák, náměstek

PŘIPRAVUJEME...
hejtmana Zlínského kraje pro
školství a předseda přípravného výboru semináře.
Hospodaření v lesích kraj
podpořil částkou 1,4 miliony
korun
Zlín – Celkovou částkou zhruba 1,4 milionu korun podpořil
Zlínský kraj 45 subjektů, které
zajišťují hospodaření v lesích
na území regionu. V rámci dotací jsou podporovány obnova
a výchova lesních porostů, ekologické a k přírodě šetrné technologie a podporováno je také
vyhotovení plánů v digitální
formě. Dotace obdržely hospodařící společnosti, fyzické osoby i města a obce.
Zájem mladých včelařů
předčil očekávání
Zlín – Zájem o podprogram,
kterým chce Zlínský kraj podpořit rozvoj včelařství, předčil
očekávání, radní proto původní
podporu ve výši 200 tisíc korun
zvýšili na celkovou částku 580
tisíc korun.

Kraj dá finance na terénní
práci v romské komunitě
Zlín– Celkovou částkou zhruba
205 tisíc korun podpoří Zlínský kraj terénní práci v romské
komunitě ve městech Kroměříž
a Valašské Meziříčí. V Kroměříži
bude tuto potřebnou činnost
vykonávat občanské sdružení
Eden, které získá zhruba 117
tisíc korun, ve Valašském Meziříčí bude služby zajišťovat
přímo město, dotace v tomto
případě bude činit více než 88
tisíc korun.
Opět budou podpořeni ti,
kdo se věnují volnočasovým
aktivitám mládeže
Zlín - Zlínský kraj také v letošním roce ocení pracovníky, kteří se dlouhodobě věnují práci
v oblasti volnočasových aktivit
dětí a mládeže. Radní proto
na svém posledním jednání
vyhlásili již III. ročník oceňování, návrhy je možno podávat
až do 21. července. Nominace
mohou podávat fyzické i právnické osoby, přihlášen může

být pedagogický či nepedagogický pracovník, který se ve
svém volném čase věnuje dobrovolnicky přímé práci s dětmi
a mládeží Zlínského kraje, a to
déle než 5 let. Slavnostní vyhlášení se uskuteční na přelomu
září a října letošního roku.
Občané mohou připomínkovat vliv koncepce na životní
prostředí
Zlín – Až do 3. července 2006
má veřejnost možnost zapojit se do zjišťovacího řízení ke
koncepci „Regionální operační
program pro NUTS II Střední
Morava,“ a to z hlediska vlivů
této koncepce na životní prostředí.
K materiálu „Oznámení o hodnocení vlivů koncepce na životní prostředí,“ který je zveřejněn
i na webových stránkách Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz),
se může každý občan písemně
vyjádřit a adresovat své připomínky ministerstvu životního
prostředí, odboru posuzování
vlivů na životní prostředí.

Informace legislativně-právního odboru KÚ

Organizace dopravy a přepravy - Velehrad 2006

Co je a není veřejnou sbírkou a jak postupovat při jejím konání.
V poslední době se na Krajském úřadu Zlínského kraje množí
dotazy, zda některé konané akce, na nichž jsou vybírány finanční
prostředky, jsou či nejsou veřejnou sbírkou a zda jsou pro získávání peněžních prostředků touto formou splněny všechny zákonné
podmínky.
Co se rozumí veřejnou sbírkou? Jde o získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného
okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný
účel. Konání veřejných sbírek se řídí zákonem č. 117/2001 Sb. o
veřejných sbírkách. Veřejné sbírky jsou oprávněny konat pouze
české právnické osoby.
Naopak za veřejnou sbírku se nepovažuje shromažďování finančních prostředků, které konají různé spolky, společnosti, svazy aj.
mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých
úkolů.
Za sbírku se nepovažuje shromažďování finančních prostředků
církvemi a náboženskými společnostmi k církevním a náboženským účelům jen tehdy, pokud se koná sbírka v kostelech.
Aktuální právní úprava veřejných sbírek spočívá na principu
oznamovacím. Je nutné zdůraznit, že toto oznámení o konání
sbírky musí krajský úřad obdržet nejpozději 30 dnů před dnem
zahájení sbírky. Chtěli bychom také veřejnost seznámit s novým
informačním portálem www.verejnesbirky.cz. V případě jakýchkoliv dotazů je možné se obrátit přímo na Krajský úřad Zlínského
kraje, odbor legislativní a právní, oddělení státního občanství a
přestupků, p. Magda Klhůfková, tel. 577 043 551, e-mail: magda.
klhufkova@kr-zlinsky.cz.

Veškeré autobusové dopravě bude, tak jako doposud, umožněn
vjezd na Velehrad a parkování bude organizováno.
Osobní automobilová doprava směřující na pouť bude dopravním značením navedena na obchvat Starého Města, který bude
využíván jako hlavní odstavné parkoviště, odkud bude zajištěna
kyvadlová přeprava osob na Velehrad.
Na tomto odstavném parkovišti bude pořadatelská služba posílena městskou policií. Parkování zde bude bez poplatku, avšak
bude časově omezeno, a to pouze do 17 hodin!
Kyvadlová autobusová doprava osob:
1. od parkoviště z autobusové zastávky Staré Město nadjezd až
do Velehradu (zastávka rozcestí Modrá)
2. z autobusové zastávky Uherské Hradiště – přes železniční stanici Staré Město - Velehrad (zastávka rozcestí Modrá).
Kyvadlovou dopravu zajišťuje ČSAD Uherské Hradiště.
V souvislosti se změnou režimu v dopravě je nutno respektovat
uzavírky komunikací:
1. I/55 obchvat kolem Starého Města, a to od křižovatky silnic I/55
a I/50H ( „COLORLAK“ Staré Město) až po křižovatku silnic I/55 a
III/42824 (označené v plánech jako křižovatka u prodejny FIAT
Staré Město). Tento prostor bude hlavně využíván jako parkoviště. Předpokládaná kapacita parkování asi 5 – 6000 vozidel
2. II/428 Staré Město – Modrá
3. III/4221 Velehrad – Salaš
4. III/42821 Velehrad – Tupesy
5. III/42820 Staré Město – Jalubí
Zde bude umožněn vjezd pouze trvale bydlícím v uzavřených obcích po předložení dokladu totožnosti.
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Ovzduší regionu nejvíc ničí houstnoucí doprava
Problematika životního prostředí většinou nefiguruje v
hlavních volebních heslech největších politických stran. Přesto jde o něco, co se každého z
nás bezprostředně týká. V radě
Zlínského kraje za tuto oblast
zodpovídá statutární náměstek
hejtmana Vojtěch Jurčík.

Pane náměstku, jak jsme na
tom ve Zlínském kraji s kvalitou životního prostředí?
Patříme rozhodně k těm lepším
krajům, především díky tomu,
že nikdy v minulosti nebyl náš
region žádným velkým průmyslovým centrem například s podílem těžkého či chemického průmyslu, takže zátěž z minulých
dob, příznačná například pro
severní Čechy či Ostravsko, nás
naštěstí netrápí. Na kvalitě životního prostředí se také svým způsobem odráží skutečnost, že v
důsledku transformačních změn
a rozdělení republiky zanikla
řada firem. Pokud jde o čistotu
vod, jsme na tom vcelku dobře vzhledem k tomu, že většina
velkých obcí již má vybudovánu
kanalizaci a prakticky všechna
města nad 10 tisíc obyvatel mají
své čistírny odpadních vod.
Které faktory představují pro
náš region v současné době
největší zdroje znečištění?
Velké podniky, jako je třeba
Deza, dnes již velmi přísně kontrolují únik škodlivých látek.
Daleko větším zdrojem škodlivin
je však houstnoucí automobilová doprava. Zejména proto, že
nejsou dořešeny obchvaty měst
a špatná silniční infrastruktura
neumožňuje plynulý průjezd
územím. Zvyšují se hlavně koncentrace oxidů dusíku a polétavého prachu v důsledku silného
provozu nákladních automobilů
a kamionů s dieselovými moto-

ry. Nejkritičtější situace je ve
Valašském Meziříčí, kde dosud
nebyl vybudován obchvat, dále
v aglomeraci Staré Město - Uherské Hradiště - Kunovice, kde provoz nadále zůstává velmi hustý
a dlouhodobě špatný stav je i na
příjezdu do Zlína a v samotném
centru města. Ale to se dnes týká
prakticky všech větších sídel.
Hodně se hovoří o potřebě
prosazovat šetrné zdroje
energií, jsme v tomto směru
úspěšní?
Možnosti kraje jsou v tomto
ohledu značně omezené, neboť
nemáme žádné velké tepelné,
vodní či atomové elektrárny
a při současných cenách zemního plynu se alternativní zdroje
stávají naprostou nutností. Obec
Roštín například využívá energii
vzniklou spalováním slámy. Hostětín a částečně i Slavičín spaluje
dřevní štěpku, ve Valašské Bystřici je také již podobné zařízení
ve výstavbě.
Zvyšující se ceny plynu způsobují, že se lidé vracejí k tuhým
palivům, což by samo o sobě
nebylo tak zlé, pokud by měli
k dispozici kvalitní kotle a neházeli do nich mnohdy vše, co hoří.
Je však škoda, že byť se nám při
masivní plynofikaci regionu na
počátku 90. let podařilo citelně
vyčistit ovzduší, nyní se v zimních měsících znovu stáváme
svědky nepěkných smogových
oblak nad našimi obcemi.
V čem vidíte východisko?
Faktem je, že stát naprosto podcenil svou roli regulátora cen
energií, když vše ponechal volné
ruce trhu. Nyní se naplno projevilo, že to nebylo nejvhodnější
řešení. Stále jsme slýchali, že se
musíme dostat na světové ceny,
což se stalo. Litr nafty dnes u
nás stojí v přepočtu stejně jako
v Rakousku či Německu, ovšem
při zcela jiných reálných příjmech a jiné kupní síle obyvatelstva. Máme zpracovánu energetickou koncepci kraje, díky níž
se snažíme podporovat ekologicky i ekonomicky šetrné druhy vytápění kusovým dřevem
nebo štěpkou zejména v oblastech dosud neplynofikovaných,
přesto energetické možnosti
a záměry kraje jsou do značné
míry závislé na celkové vládní
energetické koncepci.
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Proč více nevyužíváme větrných elektráren jako v sousedním Rakousku?
Větrná mapa našeho regionu
ukazuje, že pouze v nejvyšších
částech Bílých Karpat by bylo
možné tyto elektrárny efektivně využívat vzhledem k dobrým
větrným podmínkám. V nižších
polohách je to však velmi diskutabilní záležitost. Nemá smysl,
aby elektrárna půl roku stála,
nehledě na to, že tyto stometrové stožáry nepůsobí v krajině
zrovna malebně a takto vyrobená energie ani není nejlevnější.
Co Zlínský kraj za dobu své
existence udělal významného
pro zlepšení svého životního
prostředí?
Nechali jsme zpracovat již zmíněnou Energetickou koncepci
Zlínského kraje a Koncepci snižování emisí a imisí. Tyto dokumenty jsou odbornou veřejností
hodnoceny velmi kladně. Kromě
toho máme plán rozvoje odpadového hospodářství. Podle
těchto materiálů se řídíme a jsou
závazné i pro všechny obce regi-

onu. Občané se s nimi mohou
detailně seznámit na webových
stránkách Zlínského kraje. Za velký počin považuji to, že od roku
2004 jsme investovali přes osmdesát milionů na odkanalizování
a čištění odpadních vod menších obcí do dvou tisíc obyvatel,
které těžko získávají prostředky
z jiných zdrojů. Životnímu prostředí pomáháme již čtvrtým
rokem také dotačním titulem na
podporu chovu ovcí v horských
a podhorských oblastech.
Jak jsme na tom s tříděním
odpadů a jejich následným
zpracováním?
Daří se nám třídit asi 35 kg na
obyvatele za rok. Chtěli bychom
však výchovou i dostatečným
technickým zázemím docílit
toho, aby se třídění odpadových
surovin stalo pro každého z nás
daleko větší samozřejmostí.
A mým osobním přáním je to,
abychom se k životnímu prostředí a přírodě obecně chovali jako
její správci, nikoli dobyvatelé.
Helena Mráčková

MÁ TO SMYSL. TŘIĎTE ODPAD!
Celkem 1 992 tun recyklovatelného odpadu bylo v loňském roce
zpracováno na třídící lince Technických služeb Zlín v Loukách.
Konkrétně se jednalo o 976 tun papíru, 356 tun plastů i folií a 651
tun skla. Pro sběr těchto tří druhů odpadu mají občané Zlína nyní
k dispozici celkem 239 stanovišť se třemi nádobami na papír, plasty a sklo. Tříděný a také nebezpečný odpad lze odevzdávat i ve
čtyřech sběrných dvorech ve městě. V návaznosti na přijatý plán
odpadového hospodářství připravují nyní na zlínské radnici projekt sběru, zpracování a následného využití biologicky rozložitelného komunálního odpadu (dále BRKO).
Nemalé zkušenosti ve svozu bioodpadu mají ve Starém Městě,
kde občané na sídlištích loni odevzdali celkem 43,3 tuny BRKO. V
současné době zpracovávají ekonomickou rozvahu umístění kontejnerů na BRKO do všech domácností, v nichž zatím mají nádoby
jen na směsný odpad. Ve Starém Městě v uplynulém roce vytřídili
156,2 tuny papíru, 40,5 t skla a 37,6 t plastu. Zatímco dříve byly
kontejnery na separované složky vyváženy jednou za měsíc nebo
za čtrnáct dnů, dnes už je svoz týdenní, a i tak jsou kontejnery plné.
Do akce se zapojili rovněž školáci, což přineslo pozitivní výsledky.
Na třídění odpadu si zvykli také občané Třebětic. Tamější starosta
Rostislav Chytil podotknul, že zatímco objem odevzdaného plastu
se nemění, u papíru a skla zaznamenávají každým rokem nárůst.
V současné době mají třebětičtí občané k dispozici tři místa
s nádobami na separovaný odpad, letos chtějí radní koupit ještě
kontejner na papír a plast. V kraji také přibývá míst, kde občané
začali třídit bílé sklo do bílých kontejnerů a ostatní sklo do kontejnerů zelené barvy.
Další aktuální informace o třídění odpadu ve vaší obci či městě
uvítáme na adrese:vta@post.cz
Libuše Miarková

INFORMACE
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foto: HZS ZK

Dopravní nehody jsou
stálou hrozbou silnic
Pojem "katastrofa" je slovo řeckého původu a označuje prvotně zvrat k horšímu. Ve starořecké tragédii šlo o konečný obrat
děje směřující k tragickému konci. Při vyslovení slova „katastrofa“ se každému pravděpodobně vybaví mimořádné situace
a události, se kterými se téměř denně setkáváme prostřednictvím informací z hromadných sdělovacích prostředků. V češtině
má toto slovo řadu synonym (pohroma, neštěstí, ničivá událost),
ale vždy se jedná o následky geofyzikálních procesů v litosféře,
biosféře, hydrosféře nebo atmosféře. Tak tomu bylo v minulosti,
kdy tyto tzv. přírodní katastrofy převládaly. Nejznámějším příkladem ze starověku je postižení Herkulanea a Pompejí, které
byly po erupci Vesuvu v roce 79 n. l. během několika hodin zasypány několikametrovou vrstvou sopečného popele. Otravou
sopečnými plyny a zadušením tehdy zahynuly tisíce obyvatel.
S rozvojem lidské společnosti
však postupně začalo přibývat
katastrof civilizačních (antropogenních), které vznikají činností
člověka, a to zpravidla dvěma
mechanizmy – nedodržením bezpečnostních předpisů a selháním
lidského faktoru. Lidské společenství si tyto katastrofy připravuje
samo a může jim tudíž zabránit.
Je třeba zdůraznit, že daleko větším nebezpečím pro lidstvo jsou
právě tzv. civilizační katastrofy,
jejichž následky jsou často mnohem horší než je tomu u katastrof
přírodních.
Podívejme se z tohoto pohledu
například na dopravní nehody.
Cožpak dopravní nehody na
celém světě nejsou jedna velká,
plíživá a permanentní katastrofa?
Ze statistických dat posledních let
vyplývá, že jen na silnicích v České republice ročně zahyne kolem
1200 osob, další 4,5 tisíce utrpí
závažná poranění a dalších zhruba 29 000 osob je lehce zraněno.
Pro srovnání – při zemětřesení
v japonském Kóbe v roce 1995
zahynulo 6 349 obyvatel, dalších

40 000 bylo zraněno. Při porovnání těchto čísel lze bez nadsázky říci, že označení dopravních
nehod "permanentní katastrofou"
není přehnané, přičemž následné
ekonomické důsledky pro společnost jsou rovněž katastrofální.
Léčba jednoho těžce poraněného
stojí více než půl milionu korun.
MUDr. Petr Zelníček, CSc. z Úrazové nemocnice Brno vyčíslil, že již
v roce 1997 nás léčba těžce raněných při dopravních nehodách
stála neuvěřitelné 3 miliardy 316
milionů Kč!
Záchranáři jsou ve stresu
O nejčastějších příčinách dopravních nehod se v tisku dozvídáme
denodenně. V devadesáti procentech případů je to neustále
jedno a totéž – bezohlednost
a rostoucí agresivita všech účastníků silničního provozu. Přitom
bezpečnost silničního provozu
je v civilizovaných zemích jednoznačně považována za neomylný
indikátor obecné vyspělosti státu
i jeho humánnosti! Problematikou prevence a snížení dopravní
úrazovosti se zabývají odborníci

ve všech vyspělých zemích. V naší
zemi máme dokonce pro tuto
problematiku zřízenou Radu vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu. Bohužel,
bez zastoupení odborníků z řad
lékařů – záchranářů, přestože
zdravotničtí záchranáři se denně
setkávají s devastujícími následky dopravních nehod na lidské
zdraví. Jako lékař s dlouholetou
praxí na záchranné službě musím
konstatovat, že přes „optimistická“ statistická šetření (v roce 2005
zemřelo na našich silnicích 1127
lidí – nejméně za posledních
patnáct let, MF Dnes 10 ledna
2006) se katastrofická situace na
našich silnicích bohužel nezměnila. Poskytnutí první pomoci
raněným spoluúčastníky dopravní nehody je stále výjimkou,
přestože se jedná o zákonnou
povinnost každého občana! Není
se co divit, většina našich řidičů nezná základy první pomoci.
Ptáte se proč? Protože s tím, jak
je která autoškola ekonomicky
úspěšná, často souvisí i úroveň
školitelů, počet hodin a zejména
kvalita výuky první pomoci. Většina účastníků dopravní nehody
má navíc jen mlhavé představy
o tom, jaká základní bezpečnostní opatření musí v místě nehody
dodržovat. Například kouření na
místě nehody je zcela běžným
jevem, agresivita opilého řidiče
nebo spolujezdců nejsou také
žádnou výjimkou. Vyjíždí-li vozidlo záchranné služby k závažné
dopravní nehodě, je to pro celou
jeho posádku vždy stresující událost, přestože na ošetření těžce
raněných jsme dobře vybavení,

Ilustrační foto.

a kvalitně vyškoleni. Příčinou
našeho stresu není událost sama,
ale především jízda na místo události. Člověk žasne nad nepozorností a často doslova bezohledností řidičů při průjezdu našeho
vozidla se zapnutou výstražnou
zvukovou signalizací Zlínem.
Pamatuji si na zcela neadekvátní
a nebezpečnou reakci řidiče lehkého nákladního vozidla. Když
jsme jej míjeli, zahlédl jsem, že
v jedné ruce drží hamburger
a v druhé mobilní telefon…
Nehody horší než chřipka
Denodenně hltáme nové senzační
zprávy, kam všude již postoupilo
šíření viru ptačí chřipky, a s oddechem kvitujeme, že do našich
lékáren konečně opět dorazí
žádaný, ale nedostatkový preparát Tamiflu. Máme pak mít vůbec
čas zamyslet se sami nad sebou,
zamyslet se nad tím, že také díky
naší bezohlednosti nebo lhostejnosti denně zcela zbytečně umírají na silnicích naše děti, přátelé,
spoluobčané? Dojde-li k nějaké
mimořádné události s tragickými
následky, sdělovací prostředky
se trumfují v uveřejňování senzačních zpráv o počtu mrtvých
a raněných, o selhání jednotlivců
či institucí, o vlně solidarity veřejnosti, která následuje. Jsme však
sami připraveni a zejména ochotni čelit hrozícím katastrofám?
Čísla o mrtvých a raněných na
našich silnicích neúprosně říkají,
že bohužel ne.
MUDr. Jiří Pudil
vedoucí lékař krizového
plánování a řízení ÚS ZZS ZK

foto: HZS ZK
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ROZHOVOR
Prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
▪ narozen 30. 8. 1931 v Brně
▪ původem technolog v Brněnských
teplárnách
▪ od roku 1967 vysokoškolský učitel VUT
v Brně
▪ autor desítek vysokoškolských skript a
odborných publikací
▪ přednášky v Japonsku, Kanadě,
Německu
▪ propagátor a „otec“ technické kybernetiky v České republice
▪ vychoval desítky vysokoškolských
pedagogů
▪ na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
vyučuje od jejího vzniku
Prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.

foto: Robert Šperka

Bez kybernetiky se svět neobejde, tvrdí vědec
Zřejmě jen málo lidí ví, že na zlínské univerzitě se
neučí studenti pouze teoretickým, někdy i praktických znalostem, ale že univerzitní půda umožňuje
tamním vědcům podílet se na významných objevech
umožňujících kvalitnější život všech obyvatel. Jedním
z vědců je i profesor Jaroslav Balátě, který vyučuje na
fakultě aplikované informatiky. Tento mimořádně
nadaný muž pracuje na projektu, který je pro běžného
občana zřejmě samozřejmostí. Jde o rozvod tepla do
domácností i firem. Na první pohled opravdu běžná
záležitost je ale ve skutečnosti vědeckým problémem
již od padesátých let minulého století, kdy vznikaly
první velké teplárny. Profesor Balátě dokázal vymyslet
způsob, jak co nejefektivněji teplo nejen vyrábět, ale
i distribuovat odběratelům. O jeho práci mají zájem
mezinárodní společnosti, konference i jiné instituce.
Není divu, spotřeba tepla je dnes jedním z nejvíce sledovaných ekonomických ukazatelů občanů i firem.

Pane profesore, v čem spočívá váš systém?
Jde o to, že dokážeme řídit výrobu tepla v závislosti na jeho aktuální potřebě. Tedy, že víme, jak
regulovat celý systém tak, aby dosáhl maximálního ekonomického výkonu. Dám vám jeden
příklad. Když jsem začínal jako mladý technolog v
Brněnských teplárnách, dostali jsme za úkol vyře-

šit dodávky teplé vody z dukovanské elektrárny
do čtyřicet kilometrů vzdáleného Brna. Problém
byl v tom, že když se na jednom konci potrubí
provedla nějaká změna, projevila se na druhém
konci až tak za deset hodin. To bylo špatně. Proto
mě napadla myšlenka, jak za pomoci předpovědi
spotřeby tepla, tlaku a teploty vody dosáhnout
požadovaného efektu.
O to musely mít teplárenské firmy velký
zájem! Ochránil jste si projekt patentem?
Ano, dokonce jsem před lety za svůj patent Sytém
řízení výroby a dodávky tepla dostal zlatou medaili na přehlídce patentů v Bruselu.
Váš patent ale nemá vliv pouze na spotřebu tepelné energie, ale má pozitivní vliv na
životní prostředí!
Samozřejmě, protože čím méně se protopí paliva,
především uhlí, tím méně pak unikne emisí.
Jak dlouho vám trvalo, než jste svůj systém
zpracoval do konečné podoby?
Já to řeknu trochu oklikou. Nikdo na světě nemůže
říct, že učinil znenadání převratný objev a hned
ho uvedl do praxe. Vždy na dané věci pracuje delší
dobu. Já jsem vyvíjel tento systém řízení v pod-

INZERCE

10 ■ Okno do kraje / červenec 2006

statě od té doby, co jsem nastoupil v padesátých
letech do práce v teplárnách.
Za tu dobu se ale výrazně změnily technické
podmínky, v podstatě dnes většina technologií řídí počítače.
Přesně tak. Dnes tuto problematiku musí řešit
celý kolektiv lidí. Například z ekonomických škol
vycházejí absolventi, kteří ale ekonomiku studovali pouze obecně, tudíž ekonomiku technologií
neznají. Proto potřebují někoho, kdo tomu rozumí. Pak je nutné, aby k nim přibyl ještě člověk, který se vyzná v počítačích.
Za svůj pedagogický život jste vychoval značný počet odborníků. Setkáváte se i dnes s
některými ze svých studentů?
Asi nejčastěji s děkanem fakulty, na které působím. To je také můj žák. Kdybych ale měl vyjmenovat všechny, kteří dnes působí ve významných
vědeckých či pedagogických funkcích, asi bych si
na všechny nevzpomněl. Jen ve zkratce: mezi mé
žáky patří například rektor Vysoké školy báňské
v Ostravě, rektor Technické univerzity v Liberci
či rektor německé Technische Hochschule ve
Zwittau. Spousta dalších doktorandů, které jsem
učil, se mnou působí na naší univerzitě.
(kra)

KULTURA

IV. Zlínský salon mladých opět zaujal

Oceněná kolekce obrazů.

foto: Blanka Kovandová

Zlín - Až do 15. září budou patřit všechny výstavní
prostory Krajské galerie výtvarných umění ve Zlíně
prestižní výstavě nazvané IV. Zlínský salon mladých.
Expozice mapuje současné moderní umění mladých
výtvarníků do třiceti let. „Poprvé v historii jsme letos
vyzvali ke spolupráci Slovenskou republiku. Návštěvníci tak uvidí práce 39 českých a 19 slovenských umělců, které vybrala odborná jury,“ řekl Ludvík Ševeček,
ředitel KGVU.

KULTURNÍ STŘÍPKY
▪ Festival hudby a zábavy pro mladé
s názvem ARCHAFEST uspořádali ve
dnech 15. až 17. června návštěvníci
vsetínského nízkoprahového klubu
Archa, kteří si říkají Archateam. Teenageři tak zažili tři dny plné nejrůznějších
aktivit, přednášek i koncertů, které se
uskutečnily na několika místech Vsetína. Kromě zábavy sledoval festival také
preventivní cíle. Akci totiž odstartovaly
přednášky o drogách. Na zahradě Archy
a v Panské zahradě se konaly koncerty
nejrůznějších kapel z celé republiky.
K vidění a slyšení byla například punková kapela Criminal Collection, polská
metalová kapela Illuminandi, žongléři,
ohnivá show nebo obdoba soutěže
Hodina pravdy.

Zlínský salon mladých doplňuje coby trienále přehlídky Nový zlínský salon. Pravidelně tak od roku 1996
dává zlínská galerie možnost přímé konfrontace autorů a obdivovatelů nebo zatracovatelů současného
umění. Zlínské salony jsou koncipovány jako odborný
průzkum současné umělecké scény, a i přes relativnost všech pokusů o ztvárnění uměleckého díla zanechávají svou konkrétní stopu v historii. „Vedle samotných expozic vzniká pravidelně i obsáhlý katalog, kde
zájemci najdou kromě ukázky jednotlivých prací také
podrobné informace o autorech. Tím vytváříme zcela
ojedinělou databázi údajů o proměnách umělecké
scény,“ vysvětlil Ševeček.
Porota již také rozhodla, koho z umělců letos ocení.
Cenu Václava Chada obdržel devětadvacetiletý rodák
z Tábora, absolvent pražské AVU Aleš Růžička za
kolekcí tří akrylových obrazů. „Cenu Igora Kalného získal osmadvacetiletý student Vysoké školy výtvarných
umení v Bratislavě Erik Šille,“ uvedla za spolupořádající
(kov)
Galerii města Bratislavy Beata Jablonská.

▪ Výstavu maturitních prací studentů
Střední odborné školy v Luhačovicích
mohli vidět od 17. do 25. června návštěvníci haly Vincentka na luhačovické
lázeňské kolonádě. Výstava s výstižným názvem Maturita 2006 představila umělecká díla jako kresby, sochy
i plastiky. Velký zájem projevili lidé
také o práci absolventa luhačovické
školy ,uměleckého kováře Vojtěcha
Sousedíka.

BAŤŮV MRAKODRAP
Výstavy ve 3. etáži budovy:
3. 7. – 28. 7.
Karviná, jak ji vidím já
Výstava zajímavých fotografií
mladého autora Matouše Burdy
představuje umělecký pohled
na prostředí města.

▪ Jediný koncert v České republice odehrála počátkem června legendární
grungeová kapela Alice in Chains.
Americkou skupinu přivítala Sportovní
hala ve Zlíně. Spolu s Alice in Chains se
nadšenému publiku předvedl i kytarista skupiny Guns’n’Roses Duff McKagan
a také sestavy Bloodsimple a Stone
Sour. Skupina Alice in Chains patřila
v devadesátých letech k nejpopulárnějším kapelám ve svém žánru, který
hrály například kapely Nirvana nebo
Pearl Jeam.

31.7. – 11. 8.
Evžen Jecho: Fotografie
Autor snímků, pedagog E. Jecho,
se zabývá také literaturou a grafikou. Výstava představí průřez
jeho fotografickou tvorbou.
Výstavy ve 13., 14. a 15. etáži:

Výstavy jsou volně přístupné ve
všední dny od 7 do 17 hodin.
Výstavy ve 2. etáži budovy:
Expozice 21 - stálá instalace
Stálá prezentace budovy s
naučnými panely věnovanými
historii Baťova mrakodrapu.
Návštěvníci
mají
možnost
nahlédnout do unikátní kanceláře ve výtahu a spatřit jako
exponát restaurovanou původní jednotku klimatizace ze 30.
let.
Expozice 21 je volně přístupná
každý den od 7 do 22 hodin.
Od 17 h je budova přístupná pouze vchodem ve 2. etáži – vstup od
bývalého továrního areálu.
více informací na
www.kr-zlinsky.cz v sekci kultura

Lázeňské divadlo zahájilo sezonu. Zatímco v celé republice pomalu
končí další divadelní sezona a herci se chystají na divadelní prázdniny, v luhačovických lázních je tomu právě naopak. Tamní Lázeňské
divadlo totiž 10. června slavnostně zahájilo již dvanáctou oficiální
divadelní sezonu. O letošní premiérové představení se postarala slovenská dvojice Michal Dočolomanský a Zuzana Tlučková v komedii
Poslední z …milenců (na snímku). Lázeňské divadlo, které pojme dvě
stě padesát návštěvníků, uspořádáaž do září v průměru dvě až tři představení či kulturní akce týdně.
(kra) foto: Michal Kratochvíl

▪ Tradiční festival ženských pěveckých
sborů Ženská srdce, který se koná
každoročně v různých městech Zlínského kraje, letos počátkem června
hostil Vsetín. Pozvání na festival přijaly
soubory Hedvika z Valašského Meziříčí,
Polanka z Valašské Polanky, Ženský
pěvecký sbor Veselí nad Moravou, Ženský pěvecký sbor Otrokovice, Vlastimila
Prostějov a nechybělo ani vystoupení pořádajícího Pěveckého sdružení
valašských učitelek Vsetín. „Jako host
festivalu vystoupil ženský pěvecký sbor
Svinov,“ informovala Květa Nepožitková
z oddělení kultury vsetínské radnice.

Celý svět zná festival díky plakátu
Vsetín - Plakát fotografa Aleše
Mynáře a grafika Radima Mojžíše
propagující XII. Vsetínský jazzový festival zabodoval na národní
přehlídce propagačních materiálů v cestovním ruchu Tourpropag 2006 v Písku. V konkurenci šestašedesáti soutěžních
materiálů obsadil druhé místo.
Plakáty vsetínského jazzového festivalu jsou však populární
také mezi milovníky jazzu v celé
republice i v zahraničí. O plakáty
pravidelně projevují zájem nejen
interpreti vystupující na festivalu
a posluchači, ale také příznivci jazzu v celé Evropě i v Americe. (kov)

repro ODK

do 29. 9.
Výtvarná umění FMK
V hlavních chodbách uvedených etáží vystavují svá nejlepší
díla studenti programu Výtvarná
umění Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně.

▪ Festival autorské country, folkové
a bluegrass hudby Folkový žejdlík se
uskuteční 15. července v přírodním
amfiteátru v Oldřichovicích u Otrokovic. Při akci vystoupí jednotlivci, dua
i kapely z celé České republiky. Nejlepší
z nich určí hlasování diváků.
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TIP NA VÝLET
UHERSKÉ HRADIŠTĚ-SADY "ŠPITÁLKY"

INZERCE

ARCHEOSKANZEN MODRÁ

Národní kulturní památka Uherské Hradiště-Sady "Špitálky" se nachází v dnešní městské části Sady. Jedná se
o jednu z nejvýznamnějších archeologických lokalit z
období Velkomoravské říše. Je tady doložena přítomnost církevního komplexu se čtyřmi zděnými stavbami
a komplexem dalších 15 srubových staveb. Důležitou
součást komplexu tvořilo také rozsáhlé pohřebiště.
S největší pravděpodobností jde o kapitulní chrám
a sídlo arcibiskupa Metoděje. Také hrobka odkrytá v
základu chrámu byla pravděpodobně místem arcibiskupova hrobu. Navíc se chrámovém komplexu nachází
druhé významné pohřebiště. Zde by se s velkou pravděpodobností mohlo jednat o hrob velkomoravského
knížete Svatopluka.
Na unikátní výstavu mohou až do konce října zavítat
návštěvníci archeoskanzenu v Modré u Velehradu.
Od poloviny května je tam k vidění historická freska
ze křtu Bořivoje věrozvěstem Metodějem. Jednotlivé
sochy jsou vymodelovány z keramické hlíny, vypáleny
v peci a oděny do dobových kostýmů.
Archeologický skanzen v Modré se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném
sousedství Velehradu, 7 km od Uherského Hradiště.
Představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy (9. století). Je tvořen
stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech.

POZVÁNKA NA AKCE:
16. MEZINÁRODNÍ TÝDEN TURISTIKY NA VALAŠSKU - VSETÍN
Sobota 15. 7. 2006
Příjezd, prezentace od 7 hodin
V průběhu dne možnost plnění
Městské turistické trasy IVV
Neděle 16. 7. 2006
Najdete Čertův kámen?
Pondělí 17. 7. 2006
K hraničnímu kamenu č. 6
Úterý 18. 7. 2006
Povážské výhledy ( SK)
Středa 19. 7. 2006
Pojďte s námi na " Nordkapp"!
Cyklotrasa pro "Triatlon MTTV"
Čtvrtek 20. 7. 2006
Jižním Valašskem
Pátek 21. 7. 2006
Ze Vsetína do Vsetína
Sobota 22. 7. 2006
Možnost plnění Městských tras IVV
kontakt: http://mujweb.cz/www/MTTV
XVII. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO
FESTIVALU DECHOVÉ HUDBY
2. 7. 2006
Kulturní areál u motorestu Čertovy skály Lidečko
Nesoutěžní přehlídka dechových
hudeb.
kontakt: lidecko@quick.cz
7. CZ & SK HELLO JAZZ WEEKEND
13. 7. - 14. 7. 2006
Uherské Hradiště REDUTA
kontakt: 572 553 536
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VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ
ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Romská píseň
XII. ročník mezinárodního festivalu

Sobota 1. 7. 2006
9 - 17 hod - Sušák
Krásné lilie z celého světa
celostátní výstava lilií

Sobota 29. 7. 2006
9 - 17 hod. Dřevěné městečko
Den řemesel a setkání kovářů
16. ročník tradičního setkání mistrů
starých řemesel (tesaři, kováři,
kameníci, bednáři, koláři a další)
Kontakt: http://www.vmp.cz

9 - 17 hod. - Dřevěné městečko
O práci lidských rukou
Dovednost Valachů – oživené staré
rukodělné technologie
Neděle 2. 7. 2006
Dřevěné městečko
3. Putování po Valašsku - Rožnovsko
Sobota 8. 7. 2006
10 - 17 hod. Dřevěné městečko
Hejův nožík
10. jubilejní ročník mezinárodního
setkání řezbářů
Neděle 9. 7. 2006
Dřevěné městečko
4. Putování po Valašsku – Zlínsko
Pátek 14.-16. 7. 2006
9 - 17 hod. Sušák
Výstava růží
Sobota 15. 7. 2006
9 - 17 hod Dřevěné městečko
Pekařská sobota 13. ročník
ochutnávka pečiva z různých koutů
naší vlasti
Neděle 16. 7. 2006
ve 14 hod. Dřevěné městečko
O valašského primáška
přehlídka dětských cimbálovek
Pátek 21. 7. , Sobota 22. 7. 2006
Dřevěné městečko

8. VALAŠSKÉ KUMŠTOVÁNÍ
6. 7. - 9. 7. 2006
Valašské Klobouky
Mezinárodní setkání s uměním
Každý den od 9.00 - 20.00 hod
pracují výtvarníci na svých dílech
Klobucké dolní náměstí
Čtvrtek 6. 7. 2006
Malá Dúbrava, zahájení kumštu
Otevření malířské dílny
vystoupí: VS Dúbrava, Kankalin,
Šveholníci
Pátek 7. 7. 2006
Malířská a řezbářská dílna
Divadlo Čekank
Nedašov u Radnice
Přátelský taneční večer se soubory
Kankalin, Závršan a CM Dúbrava
Sobota 8. 7. 2006
jarmark lidových řemes
Soutěž O najlepší trnkovú slivovicu
vystoupí: Dúbrava, Kankalin, Nemšová Hrdza, Kaderus blues, Starý kůže,
Prázdné obaly, Vrkoč folk, Docuku
Neděle 9. 7. 2006
vystoupí: Kankalin
Valašská lidová dražba

SPORT

Kádr volejbalistů Zlína bude stejný
Zlín – Kádr volejbalistů VSC Fatra Zlín se přes letní přestávku
výrazněji nezmění. Většina hráčů bude v klubu pokračovat.
„Kostru týmu máme pod smlouvami, jednáme pouze s těmi
členy kádru, kterým kontrakt
po sezoně vypršel,“ uvedl trenér
a manažer Zlína Roman Macek.
Ten už stačil prodloužit spolupráci pro příští ročník extraligy
s blokařem Herichem a nahrávačem Jakubíčkem.
Otevřené ale zůstává další působení ve VSC Fatra u trojice Goga,
Sedláček a Vukanovič. „Goga už
nechce být ekonomicky závislý pouze na volejbalu a našel
si zaměstnání. Teď zjišťuje, zda

bude schopný své pracovní
povinnosti skloubit s extraligovým volejbalem,“ přiblížil situaci kolem nejzkušenějšího člena
kádru Macek.
Blokař Sedláček v současnosti
studuje návrh nové smlouvy.
„Vzal si čas na rozmyšlenou,
takže teprve uvidíme, jak se rozhodne,“ prozradil Macek. „Rád
bych ve Zlíně pokračoval, ale jen
za stejných podmínek, za jakých
jsem hrál v minulé sezoně,“ vyjádřil se pamětník mistrovského
titulu z roku 1999 Sedláček,
který byl v nedávno skončeném
ročníku extraligy kapitánem.
Nejsložitější je situace kolem
univerzála Vukanoviče. Ten je

v současnosti doma v Srbsku
a očekává s manželkou narození
prvního potomka. „Je nám jasné, že má teď jiné myšlenky než
na volejbal. Vyjednávání o nové
smlouvě je proto u ledu, vrátíme
se k němu až v létě,“ konstatoval
zlínský manažer.
Posily VSC Fatra zřejmě hledat
nebude a kádr doplní svými
odchovanci a hráči, které si stáhne z hostování z jiných celků.
„Z prvoligového Starého Města se k nám vrátí Čechmánek
a Gurský, více šancí dostane mladý Krba,“ upřesnil Macek.
Hlavní blok přípravy na novou
sezonu zahájí zlínští volejbalisté
koncem července.
(dvo)

HORSKÁ KOLA STÁLE POPULÁRNĚJŠÍ

Kuželkářky získaly kovy

Zlínský kraj – Jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících cyklistických odvětví jsou sjezdy horských
kol. Řada elitních jezdců této disciplíny pochází
ze Zlínského kraje.
„Sjezdy na horských kolech jsou obrovským adrenalinem pro závodníky i diváky. Hlavně proto
jsou stále populárnější,“ uvedl jeden z předních
tuzemských jezdců Michal Červenka, oblékající
letos barvy stáje GT Czech team a provozující
vlastní družstvo Červenka Subform team. Podle
něj nahrává popularitě sjezdů i cenová dostupnost kol. „Kvalitní horské kolo pro sjezd se dá
pořídit už od patnácti tisíc korun, což je podstatně méně, než za co pořídíte dobré silniční
kolo. Také z tohoto důvodů jsou jen ve Zlínském
kraji stovky vyznavačů sjezdů,“ dodal Červenka.
Na uzemí kraje se pojede i jeden z podniků Českého poháru, a to ve Velkých Karlovicích druhého července.
(dvo)

Luhačovice – Nejlepší kuželkáři se zrakovým
postižením se sjeli do Luhačovic na mistrovství Evropy. Na medaile dosáhly i české reprezentantky.
V soutěži družstev skončily Češky čtvrté, zklamání si ale vynahradily mezi jednotlivci. Druhé místo obsadila Marie Kulhánková, bronzové medaile
vybojovaly Radmila Krychtálková a Hana Jetelová.
„Druhé místo je největším úspěchem mé sportovní kariéry,“ radovala se stříbrná Marie Kulhánková. „Jsem s výsledky velice spokojen, jde o velký
úspěch,“ připojil své hodnocení reprezentační trenér Jaroslav Komárek.
Českým reprezentantům se už tolik nedařilo. V
soutěži družstev skončili šestí, medaile jim unikly
i v kategoriích jednotlivců. Nejblíže k nim měl Jan
Konopka, na kterého zbyla čtvrtá příčka. „Jsem
z toho opravdu zklamaný, nečekal jsem takový
výsledek. Dost mě rozhodila bouřlivá atmosféra,
která v kuželně panovala,“ přiznal vítěz tří předchozích evropských šampionátů.
(dvo)

Jonáš Petřík je mistrem světa ve freestyle forms
Zlín – Zlínský kraj má nového
mistra světa. V exotickém sportu
freestyle forms se jím stal 19letý
Jonáš Petřík ze Zlína, který ovládl světový šampionát v řeckých
Aténách.
Freestyle forms je prudce se rozvíjejícím sportem, jenž je založen
na základech bojových umění.
Rozhodčí hodnotí dynamiku pro-

jevu a sladění vystoupení s hudbou. „Vše je doplněné o extrémní
skoky a kopy,“ doplnil Petřík.
Mistrovství světa v Aténách přilákalo reprezentanty z více než
dvaceti zemí světa. V Petříkově
kategorii startovalo pět desítek
závodníků, mezi kterými nechyběli i ostřílení vítězové amerických soutěží. Přestože Petřík
nepatřil mezi největší favority,
dokázal zvítězit. „Nemohl jsem
tomu dlouho uvěřit, došlo mi to
až po třech dnech. Radostí jsem
potom nemohl několik nocí spát,“
svěřil se s prvními dojmy Petřík.
Ten byl nadšený z atmosféry, která v řeckém hlavním městě panovala. „Byla naprosto jedinečná,
nechyběly velké emoce, skvěle

jsem si já i ostatní soutěžící šampionát užili,“ prozradil reprezentant ze Zlína.
Petřík se začal věnovat bojovým
uměním před čtyřmi roky. Po půl
roce si vybral za svou specializaci
freestyle forms. „Trénuji denně, je
to velká dřina. Bez ní by ale úspěchy nepřišly,“ uvědomuje si svěřenec trenéra Tomáše Juráně.
Titul mistra světa není prvním
úspěchem Jonáše Petříka. Je také
mistrem Evropy, vícenásobným
českým šampionem a vítězem
řady prestižních mezinárodních
soutěží, například největšího
tuzemského Czech Open.
„V něm se mi dokonce podařilo obhájit prvenství z minulého
roku,“ prozradil Petřík.
(dvo)

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
▪ Prvoligové fotbalové kluby ve Zlínském kraji měnily trenéry. 1. FC Slovácko navzdory platnému kontraktu
ukončilo spolupráci se Stanislavem
Levým a angažovalo Jiřího Plíška,
který vedl minulé sezoně druholigové Ústí nad Labem. Plíšek podepsal
s uherskohradišťským klubem smlouvu na dobu neurčitou. Tescoma Zlín
neprodloužila smlouvu s Lubomírem
Blahou a podepsala dvouletý kontrakt
s Petrem Uličným, jenž v minulém
ročníku trénoval Sigmu Olomouc.
▪ Bývalý trenér fotbalových klubů 1. FC
Synot a Tescomy Zlín František Komňacký získal s týmem MFK Ružomberok titul ve slovenské nejvyšší soutěži.
Společně s Komňackým se z triumfu
radoval i útočník Jan Nezmar, který
přišel do Ružomberku před sezonou
z 1. FC Slovácko. Nezmar i Komňacký
slaví kromě vítězství v první lize i zisk
Slovenského poháru.
▪ Plavec SK Zlín Daniel Málek si zajistil
účast na mistrovství Evropy, které se
uskuteční začátkem srpna v Budapešti. Málek si nominaci vyplaval v Praze
v závodě Českého poháru. Na trati 50
metrů prsa dohmátl v čase 29,51 a tím
splnil limit C.
▪ Hokejbalisté celku ACS Malenovice
nepostoupili do extraligy. Nevydařila
se jim baráž v Kladně s celky Habešovny Gladiators a Niosportem Vlašim.
V tabulce skončili třetí a obsadili tak
jediné nepostupové místo.
▪ Bývalé opory házenkářek Zlína Jana
Simerská a Kateřina Vašková získaly
ve své první sezoně ve francouzské
nejvyšší soutěži s týmem Le Havre
stříbrné medaile. Z prvenství se radují
ve Francouzském poháru.
▪ Házenkáři Napajedel se nepřihlásili do
nového ročníku extraligy. Důvodem je
nedostatečné ekonomické zajištění
účasti v nejvyšší soutěži. Tu si naopak
v nové sezoně zahraje Bystřice pod
Hostýnem. Napajedla budou nastupovat v první lize.
▪ Ragbisté RC Zlín obsadili v první lize
šesté místo. Tím nesplnili svůj předsezonní cíl, kterým bylo umístění do
čtvrtého místa po dlouhodobé části
soutěže a účast v bojích o postup do
extraligy.
▪ Házenkářky HC Zlín - mladší žákyně
A vybojovaly na mistrovství České
republiky v házené mladších žákyň,
které se konalo počátkem června
v Tachově, titul vicemistryň České
republiky pro rok 2006 a přivezly si
domů stříbrné medaile.
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SOUTĚŽ, KŘÍŽOVKA

KŘÍŽOVKA

Soutěžíme o vysoušeč vlasů a 10 triček Okno do kraje.
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 30. 6. 2006. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: vysoušeč – 76. došlá správná odpověď, tričko – 5., 17., 53., 54., 98., 123.,132., 145., 187., 200. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín jejich
doručení na výše uvedenou adresu. Jména výherců budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka: "tajenka č. 1" "tajenka č. 2" Zlínkském kraji.
Výherci křížovky z květnového vydání: Hlavní cenu rychlovarnou konvici získává Ladislava Bláhová. Nohejbalový míč získává:
Oldřich Julina a Drahomíra Matějů. Propagační předměty získávají: Ladislav Slanina, František Piňos, Alois Martinek, Marie Bartošová,
Anna Křížková, Petr Kovář, Oldřich Černík, Anna Kajnarová. Tajenka zněla: Pohled na celý kraj z pohodlí domova.

VELEHRADSKÝ PAS – SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU
Pro letošní ročník Dnů
lidí dobré vůle jsme pro
všechny správné holky,
kluky, mámy a táty připravili cestovatelskou
soutěž, kterou si s námi
můžete zahrát.

Jak se soutěže můžete zúčastnit?
Stačí, když si vystřihnete tento „velehradský pas“ a vezmete ho sebou na Velehrad.
Tady už pro vás bude připravena cestovatelská soutěž, v rámci které projdete 6
stanovišť „velehradských zemí“, kde našim
„celníkům“ zodpovíte buď kvízovou otáz-
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ku nebo splníte soutěžní miniúkol. Po kontrole vašeho „pasu“ dostanete potvrzovací
razítko. Až projdete všech 6 zemí a získáte
potřebná razítka, můžete vhodit ústřižek
pasu s vyplněnými kontaktními informacemi do slosovatelného osudí, které bude
umístěno ve Stojanově gymnáziu.

```
Dne 4. července 2006 po 19 hodině bude
během Večera lidí dobré vůle vylosována ze všech majitelů velehradského
rodinného pasu jedna rodina, která si může začít balit
pasy skutečné, protože
vyhraje zájezd k moři.

POTVRZENÍ NÁVŠTĚVY VELEHRADSKÝCH ZEMÍ / PROSTOR PRO CELNÍ RAZÍTKA

/ ZEMĚ BIBLICKÁ

/ ZEMĚ MISIONÁŘŮ

/ ZEMĚ KRESLÍCÍCH DĚTÍ

/ ZEMĚ EKOLOGICKÝCH AKTIVIT

SOUTĚŽ PRO CELOU RODINU
CESTOVATELÉ / TÁTA

/ ZEMĚ

/ ZEMĚ HRAJÍCÍCH SI DĚTÍ

ZDRAVOTNÍKŮ A ZTP

/ MÁMA

/ DĚTI



/ DĚTI

/ ÚSTŘIŽEK PRO SLOSOVÁNÍ

/ DĚTI

/ JMÉNO VELITELE VÝPRAVY
/ TELEFON, E-MAIL

VÝHERCE ZÍSKÁVÁ
ZÁJEZD K MOŘI PRO CELOU RODINU

PLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL SOUTĚŽE NALEZNETE NA WWW.VELEHRAD2006.CZ





/ Co vás čeká s velehradským pasem?
Pro letošní ročník Dnů lidí dobré vůle jsme pro všechny správné holky, kluky,
mámy a táty připravili cestovatelskou soutěž, kterou si s námi můžete zahrát.
Kromě toho, že zažijete legraci a uvidíte spoustu zajímavostí, můžete především
vyhrát zájezd k moři pro celou vaši rodinu!!!
/ Co proto musíte udělat?
Stačí, když v průběhu našich Dnů lidí dobré vůle projdete 6 stanovišť
„velehradských zemí“, kde našim „celníkům“ odpovíte buď na kvízovou otázku
nebo splníte soutěžní miniúkol. Po kontrole platnosti vašeho „pasu“ dostanete
potvrzovací razítko.
Až projdete všech šest zemí a získáte všechna potřebná razítka, můžete vhodit ústřižek pasu s vyplněnými kontaktními informacemi do slosovatelného osudí, které bude
umístěno ve Stojanově gymnáziu. Dne 4. července 2006 po 19 hodině bude během
Večera lidí dobré vůle vylosována ze všech majitelů velehradského rodinného pasu
jedna rodina, která si může začít balit pasy skutečné, protože vyhraje zájezd k moři.
Podrobné informace a pravidla soutěže naleznete na: www.velehrad2006.cz
Plánek velehradských zemí / doporučená trasa:
1 ZEMĚ BIBLICKÁ

SA

2 ZEMĚ KRESLÍCÍCH DĚTÍ A ZEMĚ HRAJÍCÍCH SI DĚTÍ

LA

3 ZEMĚ MISIONÁŘŮ

Š

KROMĚŘÍŽ

4 ZEMĚ EKOLOGICKÝCH AKTIVIT

ÚTERÝ 4. ČERVENCE 2006
Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou Antonína Panenky / Hřiště ZŠ 10·00
13·00
Ruční přepisování Bible / Stan naproti obecnímu úřadu
15·00
Mezinárodní setkání vozíčkářů / před ZŠ
Mše svatá pro postižené v bazilice · Setkání vozíčkářů
15·00
Velehrad dětem / B podium u baziliky
Zahajovací ceremoniál olympijských her · Klaunské hrátky · Jednotlivé disciplíny
olympijských her · Divadélko pro děti · Pokračování olympijských her · Divadlo Mimo
- Dobrodružství na hradě · Okénko pro hosta · Škola žonglování · Klaunské soutěže
· Slavnostní zakončení olympijských her
10·00 – 19·00
Ekologické aktivity / Archeoskanzen v Modré
Vernisáž fotografií „Chráněná území Zlínského kraje“· Prezentace vybraných
ekologických organizací · Výtvarné a sochařské dílny · Program pro děti
14·00
Stojanovo gymnázium /
Vernisáž velkoformátových fotografií „Matka Tereza“ · Prezentace Papežských
misijních děl · Prezentace hnutí a komunit v ČR · Vernisáž děl uvězněných · Vernisáž
vítězných obrázků dětské soutěže v malování „Cestou dvou bratří“ · Prezentace
vybraných charitativních projektů
VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
19·00
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací významných
projektů občanské společnosti
Přímý přenos: Česká televize a Český rozhlas 1 – Radiožurnál
Účinkující: Jiří Pavlica s Hradišťanem, Marta Kubišová, Robert Křesťan, Petr Bende,
Petr Kolář, Brenda Jackson a další
Moderátoři: P. Prokop Siostrzonek a Lucie Výborná
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5 ZEMĚ ZDRAVOTNÍKŮ

DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE 2006 / PROGRAM

Zahradní

WC

HOTEL U VELEHRADU

i

H

OBECNÍ ÚŘAD

OÚSS

1

KAPLE CYRILKA

2

ŠKOLA

HOTEL MLÝN

H

U Lípy

5
Buchlovská

4
ARCHEOSKANZEN

WC

Hradišťská

LAPIDÁRIUM

BAZILIKA

RYBNÍK

VINCENTINUM

3

R

STOJANOVO
GYMNÁZIUM

Na Hrádku

SKLEP MAGNA MORAVIA

BRNO
BUCHLOVICE

Salaška

IŠTĚ

UH. HRAD
ZLÍN

Hnutí a komunity / B podium u baziliky · „Žít ve světle lásky“

21·00

STŘEDA 5. ČERVENCE 2006
Národní pouť · Slavnostní poutní mše svatá

10·30

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