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■ Jak se slaví Vánoce na Hané,
Valašsku i Slovácku (strana 5)

■ Tomáš Baťa má geny
po svém otci (strana 10)

■ Liška Bystrouška proslavuje
Zlínský kraj (strana 11)

■ Hokej ve Vsetíně zažívá
sportovní krizi (strana 13)

Krásné Vánoce
a šťastný nový rok 2006
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Realitní
kancelář
založeno

1992

®

Kanceláře:
Zlín
Tř. T. Bati 199
Pod Nivami 330
Otrokovice
Havlíčkova 780
Luhačovice
Masarykova 968
Uherský Brod
Masarykovo nám. 72
Uherské Hradiště
Prostřední 40
Vsetín
Mostecká 361

Potřebujete
PRODAT?
KOUPIT?
DŮM? BYT?
POZEMEK?
HYPOTÉKU?
Bez starostí?

Valašské Meziříčí
Mostní 96

Přijďte k nám!

Aktuální nabídka:
www.zvonek.cz

Vánoční dárek:
Kupon na bezplatnou
konzultaci v jedné z
našich kanceláří

Bezplatná linka:
800986635

Platí do 31.1.2006
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Vážení spoluobčané,
v tomto pro nás vesměs trochu uspěchaném a zároveň krásném předvánočním období se k vám dostává první číslo nového měsíčníku, který pro vás začíná vydávat Zlínský kraj.
Pravidelně vám chceme prostřednictvím magazínu přinášet aktuální
zprávy o činnosti krajské samosprávy a také zajímavé informace o dění
z celého území našeho rozmanitého regionu.
Vydávání časopisu včetně jeho internetové verze považuji za velmi
významnou součást naší vzájemné komunikace.
Budeme vám soustavně sdělovat, na čem pracujeme, co připravujeme,
co se nám daří i s čím se potýkáme.
Dobré spravování věcí veřejných se neobejde bez otevřeného a upřímného dialogu. O ten usilujeme
pořádáním mnoha různých setkání, diskusních fór, k nimž zveme především představitele měst a obcí
celého regionu, zástupce společensko-vzdělávacích institucí, podnikatele i další osobnosti, jež mají k rozvoji našeho kraje co říct. Dorozumívání na této úrovni již funguje docela dobře.
Ale pak je tady běžný život každého z nás a ten se do politiky podle mne promítá stejně zřetelně jako
takzvaná velká témata budoucnosti. Leckdo z nás možná přemýšlí, jak bude tento kraj vypadat za patnáct
či padesát let, ale každého bezpochyby bezprostředně zajímá, zda v regionu najde práci s dobrou mzdou,
zda se do ní dostane dopravním spojením, jaké ovzduší vlastně dýcháme, do jakých škol můžeme přihlásit své děti, jak je zajištěna péče o seniory či nemocné… A to je jen zlomek témat, která řešíme v rámci
regionální samosprávy.
Jsem přesvědčen, že politika není nic, co by se mělo odehrávat někde v uzavřených zdech úřadů či stranických sekretariátů. Musí to být každodenní poctivá práce vzešlá z živé komunikace nás všech, z podnětů,
které vy, občané, přinášíte.
Přál bych si proto, aby časopis zajímavě odrážel pestrost „normálního života“ v našem regionu, aby vám
poskytoval důležité informace a také, aby ve vás posílil váš zájem o věci veřejné, o tu politiku, která má
moc učinit z našeho kraje prostor, v němž se budeme všichni dobře cítit.
Těšíme se na vaše náměty a ohlasy, které můžete zasílat buď do redakce,
nebo přímo na mou adresu.

SLOVO HEJTMANA

strana 3
úvodník
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Přeji vám pěkné období adventu, krásné Vánoce a šťastný rok 2006!
Libor Lukáš
Váš hejtman
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křížovka
soutěž o ceny

AKTUÁLNĚ
▪ Na šedesát milionů korun vyjde rozsáhlá rekonstrukce divadla Malá scéna ve Zlíně. Pokud bude stavba
pokračovat podle plánu, můžou se první návštěvníci těšit z představení už koncem příštího roku.
▪ Na třídenním filmovém festivalu Seniorforum v Kroměříži se představilo na pětadvacet snímků autorů
starších osmapadesáti let. Cenu Seniorprix si nakonec odvezl autor Jiří Beneš.

Vydavatel:
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Česká pošta, s.p., tel.: 577 00 41 13
www.oknodokraje.cz

▪ Na necelé čtyři hodiny se zkrátilo cestování po železnici mezi krajským městem a Prahou. Ze Zlína nyní
jezdí do metropole přímý spoj. Vlak tak dorazí do Prahy téměř o půl hodiny dříve, než nejrychlejší autobusová linka.
▪ Spisovatel Ludvík Kundera potěšil plný přednáškový sál Knihovny Kroměřížska při svých vzpomínkách
na slavné rodáky z hanáckých Atén.
▪ Do dalších let hodně zdraví a spokojenosti přišel spolu s dalšími gratulanty popřát hejtman Zlínského
kraje Libor Lukáš nejstarší obyvatelce Zlínského kraje Antonii Ráčkové z Podlesí u Valašského Meziříčí.
Sympatická stařenka oslavila koncem listopadu 103 let od svého narození.
▪ Zvýšený zájem o dodržování zákazu požívání alkoholu při mysliveckých honech projevila policie
v celém Zlínském kraji. Policisté pravidelně tyto akce navštěvují a kontrolují nejen střízlivost myslivců,
ale i jejich zbraně a doklady. Odevzdat zbrojní průkaz už muselo kvůli alkoholu několik myslivců.
▪ Mimořádného úspěchu dosáhl trenér druholigového fotbalového klubu v Kroměříži Roman Pivarník.
O jeho služby totiž projevil zájem nejprestižnější tým nejvyšší rakouské soutěže, Rapid Vídeň. Pokud
Pivarník podepíše smlouvu, měl by jako asistent hlavního trenéra působit u našich sousedů dva a půl
roku.
▪ Jednu z nejlepších sezon hlásí Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. V jubilejní šedesáté sezoně nejvíce
táhly návštěvníky inscenace Rychlé šípy, muzikál Donaha! i představení Liška Bystrouška.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Gobelínka v Meziříčí chystá rozsáhlou
výstavu
Historii výroby gobelínů v tradiční světově
proslulé manufaktuře ve Valašském Meziříčí
přiblíží rozsáhlá výstava ve vsetínském zámku. Od jara příštího roku mohou návštěvníci
zhlédnout exponáty přibližující tvorbu
gobelínů v době vzniku firmy v roce 1898 až
do období konce druhé světové války.
Cyklostezka propojí Balt s Jadranem
Přiblížit Zlínský kraj turistům z celé Evropy
může nově zbudovaná cyklostezka, která
má lemovat tok řeky Moravy. Z Kroměříže
až po Uherský Ostroh tak povede trasa, která bude zároveň napojena na evropskou síť
Eurovelo. Po ní se můžou milovníci cykloturistiky dostat od Baltického moře až k Jadranu. Výstavbu stezky významně podporují
města, kudy povede, záštitu nad projektem
převzal také Zlínský kraj.
Bojkovický betlém míří do Rakouska
Až do rakouského Zisterdorfu putuje největší betlém z dílny známého bojkovického řezbáře sedmapadesátiletého Pavla
Veselého. Jeho výtvor na ploše třech metrů
čtverečních se stane spolu s desítkami dalších betlémů součástí velké mezinárodní
přehlídky. Veselého dílo představuje vesnici
a obsahuje na sto šedesát ručně vyřezávaných figurek.
Světová romská knihovna má vyrůst
ve Zlíně
Na dvacet zemí z celého světa se má podílet
na unikátním projektu romské knihovny,
jejíž vznik se plánuje v krajském městě.
Instituce má půjčovat nejen knihy s romskou tématikou v několika světových jazycích, ale mají zde být i nejrůznější expozice
předmětů, šperků či oděvů.
Neobvyklý nález musel likvidovat
pyrotechnik
Hromada kulometných nábojů z druhé světové války ležela před garáží policejní stanice v Jablůnce na Vsetínsku. Odložil ji tam
zřejmě náhodný nálezce. Zlikvidovat dosud
účinné a tudíž velmi nebezpečné střelivo
musel až přivolaný pyrotechnik.
Baťův kanál letos turisty příliš nelákal
Desátá plavební sezona na Baťově kanále
byla slavnostně ukončena 28. října. V jeho
zamykání se pravidelně střídají jednotlivá
přístaviště a letos padla volba na Spytihněv.
Vzhledem k uplynulé sezoně však nebylo
loučení před zimou nijak radostné. „Poprvé
od povodní v roce 1997 jsme zaznamenali
pokles návštěvnosti o 20%, což znamená asi
45 tisíc přepravených osob. Ukázaly se slabiny Baťova kanálu, pomalý rozvoj a špatná
ekonomická situace,“ zhodnotil předseda
Nadačního fondu Baťův kanál Ivo Ondračka.
V příštích letech bude tato turistická atrakce
lákat především na takzvané kulinární lodě,
kde budou probíhat například vinné, pivní,
či vepřové plavby. Právě spojení regionálních pokrmů a nápojů a plavby po vodě by
mělo v příštích letech přilákat mnohem více
turistů.

Hradiště zve studenty různých věků

Uherské Hradiště - Následovat trend
celoživotního i vysokoškolského
vzdělávání se odhodlalo vedení
města Uherské Hradiště, když se
před několika lety rozhodovalo,
jak naložit s areálem bývalých
kasáren získaným od Armády České republiky. A tak zde vedle zóny
komerční a zóny bydlení vznikne

Kraj získá díky úvěru
finance na strategické
investice
Zlín - Úvěr ve výši 1,5 miliardy
korun od Evropské investiční
banky bude čerpat Zlínský kraj.
Finanční prostředky mají být
použity pro financování rozvojových aktivit v regionu, zejména v oblasti budování dopravní
infrastruktury a na investiční akce
v oblasti školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví. Zhruba
třetina úvěru je fixována směrem
k budování strategické rozvojové
plochy v Holešově.
Přijetí úvěru předpokládá rozpočtový výhled Zlínského kraje na
roky 2006 až 2008. Úvěr by měl
být v několika tranžích čerpán
v letech 2006 až 2009.
Zlínský kraj si úvěr od Evropské
investiční banky vybral z důvodu
několika předností. „Úvěr financuje 50 procent výdajů těch akcí,
na jejichž financování je určen,
a to za velice příznivých úrokových
a poplatkových podmínek. Banka
také nevybírá žádné poplatky za
zpracování a poskytnutí úvěru,
vedení účtu a rezervaci zdrojů,“
uvedl tiskový mluvčí Zlínského
kraje Patrik Kamas.
K tomu je banka schopna nabídnout velice příznivé úrokové podmínky. Úvěr je také poskytován
bez zajištění.
O schválení úvěru hlasovalo
Zastupitelstvo Zlínského kraje na
svém zasedání, které se uskutečnilo po uzávěrce tohoto vydání. 
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také zóna školská. Její výstavba
byla slavnostně zahájena 27. října a během několika měsíců se
původní vojenské budovy přemění v Centrum celoživotního vzdělávání a Regionální vzdělávací
centrum. Na finančním zabezpečení přestavby se podílí tři partneři. Největší část, asi 160 milionů
korun, pochází ze strukturálních
fondů Evropské unie, 23 milionů
poskytlo Ministerstvo pro místní
rozvoj a pro zbytek, cca 75 milionů
korun, bude muset město sáhnout
do vlastního rozpočtu.
O faktickém naplnění školské zóny
nyní město jedná například s Univerzitou Tomáše Bati, Vysokou

školou chemicko – technologickou v Praze, či univerzitami Palackého a Karlovou. „Kromě zlínské
univerzity v našem kraji vysoké
školství schází, a navíc jsem přesvědčen, že vysoká škola v našem
městě je snem mnoha generací
„Hradišťáků“. A co se týče Centra
celoživotního vzdělávání, to je
jasný trend posledních let, který
chceme následovat,“ řekl starosta
města Libor Karásek.
Tempo stavebních prací bude
poměrně rychlé – v srpnu 2006
by mělo být vše přichystáno tak,
aby v září mohla školská zóna
přivítat své historicky první studenty.


Jarmek opět přivítal na patnáct tisíc lidí

Valašské Klobouky - Čtrnáctý ročník Mikulášského Valašského Jarmeku
navštívilo první prosincový víkend ve Valašských Kloboukách na patnáct tisíc lidí. Třídenní akce vrcholila v sobotu, kdy se na náměstí i v
jeho okolí sešly desítky řemeslníků, konaly se soutěže o nejlepší kysané zelí či nejkrásnější jablko tradičních valašských odrůd. Návštěvníci
letos spořádali na 1500 litrů kyselice, 600 kilogramů rožněného masa
a vypili hektolitry svařeného vína


UNIVERZITA MÁ NOVOU FAKULTU
Zlín - Přes dvanáct stovek studentů Univerzity Tomáše Bati
(UTB) ve Zlíně přejde od nového roku na novou Fakultu aplikované informatiky (FAI). FAI
je už čtvrtá fakulta, která se
odloučila od původní Fakulty
technologické. Její vznik podpoří transformace Institutu
řízení procesů a aplikované
informatiky. Fakulta bude mít
sídlo v moderním areálu UTB
na Jižních Svazích ve Zlíně.
Podle rektora UTB se budou na
nové fakultě vyučovat přede-

vším bakalářské, magisterské
a navazující doktorské studijní
programy v oblasti chemického inženýrství a informatiky.
Od počátku roku pověří rektor
řízením dočasně pověřeného
děkana, který bude mít za úkol
řádně uskutečnit volby do akademického senátu. Ten pak do
čela fakulty zvolí právoplatného děkana.
V souvislosti se vznikem nové
fakulty došlo i k výběrovým
řízením na některá neobsazená
pracovní místa.


TÉMA MĚSÍCE

Ve Zlínském kraji se vánoční zvyky stále dodržují
Lidé rozdávali část
večeře dobytku

Historie stromku

Původ slova Vánoce

Původ vánočního stromku je
podle historických záznamů
prokazatelně spojený s neznámým německým řemeslníkem
z Brém. Ten totiž, ze zcela neznámých příčin, spíše jen z vlastního popudu, přinesl v roce 1570
domů v době vánoční zelenou
jedli. Tu také hospodyně ozdobila nejrůznějšími sladkostmi pro
děti, ručně vyrobenými papírovými květinami a několika voskovými svíčkami.


České slovo Vánoce vzniklo
s největší pravděpodobností
z německého Weihnachten, které je odvozeno z germánského
„in den wihen nahten“, tedy „ve
svatých nocích“. První část slova
Weihnachten četli Češi německy jako „vá“, druhou půlku pak
počeštili na „noci“.
Tak vznikly vá – noci, později
Vánoce. Svátek zřejmě souvisel
s pohanskými oslavami zimního
slunovratu.


Vánoční svátky, druhé nejvýznamější křesťanské období
roku, se v každém koutě Zlínského kraje dříve slavilo jinak.
Například chudí Valaši si nemohli dovolit tolik, co hanáčtí sedláci, na Slovácku se lišila
štědrovečerní večeře
doslova vesnici
od vesnice.
Jednu
zásadu
však dodržovali
všichni stejně:
Štědrovečerní
večeři totiž předcházel téměř ve všech
domácnostech i hospodářských staveních přísný
půst. Od střídmosti v jídle se
odvíjely i dávné tradice. Například na Hané hospodář hned
ráno na Štědrý den zabodl nůž
na krájení chleba do trámu nad
stolem. Pokud nůž do Nového
roku zrezivěl, věstilo to špatnou
úrodu.
Za odměnu všem, kteří se poctivě postili, a především dětem,
se mělo ukázat zlaté prasátko.
V některých oblastech na pomezí Hané a Valašska očekávali lidé

zjevení zlatého beránka.
Všichni však s nadějí, a patrně
i správně vyhladovělí, očekávali
štědrovečerní hostinu. Úpravě
štědrovečerního stolu se věnovala zvláštní péče. Někde před
večeří lidé ještě vykropili celé
stavení i stáje svěcenou vodou a
vykouřili kadidlem. Potom přišel
na stůl bílý vyškrobený ubrus.
V chudých staveních
posloužila
místo ubrusu jen
režná travnice.
Hospo dyňka
snesla
na stůl
všechna jídla
najednou, to aby
nikdo nevstal od stolu. Tradovalo se, že kdo vstane od štědrovečerního stolu, do roka zemře. Na
Slovácku zase hospodyňky seděly po celou dobu u večeře, aby
jim dobře nesly slepice. V některých oblastech však mohl odejít
ten, kdo se chtěl napít alkoholu.
Ze štědrovečerní večeře dostávala svůj podíl i hospodářská
zvířata a lidé nosili jídlo například i ke studánkám. Pod ovocné stromy se zahrabávaly kosti,
aby byla lepší úroda.


Zvyky u štědrovečerní večeře
▪ Od štědrovečerní hostiny se neodchází a nevstává se ani od stolu. Traduje se, že kdo pravidlo poruší, do roka zemře.
▪ Pod každý talíř se dává mince vyšší hodnoty, aby zůstalo v domácnosti
či hospodářství zachováno bohatství.
▪ Rozsypaná čočka na svátečním stole má přinést do domu peníze.
▪ Kosti z ryby se svazují a kladou pod jabloň, kvůli plodnosti.
▪ Hospodyňky vždy chystávají o jeden talíř navíc pro nečekaného hosta.
▪ Vedle mince pokládají lidé pod talíř šupinu z kapra pro štěstí.
INZERCE
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Zastupitelstvo Zlínského kraje
Hejtman Zlínského kraje
zastupuje kraj navenek. Úkony,
které vyžadují schválení zastupitelstva, případně rady, může
hejtman provést jen po jejich
předchozím schválení.

Zastupitelstvo Zlínského kraje
je nejvyšším orgánem samosprávy. Má 45 členů a je voleno na
čtyřleté funkční období. Členové
volí ze svého středu radu kraje,
hejtmana a jeho náměstky, kterým svěřují zabezpečování konkrétních úkolů na jednotlivých
úsecích. Zastupitelstvo zasedá
minimálně jednou za tři měsíce a jeho jednání jsou veřejná.
Zastupitelstvu je ze zákona
vyhrazeno předkládat návrhy
zákonů Poslanecké sněmovně,
předkládat návrhy Ústavnímu
soudu na zrušení právních předpisů, vydávat obecně závazné
vyhlášky kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat územně plánovací dokumentaci, stanovit rozsah základní
dopravní obslužnosti pro území
kraje, rozhodovat o mezinárodní
spolupráci, schvalovat rozpočet
kraje, zřizovat a rušit příspěvkové organizace atd.

Libor Lukáš
hejtman
(ODS)

Rada Zlínského kraje
je výkonným orgánem kraje
v oblasti samostatné působnosti. Rada připravuje návrhy a podklady pro jednání zastupitelstva,
je jí vyhrazeno zabezpečovat
a kontrolovat hospodaření podle
schváleného rozpočtu, jmenovat
a odvolávat vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o majetkoprávních úkonech atd. Rada
Zlínského kraje má 9 členů, kteří jsou voleni zastupitelstvem.
Schůze rady jsou neveřejné.

Vojtěch Jurčík

Jaroslav Drozd

statutární náměstek hejtmana náměstek hejtmana
(KDU-ČSL)
(ČSSD)

Josef Slovák
náměstek hejtmana
(ODS)

Bronislav Fuksa

Petr Hradecký

Jindřich Ondruš

Zdeněk Szpak

Hynek Steska

člen rady
(ODS)

člen rady
(KDU-ČSL)

člen rady
(KDU-ČSL)

člen rady
(ČSSD)

člen rady
(ODS)

Jaroslav Adamík

Vlastislav Antolák

Vladislava Bělíková

Ondřej Benešík

Rudolf Bill

Pavel Botek

Jiří Čunek

(KSČM)

(KSČM)

(ODS)

(KDU-ČSL)

(ODS)

(KDU-ČSL)

(KDU-ČSL)

Leo Goiš

Roman Hoza

Marie Hrnčiříková

Pavel Josefík

Libor Karásek

Jaroslav Končický

Jaromír Kopřiva

(KSČM)

(ODS)

(KDU-ČSL)

(ODS)

(ODS)

(ODS)

(KDU-ČSL)

Ladislav Kryštof

Vladimír Křemeček

Zbyněk Kudera

Milan Matula

Milan Měska

(ČSSD)

(KSČM)

(ODS)

(ČSSD)

(KSČM)

(ODS)

(KDU-ČSL)

Vladimír Oplt

Hana Příleská

František Slavík

Pavel Studeník

Tomáš Šimčík

Květoslav Tichavský

Martin Vacek

(ODS)

(ČSSD)

(KDU-ČSL)

(KDU-ČSL)

(ODS)

(ODS)

(ODS)
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bdobí

volební

Štepánka Mikulenková Bohdan Mikušek

Stanislav Dolenský
(KSČM)

Jiří Králík
(ED+ NSK)

Stanislav Mišák
(ČSSD)

Jiří Varga
(KSČM)

Rostislav Gargulák
(ED+NSK)

František Krpal
(KSČM)

František Novosad
(ČSSD)

Jiří Vařecha
(ED+NSK)

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
UDĚLALI JSME...
Včelaři získají finance na
svou činnost
ZLÍN – Celkovou částkou 200
tisíc korun přispěje Zlínský kraj
na podporu zdravotního stavu
včelstev na svém území. Tyto
finanční prostředky budou rovnoměrně rozděleny mezi čtyři
okresní výbory Českého sva-

zu včelařů v kraji. Podpora je
určena na financování nákladů,
které vyplývají ze zajišťování
metodiky, předávání informací,
konání odborných seminářů,
úhrady nákladů na laboratorní vyšetření a nákup léčiv při
zabezpečování zdravého chovu včelstev.
Nejen varoáza, ale i další virová
onemocnění způsobila v minulých letech velký úhyn včelstev
a odradila tak i velký počet včelařů v této aktivitě pokračovat.
Tato situace byla mimo jiné
způsobena i nedostatečným
technicko - informačním vybavením současných okresních
výborů Českého svazu včelařů v regionu, které nemohly
operativně předávat veškeré
potřebné informace ohledně
doporučených
ozdravných
opatření.
Krajské peníze zlepší zdravotní stav zvěře
ZLÍN – Poskytnutí částky 300 tisíc
korun na podporu zdravotního
stavu spárkaté zvěře v jednotlivých okresech Zlínského kraje
schválila krajská rada. Finanční
prostředky budou poskytnuty
jednotlivým okresním spolkům
Českomoravské
myslivecké
jednoty, a to každému ve výši
75 tisíc korun.
Peníze jsou určeny na každoroční zajišťování veterinárních
přípravků pro preventivní
podporu zdravotního stavu
spárkaté zvěře. Jde především
o nákup medikovaného krmiva.
Pokud toto krmivo není aplikováno, je zvyšováno nebezpečí

PŘIPRAVUJEME...
šíření některých parazitických
onemocnění přenosných i na
domácí užitková zvířata.
Výsledky za uplynulé období,
potvrzené Státní veterinární
správou, dokladují, že pravidelným podáváním léčiv se snižuje výskyt organismů parazitujících v organismu zvěře, což se
následně projevuje ve zlepšení
celkové kondice a odolnosti
zvěře vůči těmto parazitům.
Cena „PRO AMICIS MUSAE“
pro etnografa Pavlištíka
ZLÍN – Nositelem kulturního
ocenění Zlínského kraje „PRO
AMICIS MUSAE“ je v letošním
roce etnograf Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně PhDr.
Karel Pavlištík, CSc., a to za
výzkumnou, publikační, výstavní a folkloristickou činnost, která významně přispěla k zachování a rozvoji tradiční lidové
kultury včetně folklóru jednotlivých regionů Zlínského kraje.
Pavlištík se také jako výrazná
vědecká osobnost již zařadil
mezi českou a moravskou špičku národopisného oboru.
S oceněním souvisí předání
výtvarného symbolu a finanční dar ve výši 40 tisíc korun.
Pavlištík byl výběrovou komisí vybrán jednoznačně z pěti
posuzovaných osobností, udělení ceny na svém posledním
jednání schválila krajská rada.
Kulturní akce získaly dotace
ZLÍN - Celkem 258 tisíc korun
na podporu kulturních aktivit

v regionu rozdělila na svém
posledním jednání krajská
rada. Finanční prostředky přidělila 13 pořadatelům na 14
akcí v předvánočním období.
Šlo o letošní poslední čerpání
z fondu kultury, z něhož bylo
v letošním roce na kulturní aktivity rozděleno 3, 303 milionu
korun a dalších 5, 868 milionu
korun na obnovu památek.

Radní doporučují rozpočet
kraje s výdaji 7,58 miliardy
korun
ZLÍN - Návrh rozpočtu Zlínského kraje na rok 2006 vzala na
svém posledním jednání na
vědomí krajská rada a doporučila ho ke schválení krajskému
zastupitelstvu. Návrh počítá
s výdaji zhruba 7,58 miliardy
korun, přičemž bude zapojen
i navrhovaný úvěr od Evropské
investiční banky, a to v příštím
roce ve výši 400 milionů korun.
Tyto zdroje budou použity na
spolufinancování rozvojových
projektů z evropských zdrojů
a na investice.
Návrh rozpočtu Zlínského kraje
na rok 2006 preferuje financování investičních (kapitálových)
výdajů a projektů z Programového fondu, které jsou spolufinancovány z fondů Evropské
unie, ostatních fondů či státního rozpočtu. Kapitálové výdaje
budou v příštím roce činit 800
milionů korun.
Z celkového objemu příjmů návrhu rozpočtu ve výši
7, 205 miliardy korun představují vlastní příjmy kraje 2, 330
miliardy a dotace 4, 875 miliardy korun.
Nejlepší sportovci v regionu
budou oceněni již počtvrté
ZLÍN – Anketu o nejúspěšnější
sportovce regionu pořádá již
počtvrté Zlínský kraj. Sportovní veřejnost bude seznámena
s podmínkami pro nominaci
a kritérii pro výběr sportovců
prostřednictvím výzvy zveřejněné v médiích, na úřední
desce Zlínského kraje a na jeho
webových stránkách.
Oficiální vyhlášení se uskuteční v březnu 2006 v Městském
divadle ve Zlíně. V rámci slavnostního večera bude oceněna desítka nejúspěšnějších
sportovců, jednotlivců, z nichž
vzejde vítěz absolutní, dále
pak nejúspěšnější sportovní
kolektiv a trenér. Vyhlášena
může být také Cena Fair play za
mimořádný počin na sportovním poli. Novinkou v roce 2006
bude Cena hejtmana Zlínského
kraje.
Do hodnocení budou zařazeni
sportovci s platným registračním průkazem, který jim umožňuje startovat za sportovní

organizace se sídlem ve Zlínském kraji, dále reprezentanti
ČR s trvalým pobytem ve Zlínském kraji a trenéři s působností na území Zlínského kraje.
Kraj chce podpořit výstavbu
cyklostezky v Napajedlích
ZLÍN - Dotaci městu Napajedla ve výši 240 tisíc korun na
výstavbu cyklostezky navrhuje krajskému zastupitelstvu
schválit rada. Důvodem snahy poskytnout jednorázovou
investiční dotaci je skutečnost,
že město Napajedla financovalo úpravu komunikace III/49724
ve svém centru, která přinesla
zvýšení bezpečnosti chodců.
Zúžením vozovky však vznikají
kolizní místa s dosud souběžnou cyklistickou dopravou,
proto je nezbytné dobudovat
v prostoru Masarykova náměstí
samostatnou cyklostezku. Radní dotaci doporučili i na základě
jednání v rámci nedávno uskutečněného Hejtmanského dne
v Napajedlích, kde se o problematickém úseku diskutovalo.
Na hospodaření v lesích mají
zastupitelé schválit asi
šest milionů korun

ZLÍN – Poskytnutí finančního
příspěvku na hospodaření
v lesích na území Zlínského
kraje v roce 2005 ve výši zhruba
5,7 milionu korun pro asi 120
subjektů navrhuje krajskému
zastupitelstvu rada, rozhodla
o tom na svém posledním
zasedání.
Krajské finanční prostředky
jsou určeny na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů,
dále na ekologické a k přírodě
šetrné technologie, na vybrané
činnosti mysliveckého hospodaření a také na vyhotovení
plánů v digitální formě včetně
příspěvků na ostatní hospodaření v lesích.
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Připravuje se propracovanější způsob
identifikace občanů při cestách do ciziny
Zlín - Od druhé poloviny příštího roku by měly být vydávány
cestovní doklady s dokonalejšími identifikačními, takzvanými
biometrickými prvky. „Tento
požadavek vyplývá z rezoluce Evropské unie, která tímto
nástrojem chce posílit boj proti
kriminalitě a organizovanému
zločinu. Zákon upravující vydávání těchto moderních cestovních dokladů na území našeho
státu je nyní ve fázi schvalovacího procesu v Parlamentu České republiky. Od 1. září 2006 by
měly být cestovní pasy vydávány s digitální fotografií a v průběhu dalších dvou let i s otisky
prstů,“ informovala Alena Bárová z legislativního a právního
odboru krajského úřadu.
Jak dále vysvětlila, digitální fotografie je snímek obličeje pořízený speciální kamerou, která
zaznamenává kontury tváře a
převede je do určitého kódu.
Obdobným způsobem by měly
být zpracovávány otisky prstů.

Takto pořízené údaje budou
uloženy v čipech připojených
k miniaturní anténě a oba tyto
prvky budou zality v plastu.
Přenos informace z čipu se pak
bude dít pomocí rádiových vln.
Číst údaje zašifrované v nosičích
dat budou moci pouze přístroje,
které budou umístěny na hraničních přechodech a na úřadech
obcí s rozšířenou působností.
„Požádat o vydání cestovního
dokladu, který bude obsahovat nosič s biometrickými údaji,
bude muset občan vždy osobně,
a to na úřadu obce s rozšířenou
působností. Při snímání otisku
prstů bude použito speciálního
přístroje, kdy po přiložení ruky
na skleněnou plochu počítač
sám sejme papilární linie prstů.
Takto pořízené údaje budou
zaslány prostřednictvím chráněných linek Ministerstva vnitra
ČR do Státní tiskárny cenin, která bude cestovní doklady s nosiči biometrických dat vyrábět,“
objasnila Alena Bárová.
(kú)

Mrakodrap láká návštěvníky
Zlín - Potěšení ze zajímavé výsta- součástí dobročinného projektu
vy, jedinečnost památkově chrá- Plavba pro děti, jehož výtěžek je
něné budovy, unikátní pohled na určen dětem z dětských domovů.
Zlín z ptačí perspektivy. Také tyto Ve třetí etáži mrakodrapu se od
7. prosince koná
možnosti nabíSilvestrovský přípitek
vánoční výstava
zí zlínský „Baťův
Slavnostní přípitek hejtmana
seniorů. Betlém,
mrakodrap“, sídlo
Libora Lukáše s občany proběhne
ozdoby a další
Zlínského kraje.
letos 30. prosince od 14 hodin
vystavují
V čase adventu v expozici Baťova mrakodrapu ve dílka
jsou pro náv- 2. etáži. „Věřím, že lidé využijí této senioři z domodůchodců
štěvníky objek- neformální příležitosti k setkání vů
a zároveň k popovídání si o uplyZlínského
kraje.
tu
připraveny
nulém roce,“ uvedl hejtman.
Obě kulturní akce
dvě výstavy: Od
pátého prosince je v šestnácté potrvají do konce roku 2005.
etáži budovy k vidění série foto- Zájemci o exkurzi s odborným
grafií kapitána plachetnice Blue výkladem se mohou objednat
Thunder Marka Polana. Obrázky přímo v muzeu na telefonním
(kú)
z námořního dobrodružství jsou čísle 577 522 225.
Volná pracovní místa na krajském úřadě
Krajský úřad Zlínského kraje v současné době připravuje vyhlášení výběrového řízení na pozici Vedoucí oddělení přípravy a realizace investic. Informace budou zveřejněny na www.kr-zlinsky.cz
v odkaze „krajský úřad“ a na úřední desce před sídlem kraje.
Krajský úřad bude na těchto místech magazínu pravidelně zveřejňovat základní informace k vypisovaným výběrovým řízením
na obsazení pracovních pozic. Bližší a nejaktuálnější údaje bude
možno nalézt na krajských webových stránkách.
(kú)
SDĚLENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

SDĚLENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Zastupitelstvo Zlínského kraje

Zastupitelstvo Zlínského kraje

vyhlašuje
Výzvy k předkládání žádostí o podporu
v rámci grantového schématu
podporujícího regionální a místní služby cestovního ruchu
▪ pro veřejné subjekty ve Zlínském kraji
▪ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji

vyhlašuje
Výzvy k předkládání projektů
v rámci grantového schématu podporujícího
▪ drobné podnikatele v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje
▪ malé a střední podnikatele v ekonomicky slabých regionech
Zlínského kraje

Číslo kola výzvy:
Program:
Priorita programu:
Opatření priority:
Podopatření priority:

Číslo kola výzvy:
Program:

02
Společný regionální operační program
4 – Rozvoj cestovního ruchu
4.1 – Rozvoj služeb pro cestovní ruch
4.1.2 - Podpora regionálních a místních
služeb cestovního ruchu

Veškerá dokumentace ke grantovým schématům je k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz v sekci dotace a granty.
Další informace lze získat na:
▪ Krajském úřadě Zlínského kraje, oddělení realizace grantových schémat, kancelář 1541, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, telefon 577 043 272

Termín pro předkládání žádostí je od 22.11.2005 do 20.1.2006 do 12.00
hod. osobně na Krajském úřadě Zlínského kraje, oddělení realizace grantových schémat, kancelář 1541, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.
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Priorita programu:
Opatření priority:

02
Společný regionální operační program
(SROP)
1. – Regionální podpora podnikání
1.1. – Podpora podnikání ve vybraných
regionech

Veškeré dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách Zlínského
kraje www.kr-zlinsky.cz v sekci dotace a granty. Další informace lze získat:
▪ na Krajském úřadě Zlínského kraje, oddělení realizace grantových schémat, kancelář 1516, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, telefon 577 043 270, 577
043 271.
▪ v Regionální kanceláři pro Zlínský kraj agentury CzechInvest, tř. T. Bati
3792, 761 90 Zlín, e-mail zlin@czechinvest.org, telefon: 577 690 487,
577 690 488.
Termín pro předkládání žádostí je v případě drobných podnikatelů od
28.11.2005 do 27.1.2006 a v případě malých a středních podnikatelů od
22.11.2005 do 20.1.2006 do 12.00 hod. osobně v Regionální kanceláři pro
Zlínský kraj agentury CzechInvest, tř. Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín.

INFORMACE

Pečovatelskou službu zajistí kraj s partnery
V poskytování pečovatelské
služby dojde od začátku nového roku k výrazným změnám.
Bližší informace poskytl vedoucí
Odboru sociálních věcí krajského úřadu Pavel Osoha.

Čeho se budou týkat změny,
které nastanou po prvním lednu 2006 v provozování pečovatelské služby?
Až dosud pečovatelskou službu
ve Zlínském kraji, kterou využívá na 2 500 klientů, zajišťovaly
z velké části příspěvkové organizace zřizované krajem, případně
nestátní organizace, zejména
Charita. Rozsah angažovanosti
kraje v poskytování pečovatelské služby byl v rámci České
republiky výjimečný, neboť ve
většině ostatních regionů tuto
výrazně lokální sociální službu zajišťují již jen obce nebo
nestátní organizace. Proto i Zlínský kraji rozhodl, že ji převede na
obce a nestátní organizace, kterým současně poskytne finanční
podporu.
Když se řekne pečovatelská
služba, mnozí z nás si asi hned
vybaví rozvoz obědů seniorům, to však zřejmě zdaleka není vše. Jaké spektrum
pomoci vlastně pečovatelská
služba nabízí?
Ze statistik vyplývá, že opravdu
největší počet úkonů v pečovatelské službě spočívá v dovážce
stravy. Její činnost je však mnohem širší. Pečovatelská služba
je jednou z forem napomáhajících občanům, aby mohli
zůstat co nejdéle ve svém přirozeném domácím prostředí. Je
poskytována nejen seniorům,
ale také osobám se zdravotním
postižením či rodinám, v nichž
se současně narodily tři nebo

více dětí. Dalšími činnostmi jsou
například také koupele, práce
spojené s udržováním domácnosti, nákupy, doprovod k lékaři
či na úřady, průvodcovské a tlumočnické služby.
Kdo projevil zájem o převzetí
krajské pečovatelské služby?
Již k 1. lednu letošního roku byla
část pečovatelské služby převedena na obce Bojkovice, Bystřice pod Hostýnem, Holešov,
Hvozdná, Chropyně, Koryčany,
Kroměříž,
Morkovice-Slížany,
Napajedla, Otrokovice, Slavičín,
Uherský Brod a Vizovice, tzn.
na obce, které projevily zájem
pečovatelskou službu za finanční podpory Zlínského kraje svým
občanům poskytovat. V roce
2005 pak Zlínský kraj vyhlásil
výběrové řízení pro převedení
pečovatelské služby ve zbývajícím území regionu . Přihlásilo se
celkem 19 subjektů, z nichž bylo
Zastupitelstvem Zlínského kraje
vybráno 16, z toho 3 obce a 13
nestátních organizací.
Jak změnu pocítí stávající klienti
krajské pečovatelské služby?
Je třeba rozlišit, zda klientovi
bude po 1. 1. 2006 službu zajišťovat přímo obec, nebo nezisková
organizace. V případě obce klient změnu zřejmě vůbec nezaznamená. Stávající rozhodnutí
o poskytování úkonů pečovatelské služby zůstávají i nadále v platnosti a budou obcím
v závěru roku předána. Jinak to
bude u občanů, jimž bude od
nového roku poskytovat pečovatelskou službu nestátní organizace. Všem těmto občanům
bude krajským úřadem vydáno
správní rozhodnutí o ukončení
poskytování pečovatelské služby s účinností k 31. 12. 2005. To
však neznamená, že jim služby
nebudou nadále poskytovány.
Během prosince 2005 je navštíví zástupce příslušné nestátní
organizace a projedná s nimi
uzavření smlouvy o poskytování
úkonů pečovatelské služby. Klienti tedy sami nemusí u nestátní
organizace žádat o poskytování pečovatelské služby, neboť

budou osloveni prostřednictvím
pracovníků těchto organizací.
O pečovatelskou službu projeví dříve nebo později zájem
noví žadatelé. Kam se mají
obracet?
Podstatným subjektem v oblasti pečovatelské služby budou
nyní obce, ať již službu bezprostředně poskytují či nikoliv.
Pracovníci odborů sociálních
věcí městských nebo obecních
úřadů by tedy měli občanům
poskytnout potřebné informace. Kromě toho občanům poradí
pracovnice Odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Zlínského
kraje, paní Slámová, na telefonu:
577 043 330. Také na webových
stránkách kraje www.kr-zlinsky.cz jsou zveřejněny veškeré
informace, které stávající klienti
i potenciální žadatelé potřebují
k tomu, aby zjistili, kdo v jejich
obci pečovatelskou službu po
1. lednu zajišťuje. V závěru letoš-

ního roku bude dokonce k dispozici Katalog sociálních služeb
Zlínského kraje s informacemi
nejen o pečovatelské službě, ale
také o dalších sociálních službách, které jsou ve Zlínském
kraji poskytovány. Katalog bude
zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách kraje
a v tištěné podobě bude k nahlédnutí na obecních úřadech.
Nemusí se občané obávat, že
pečovatelská služba v kraji
nebude po předání jinému
provozovateli fungovat?
V našem kraji máme zkušenosti
s předáním pečovatelské služby na některé obce počátkem
roku 2005, kdy nenastaly žádné
výraznější problémy. V případě
nestátních organizací vybraných
Zastupitelstvem Zlínského kraje
pak jde o organizace, které mají
s poskytováním pečovatelské
služby i dalších sociálních služeb
dlouholeté zkušenosti.
(kú)

SDĚLENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE

Odbor kultury a památkové péče, oddělení kultury
vyhlašuje výběrové řízení
na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje
na podporu kulturních aktivit v 1. a 2. čtvrtletí 2006
Dotace jsou určeny na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního
a celostátního významu zaměřených zejména na estetickou výchovu
dětí a mládeže, rozvoj amatérské a místní kultury, podporu uměleckých řemesel a lidových tradic, výstavy a prezentační akce.
Výběrové řízení je určeno pro právnické nebo fyzické osoby, které
aktivně působí v oblasti zájmové i profesionální kultury.
Podmínky výběrového řízení:
▪ Projekt musí obsahovat konkrétní a kontrolovatelný záměr v některém z vyhlášených tématických okruhů
▪ Projekt musí obsahovat reálný rozpočet a všechny požadované přílohy
▪ Výběrové řízení není určeno na podporu 1. ročníků akcí a na ediční
činnost (včetně prezentací prostřednictvím CD a CD-ROM)
▪ Z dotace nelze hradit mzdy, občerstvení, náklady na investice,
zahraniční cesty a nákup oblečení
Přihlášení do výběrového řízení:
Žádost lze podat poštou nebo osobně na podatelně Krajského úřadu
Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nejpozději do 27. 1. 2006.
Přihláška se podává na předepsaném formuláři v originále + 11 kopií,
ostatní doklady se připojí 1x. Nepřijímají se žádosti zaslané faxem
a elektronickou poštou. Neúplné žádosti nebudou do výběrového
řízení zařazeny.
Formuláře žádosti
jsou k dispozici na internetové adrese: www.kr-zlinsky.cz > Dotace
a granty > Aktuálně poskytované podpory > Fond kultury ZK, nebo
na Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského
kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín – p. Procházková, tel.: 577 043 604,
e-mail: karla.prochazkova@kr-zlinsky.cz.
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ROZHOVOR
Tomáš Baťa junior
▪ Celé jméno: Tomáš John Baťa
▪ narozen: 17. 9. 1914 ve Zlíně jako syn
Tomáše Bati a Marie Baťové (Menčíkové)
▪ Vyučil se ve firmě svého otce. Pak vystudoval obchodní akademii v Uherském
Hradišti, další vzdělání získal ve Švýcarsku a Velké Británii.
▪ Před okupací Československa a sedm
let po smrti svého otce odchází v roce
1939 přes Anglii do Kanady, kde se stává
kanadským občanem. Z Toronta řídí
chod celého obuvnického komplexu.
▪ Zpět do Zlína přijíždí až po padesáti
letech, v roce 1990.
▪ Tomáš Baťa je ženatý, s manželkou
Sonjou má syna a tři dcery.
Tomáš Baťa junior je stále v plné síle.

Baťa: Mám moravské geny po svém tatínkovi
Pane Baťo, jak často jezdíte do svého rodného města?
Musím přiznat, že se mně to podaří nanejvýš tak pětkrát za rok. V každém případě se
snažím přijet do Zlína vždy na Prvního máje,
kdy je pro veřejnost otevřena i naše vila. Tady
mám možnost se setkat s lidmi, popovídat si
s nimi a s pamětníky také zavzpomínat na
dávné časy. Většinou však do Zlína jezdím
spíše pracovně kvůli naší nadaci, která mi
dělá radost, také kvůli univerzitě a ještě se
vždycky podívám, jak nám jdou obchody.
Když jste u toho vzpomínání, která místa
ve Zlíně jste měl nejraději jako kluk?
Já jsem si nejraději hrával se svými spolužáky v naší
velké zahradě. Lozili jsme po stromech a vůbec
vyváděli nejrůznější srandy. Hodně jsme také hrávali fotbal a tenis. Moc rád jsem ale také chodíval
do okolních lesů jen tak se procházet přírodou.

V zimě jsme zase často chodili lyžovat.
Máte tedy, jak se říká, zdravý kořínek.
Myslíte, že i díky tomu jste stále v dobré kondici? Přece jen to časté cestování
a přelétávání z jedné zemské polokoule
na druhou musí být dosti náročné. Kde se
ve Vás bere ta vitalita a životní energie?
To bude určitě tím, že mám po tatínkovi
moravské geny (smích).
Když se pohybujete ve světě, slýcháváte
často o České republice, nebo dokonce
o Zlínském kraji?
Ano. Před nedávnem se o Zlínském kraji hojně mluvilo v Bruselu v Evropském parlamentu. Je dobře, že i tento region se snaží prorazit
do Evropy, kde může hodně co nabídnout.
Tak tedy prozraďte, co Vás naopak nejvíce
potěšilo při poslední návštěvě v kraji.

INZERCE

10 ■ Okno do kraje / prosinec 2005

S nadšením sleduji rozvoj zlínské univerzity.
Zlín byl vždycky městem mladých už od dob
Baťovy školy práce. Takže s potěšením potkávám stále více studentů. Myslím, že univerzita je právě jedna z věcí, které Zlínský kraj
v budoucnu proslaví ve světě. Podobně jako
zdejší specialisté – oční lékaři.
Právě u nich jste si nechal zhruba před
rokem provést operaci očí. Proč jste se
svěřil do rukou právě českým lékařům?
Víte, já mám v Torontu v nemocnici velkou protekci. Pomáhali jsme totiž finančně při její výstavbě. Takže, když mám nějaký problém, můžu přijít
i po pracovní době a lékaři mě prohlédnou. Jsou
tam stejně skvělí lékaři jako tady. Do Zlína jsem
ale přijel na operaci díky skvělému doporučení
na zdejší doktory. A jak vidím, všechno dopadlo
výtečně. Ještě bych se ale potřeboval zbavit brýlí
na čtení novin (smích).


Liška Bystrouška sbírá ocenění i za hranicemi kraje

Liška Bystrouška v podání Jitky Joskové.

Uherské Hradiště - Téměř každá
začínající herečka sní o roli
shakespearovské Jůlie. Po letošní sezoně Slováckého divadla
v Uherském Hradišti by vůbec
nebylo divné, kdyby se tento
profesní sen výrazně změnil
a téměř každá začínající herečka
zatoužila po příležitosti, jakou
dostala Jitka Josková – zahrát si
Lišku Bystroušku.

Právě stejnojmenná inscenace
s podtitulem Příběhy krve v režii
J. A. Pitínského proslavila divadelnictví Zlínského kraje po celé
republice. Vedle druhého místa
v anketě o Divadlo roku si na
podzim z Prahy režisér přivezl
cenu za nejlepší činoherní inscenaci v České republice.
„Každé divadlo, kde režíruje pan
Pitínský, už dopředu může počí-

Eva Urbanová zazpívá ve Zlíně
Nejúspěšnější a zároveň nejpopulárnější česká
operní diva Eva Urbanová, sólistka Metropolitní opery v New Yorku letos vyrazila na předvánoční koncertní turné. Vystoupení proběhne
v devíti městech v České republice a na Slovensku. Je potěšující, že jedním z nich je i Zlín,
kde klenot české opery, jak je paní Urbanová
nazývána, vystoupí 15. prosince ve sportovní
hale Novesta. Světoznámá pěvkyně připravila
repertoár od Händela, Wagnera až po Dvořáka
a Smetanu. Při ojedinělém koncertu ji doprovodí Moravská filharmonie Olomouc vedená
dirigentem Františkem Preislerem. Zazní také
nejznámější vánoční koledy či skladba Ave
Maria v interpretaci hostující Terezy Mátlové.
Loutkáři slavili sté narozeniny
V listopadu oslavil loutkářský soubor Klubíčko z Napajedel neuvěřitelné sté narozeniny.
Toto jubileum ho řadí mezi prokazatelně nejstarší spolky v republice. Oslavy v Napajedlích
dostaly podobu přehlídky loutkohereckých
souborů z celé republiky, kterou doprovází
kouzelná, bohatě navštěvovaná výstava loutek
v místním muzeu. „Soubor má asi 350 loutek,
především velkých marionet, některé vystavené opravdu pochází až z roku 1905,“ řekla
Dagmar Kouřilová, vedoucí souboru. Současný soubor čítá patnáct členů a repertoár tvoří
hry pro nejmenší diváky, nyní je to pohádka Tři
zlaté vlasy děda Vševěda.

tat s tím, že bude mít na repertoáru výjimečnou inscenaci,“
řekl ředitel Slováckého divadla
Igor Stránský a dodal: „Ale jen
některé scény dokáží zaujmout
v celorepublikovém měřítku.
Netušili jsme, že se s Bystrouškou dostaneme na absolutní
vrchol u nás, ale věděli jsme, že
máme kvalitní herecký soubor
a ve Slováckém divadle vládne
jedinečná atmosféra. A to také
rozhodlo.“
Půl roku po premiéře, která byla
v listopadu 2004, odjeli divadelníci z Uherského Hradiště na
Mezinárodní divadelní festival
evropských regionů do Hradce
Králové. Odtud vedla cesta na
největší festival u nás – Divadlo
v Plzni. I tady herci slavili úspěch.
„Už jsem viděl mnoho inscenací
po celém světě, ale něco tak
silného, jako je Liška Bystrouška, to ještě ne,“ nešetřil chválou
významný divadelní odborník
Kari Senius z Finska.


INZERCE

KULTURA

Zlínské muzeum voní Vánocemi
Zlín - Vánoční atmosféru se podařilo v prostorách
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně vykouzlit
kurátorce Blance Petrákové. Výstava, kterou pro
návštěvníky připravila od 3. prosince, by určitě zasloužila Vaši pozornost. Jmenuje se Veselé
Vánoce a líbí se nejen dětem.
Základ výstavy tvoří pohled na mikulášský
a předvánoční trh na malém městě. Trhovecké stánky nabízí zboží, dárky a pamlsky, typické pro předvánoční nabídku na
počátku a v první třetině minulého století.


Velká vánoční výstava Vizovice

Zámeckou galerii rozjasnily vánoční ozdoby.

Vizovice - I když se vizovický zámek uložil k zimnímu spánku, v předzámčí je denně živo. V tamní
galerii Celebra je totiž právě k vidění Velká vánoční výstava. Návštěvníci zde najdou ukázky zdobení vánočních stromků skleněnými, ručně malovanými baňkami z Jasenné. Nechybí ani betlémy
z „domácího“ Vizovického pečiva nebo z kukuřičného šustí ze vzdálenějších Vnorov a spousta
dalších vánočních dekorací. Otevřeno je denně,
včetně víkendů od 9 do 17 hodin.
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JARMARKY OHLÁSILY PŘÍCHOD VÁNOC

Snad v každé větší obci ve Zlínském kraji se v předvánočním období konají tradiční jarmarky.
Například přímo v krajském městě se s heslem Pod
vánoční stromeček namaluj si zvoneček, se akce uskuteční ve dnech 15. - 22. prosince na náměstí Míru. Lidé
tam naleznou stánky s řemesly, vánoční sortiment, chybět nebude prodej vánočních stromků a živých kaprů.
Jako absolutní novinka bude letos poprvé i stánek s pravou domácí zabíjačkou.
„Další překvapení jsme připravili pro děti. Na náměstí
bude umístěna schránka na dopisy pro Ježíška a rovněž dřevěný Betlém v životní velikosti. Aby toho nebylo
málo, na pódiu vystoupí děti a dospělí z obce Držková
s originálním živým betlémem. O zábavu se dále postarají lidové soubory z regionu, které zatančí a zazpívají
vánoční koledy,“ uvedla mluvčí zlínské radnice Dana
Daňová.
Největší novinkou letošního jarmarku je Vánoční dílna
pro děti i dospělé v prostorách radnice. Děti i dospělí
můžou malovat na sklo a hedvábí, odlévat plovoucí svíčky, tvořit ozdoby z větviček nebo zdobit svícny. Správnou atmosféru zpříjemní vánoční hudba. 

DOVOLENÁ V BÍLÝCH KARPATECH
Ne každý obyvatel Zlínského kraje ví, že zimních
radovánek si může dosyta užít i nedaleko svého
bydliště. Ideální podmínky k tomu nabízí celý region
Bílých Karpat.
Jejich hlavní centrum se nachází na Uherskobrodsku, v Luhačovickém Zálesí a v oblasti jižního
Valašska. Týká se to hlavně sjezdového lyžování.
Na Uherskobrodsku jsou tři zimní střediska - Lopeník-Mikulčin vrch, Strání-Velká Javořina a sjezdovka
v Nezdenicích. V průběhu zimy se tady uskutečňují
také zajímavé kulturní akce, jako je tradiční silvestrovský přechod Bílých Karpat, který končí slavnostním zapálením Vatry přátelství na náměstí ve Strání,
nebo festival masopustních tradic Fašank ve Strání,
který se koná v únoru.
Ve Valašských Kloboukách se zimní dovolená dá prožít ve dvou rekreačních zařízeních postavených nad
městem - Jeleňovské a Královci. Možnosti běžeckého lyžování jsou mnohem širší a pěkné trasy najdete
prakticky ve všech částech Bílých Karpat.


POZVÁNKA NA AKCE:
KROMĚŘÍŽSKO
Muzeum Kroměřížska
Česká ilustrační tvorba pro děti
15. 11. 2005 - 5. 2. 2006,
9 - 12, 13 - 17 hodin, mimo pondělí
Holešovská galerie
Nikola Bodnár - Krajiny, portréty
14. 12. 2005 – 21. 01. 2006
UHERSKOHRADIŠŤSKO
Reduta, Uh. Hradiště
Ježíškova dílna
18. – 19. 12. 2005, 9 – 16 hodin
Kostel sv. Františka Xaverského
Benefiční koncert cimbálové
muziky Harafica s hosty
25. 12. 2005, 15 hodin
Benefiční koncert rockového
pěveckého sboru Svatý Pluk
26. 12. 2005, 15 hodin
Bazilika sv. Cyrila a Metoděje,
Velehrad
Štěpánský koncert Hradišťanu
26. 12. 2005, 17 hodin
Slovácké muzeum Uh. Hradiště
Výstava XXVII. ročníku celostátní
fotosoutěže TSTTT
26. 11. 2005 – 18. 12. 2005
Výtvarná tvorba dětí MŠ regionu
„Pohádka očima dětí“
20. 12. 2005, 10 hodin, Klub kultury
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Jana Kubínová - vánoční výstava
24. 11. 2005 – 15. 1. 2006
Vánoční koncert smíšeného
sboru Svatopluk
16. 12. 2005, 17 a 19:30 hodin, Klub
kultury
VSETÍNSKO
Malá Galerie M-Klub Valašské
Meziříčí
Jan Jemelka - Grafika
8. 12. 2005 - 29. 1. 2006
9 – 12, 13-17 hodin
Muzeum v přírodě – Rožnov pod
Radhoštěm
Dřevěné městečko
Živý betlém
17. a 18. 12. od 17 hodin
Štěpánská koleda
26. 12. 2005 ve 14 a 16 hodin
Tradiční vánoční koncert
v kostelíku sv. Anny
Slavnostní zvonění na závěr
jubilejního roku
31. 12. 2005
ZLÍNSKO
Dům umění Zlín
Klenoty slovenského moderního
malířství 1910-1949
30. 11. 2005 – 05. 03. 2006
9 - 12, 13 – 17 hodin, mimo pondělí

Hvězdárna Zlín
Stanislav Mlýnek: „Horolezci,
polárníci, cestovatelé a dobrodruzi“
2. 12. 2005 - 31. 01. 2006
Zámek Zlín - 2. patro
České umění 2. poloviny 20.
století ze sbírek Krajské galerie
výtvarného umění ve Zlíně
12. 10. 2005 – 30. 4. 2006
9-12, 13-17 hodin, mimo pondělí
Jaroslav Veris. Petit Testament.
7. 12.2005 - 5.2.2006
9 - 12, 13 - 17 hodin
mimo pondělí
Aula Academia centra Univerzity
T. Bati na Mostní ulici ve Zlíně
Vánoční koncerty smíšeného
pěveckého sboru Dvořák Zlín
19. 12. 2005 v 16 a v 19.30 hodin
Kostel sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně
Vánoční varhanní koncert
28. 12. 2005 v 19.30 hodin
Muzeum jihovýchodní Moravy
Zlín
hlavní výstavní sál
Veselé vánoce
3. 12. 2005 - 6. 1. 2006
přednáškový sál
Předvánoční zastavení
18. 12. 2005 v 15 hodin

SPORT

Z regionálních rivalů se více daří Zlínu
Zlín, Uh. Hradiště - Velmi rozdílně
hodnotí podzimní část sezony zástupci Zlínského kraje
v první fotbalové lize. Zatímco
v klubu FC Tescoma Zlín vládne
mírný optimismus, v uherskohradišťském 1. FC Slovácko zklamání.
Zlínu se vůbec nevydařil vstup
do sezony a začalo se o něm
mluvit jako o kandidátu na
sestup. „Začátek byl špatný,
poznamenala nás hned domácí
porážka v prvním kole s Blšany. Postupně jsme se ale chytili
a vývoj byl pozitivní,“ stručně
zhodnotil podzim ředitel Zlíňanů Josef Duda. Na jaře podle něj
budou dál pracovat na splnění

předsezonního cíle.
„A tím je pěkná hra
a umístění v lepší
polovině tabulky,“
prohlásil.
V Uherském Hradišti však zatím spokojenost nevládne. Tamní mužstvo
chtělo útočit na
evropský
pohár,
blíže má ale k druhé lize. „V začátku
sezony nás hodně přibrzdily
příušnice, chybí nám také notná
dávka štěstí. Na něj se ale nevymlouváme,“ upozornil mluvčí uherskohradišťského klubu Marek Jurák.

Potvrzovat ambice se fotbalistům Uherského Hradiště daří
alespoň v domácím poháru.
„Postoupili jsme do čtvrtfinále,“
upozornil Jurák na fakt, že letošní
sezona zdaleka není ztracená. 

Vsetínský hokej se nachází v krizi, ale jen sportovně
Vsetín - Hráči klubu Vsetínská
hokejová zažívají nejhlubší krizi
za dobu svého účinkování v extralize. Šestinásobný český mistr
je v tabulce poslední a víc než
na play off už musí myslet na to,
jak se vyhnout baráži o udržení
v elitní soutěži.
„Situace je určitě špatná, ale
dokud bude nějaká šance na
play off, tak se o ni popereme,“
neztrácí bojovného ducha trenér Břetislav Kopřiva. Sám si
ale uvědomuje, že úspěchem
Valachů v této sezoně bude už

to, když se vyhnou baráži. Jeho
mladé mužstvo má totiž problém: nedává branky.
„Dát branku je velmi složité,
často se o úspěchu v útoku rozhoduje už při přihrávce z obranného pásma. Naši hráči jsou
šikovní, zatím ale sbírají zkušenosti. Jejich čas teprve přijde,“
vysvětluje Kopřiva, proč jeho
celek dosud nenašel produktivního střelce.
Toho ale trenéři společně s představiteli nového majitele, kterým je ruská společnost Atlantik,

VÁNOČNI CENA: ÚSPĚCH DOMÁCÍCH
Tradičně ve skvělou podívanou se proměnil
42. ročník plaveckých závodů o Vánoční cenu,
který proběhl ve zlínském pětadvacetimetrovém bazénu. V solidní konkurenci se neztratili
ani domácí plavci SK Zlín.
Právě pro závodníky domácího oddílu je „Vánočka“ jedinečným závodem. „Jedním slovem to je
tradice,“ poukázal prsař Daniel Málek na fakt,
že zlínský mítink je vůbec nejstarším pohárovým závodem v České republice. „Naši plavci se
můžou ukázat před svými rodinami a přáteli. Je
to pro ně určitě jiné, než startovat na závodech
v jiných městech,“ prozradil šéftrenér SK Zlín
Petr Přikryl.
Právě Daniel Málek patří se svou klubovou kolegyní Marcelou Kubalčíkovou k nejúspěšnějším
účastníkům Vánoční ceny. Přestože svá prvenství počítá na desítky, nejvíce si váží třetího
místa z roku 1993. „Tehdy jsem teprve pronikal
mezi českou špičku. Plaval jsem na sedmé dráze
a dohmátl třetí. Bylo to pro všechny obrovské
překvapení. Teprve po tomto umístění si mě
konkurence pořádně zapamatovala,“ vzpomínal
veleúspěšný český prsař.


intenzívně hledají. „V Česku ale
není kde brát. Když je někdo
kvalitní, klub si ho podrží,“ krčí
rameny Kopřiva a nevylučuje, že
možná přijdou zahraniční posily. „V každém případě chci mít
mužstvo posílené do třetího ledna,“ je nekompromisní Kopřiva.
Zatímco sportovně klub skomírá, po stránce ekonomické
je z nejhoršího venku. Nový
majitel přinesl potřebný klid.
„V tomhle se situace obrátila
k lepšímu. Hráči dostávají, co mají
nasmlouvané,“ těší Kopřivu.


Kuželkáři Luhačovic doma neporazitelní
Luhačovice - Kuželkáři Sokola Kare Luhačovice se
po dvou nevydařených sezonách vrátili mezi aspiranty na medailové příčky. Příčiny jsou dvě: návrat
opory Theodora Marančáka a neporazitelnost
v domácím prostředí.
Kuželkáři z lázeňského městečka patří mezi tradiční účastníky první ligy. V posledních dvou letech
se jim však nedařilo a hráli o záchranu mezi elitou.
„Odešel nám Marančák a tím jsme kromě jeho
bodů přišli i o pohodu v týmu. Logicky přišly horší
výsledky,“ přiznal hrající trenér Petr Kudláček.
Teď už je ale Marančák zpátky a Luhačovice opět
atakují čelo tabulky. Jejich mistrovské ambice sice
zchladily dvě porážky, medailové cíle ale zůstávají.
„Případný útok na první místo se nám dost zkomplikoval. Do třetího místa ale chceme skončit určitě,“ potvrdil Kudláček.
Zatímco v kuželnách soupeřů Luhačovští občas
klopýtnou, doma jsou zatím neporazitelní. Kromě vlastních herních kvalit jim kuriozně pomáhá
i nový tvar kuželek. „Řády teď povolují nový typ
kuželek. Ten je baňatější než typ předchozí a dá
se lépe srazit,“ vysvětlil jednu z příčin luhačovické
domácí neporazitelnosti hrající trenér Kudláček .

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
▪ Ragbisté Zlína přezimují na pátém místě
sedmičlenné první ligy. Trenér Martin
Dosoudil s tímto umístěním příliš spokojen není, protože nezaručuje postup
do play off. Pro jarní část sezony proto
vyhlásil jednoznačný cíl: posunout se
minimálně na čtvrté místo, ze kterého se
postupuje do vyřazovacích bojů v druhé
nejvyšší soutěži. K posunu v tabulce má
pomoci i plánované soustředění týmu
v Anglii, které by se mělo uskutečnit
těsně před zahájením jarních odvet v
březnu příštího roku.
▪ Házenkáři Napajedel v extralize nebojují
jen o body, ale i o rekonstrukci své haly.
Ta zatím nemá parametry požadované
pro nejvyšší soutěž, proto napajedelští
házenkáři musí své domácí zápasy hrát
v Otrokovicích. Pokud se ale družstvo
v extralize udrží, bude to podle vedení
klubu jasný signál pro napajedelskou
radnici, že se vyplatí rekonstruovat místní halu. Pokud k tomu dojde, budou se
moci házenkáři představit i svým fanouškům v Napajedlích.
▪ Rallyový jezdec Roman Kresta skončil
v továrním týmu Ford. V jeho barvách
už nebude v příští sezoně mistrovství
světa jezdit ani Krestův letošní kolega
Toni Gardemeister, šéf týmu Malcom
Wilson totiž vsadil na novou dvojici
Marcus Grönholm a Mikko Hirvonen.
Přestože Kresta strávil ve Fordu pouze
rok, považuje své působení u tohoto
týmu za úspěšné. V celkovém hodnocení
obsadil osmou příčku.
▪ Zlínským volejbalistům se zatím
nedaří plnit předsezonní plány. Místo v lepším středu tabulky extraligy se nachází v její horší polovině.
Zklamání z dosavadního vývoje trenér
a manažer Roman Macek nezastírá.
„Chybí nám body z domácích utkání s
Kladnem a Českými Budějovicemi. Venku jsme určitě měli vyhrát v Benátkách
nad Jizerou,“ vypočítal nejpalčivější
ztráty. Cíle pro tento ročník soutěže ale
Zlín zatím nemá důvod měnit. „Chceme
postoupit do play off,“ zopakoval klubové
ambice Macek.
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ZÁBAVA
Soutěžíme o discman s USB vstupem a 5x tričko.
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. 12. 2005 včetně. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: discman - 127. došlá správná
odpověď vyhrává, trička - 21., 53., 79., 99., 185. došlá správná odpověď vyhrává. 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.
TAJENKA: Okno do kraje, magazín o „tajenka č. 1 a 2“. Od prosince každý „tajenka č. 3, 4 a 5“.

SOUTĚŽ

Vyhrajte digitální fotoaparát!
Vážení čtenáři,
v každém vydání magazínu Okno do kraje pro
vás připravujeme soutěž o hodnotné věcné ceny.
První soutěžní úkol, který jsme pro vás připravili,
je ryze vánoční:
Složte vlastní krátkou koledu, pořekadlo či báseň
s vánoční nebo novoroční tématikou. V textu se
musí v jakékoliv podobě objevit zmínka o třech
nejvýznamnějších regionech Zlínského kraje, tedy
Slovácku, Valašsku a Hané.
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Odbornou porotou, která bude všechna obdržená
dílka vyhodnocovat, se stanou žáci třídy 9. C ze
Základní školy Kvítková ve Zlíně.
Své příspěvky posílejte na adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín
nebo na e-mail: soutez@oknodokraje.cz
Nejoriginálnější příspěvek odměníme věcnou
cenou - digitálním fotoaparátem Olympus FE-100
4,0 MP, 2, 8x zoom.
Jméno výherce zveřejníme na internetových
stránkách magazínu www.oknodokraje.cz.
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elektronická podoba magazínu:

www.oknodokraje.cz
pravidelná anketa, archiv, informace přímo do mailu

