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Že by už lidovci
o věřící voliče
nestáli?
Jana
Fuksová

redaktorka
MF DNES

V

ždycky to ve Zlínském
kraji měli nejlepší.
KDU-ČSL tady lidé volili často a hojně, jelikož právě
tady žije nejvíce věřících ze
všech krajů v zemi.
Pravda, jsou většinou starší.
Ale na druhou stranu také spolehlivější, na rozdíl od mladších tolik nerebelují, jsou tradiční a spoléhají na to, že strana, která má v názvu křesťanství, bude dodržovat zásadní
Desatero.
Právě starší a věřící voliči
ale zřejmě současnému omlazenému vedení lidovců tak trochu vadí. Rádi by mladší.
A aby je nalákali a řekli, že
už nejsou jen stranou pro pánbíčkáře, rozhodli se, že si změní název. Prý o tom vedou intenzivní diskuse. Jednak už nebudou československou stranou, ale pouze českou. Bude to
kratší a také pravdivější, říkají.
Po dvaceti letech navíc chtějí vypustit slovo křesťanská.
V konečném důsledku je to
asi jedno. Ve straně už dávno
nejsou jen věřící, a že by právě
lidovci byli ztělesněním božích přikázání, se také říct
nedá.
Nicméně pokud k tomu dojde, ve Zlínském kraji se jejich
voličská základna nejspíš citelně sníží.

ÚTERÝ 14. SRPNA 2012
WWW.IDNES.CZ

Oprava důležité
cesty potrvá
také celý říjen
Budeme se snažit být rychlejší a skončit dříve, slibovali původně silničáři při
rekonstrukci silnice mezi Kunovicemi a Uherským Ostrohem. Práce ale nabraly
naopak zpoždění. Silničáři ujišťují, že vše stihnou podle plánu do 30. října.
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES Silnici z Kunovic přes Ostrožskou Novou Ves
do Uherského Ostrohu využívají
den co den tisíce lidí mířících do
Uherského Hradiště nebo opačným směrem na Břeclav.
Toto léto však zažívají řidiči
útrpné cestování, stejně jako obyvatelé obcí na objízdných trasách.
A potíže jim jen tak neskončí, stejně jako podnikatelům, kteří naopak čekají, až po nové silnici konečně začnou přijíždět zákazníci,
kteří jim zoufale chybí.
Z okolí silnice přicházejí informace, že jedna z letošních největších a nejnákladnějších rekonstrukcí ve Zlínském kraji nejde tak,
jak podle plánu měla jít.
„Dostali jsme informace, že
vznikl určitý skluz. Původně měla
být do konce června hotová vozovka s finálním podkladem s výjimkou dvou mostů,“ říká místostarosta Uherského Ostrohu Ivan Klauda.
Pohled do terénu přitom ukazuje, že nová vozovka je zatím jen na
několika málo místech.
Podobně potvrzuje zpoždění

také starosta Ostrožské Nové Vsi
Stanislav Tureček.
„Práce nabraly zpoždění, a to
kvůli delším jednáním s plynaři
a s telekomunikacemi. Navíc my
jsme měli na třech místech problém s kanalizací, která je společná pro odvodnění silnice i odkanalizování odpadů v domech,“ vysvětlil starosta.
Oba starostové ale spoléhají na
slib silničářů, že k žádnému prodloužení rekonstrukce nedojde.
„Myslím, že druhá část rekonstrukce není tak náročná a všechno
bude hotové podle plánů,“ avizoval Klauda.

Ostrožská Nová Ves
dosáhla také opravy centra
Starosta Ostrožské Nové Vsi je navíc velmi rád, že právě v těchto
dnech započaly práce také na úpravě silnice v centru obce. Ředitelství silnic a dálnic s nimi vůbec nepočítalo, místní lidé ovšem byli velmi rozčileni, protože by to znamenalo příští rok opět obec uzavřít
a začít s novými pracemi.
„Jsme velmi šťastní, že se nám

nakonec podařilo prosadit také
tuto rekonstrukci,“ uvedl Tureček.
V těchto místech začali silničáři
mimo jiné s rozšířením vozovky,
vybudováním odbočovacího pruhu na Ostrožskou Lhotu, zřízením
čtyř přechodů a postavením dvou
autobusových zastávek.
Jak to tedy vypadá s termínem
dokončení celého úseku od Kunovic po Ostroh a co se přesně odehrává při rekonstrukci? Když se
MF DNES zajímala o odpovědi na
Ředitelství silnic a dálnic, uslyšela
pouze ujištění, že žádné větší problémy prý nenastaly.
„V daném úseku probíhá stavba
standardním způsobem. Zatím nevíme o závažných problémech, které by měly mít dopad na termín
stavby, řešíme pouze běžné provozní záležitosti provázející každou takovou stavbu,“ tvrdí mluvčí
silničářů Nina Ledvinová, která dokonce nevyloučila, že práce skončí
dříve. „Zatím platí termín 30. října.
Pokud by se nám podařilo termín
zkrátit, budeme to vědět až tak za
měsíc,“ podotkla.
Radek Bartoníček

Objektivem čtenářů Výběr fotek publikovaných na Rajce.net

Koňská show

Na ranči v Jankovicích se
uskutečnil jeden ze závodů
premiérového ročníku
Středomoravského
westernového poháru.

Co nejrychleji Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách, vítězové celého
poháru budou vyhlášeni 8. září v Polkovicích. 4x foto: Josef Čech, 1pepa.rajce.net
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Radio Èas je stále nejposlouchanìjší na Moravì.
Nejnovìjší výsledky oficiálního prùzkumu poslechovosti rozhlasových stanic – Radio
Projekt opìt potvrdily dlouhodobý trend – na vedoucí pozici mezi moravskými rádii se
už øadu let drží Radio Èas s velkým náskokem pøed ostatními stanicemi.
Pravidelné výsledky mìøení poslechovosti rádií pøinášejí vždy nìco nového, jedna vìc se ale
dlouhodobì nemìní: nejposlouchanìjším moravským rádiem je Radio Èas. To si teï každý
týden naladí 539 tisíc posluchaèù. Radio si navíc drží svou pozici druhé nejposlouchanìjší
regionální rozhlasové stanice v ÈR.

Posluchaèi tráví se svým oblíbeným Radiem Èas pøes 4 hodiny dennì. I to je dùkazem toho,
jak je stanice hluboce zakoøenìna v životì Ostravska, Slezska, Valašska, Zlínska,
Olomoucka, Brnìnska i Slovácka. „Èas je pohodové moravské rádio. Vysílá písnièky, které
všichni znají, mají rádi a rozumí jim, protože vìtšina z nich je èesky nebo slovensky. Zprávy
jsou zamìøeny na místní informace, aby se lidé rychle dovìdìli o všem dùležitém a
zajímavém ze svého bezprostøedního okolí. Žijeme s našimi posluchaèi a blízkost
každodenním bìžným radostem a starostem lidí je naše motto.“ øíká Michal Pistolas,
programový øeditel.
Radio Èas opravdu žije se svými posluchaèi, nejen prostøednictvím rozhlasového pøijímaèe,
ale také vyráží pøímo za nimi, na nejvìtší a nejvýznamnìjší akce na Moravì. Stejnì jako v
pøedchozích letech je tak partnerem dalšího roèníku Dnù NATO a Dnù Vzdušných sil AÈR,
což je s pøevahou nejnavštìvovanìjší dvoudenní akce v celé Èeské republice. Vloni se sjelo
na ostravské letištì skoro ètvrt milionu divákù. A také letos, 22. a 23. záøí se mùžeme tìšit na
nezapomenutelnou podívanou, kterou všem zprostøedkuje i Radio Èas. Rovnou z Mošnova
bude vysílat pøímý pøenos celého programu na speciální frekvenci 88,6 FM. Díky tomu lidem
z dìní na obloze nic neunikne a vzdušnou show tak mùžou sledovat i ti, kteøí se budou k letišti
teprve blížit. A hlavnì by si nikdo nemìl doma zapomenout sluchátka ke svým mobilním
telefonùm, aby si mohl program naladit pøímo na akci. Na letišti bude mít Radio Èas taky své
mobilní studio. Návštìvníci tak budou mít jedineènou šanci potkat se s oblíbenými
moderátory a redaktory Radia Èas a ke známým hlasùm si pøiøadit i tváøe, vyfotit se s nimi
nebo si popovídat.
Na podzim pøipravuje Radio Èas pro své posluchaèe další velký projekt, tradièní koncerty u
pøíležitosti oslavy svých narozenin. Megakoncerty pro všechny bezva lidi probìhnou hned ve
tøech mìstech.
Ostrava 17.listopadu,ÈEZ Aréna
Brno, 1. prosince, BVV
Zlín, 8. prosince, hala Euronics

