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Zlínská radnice bude mít vlastní jednotku hasičů z povolání. Bude se sice formálně jednat o sbor 
dobrovolných hasičů, činnost ale budou vykonávat jako své zaměstnání a jejich technika bude takřka 
srovnatelná s výbavou jejich profesionálních kolegů z Hasičského záchranného sboru.

V kraji přibylo silnic druhé a třetí třídy ve výborném stavu. Zatímco v roce 2005 jich bylo 137 kilo-
metrů, o rok později to bylo již 267 kilometrů. V havarijním stavu je 506 kilometrů. Celkem je v kraji asi 
1780 kilometrů silnic druhé a třetí třídy.

Stavba silnice mezi Valašským Meziříčím a Palačovem se v roce 2007 zastaví, stát nenašel peníze. 
Stavbaři obnoví práce na silnici, která se má stát součástí rychlostní komunikace R35, asi v roce 2008.

Průměrná mzda v kraji za období od ledna do září letošního roku byla 16.889 korun, o šest pro-
cent více než vloni. Průměrná mzda v ČR byla 19.635 korun. Méně než ve Zlínském kraji brali lidé v Kar-
lovarském, Královéhradeckém, Pardubickém a Olomouckém kraji.

V prosinci byly zprovozněny další úseky cyklostezek na Uherskohradišťsku. Asi o půl kilometru 
je nyní delší cyklostezka u Ostrožské Lhoty, další stovky metrů pak přibyly na trase mezi Kunovicemi 
a Uherským Hradištěm.

Nadprůměrně vysoké teploty na podzim a v závěru roku ovlivnily hospodaření tepláren ve Zlínském 
kraji. Atel Energetika Zlín i Teplárna Otrokovice v roce 2006 dodaly svým odběratelům méně tepelné 
energie než v předchozím roce. První tři měsíce roku přitom teplárnám přinesly zvýšený odbyt, situace 
z podzimu a úvodu zimy ale tyto dobré výsledky vymazala. 

Občanské sdružení Matice Velehradská vzniklo na konci loňského roku ve Velehradu, který se řadí 
k nejvýznamnějším poutním místům v České republice. Občanské sdružení navazuje na Cyrilometoděj-
ské družstvo Velehrad, které bylo v roce 1948 zrušeno. Jeho cílem je především správa Velehradu a jeho 
přerod v evropské duchovní místo.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané, 
na prahu nového roku 2007 Vám chci v první řadě popřát, abyste byli 
šťastni v osobním životě, dařilo se vám ve vašich profesích a také vaše 
děti měly úspěchy a dělaly vám radost.
Na následujících řádcích bych rád shrnul několik nejdůležitějších 
událostí v našem regionu za rok 2006 a také zmínil, co důležitého nás 
čeká v příštích měsících. V loňském roce jsme pokračovali v navazo-
vání partnerských vztahů se zahraničními regiony. Jde o aktivity, kte-
ré otevírají dveře pro to nejpodstatnější – pro obchodní spolupráci 
přinášející ekonomický rozvoj a nové příležitosti pro podniky.  
Uplynulý rok byl také rokem silnic. Intenzivně pokračuje budování 
dálnice do našeho kraje, otevřeli jsme obchvat Otrokovic, který je 

první dálniční komunikací v našem regionu. Na dálnici D1 u Vyškova  je konečně umístěna cedule se 
směrovkou na město Zlín, tedy do našeho kraje. Jak často říkám, jsme již na mapě evropských silničních 
tras, což je důležité. 
Za posledních dvanáct měsíců jsme rovněž udělali velký pokrok v přípravě průmyslové zóny v Holešo-
vě, kterou ve spolupráci se státem a agenturou CzechInvest připravujeme pro strategického investora 
a několik menších investorů. Jde o projekt, který v budoucnu jednoznačně prokáže své přínosy. Mohl 
bych vyjmenovávat řadu dalších důležitých věcí. Třeba to, že se naprosto jasně ukázalo, že transformo-
vané nemocnice hospodaří efektivněji a poskytují kvalitnější služby pacientům. 
Zmíním však ještě jedno téma, které je důležité. Velmi poctivě jsme se zabývali přípravou kraje i naší 
země na plánovací období let 2007 až 2013 v Evropské unii. To je pro nás příležitostí k získání dalších 
peněz na rozvoj regionu, a tedy ke zvýšení naší konkurenceschopnosti. Byli jsme krajem, který hrál 
jednu z hlavních rolí v této přípravě mezi všemi regiony. Většina z toho, co jsem vyjmenoval, bude 
pochopitelně pokračovat i v roce letošním. Jsem přesvědčen, že výsledky budou v našem kraji v prů-
běhu několika let viditelné a realizované investice v mnoha oblastech všichni poznáme na zlepšující se 
kvalitě našeho života. 
Věřím také, že v následujících měsících opět významně pokročí výstavba dálniční sítě do našeho regi-
onu i do krajského města, smlouva s dodavateli na dalších více než šest kilometrů byla podepsána 
před několika dny. Tyto kroky společně s podporou vzdělávacích institucí působících v našem kraji 
a rozvojem vzdělanosti významně přispějí v dalších letech k hospodářskému růstu regionu se všemi 
souvisejícími efekty.
Zkrátka, také letos nás čeká spousta důležité práce, zajímavých událostí a určitě také příjemných chvil.
Proto Vám chci ještě jednou popřát pevné zdraví, hodně fyzických i duševních sil a v novém roce 2007 
jen to nejlepší.
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ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Kroměřížské nádraží dostalo nový kabát
Kroměříž – Moderně zařízenou budovu 
využívají od počátku prosince cestující na 
vlakovém nádraží v Kroměříži. Rekonstruk-
ce nádražního objektu si vyžádala několik 
milionů korun. Památkově chráněná budova 
nyní disponuje například novými pokladna-
mi i dvěma prodejnami. Byl vybudován také 
informační systém. „Stavebními úpravami 
bylo také vytvořeno důstojné zázemí pro 
provozní i administrativní zaměstnance. Ve 
druhém nadzemním podlaží vznikly noc-
ležny a kancelářské prostory, v přízemí pak 
nové osobní pokladny se zázemím. Staveb-
ně byly rovněž upraveny prostory dopravní 
kanceláře. Veškeré práce přitom probíhaly za 
plného provozu,“ dodal mluvčí kroměřížské 
radnice Pavel Zrna. 

Ve Vsetíně vznikl další stacionář pro 
seniory
Vsetín – Další denní stacionář pro seniory, 
který bude určen zejména lidem s porucha-
mi  paměti a orientace, byl otevřen počát-
kem prosince v budově bývalé zvláštní školy 
ve Vsetíně. „Stacionář bude fungovat od osmi 
do šestnácti hodin a jeho kapacita bude pět 
až osm lidí,“ uvedl Dan Žárský z Diakonie ČCE, 
která stacionář provozuje. O seniory pečuje 
tým speciálně vyškolených odborníků, kteří 
mají dlouholetou praxi v oboru.

Valaši mají nový soud
Valašské Meziříčí – Nová pobočka Okres-
ního soudu ve Vsetíně byla v polovině pro-
since slavnostně otevřena v areálu bývalých 
kasáren ve Valašském Meziříčí. „Předchozí 
působiště bylo provizorní. Přesto jsme na 
tento moment čekali více než deset let,“ 
připomněl předseda okresního soudu Josef 
Kramář. Stavební úpravy nového sídla trvaly 
dva roky. Ministerstvo spravedlnosti za ně 
zaplatilo 115 milionů korun. „Budova pro-
šla kompletní rekonstrukcí. Její zadní část 
musela být dokonce stržena a znovu posta-
vena,“ uvedl předseda soudu. Výsledkem 
přestavby je moderní pracoviště, splňující 
veškeré technické a bezpečnostní normy. 
Výborně je řešen například interiér jednacích 
síní. Celkově se tak zlepší pracovní prostředí 
soudců.

Informační radary brzdí řidiče
Slovácko – Stále více informačních radarů 
instalují obce na Slovácku. Zařízení, která 
informují řidiče o jejich aktuální rychlosti, 
se tak stávají stále častějším jevem přede-
vším v úsecích, kde dochází k dopravním 
nehodám. Tento druh radarů sice nedokáže 
zaznamenat rychle jedoucí vozidlo pro 
potřeby policie, jeho psychologický efekt je 
však velmi účinný. Například v Hluku nebo 
v Uherském Hradišti obce zaznamenaly díky 
instalaci informačních radarů menší počet 
dopravních nehod.

Policie hlídala lesy na koních
Zlínsko – Do boje proti zlodějům vánoč-
ních stromků vyrazila policie na Zlínsku 
s novou metodou. Po lesích, především 
v okolí lesních školek, hlídkovali uniformo-
vaní policisté na koních. Jízdní policie se tak 
stala nedílnou součástí předvánoční takti-
ky, která pomohla úspěšně snížit množství 
ukradených vánočních stromků.

Většina velkých měst omezí výdaje
Zlín – Většina velkých měst v roce 
2007 omezí výdaje. Důvodem 
jsou rozsáhlé investice v před-
chozích letech, nové vedení rad-
nic chce také získat čas na stano-
vení priorit a přípravu projektů, 
na které mohou získat podporu 
z Evropské unie. Výjimku před-
stavuje Vsetín, který letos bude 
investovat stovky milionů korun. 
Větší kapitálové výdaje čekají 
i krajské město, peníze ale popu-
tují hlavně na dokončení již 
zahájených projektů.
Za projektový označuje rok 2007 
radnice ve Valašském Meziříčí. 
„Zaměříme se na přípravu stu-
dií a projektů. Investiční činnost 
bychom chtěli obnovit v roce 

2008,“ uvedl starosta Jiří Částeč-
ka. Město chce sestavit rozpočet 
ve výši asi 433 milionů korun, 
vedoucí odborů ale žádají o 130 
milionů korun více. To je ale pro 
radnici nepřijatelné. „Budeme 
šetřit, kde to jen půjde,“ dodal 
starosta města.
Omezení běžných i kapitálo-
vých výdajů čeká také Uherské 
Hradiště. Na investice by mělo 
směřovat asi 100 až 150 milionů 
korun. Město totiž v poslední 
době výrazně investovalo, hlav-
ně do přestavby bývalých kasá-
ren v centru města. K největším 
investicím bude patřit rekon-
strukce Základní školy Větrná či 
úpravy pohřebiště v Mařaticích. 

Investičně skromnější výhled má 
i kroměřížská radnice. Musí se 
totiž zaměřit na snižování dluhu 
za dosavadní investice.
Vsetín má naopak rozsáhlé plány. 
Chce realizovat stavbu logistické-
ho centra odpadů, které vznikne 
v areálu průmyslové zóny Bobr-
ky. Investice se bude pohybovat 
kolem 200 milionů korun. Kro-
mě toho město připravuje i další 
menší investice, celkem počítá 
s investicemi ve výši 325 milionů 
korun. Velké kapitálové výdaje 
bude mít i Zlín, je to ale způso-
beno dokončováním rozpraco-
vaných investic. Za poslední čtyři 
roky město investovalo asi 1,5 
miliardy korun.  (nej)

Domácnosti si připlatí za vodu a elektřinu, plyn zlevní

Opět po roce vyrazí do ulic měst a obcí v celé České republice od 2. do 7. ledna  
skupinky koledníků. V loňském roce vynesla Tříkrálová sbírka bezmála 55 mili-
onů korun. Nějštědřejší byli dárci v olomoucké diecézi, kam patří také Zlínský 
kraj. Koledníci vybrali 16 milionů korun. Peníze většinou využijí místní charity, 
část prostředků je určena i na humanitární pomoc. (nej), foto: David Kraus

STAVBA ROKU JIž POPÁTé

Zlín – Soutěž Stavba roku Zlín-
ského kraje, která vstupuje již 
do svého pátého ročníků, při-
náši několik novinek. Nejvyš-
ší ocenění, Cena Grand Prix, 
ponese ve svém názvu jméno 
zesnulého architekta Pavla 
Nováka. Někdejší hlavní archi-
tekt města Zlína stál u zrodu 
soutěže a byl také předsedou 
její odborné poroty. 
Stavbaři či investoři mohou 
přihlásit stavby dokončené 
letos. Vyhlášení se uskuteční 
v květnu 2007. Soutěž vyhla-
šuje Krajská stavební společ-
nost při Svazu podnikatelů 
ve stavebnictví spolu s Čes-
kou komorou autorizovaných 
inženýrů a techniků činných 
ve výstavbě a Českou komo-
rou architektů.  (nej)

Zlín – Hlouběji do kapsy budou 
muset příští rok sáhnout obyva-
telé Zlínského kraje. Více zaplatí 
za vodu a elektřinu, pouze plyn 
bude mírně levnější. 
Vyšší ceny vodného a stočného 
oznámily všechny vodárenské 
společnosti v kraji, nárůst se 
pohybuje od 5 do 13 procent. 
Nejvíce zaplatí za metr krychlový  
odebrané vody lidé v Otrokovi-
cích, celkem 60,45 Kč. Obyvatelé 
ostatních měst a obcí na Zlínsku 
budou platit 50,33 Kč. Vyšší cena 
v Otrokovicích je způsobena 
vyšším stočným. Obdobně tomu 
bylo již i v loňském roce.
Na Vsetínsku jsou ceny stanove-
ny na 48,51 Kč, v okresu Uherské 

Hradiště 51,14 Kč a na Kromě-
řížsku na 49,95 Kč. 
Nárůst cen vysvětlují vodáren-
ské společnosti vyššími náklady 
způsobenými stoupajícími cena-
mi energií a také surové vody. Na 
Vsetínsku se k tomu navíc přidá-
vá provoz nových vodohospo-
dářských zařízení, která vznik-
la například realizací velkého 
vodohospodářského projektu 
Čistá řeka Bečva.
Vyšší ceny vody by ale neměly 
domácnosti v roce 2007 příliš 
zatížit. Podle odhadu Zlínské 
vodárenské, která provozu-
je vodárenskou infrastrukturu 
na Zlínsku, zaplatí čtyřčlenná 
rodina měsíčně přibližně o 70 

korun více. Vyšší platby budou 
mít domácnosti v kraji i za elek-
třinu. Společnost E.ON, která 
zásobuje i celý Jihomoravský 
kraj, zvedne ceny o 8,7 procen-
ta. Dobrou zprávu má naopak 
pro své odběratele Jihomorav-
ská plynárenská, která záso-
buje mimo jiné i Zlínský kraj. 
Domácnosti zaplatí o 4,5 pro-
centa méně. Domácnosti s nej-
větší spotřebou, tedy ty, které 
plynem topí, mohou za rok 
ušetřit až 1200 korun. Snížení 
ceny umožnil posilující kurz 
koruny a také levnější ropa. 
Ceny plynu se ale mění každé-
ho čtvrt roku, takže již na jaře 
může být vše jinak.  (nej)
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Města a obce Zlínského kraje v novém roce slaví

Občané jsou hrdí
Obyvatelé jsou na historii svého 
města či obce většinou velmi 
hrdi a věnují případným osla-
vám patřičnou pozornost. Situa-
ce není jiná ani ve Zlínském kraji. 
Oslavy se pak liší u větších měst 
a menších obcí. Zatímco města 
často organizují oslavy velké-
ho formátu spojené s bohatým 
a delší dobu trvajícím kulturním 
programem, který je mnohdy 
završen třeba monstrozním 
ohňostrojem, na vesnici se slaví 
méně okázale a více lidově. Běž-
ným zvykem je vydávání pamět-
ních publikací či pořádání výstav 

fotografií z historie obce. Někdy 
se slavnostně světí obecní pra-
por a znak, jindy se dokonce 
slouží bohoslužba v kostele. 
Například při oslavách 650. výročí 
založení Valašských Klobouk trva-
ly velkolepé oslavy celý víkend. Do 
města přijely stovky návštěvníků 
i z jiných obcí z celé České republi-
ky. Město pojalo výročí velkoryse, 
takže o zábavu se starali populár-
ní umělci jako například slovenská 
skupina No Name.

Program se teprve připravuje
Například obec Veselá, okres 
Zlín, si v roce 2007 připomene 

šest set let od svého vzniku. Na 
červenec je u příležitosti tradiční 
poutě sv. Anny plánován napří-
klad sjezd rodáků. „Rádi bychom 
vydali také publikaci o historii 
a současnosti obce Veselá a urči-
tě připravíme i bohatý kulturní 
program. V současné době vše 
projednává zastupitelstvo,“ sdě-
lila pracovnice veselského obec-
ního úřadu Jitka Gregoříková. 
Ve většině obcí se ale konkrét-
ní program teprve připravuje 
a znám bude až později. Další 
obec zlínského okresu, Hostišo-
vá, plánuje oslavy šesti set deseti 
let od založení až na měsíc září. 
„Působí u nás například ochotnic-
ký divadelní soubor dětí i dospě-
lých, který se na přípravě oslav 
bude určitě podílet. Nedílnou 
součástí bude také setkání lidí, 
kteří se na Hostišové narodili,“ 
informoval starosta obce Milan 
Šesták s tím, že největší slavnost 
spojenou s vysvěcením obecního 
praporu organizovala Hostišová 
již před deseti leti, kdy si obec 
připomínala šest set let. 
V jiných obcích okresu Zlín, 
například v Březnici nebo Vlacho-
vě Lhotě, kde oslaví šest set deset 
a pět set devadesát pět let, se 
o přípravě oslav ještě nemluví. 
Podobná je situace i na Kromě-
řížsku, konkrétně třeba v obci 
Rusava, která oslaví tři sta 
padesát let, nebo v uherskohra-
dišťské obci Strání, která existuje 
již šest set padesát let. „Každý 
rok se slaví Den obce, takže 
oslavy určitě budou. Zřejmě 
zorganizujeme kulturní program 
na náměstí a po dohodě s pa-
nem farářem i mši svatou, ale 
zatím se o tom příliš nemluvilo,“ 
upřesnil Pavel Mimochodek, 
starosta obce Strání.

Oslavy výročí mohou trvat 
několik dní
Jednou z obcí, kde oslavy potr-
vají více než jeden den, je Louč-
ka na Vsetínsku. Tam si budou 
sedm set let od založení při-
pomínat celý jeden červnový 
víkend. „Oslavy zahájíme v pátek 
sousedským posezením. Hlav-
ní program obsahující průvod, 
folklorní vystoupení, mši, ohňo-
stroj či vystoupení žongléra 
bude v sobotu a v neděli. Víkend 
zpříjemní také hudba, a to jak 
dechovka, tak i moderní hudeb-
ní skupiny. Určitě také položíme 
pamětní věnce,“ uvedl starosta 
Loučky Ladislav Sváček a dodal, 
že oslavy neoficiálně začnou již 
tradiční dubnovou poutí.
Obce většinu kulatých výročí sla-
ví po celý rok. Výjimkou nejsou 
nejrůznější výstavy dobových 
fotografií, kronik, soutěže a kul-
turní pásma, která připravují žáci 
mateřských i základních škol 
v jednotlivých obcích.

Slavit se bude skoro všude
Rok 2007 je na výročí obcí Zlín-
ského kraje skutečně bohatý. 
Několik stovek let od doby první 
zmínky o své obci si připome-
nou na Zlínsku také na Březo-
vé, v Komárově, v Kaňovicích, 
na Kelníkách, v Luhačovicích, 
v Mysločovicích, na Rackové, ve 
Žlutavě a dalších obcích. 
Na Uherskohradišťsku se bude 
slavit třeba v Bojkovicích, Bor-
šicích nebo přímo v Uherském 
Hradišti. Výročí si také připome-
ne například kroměřížská obec 
Morkovice–Slížany, na Vsetín-
sku pak město Valašské Meziříčí, 
Rožnov pod Radhoštěm nebo 
obec Jarcová.  (don)

Zlínský kraj – Nový rok 2007 bude pro mnoho měst a obcí ve Zlín-
ském kraji ve znamení oslav. V každém okrese kraje můžeme najít 
několik obcí, které si v roce 2007 připomenou kulaté či polokula-
té výročí svého založení. V předstředověkých dobách bylo měst 
jen málo, protože společnost byla především zemědělská. Od 12. 
století však v Evropě vznikala města, a to jednak vývojem z osad, 
což byla řemeslnická či kupecká střediska ležící na nebo u význam-
ných míst (brody, podhradí, klášter, křižovatky cest), a pak také 
zakládáním na „zeleném drnu“. Zakládání a budování měst prožilo 
svůj rozkvět ve 13. století. Města byla buďto královská (založe-
na nebo povýšena z osady na město králem), nebo poddanská.

Oslavy 650. výročí založení Valašských Klobouk. foto: archiv

INZERCE
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Knihovnictví ve Zlínském kraji
ZLÍNSKÝ  

KRAJ 
V KOSTCE

Veřejné knihovny jsou v demokratické společnosti chápány jako brána do světa infor-
mací a veřejná služba, jejímž cílem je podpora celoživotního vzdělávání, nezávislého 
rozhodování, kulturního a osobnostního rozvoje občanů. Jejich služby jsou na zákla-
dě knihovního zákona poskytovány buď zcela zdarma, nebo za úhradu nejnutnějších 
režijních nákladů a jsou financovány především zřizovateli knihoven – městy, obcemi 
i dalšími subjekty. 
Ve Zlínském kraji působí přibližně čtyři stovky veřejných knihoven, jsou tedy téměř 
v každé obci. Síť knihoven městských a obecních významně doplňují také knihovny 
školní, vysokoškolské a specializované, jako jsou například knihovny lékařské, muzej-
ní, farní, archivní, spolkové, knihovny výzkumných ústavů a podobně. Každoročně ros-
te počet požadavků na informační služby knihoven, nelze však opomíjet ani jejich roli 
komunitních a kulturních center, kde se pravidelně scházejí lidé všech generací. 

Z knihovny na internet,
po internetu do knihovny
Díky moderním informačním technologiím 
a rozšiřování počtu knihoven připojených na 
internet jsou postupně odstraňovány barié-
ry dostupnosti informací v menších sídlech. 
V současnosti je  většina profesionálních 
městských knihoven a knihoven ve větších 
obcích automatizována a 303 veřejných 
knihoven je připojeno na internet. Zavede-
ní internetu především do malých knihoven 
bylo výrazně podpořeno Projektem interneti-
zace knihoven (PIK), díky němuž jsou ze stát-
ního rozpočtu hrazeny poplatky za připojení, 
a dvěma projekty Zlínského kraje zaměřený-
mi na zavedení vysokorychlostního internetu 
do obcí Zlínského kraje, které umožnily dovy-
bavení knihoven výpočetní technikou. Řada 
knihoven poskytuje prostřednictvím webo-
vých stránek informace o své činnosti, přístup 
do katalogů knihovních fondů a nabízí svým 
uživatelům využívání navazujících on–line 
služeb (prodlužování výpůjční lhůty, rezer-
vace dokumentů, informace o novinkách ve 
fondu a další) z domova nebo zaměstnání. 

Podpora Zlínského kraje a regionální 
funkce knihoven

Význam knihoven pro rozvoj společnosti 
a uspokojování požadavků občanů si uvě-
domuje i Zlínský kraj, který jejich činnost 
od r. 2005 podporuje financováním progra-

mu regionálních funkcí knihoven. V roce 
2006 věnoval Zlínský kraj na tuto činnost 
8 734 000 Kč. Z těchto finančních prostředků 
jsou jednak nakupovány knihy a další druhy 
dokumentů do výměnných souborů, které 
jsou zapůjčovány obcím, jednak financová-
ny odborné služby, které podporují zajištění 
a rozvoj knihovnických a informačních služeb 
ve veřejných knihovnách. Garantem posky-
tování služeb v rámci regionálních funkcí 
knihoven ve Zlínském kraji je Krajská knihov-
na Františka Bartoše, příspěvková organizace, 
(KKFB) se sídlem ve Zlíně. 
Aby bylo zajištění těchto činností v celém kraji 
rovnoměrné, efektivní a hospodárné, pověřila 
KKFB výkonem regionálních funkcí knihoven 
na území jednotlivých okresů tři další knihov-
ny: Knihovnu Kroměřížska (okr. Kroměříž), 
Knihovnu B. B. Buchlovana (okr. Uherské Hra-
diště), Masarykovu veřejnou knihovnu Vsetín 
(okr. Vsetín). 
Pro knihovny okresu Zlín tyto činnosti zajišťu-
je přímo KKFB. Na realizaci regionálních funk-
cí se podílejí také další městské knihovny ve 
Zlínském kraji. KKFB výkon regionálních funk-
cí na území celého kraje koordinuje a na cen-
trální úrovni zajišťuje některé činnosti – pře-
devším bibliografickou evidenci a uchování 
literární produkce Zlínského kraje, vzdělává-
ní knihovníků, specializované poradenské 
a informační služby, analytickou, koncepční 
a ediční činnost. Každoročně zpracovává 
statistiku činnosti knihoven na území kraje 
a vydává ročenku Knihovny Zlínského kraje.

Knihovnictví ve Zlínském kraji ma bohatou tradici. foto: archiv

Kulturní dědictví

Knihovny jsou si vědomy i své další povin-
nosti – uchování literárního dědictví, kte-
ré spravují. Noviny a časopisy z minulého 
století jsou ohroženy degradací kyselého 
papíru a dalšími nepříznivými vlivy. Je nut-
ný jejich převod na mikrofilm a digitaliza-
ce, aby se nenávratně nezničily užíváním 
a nevhodným uložením. V kraji působí 
několik knihoven se vzácnými historický-
mi fondy – připomeňme alespoň knihov-
nu Arcibiskupského zámku v Kroměříži, 
zámecké knihovny v Buchlovicích, Buchlo-
vě a Vizovicích a historické fondy v muzeích 
a archivech. Jejich sbírky si vyžadují konzer-
vátorskou a restaurátorskou péči, digitali-
zaci a ochranu, aby byly uchovány pro další 
generace. První vlaštovkou je společný pro-
jekt knihovny, muzea a archivu ve Zlíně na 
záchranu a zpřístupnění regionálního peri-
odika Sdělení zaměstnanců fy T. & A. Baťa. 

Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně 
v nových prostorech

Problémem knihoven jsou často nedosta-
tečně velké nebo nevyhovující prostory. Po 
dlouhých letech ve stísněných podmínkách 
a velkém úsilí o nápravu působí od září 2006 
Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně 
v nových, příjemně a moderně vybavených 
prostorách, odpovídajících jejímu poslání 
a významu. Nové prostory získaly i knihovny 
v Břestě, Tlumačově, Suché Lozi a po rekon-
strukci víceúčelové budovy i knihovna v Horní 
Lidči. Řada knihoven, včetně Krajské knihov-
ny Františka Bartoše ve Zlíně, o vyřešení svých 
prostorových problémů usiluje. 

Veřejné knihovny ve ZK v číslech:
Knihovní fond (knihovních jednotek) 2 841 699 

Počet registrovaných čtenářů 
z toho děti

99 523
29 963

Návštěvníci 1 285 581

Výpůjčky 4 971 292 

Vzdělávací, výchovné a kulturní akce 4 158
(k 31. 12. 2005)

Připravily: 
PhDr. Zdeňka Friedlová, Eva Peprníčková

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
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UDĚLALI JSME...

Vynikající pedagogové budou 
oceněni již pošesté
Zlín – Zlínský kraj připravu-
je v roce 2007 již šestý ročník 
oceňování pedagogických pra- 
covníků za jejich činnost a vý-
znamný přínos pro výchovu 
a vzdělávání mladé generace. 
Krajská rada proto schválila 
výzvu k předkládání návrhů na 
ocenění učitelů. Ta  je od prosin-
ce zveřejněna prostřednictvím 
internetových stránek kraje a je 
také rozeslána starostům obcí 
s rozšířenou působností na úze-
mí Zlínského kraje. Uzávěrka 
návrhů je stanovena na pátek 
19. ledna 2007. Předpokládá se 
ocenění patnácti pedagogů ze 
Zlínského kraje. Slavnostní pře-
dání ocenění je stanoveno na 
středu 4. dubna 2007.

Kraj již popáté vyznamená 
své nejlepší sportovce
Zlín – Anketu o nejúspěšnější 
sportovce regionu pořádá již 
popáté Zlínský kraj. Sportovní 
veřejnost  je seznámena s pod-
mínkami pro nominaci i s kritérii 
pro výběr sportovců prostřednic-
tvím výzvy zveřejněné v médi-
ích, na úřední desce Zlínského 
kraje a na webových stránkách. 
Letos poprvé mohou sportovce, 
kromě svazů, nominovat také 
jednotlivá města a obce.
Oficiální vyhlášení se uskuteč-
ní v prvním čtvrtletí roku 2007 
v Městském divadle ve Zlíně. 
V rámci slavnostního večera 
bude oceněna desítka nejúspěš-
nějších sportovců, jednotlivců, 
z nichž vzejde vítěz absolutní, 
dále pak nejúspěšnější sportov-
ní kolektiv a trenér. Vyhlášena 
může být také Cena Fair play 
za mimořádný počin na spor-
tovním poli. Udělena bude také 
Cena hejtmana Zlínského kraje
Návrh může podat fyzická či 
právnická osoba, která zašle 
vyplněný standardizovaný no-
minační formulář na adresu: 
Krajský úřad Zlínského kraje, 
odbor školství, mládeže a spor-
tu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nebo 
osobně dodá na odbor školství, 
mládeže a sportu nejpozději do 
5. 1. 2007. 
Akce je také místem pro setkání 
představitelů sportovních a tělo-
výchovných sdružení, aktivních 
sponzorů a mladých lidí, pro 
které jsou významné sportovní 
osobnosti vzorem.

V regionu se v roce 2008 bude 
konat dětská zimní olympiáda 
Praha, Zlín – Hry III. zimní Olympiá-
dy dětí a mládeže České republi-
ky v roce 2008 se budou konat ve 
Zlínském kraji. Rozhodl tak Český 
olympijský výbor. Centrem plá-
nované dětské olympiády bude 
Rožnov pod Radhoštěm.
Zlínský kraj dlouhodobě usiloval 
o pořádání této akce. Olympiá-
da by měla nejen upozornit na 
vhodné trávení volného času dětí 
a mládeže při sportu a přinést 
krásné sportovní zážitky školá-
kům, ale také zviditelnit možnos-
ti cestovního ruchu v regionu.

Bezpečnostní rada schválila 
cvičení v roce 2007
Zlín – Provedení rozsáhlého cvi-
čení Krizového štábu Zlínského 
kraje v dubnu 2007 schválila na 
svém posledním zasedání Bez-
pečnostní rada Zlínského kraje. 
Rada zároveň uložila pořídit 
zhruba 100 lůžek pro zajištění 
mobilní lůžkové kapacity při 
řešení mimořádných a krizových 
situací v regionu a schválila také 
svůj plán práce pro rok 2007. 
Rovněž uložila odboru zdravot-
nictví zpracovat koncepci fun-
gování útvarů krizového mana-
gementu ve zdravotnictví při 
jednotlivých zařízeních ve Zlín-
ském kraji, což by mělo přispět 
k profesionálnějšímu řešení pří-
padných mimořádných situací.

Oddělení vsetínské patologie 
bude od září pracovat 
v nových prostorách
Zlín – Krajská rada schválila 
investiční záměr na rekonstruk-
ci objektu, v němž bude nově 
umístěno oddělení patologie 
Nemocnice Vsetín. Investice, 
která vyřeší současné nevyho-
vující umístění pracoviště ve 
starém objektu, přijde na více 
než 26,2 milionu korun. Odděle-
ní patologie bude přestěhová-
no do objektu oddělení léčebné 
výživy, který bude rekonstruo-
ván, stará budova bude zbourá-
na. V rámci rekonstrukce budou 
realizovány stavební úpravy 
týkající se statiky objektu, vnitřní 
kanalizace, vodoinstalace, vytá-
pění, elektroinstalace, větrání, 
slaboproudé instalace, úpravy 
příjezdové komunikace a ram-
py. Zahájení akce je plánováno 
na duben příštího roku, dokon-
čení na září 2008.

PŘIPRAVUJEME...

Nemocnice v Uherském Hra-
dišti zkvalitnila péči o klienty 
Uherské Hradiště – Koncem listopa-
du začalo v uherskohradišťské 
nemocnici pracovat v rámci 
České republiky ojedinělé ško-
licí centrum očních chirurgů 
COMICS, které vzniklo ve spolu-
práci se švýcarskými odborníky. 
Jeho úkolem je starat se pře-
devším o kvalitní oční operace, 
jakož i o výchovu a další vzdě-
lávání očních chirurgů. Pomocí 
metody COMICS, která je novým 
trendem v chirurgii, odstraňují 
specializovaní lékaři pacientům 
tzv. šedý oční zákal využívajíc 
přitom možnost operace mini-
aturním řezem. Pacienti jistě 
přivítají, že zákrok mohou absol-
vovat ambulantně a ve většině 
případů téměř okamžitě po něm 
odejít do domácího ošetřování. 
K horkým novinkám uhersko-
hradišťské nemocnice patří také 
digitalizace radiodiagnostických 
pracovišť. Pacienti už nemusí po 
rentgenovém vyšetření čekat na 
časově náročné vyvolání snímků, 
aby je pak odnesli svým ošet-
řujícím lékařům, neboť odbor-
níci tyto snímky obdrží během 
několika sekund prostřednictvím 
počítačové sítě. Jde o moderní 
způsob získávání, zpracování 
a archivace obrazové dokumen-
tace, kdy byla odstraněna práce 
s chemikáliemi a filmy. Součástí 
digitalizace je i obrazový archi-
vační a komunikační systém, 
který umožňuje okamžitý přenos 
obrazů na jednotlivá oddělení 
nemocnice, což značně urychluje 
jejich práci a  lékaři je mají ihned 
k dispozici. 

V Baťově mrakodrapu se konal 
seminář o úsporné energetice 
Zlín – Seminář s názvem Energe-
ticky úsporná opatření pro regi-
on se konal v prosinci v Baťově 
mrakodrapu.
Jeho cílem bylo zvýšit informo-
vanost o legislativních povin-
nostech vlastníků budov,  mož-
nostech financování energeticky 
úsporných opatření i podpory 
rozvoje obnovitelných zdrojů 
energie. Současně byly podrob-
ně přiblíženy také možnosti čer-
pání prostředků z Evropské unie.
Hlavním tématem bylo zatep-
lování budov, rekonstrukce 
topných systémů a investice do 
obnovitelných zdrojů energie. 
Jedním z projektů kraje v oblasti 

úspor energie, které byly realizo-
vány v poslední době, bylo umís-
tění nové výměníkové stanice 
s vyspělou technologií a s tak-
zvanou IRC regulací nového top-
ného systému v budově gymná-
zia na náměstí T. G. Masaryka ve 
Zlíně. Projekt v celkové hodnotě 
dosahující přibližně 13  milionů 
korun byl spolufinancován z pro-
gramu přeshraniční spolupráce 
Interreg III. A.
Po skončení semináře si jeho 
účastníci prohlédli kotelnu v obci 
Roštín, která slouží k výrobě 
energie spalováním slámy, tedy 
za využití obnovitelného zdroje.

Obce se učily plánovat rozvoj 
v oblasti sociálních služeb 
Zlín – Na podzim uspořádal kraj-
ský úřad tříměsíční vzdělávání 
zástupců zadavatelů, poskytova-
telů a uživatelů sociálních služeb 
ze sedmi obcí Zlínského kraje. 
Školení absolvovali specialisté 
z Vizovic, Vsetína, Valašského 
Meziříčí, Holešova, Kroměříže 
a Bojkovic. Jedním z hlavních 
cílů tohoto projektu ministerstva 
práce a sociálních věcí podpo-
řeného finančními prostředky 
Evropské unie je zajistit systémo-
vé plánování sociálních služeb 
v obcích, na jejichž podkladech 
bude vytvořen střednědobý plán 
sociálních služeb krajů a tyto pak 
budou tvořit národní plán rozvo-
je sociálních služeb tak, aby se 
zvýšila efektivita, zprůhlednilo 
hospodaření, a tím i dostupnost 
a adresnost služeb pro znevý-
hodněné skupiny obyvatel.

Kraj vydal knihu o svých 
památkách 
Zlín – V těchto dnech přichá-
zí na knihkupecké pulty nová 
publikace, kterou na sklonku 
roku vydal Zlínský kraj: kniha 
autorky Jany Spathové Památky 
Zlínského kraje. Téměř dvouset-
stránkové populárně–naučné 
pojednání je vybaveno bohatou 
fotodokumentací, která průře-
zově zachycuje památkový fond 
regionu, a to od věcí obecně 
známých přes poklady opomíje-
né až po prakticky zapomenuté. 
Jana Spathová odborně analy-
zuje pozitivní i negativní tren-
dy vývoje v oblasti památkové 
péče ve Zlínském kraji v letech 
1990 až 2006 a vymezuje struk-
turu i současný stav památko-
vého fondu v regionu. 
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Památky mohou roztáčet krajskou ekonomiku

Člen Rady Zlínského kraje Ing. Jindřich 
Ondruš má ve své kompetenci kulturu, 
památkovou péči a cestovní ruch. V čem 
vidí logickou provázanost těchto oblastí, 
vysvětluje v následujícím rozhovoru. 

Pane radní, zlepšuje se péče o památ-
ky podle představ politiků i odborníků 
– památkářů? 

V celé zemi se po listopadu 89 začaly 
památkově chráněné objekty oblékat takří-
kajíc do nového hávu a představovat ve své 
staronové kráse. To platí v celém rozsahu 
i pro Zlínský kraj. Je to evidentní na vzhledu 
našich měst i vesnic, které již snesou přísné 
srovnání s okolními zeměmi. Připomeňme 
si namátkou obnovu velehradského klášte-
ra, Baťova mrakodrapu ve Zlíně či Maměnky 
na Pustevnách.

Co všechno má vliv na tento pozitivní 
trend?

Na prvním místě bych uvedl nahrazení 
dosavadní anonymní zodpovědnosti stát-
ního vlastnictví za vlastnictví individuální, 
to sehrálo skutečně velmi významnou roli. 
Dále je to zvyšující se zájem obcí a jednotliv-
ců o zachování a využívání památek i různé 
programy, které motivují místní politiky ke 
koncepční a koordinované péči o kulturní 
dědictví, stejně jako vznik různých občan-
ských iniciativ, působících na tomto poli. 
A v neposlední řadě také otevření trhu s kva-
litními stavebními materiály a s jejich speci-
álním sortimentem – to vše obnově památek 
jednoznačně prospívá.

Pravdou je, že ne všechny historické 
objekty ve Zlínském kraji jsou ve stavu, 
jaký by si zasloužily. Co kromě nedostat-
ku peněz brání lepší péči o ně?

V mnoha případech to jsou nedořešené 
majetkoprávní vztahy, kvůli nimž se brzdí 
započaté opravy, anebo s nimi vůbec není 
možné začít, často je chátrání cenných budov 
zapříčiněno různými finančními spekulacemi 
s nemovitým majetkem a jeho poskytování 
formou zástav. Také nedořešené církevní 
restituce a vůbec nejasnosti kolem financo-

vání církví ohrožují velké množství movitých 
i nemovitých památek. 

Kolik procent památek nacházejících se 
na území našeho regionu je ve špatném či 
přímo v havarijním stavu?

Na území Zlínského kraje se nachází na 1 500 
nemovitých kulturních památek. Z toho je 
podle odhadu odborníků přibližně 40 pro-
cent objektů v dobrém stavebním stavu, asi 
25 procent je po rekonstrukci, dalších 25 pro-
cent vyžaduje obnovu v nejbližších letech 
a zhruba 10 procent tvoří havarijní stavy, kdy 
sehrávají roli nedořešené vlastnické vztahy, 
neochota vlastníků k obnově a záchraně 
památky, nepřipravenost akcí, majetkové 
spekulace a podobně. 

Které objekty Zlínského kraje představují 
z hlediska odborných parametrů největší 
kulturní hodnotu?

To je velmi těžká otázka. Kvalitních a hodnot-
ných památkových objektů máme celou řadu 
a i kritéria hodnocení a úhel pohledu mohou 
být rozličné. Ale specialisté na památkovou 
péči se shodují na tom, že zcela určitě je to 
památka UNESCO – Zámek a zahrady v Kro-
měříži, areál bývalého cisterciáckého klášte-
ra na Velehradě, soubor pozůstatků velko-
moravské sídelní aglomerace Staré Město 
– Uherské Hradiště – Modrá a pak městská 
památková rezervace Zlín a Luhačovice. 

Má krajský památkový ústav, který vznikl 
na začátku roku 2006 v Kroměříži, rovněž 
vliv na zlepšení památkové péče v regionu?

Toto územní pracoviště Národního památko-
vého ústavu je organizací ministerstva kultu-
ry, která vykonává vlastnická práva a správu 
vůči památkám, které jsou ve vlastnictví státu 
a nacházejí se na území našeho kraje (mezi 
ně patří hrad Buchlov a zámky v Kroměříži, 
v Buchlovicích a ve Vizovicích). Tato mís-
ta patří k nejnavštěvovanějším turistickým 
cílům v regionu, proto je důležité, jak Krajský 
památkový ústav pracuje. Než vznikl, územní 
pracoviště památkové péče bylo v Brně a to 
spravovalo kraj Jihomoravský, Zlínský a Vyso-
činu. Zejména v posledních letech před refor-
mou státní správy, kdy už se očekával vznik 
nových samosprávných krajů, byla tendence 
upřednostňovat péči o památky na Brněnsku 
a nově vzniklé regiony byly poněkud ve stínu. 
Památkový ústav jako plnohodnotné praco-
viště ve Zlínském kraji má nyní svůj rozpočet 
a své lidi, u nichž se logicky předpokládá, že 
budou mít prioritní zájem co nejlépe se starat 
o „své“ památky. 

Jaké místo má vůbec péče o památky 
v pomyslném žebříčku krajských priorit 
a zájmů? 

Památková péče je, myslím že celospole-
čensky, ještě stále vnímána i s jinými částmi 
kultury jako něco, co je “navíc“, co je jakýmsi 
spotřebitelem peněz a tím pádem máme ten-

denci se k ní stavět jako k „nadstavbě“ podle 
vzorce: až  něco vyděláme, přispějeme… 
Toto vědomí se u nás naštěstí začíná pomalu 
posouvat směrem k uvažování, jaké je běžné 
ve vyspělých kulturních zemích, kde si uvě-
domují, že památky jsou hmotnou součástí 
kulturního bohatství. V mé kompetenci se 
spojuje kultura, památková péče a cestovní 
ruch. Zpočátku se to možná mohlo leckomu 
jevit jako poněkud nesourodé, ale stále víc 
se přesvědčujeme o tom, že tyto sféry úzce 
souvisí a jsou těsně provázány.
V zahraničí se v cestovním ruchu hodně 
osvědčuje takzvaná kulturní turistika. Kul-
turní bohatství v našem kraji představuje 
„jmění“, které nejen, že má samo o sobě 
vysokou estetickou hodnotu a zpříjemňuje 
naše životní prostředí, ale může také – zce-
la racionálně vzato – lákat turisty a roztá-
čet ekonomiku. O tom, že se náš přístup 
k památkám začíná pozitivně měnit, svěd-
čí fakt, že dotace, které kraj uvolňuje pro 
vlastníky historických objektů na různé 
opravy a rekonstrukce, se rok od roku zvy-
šují a v tomto trendu chceme pokračovat. 
Mimochodem v roce 2006 jsme díky pří-
spěvkům z krajské pokladny uspokojili asi 
třetinu požadavků na dotace a objem finan-
cí hodláme v budoucnu významně zvýšit. 

Stále to přesto vypadá, že nejprosazova-
nějším zájmem Zlínského kraje je doprava 
a vedle ní ještě rozvoj podnikatelské infra-
struktury. Je vůbec vůle připustit myš-
lenku, že by se právě kultura mohla – při 
jiném vnímání hodnot – stát onou hýčka-
nou prioritou? 

Musím vás poopravit: kultura v tom smyslu, 
jak ji ovlivňuje kraj, rozhodně není někde 
na okraji zájmů, nýbrž figuruje mezi základ-
ními rozvojovými prioritami. To, že se dnes 
tolik hovoří o dopravních stavbách a co tak 
trochu vypadá i jako alfa a omega veškeré-
ho snažení krajské samosprávy, je jen proje-
vem toho, že se s dlouho opomíjeným pro-
blémem našeho regionu začalo konečně 
něco dít. Budování páteřních komunikací 
zapadá do tvorby mezinárodní silniční sítě 
a my to velmi vítáme a intenzivně o tuto věc 
usilujeme. Mizerným dopravním spojením 
se světem totiž trpíme všichni: nejen inves-
toři, nejen ekonomika, ale třeba i turisté. Ale 
operační program Zlínského kraje počítá se 
třemi prioritami, kterými jsou: doprava, inte-
grovaná obnova regionu a na třetím místě 
spočívá rozvoj cestovního ruchu. Když si 
vezmeme náplň jednotlivých bodů, najde-
me pod nimi i obnovu památek a vytváření 
„kulturní infrastruktury.“ Počítá se s tím, že 
památky budou využívány k turistickým 
účelům, protože tak jsou zkrátka stanoveny 
dotační podmínky EU – dělat věci, které při-
nesou ekonomický přínos i zaměstnanost. 
A region bohatý na své památkové dědictví 
tento potenciál rozhodně skýtá. 
 Helena Mráčková
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Drobní investo i

Strategický
investor

západní napojení

východní napojení

Drobní
investo i

Zahnašovice

© GEODIS BRNO, spol. s r.o.

Holešov

Martinice

Strategická průmyslová zóna 
u Holešova, která vzniká v pro-
storách tamního letiště, může 
příznivě ovlivnit ekonomický roz-
voj nejen celého Zlínského kraje, 
ale také celé střední Moravy. Její 
celková rozloha totiž přesáhne tři 
stovky hektarů, což jí dává výho-
du k obsazení významným inves-
torem. Původně o ní uvažovala 
i automobilka Hyundai.

Hledání partnera
Kraj nyní ve spolupráci s národní 
agenturou pro podporu podni-
kání CzechInvest a dalšími part-
nery hledá strategického inves-
tora. Intenzivněji chce ale kraj 
do jednání s případnými inves-
tory vstoupit až v okamžiku, 
kdy bude zóna připravenější co 
do vybudované infrastruktury. 
„Nyní je poptávka investorů spí-
še kontaktní, nejdříve jim musí-
me připravit  vybavené plochy 
včetně napojovacích míst ener-
getických a dopravních sítí. 
Zóna nesmí být jen na mapě,“ 
poznamenal hejtman Libor 
Lukáš. Kraj ještě musí dokončit 
poslední fázi výkupu pozemků, 

připravit inženýrské sítě či vyře-
šit právě dopravní napojení. 
Podle hejtmana Lukáše se 
nemalé investice do výku-
pů pozemků a přípravy zóny 
vyplatí. „Můžeme tak pozitivně 
působit na ekonomické pro-
středí. Vzniknou zde nová pra-
covní místa jak přímo v zóně, 
tak i v okolí, zvýší se daňové 
výnosy, vzroste zájem o služby. 
Kraj tak přispívá k rozvoji podni-
katelského prostředí,“ vysvětlil. 
Celkem si příprava zóny vyžádá 
přibližně 2,2 miliardy korun. 
Většinu peněz přitom poskytu-
je stát, na kraj připadá podíl asi 
230 milionů korun. „Zóna ale 
nemá jen náklady, v budouc-
nu bude generovat významné 
příjmy. Ať už přímé, v podobě 
plateb za připravené pozemky, 
či nepřímé, kterými jsou sekun-
dární efekty v hospodářském 
růstu,“ vysvětlil Lukáš.

Dopravní napojení 

Zóna u Holešova má přitom 
důležitou výhodu, že v její 
bezprostřední blízkosti pove-
de rychlostní komunikace R49. 

Úsek od Fryštáku do Hulína, kde 
se silnice napojí na dálnici D1 
a budoucí rychlostní komunika-
ci R55, bude dokončen již v roce 
2010. V dalších letech pak bude 
pokračovat stavba silnice R49 
směrem na Slovensko. Dojde 
tak k napojení na průmyslově se 
rychle rozvíjející oblast sloven-
ského Pováží. Letiště, které nyní 
funguje v území zóny, bude 
nutné přemístit do jiné lokality. 
Letecké spojení s krajem může 
fungovat také prostřednictvím 
letišť v Kunovicích, v brněn-
ských Tuřanech, ostravském 
Mošnově či Přerově.

Na začátku nebyl Hyundai
Přestože se může zdát, že Zlín-
ský kraj začal s využitím ploch 
u Holešova pro průmysl až v sou-
vislosti se záměrem  automobil-
ky Hyundai, opak je pravdou. 
Vznik průmyslové zóny jako stra-
tegické rozvojové plochy kraje 
byl totiž krajskou samosprávou 
schválen již v roce 2003. 
Výkupy pozemků začaly v roce 
2005, drtivou většinu peněz při-
tom poskytl či ještě poskytne 

stát. Holešovskou zónu totiž stát 
zařadil mezi zóny strategické, 
které kvůli jejich možnému pří-
nosu pro celou Českou republi-
ky významně podporuje.

Příležitost pro investory
Území je vhodné pro výstavbu 
průmyslových závodů i provozů, 
protože jde o rovinatou lokalitu 
bez svahových deformací, v blíz-
kosti dálničního tahu a s dobrý-
mi  základovými podmínkami, 
zcela mimo zátopové oblasti. 
Významným faktorem, který 
také přispívá k atraktivitě plochy, 
je rovněž dlouholetá historie 
průmyslové výroby v regionu. Ta 
se vždy vyznačovala kvalifikova-
nou a dostupnou pracovní silou 
s mezigenerační zkušeností.
Kraj považuje budování zóny za 
velký projekt, který po krachu 
několika tradičních průmyslo-
vých výrob (obuvnické, letecké, 
speciální vojenské), zcela jistě 
napomůže rozvoji stávajících 
i nových průmyslových odvětví. 
Zóna je příležitostí pro domácí 
i zahraniční investory.

Michal Kratochvíl

Satelitní snímek Holešovské zóny se základním zakreslením. © GEODIS BRNO, spol.  s r. o.

Zóna v Holešově pomůže ekonomice v regionu
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narozen: 15. 2. 1948 v Janově

1993 habilitace v oboru technologie 
plastů a pryže FT VUT ve Zlíně

1972 – 1977 Plastika Kroměříž 
– referent technického rozvoje

1977 Fakulta technologická ve Zlíně, 
VUT Brno – odborný asistent, docent, 
profesor

1980 – 1991 Chalmers University of 
Technology Gothenburg – výzkumný 
pracovník

1991 – 1997 děkan Fakulty 
technologické ve Zlíně

1997 – 2001 prorektor Vysokého učení 
technického v Brně

od 2001 rektor Univerzity Tomáše Bati

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

prof. Ing. Petr Sáha, CSc.

Rektor Sáha: Univerzita Tomáše Bati stále roste
Pane rektore, vzpomenete si ještě na 
počátky vzniku univerzity? S čím jste teh-
dy měli největší problémy?
Před šesti lety jsme začali ve Zlíně budovat 
novou instituci, poskytující nejvyšší stupeň 
vzdělávání v kraji, jaká zde do té doby nemě-
la obdoby. I když nevznikala zcela na „zelené 
louce“, protože vysoké školství mělo ve Zlíně 
dlouholetou tradici v podobě fakulty tech-
nologické, nebyly začátky vždy jednoduché. 
Během let jsme postupně zajišťovali prostory 
pro výuku včetně jejich vybavení, rozšiřova-
li jsme se z původně jedné na dnešních pět 
fakult, otevírali jsme nové studijní programy 
a každým rokem nám přibývalo více než 
tisíc studentů, takže dnes již se svými 10 000 
studenty patříme ke středně velkým univer-
zitám v České republice. Vůbec nejtěžší ale 
bylo zajistit kvalitní personální strukturu.

Odpovídá úroveň výuky na UTB evrop-
ským standardům? 
Samozřejmě, že ano, k tomu dává záruku už 
samotná akreditace fakulty nebo jednotlivé-
ho studijního programu. 

Univerzita Tomáše Bati je mezi odbornou 
veřejností vnímána jako jedna z nejpres-
tižnějších a nejlépe se rozvíjejících. Je 
tomu skutečně tak?
Já sice nejsem od toho, abych toto posuzo-
val, ale říká se, že v dynamice rozvoje univer-
zity nemáme v Evropě konkurenci. 

Jak daleko bude ještě rozvoj univerzity 
pokračovat? Chystáte otevření dalších 
oborů a fakult?
Tak jako každá instituce usilujeme o rozvoj 
a dobrou pozici na vzdělávacím a výzkum-
ném trhu a budeme o ni usilovat i nadále. 
V současné době pracujeme na oborech 
zaměřených na logistiku a krizové řízení, kte-
ré vyučujeme v Uherském Hradišti. Poměr-
ně optimistický názor mám na budoucnost 
zdravotnických studií. Především proto, že je 
o ně zájem, a také proto, že pro ně buduje-
me kvalitní výzkumný potenciál. Také spolu-
práce s Baťovou nemocnicí je nadstandardní 
a předpokládáme, že bychom investovali do 
areálu Baťovy nemocnice, zaměřili tam jeden 
z projektů Evropské unie a vybudovali tam 
samostatnou fakultu. To je ale zatím jen vize.

Očekáváte další investice do univerzity?
Jistě, stále totiž ještě nemáme zcela vybudo-
vaný univerzitní campus ve Zlíně. Do roku 
2013 máme připraven program k čerpání 
evropských projektů. Chceme čerpat asi 3, 2 
miliardy korun na dobudování infrastruktu-
ry. Máme připravených osm až deset velkých 
projektů, které by měly univerzitě zajistit 
kvalitní mezinárodní postavení. 

Zhodnoťte prosím rok 2006. Co se v jeho 
průběhu na univerzitě podařilo? 

Pro rok 2006 jsme si vytýčili sedm základních 
projektů. Všechny se podařilo splnit. Uvedli 
jsme do provozu čtvrtou fakultu s názvem 
Fakulta aplikované informatiky, zahájili jsme 
výstavbu Univerzitního centra, v němž vznik-
ne moderní univerzitní knihovna. Otevřeli 
jsme pobočku v Uherském Hradišti. Přijali 
jsme řadu zahraničních studentů, kteří u nás 
studují buď v angličtině, nebo se připravu-
jí v intenzivním kurzu češtiny na studium 
v českém jazyce. Také pracujeme na vybudo-
vání Vědecko–technického parku a od 1. led-
na 2007 zahájíme provoz 5. fakulty, Fakulty 
humanitních studií.  (kra)

Rektor Petr Sáha ve své pracovně. foto: UTB

INZERCE

Vyrábí KMOTR–Masna Kroměříž a.s., www.kmotr.cz | www.zdravysalam.cz

Trvanlivé fermentované salámy s probiotickou
kulturou a sníženým obsahem tuku.
Výrobky jsou přirozeně bezlepkové.
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Zlín – Mladík, student medicíny 
z 19. století, upadne do kómatu 
a je pohřben zaživa – to je námět 
původního českého hororu, na 
kterém pracují studenti Ústavu 
animace a audiovize (UAA) Uni-
verzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
„Film by se měl jmenovat „Bez 
dechu“ a vychází ze skutečné 
události. Příbuzní mladého muže 
mylně považovali za mrtvého 
a pohřbili ho zaživa. Pohřbený 
mladík doufá, že mu někdo při-
jde na pomoc. Ta přijde záhy, 
i když poněkud jiná, než si přál,“ 
nastínil pedagog UAA Jiří Krška.
Natáčet se začalo na konci listo-
padu a v jednotlivých rolích se 

„zabydleli“ profesionálové zvuč-
ných jmen – Jan Budař, Stani-
slav Zindulka, Jiří Krytinář, Pavel 
Nový a další. A prý nebylo těžké 
je ke spolupráci na studentském 
díle přesvědčit. „Přečetli si scénář 
a pak vstřícně souhlasili s natá-
čením za, pro ně netradičních, 
studentských podmínek. Za to 
jsem jim opravdu vděčný,“ řekl 
režisér projektu a student dru-
hého ročníku audiovize Robin 
Kašpařík a dodal: „Náš horor není 
o násilí a krvi, i když té se diváci 
taky dočkají. Je to příběh o lid-
ské úzkosti a samotě. Natočit jej 
byl můj velký sen. Nebylo snad-
né získat možnost film realizo-

vat. Proto bych chtěl poděkovat 
všem lidem, kteří mi vyšli vstříc 
a pomáhají mi.“ 
Horor vyžaduje opravdu suges-
tivní výtvarné pojetí. Strašidelná 
scéna vznikla v jednom skladiš-
ti v Tečovicích nedaleko Zlína. 
„Mou snahou je vytvořit ponu-
ré dekorace a podpořit temnou 
atmosféru příběhu,“ vysvětlil 
výtvarník Michal Kubíček.
Film by měl být ve finále dlouhý 
30 až 45 minut. „Premiéra by se 
mohla uskutečnit v létě 2007. 
Chtěl bych snímek uvést v ki-
nech ve Zlíně, Brně a Praze nebo 
i třeba ve vysílání České televi-
ze,“ dodal režisér.  (kov)

Zlínští studenti budou natáčet horor
Zlínský soudce Josef Holcman napsal 
svou další knihu – Po knihách Týden, 
co týden a Sváry se dostala na pulty 
knihkupectví nová kniha zlínského 
soudce a spisovatele Josefa Holcma-
na. Kniha se jmenuje Trvalá bydliště, 
vydalo ji zlínské nakladatelství Pavel 
Jungmann a za kmotra měla slavného 
cestovatele a spisovatele Miroslava 
Zikmunda. Předchozí Holcmanova 
kniha Sváry se dokonce stala předlo-
hou nové divadelní hry s názvem Pole-
tíme, slavná soudní stolice, poletíme, 
kterou v současnosti uvádí Městské 
divadlo Zlín v Divadélku v klubu.

Končí Bystrouška, Hippodamii natočí 
Česká televize – Slavné představení 
Slováckého divadla Liška Bystrouška 
má v pátek 12. ledna naplánovanou 
derniéru. Diváci ovšem nemusí být 
smutní – osvědčená dvojice, režisér 
J. A. Pitínský – herečka Jitka Josko-
vá, už společně pracují na nové hře 
s názvem Divá Bára, kterou čeká 
premiéra o týden později. Melodram 
Smrt Hippodamie měl sice 9. prosince 
na prknech Městského divadla Zlín 
svou derniéru, ale o záznam insce-
nace projevila zájem Česká televize. 
„Díky tomu bude Smrt Hippodamie 
uvedena za přítomnosti televizních 
kamer ještě dvakrát v mimořádných 
termínech 20 a 21. ledna, vždy od 17  
hodin,“ doplnila mluvčí divadla Jarmi-
la Trávníčková.

Tříkrálový koncert – Speciální hudeb-
ní zážitek je na 7. ledna od 18 hodin 
připraven do kostela Blahoslavené 
Panny Marie v Kroměříži. Má název 
Tříkrálový koncert a vystoupí na 
něm pod taktovkou Radka Dočkala 
Moravští madrigalisté s varhanním 
doprovodem Stanislava Halody.

Hostující komedie v lednu – V prv-
ním měsíci nového roku se divadla 
ve Zlínském kraji nespolehnou jen na 
vlastní síly, ale nabídnou místnímu 
publiku i zajímavé hostující soubory. 
Ve Velkém sále Městského divadla 
Zlín vystoupí 30. ledna od 19 hodin 
pražské Divadlo Kalich s komedií 
Drahouškové. V hlavních rolích perlí 
zlínský rodák Pavel Zedníček a jeho 
stálá kolegyně Jana Paulová, dále 
hrají David Suchařípa, Anežka Svo-
bodová a Jiří Kohout. Moje teta, tvoje 
teta. Lednový host, který vystoupí 
28. 1. v 19.30 ve Slováckém divadle, 
je tak trochu „domácí“. Na prkna se 
s komedií o tetě (v podání nestárnoucí 
Libuše Švormové), která po synovci 
svérázným způsobem požaduje, aby 
ji před smrtí zaopatřil, vrátí Václav 
Postránecký, který  v Uherském Hra-
dišti před lety začínal.

▪

▪

▪

▪

KAM ZA KULTUROU

Hlavní ceny v soutěži posbírali zahraniční fotografové

Vsetín – Ve Vsetíně na přelomu 
starého a nového roku vyvr-
cholila Mezinárodní  fotografic-
ká soutěž Interfotoklub Vsetín 
2006. Čtyřiadvacátý ročník bie-
nále této prestižní akce se tak 
prezentuje speciální výstavou 
těch nejlepších prací v mramo-
rovém sále vsetínského zámku 
a také v Galerii Stará radnice. 
„Kromě vítězů vybrala porota 
kolekci dalších 250 výborných 
snímků. Dohromady pak tvoří 

expozici, která bude k vidění až 
do 14. ledna. Do tohoto výběru 
se probojovala také fotografie 
vsetínské autorky Karly Spáčilo-
vé, což je velký úspěch,“ prozra-
dila tajemnice soutěže a vedoucí 
oddělení kultury vsetínské rad-
nice Eva Liďáková. 
Do soutěže přitom přišlo více 
než 2500 fotografií takřka z celé-
ho světa. Každoročně se prý 
úroveň zasílaných prací zvyšuje. 
Komise ovšem nehodnotí pouze 

technickou  kvalitu fotografií, 
ale také jejich náladu a  emotivní 
zabarvení. 
Vítězné snímky spolu s výstav-
ní kolekcí vybírala pětičlenná 
mezinárodní komise. Odbor-
ná porota, do jejíhož čela se již 
počtvrté posadil předseda Čes-
kého komitétu FIAP Josef Klim-
ša, přitom vyhodnocuje snímky 
ve třech kategoriích. 
„Samostatně jsou hodnoceny 
barevné fotografie, černobí-
lé fotografie a fotokluby, jímž 
porota uděluje medaile a čest-
ná uznání mezinárodní fede-
race umělecké fotografie FIAP, 
v kategorii fotoklubů se tradičně 
uděluje také Grand prix města 
Vsetína, což je považováno za 
absolutně nejvyšší ocenění,“ při-
blížila způsob hodnocení tisko-
vá mluvčí vsetínské radnice Eva 
Stejskalová. 
Zlatá medaile v kategorii barev-
né fotografie tak putuje do Srb-
ska, v kategorii černobílé foto-
grafie získala nejvyšší ocenění  
Itálie a Grand prix města Vsetína 
si odváží také Srbsko.  (kov)

 

Výstavy ve 3. etáži

Do 5. 1. život se nám zastavil 
jen na chviličku
Fotografie ze života onkologicky 
nemocných dětí

8. 1. – 2. 2. Výtvarné práce 
žáků ZŠ Otrokovice – Trávníky

Výstava ve 13. – 15. etáži

Do  5. 1. European identity
Plakáty z osmi zemí Evropy na 
téma evropská identita 

BAťůV MRAKODRAP Brzobohatý bude hrát na Slovácku
Uherské Hradiště – Slovácké divadlo v Uherském Hradišti stále hledá nové 
cesty, jak oslovit mladší populaci diváků. Hlavním tahákem má být 
mimo jiné i idol dívek Ondřej Brzobohatý. „Chceme, aby byl příští rok 
rokem výrazných osobností. Aby se diváci mohli potkat s tvůrci, kte-
ří určují směr současné kultury,“ vysvětlil herec a mluvčí divadla Josef 
Kubáník a dodal: „Některé milovníky divadla osloví práce režiséra Pitín-
ského, jiné drama Václava Havla a u nejmladšího publika určitě zabodu-
je Ondra Brzobohatý.“ Ondřeji Brzobohatému nabídl spolupráci režisér 
Robert Bellan. Ten začne připravovat komedii 1+2=6 aneb Manželské 
surfování o jednom záletném taxikáři a divadelníci si od ní slibují další 
z diváckých trháků. Zatím je divadlo s Brzobohatým domluveno sto-
procentně na napsání hudby k inscenaci. „Jestli se Ondřej zapojí i jako 
herec zatím nemohu potvrdit,“ dodal Kubáník.  (kov)

Vítězný snímek letošního ročníku Interfotoklubu. foto: Vladan Tanasković
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KROMĚŘížSKO

Jedna z nejoblíbenějších běžeckých tratí vede 
v Hostýnských vrších a jde o okruh Tesák – Raj-
nochovice – Troják – Tesák. Devatenáct kilome-
trů dlouhá trasa je vhodná pro středně zdatné 
lyžaře a vede většinou do kopce, v opačném 
gardu ji však můžou absolvovat i začátečníci. 
Z Tesáku vede asi půlkilometrové stoupání na 
Slovan a pak téměř čtyři kilometry z kopce do 
Rajnochovic. Odtud následuje pětikilometrový 
výstup přes Vřesoviště a Valdhotel na Čečet-
kov s převýšením zhruba tři sta metrů. Trasa 
pokračuje odpočinkovým tempem na kopec 
Bludný, odkud je to pak dva kilometry lehoun-
kým terénem na Troják. Z Trojáku vede pětiki-
lometrové mírné stoupání na Solisko, pak již 
jen středně těžký výstup a následný sjezd na 
Tesák. Další oblíbená devítikilometrová trasa 
vede z Tesáku přes Kyčeru, Skalný a na Hostýn.

UHERSKOHRADIšťSKO

Ideální prostředí pro běžkaře se na Uherskohra-
dišťsku nachází v okolí lyžařského areálu Mikul-
čin vrch. Lyžařské prostory na Mikulčině vrchu 
a jeho okolí nabízejí návštěvníkům možnost 
běžeckého lyžování po tratích  v různých délkách 
od třech až do deseti kilometrů, které jsou barev-
ně značeny a převážně vedou po vrstevnicích 
nebo hřebenech Velkého Lopeníku, Kumule či 
Machnáče. Trasy jsou vhodné pro méně náročné 
lyžaře i menší děti. Většinou si běžkaři spojí svůj 
výlet i se sjezdovým lyžováním v tamním areálu.
Další velmi příjemná trasa vede Kudlovskou 
dolinou směrem na Kostelany. Z nich lze pokra-
čovat necelé tři kilometry lesní cestou na oblí-
bený kopec Bunč, kde se lze občerstvit v tam-
ním pohostinství. Z Bunče je možné se vydat 
buď do Starého Města nebo na opačnou stranu 
na vlak či autobus do Zdounek na Kroměřížsku.

VSETíNSKO

Pro náročné běžkaře je určena hřebenovka po 
vsetínských vrších ze Vsetína na Bumbálku. Cel-
ková délka celodenní trasy je necelých padesát 
kilometrů a vede severně ze Vsetína několika-
kilometrovým stoupáním na Dušnou. Kdo si 
chce ulehčit první náročnou fázi, může na Duš-
nou vyjet autobusem a pak již pokračovat po 
hřebeni směrem na Cáb a Tanečnici. Následuje 
ideální místo pro odpočinek na Soláni, kde se 
nachází výběr hotelů a restaurací. Komu došly 
síly, může opět využít autobus a dopravit se 
do Velkých Karlovic, odolnější jedinci pokraču-
jí přes Kotlovou, Bernešky, Vysokou na Třeštík, 
odkud sjedou na Bumbálku. Trasu s převýšením 
téměř šesti set metrů si lze na druhý den po 
přespání na Bumbálce prodloužit třicetikilome-
trovým středně náročným přejezdem Javorníků 
přes Kasárna, Velký Javorník, Portáš a Kohútku.

ZLíNSKO

Na Zlínsku se nachází několik populárních 
krátkých běžeckých tras. Zřejmě jedna z nej-
navštěvovanějších vede po hřebeni z Tlusté 
hory k Malenovickému hradu a zpět. Tuto nená-
ročnou desetikilometrovou trasu vyhledávají 
především zaneprázdnění lidé, protože ji lze 
absolvovat zhruba za dvě hodiny. Její začátek 
lze nalézt nad zlínským zimním stadionem.
Další kratší trasa vede ze Sirákova po hranici 
mezi Vsetínskem a Zlínskem směrem do sedla 
nad Všeminou, dále po hřebeni až nad Podkop-
nou Lhotu na kopec Kopná. Dále vede cesta do 
Držkové, odkud se lze autobusem dostat zpět 
do Zlína. V případě větší sněhové nadílky využí-
vají běžkaři také lesní cestu, která začíná nad 
Bohuslavicemi a vede po tradiční trase rych-
lostní zkoušky Barum rally směrem na Pindulu, 
odkud se lze dostat přes Kudlov přímo do Zlína.
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Třináctiletý kajakář Martin Mach 
a jeho o dva roky starší sestra Moni-
ka, oba závodníci oddílu kanoistiky 
TJ Ostrožská Nová Ves, si na základě 
sportovní výkonnosti v uplynulé 
sezoně a výsledků testů fyzické při-
pravenosti v Nymburce vybojovali 
místo ve Sportovním centru mlá-
deže (SCM). Ze 101 sportovců se oba 
„Novovesšťané“ umístili v testech 
hodně vysoko – Machová na osmé 
příčce, Mach na jedenácté. Díky člen-
ství v SCM mohou oba vodáci počítat 
s finanční podporou na sportovní 
přípravu v následující sezoně. 

Brankář HC Hamé Igor Murín vstou-
pil do komunální politiky. Uspěl 
na Slovensku ve volbách a stal se 
zastupitelem v obci Trenčianské 
Teplice. „Mým základním cílem je 
rozhýbat dění v obci,“ prohlásil 
gólman, který i přes volební úspěch 
hodlá nadále pokračovat ve spor-
tovní kariéře a pomoci zlínskému 
celku k co nejlepšímu umístění v té-
to extraligové sezoně.

Rozdílným způsobem slavili Vánoce 
hokejisté HC Hamé a Vsetína. Zatímco 
Zlínští svátky oslavili týmovou slav-
nostní večeří, hokejisté z druhé strany 
kopce Syrákov uspořádali zabíjačku. 
Během ní si také navzájem předali 
drobné vánoční dárky. 

České dráhy pojmenovaly rychlík po 
legendárním atletovi Emilu Zátopko-
vi. Vlak jezdí na trati Praha – Vsetín, 
spojuje tak místa, kde slavný sporto-
vec působil. Na Valašsku se narodil, 
V Hranicích na Moravě byl na vojně 
a v Praze dlouhá léta žil. Pocty se 
Zátopkovi, který byl za aktivní kari-
éry přezdíván „Lokomotiva“, dostalo 
šest let po smrti. 

Na třetím místě první ligy skončily 
na podzim fotbalistky 1. FC Slovácko. 
Tým nasbíral stejně jako druhá Slavia 
Praha 25 bodů, první Sparta Praha 
má o tři body více. „Naším cílem pro 
jarní odvety je posun na druhou příč-
ku. V případě výsledkového zaváhání 
sparťanek se nevzdáváme ani útoku 
na mistrovský titul,“ oznámila tre-
nérka Jitka Klimková. 

Na skvělé druhé příčce první ligy 
přezimují házenkářky Jiskry Otroko-
vice. Nováček druhé nejvyšší soutěže 
ztrácí pouhé dva body na vedoucí 
Jindřichův Hradec. Přesto Moravanky 
nepomýšlí na postup do elitní česko 
– slovenské interligy. „Tahle soutěž 
je nad naše výkonnostní i ekonomic-
ké možnosti. V jarních odvetách pro-
to chceme pouze udržet pozici mezi 
nejlepšími celky první ligy,“ prohlásil 
vedoucí družstva Zbyšek Cileček. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

SPORTOVNí JEDNOHUBKYKraji hrozí ztráta první fotbalové ligy
Zlín, Uherské Hradiště – Velmi smut-
ný podzim mají za sebou prvo-
ligoví fotbalisté Tescomy Zlín 
a 1. FC Slovácko. Zlínu patří po 17 
odehraných kolech první nese-
stupová, 14. příčka (14 bodů), 
Slovácko je poslední (9 bodů). 
Zlínskému kraji tak reálně hro-
zí, že přijde nejméně o jednoho 
zástupce v elitní soutěži. 
V případě Zlína mohlo být i hůř. 
Byl totiž předposlední a teprve 
čtyřbodový finiš v posledních 

dvou kolech ho vynesl na nese-
stupovou příčku. To už byl na 
lavičce trenér Pavel Hoftych, kte-
rý po 14. kole vystřídal Petra Ulič-
ného. „Důvody neúspěchu jsou 
zřejmé. Zlínu se tradičně nedařilo 
venku a k tomu přidal domácí 
porážky. Týmu chybí vhodní hrá-
či a také agresivita v zápasech,“ 
zhodnotil podzimní výsledky 
Hoftych. Ten plánuje na zlínské 
poměry pořádný průvan v kabi-
ně, ke kterému dojde v zimním 

přestupovém období. „Chci do 
klubu přivést až čtyři hráče, šest 
fotbalistů náš kádr zřejmě opus-
tí,“ prohlásil nekompromisně tre-
nér, jehož jediným cílem pro jaro 
je záchrana první ligy.
Jestliže je situace Zlína vážná, 
pro uherskohradišťský klub je 
přímo kritická. Slovácko je při-
kováno na 16. příčce, navíc v zi-
mě zřejmě přijde o zbylé opory. 
Rezignovat na záchranářské prá-
ce ale nehodlá. „Pokud některý 
z klíčových hráčů odejde, musí 
přijít adekvátní náhrada. Jinak 
budeme mít velké problémy,“ 
je jasné trenéru Pavlu Malurovi. 
Ten začínal sezonu jako asis-
tent, do pozice hlavního kouče 
se posunul až po 12. kole, kdy 
vystřídal Jiřího Plíška. 
Podle Malury má Slovácko ještě 
značnou šanci se v elitní soutěži 
zachránit. „Na jaře bude ve hře 
ještě devětatřicet bodů. My jich 
ztrácíme na nesestupovou příč-
ku pouze pět,“ vytáhl jako trumf 
matematické počty. 
Jarní část nejvyšší soutěže 
odstartuje 10. března.  (dvo)

Otrokovice – Reprezentant v dlou-
hém triatlonu Petr Vabroušek 
se postaral o historický úspěch 
tuzemského sportu. Závodník 
z Otrokovic se stal prvním čes-
kým vítězem seriálu Světového 
poháru.
„Je to skvělý pocit a báječná teč-
ka za vydařenou sezonou,“ svěřil 
se úspěšný triatlet, kterému už 
blahopřáli také největší soupeři. 
„V tomto sportu obecně panují 
skvělé vztahy mezi závodníky. 
V místech závodů jsme spolu 

vždy pár dnů a tak se dobře zná-
me,“ vysvětlil ve světě vrcholo-
vého sportu nebývalý jev.
Triatletům, kteří závodí na  vzdá-
lenostech 3,9 kilometru plavání, 
180 kilometrů cyklistiky a 40,5 
kilometru běhu, se přezdívá 
„železní muži“ a jde o velmi 
vhodný příměr. Vabroušek letos 
v tréninku najezdil na kole 17 
tisíc kilometrů, čtyři a půl tisíce 
jich naběhal a přibližně tisícov-
ku naplaval. I přes mimořádně 
tvrdý trénink si sáhl na dno 

v každém důležitém startu. 
„Když závodíte v Malajsii nebo 
v podobné zemi s velmi vlhkým 
podnebím, vypotí tělo během 
hodiny dva litry vody, žaludek 
přitom pojme pouze litr. Na 
trati se tak tělo nachází v trvalé 
dehydrataci,“ prozradil zajíma-
vost Vabroušek.
Reprezentant velký úspěch 
prakticky neslavil. „Osobně jsem 
nechtěl nic pořádat, nakonec 
jsem ale vyhověl lidem ve svém 
okolí,“ přiznal. (dvo)

Vabroušek bude mít ve Světovém poháru číslo jedna

Sedící Medvědi už opět válí
Zlín – Neobvykle komplikovaný rozjezd zažili v této 
sezoně nejvyšší soutěže sledge hokejisté Sedí-
cí Medvědi Hamé Zlín. Po rozpačitém úvodu ale 
nabrali formu a opět se tlačí na špičku tabulky.
„Zaváhání jde na vrub letní obměně hráčů, máme 
také několik nezkušených členů kádru. Museli 
jsme se sehrát a to chtělo čas,“ vysvětlil útočník 
Roman Herink, tradiční opora zlínského sledge 
hokejového týmu. 
V minulém ročníku ligy Sedícím Medvědům unikl 
postup do finále play off, i tak ale zůstali dlouho-
době nejúspěšnějším celkem soutěže. Zatím totiž 
v každé sezoně dosáhli na medaili, jednou získali 
mistrovský titul. V předchozím ročníku skončili 
třetí. „Ke špičce chceme patřit i teď, rádi bychom si 
zahráli finále,“ sdělil Herink.   (dvo)

Plavecká legenda se loučila
Zlín – Úspěchem domácích plavců skončil 43. ročník 
Vánoční ceny města Zlína. Málek vyhrál padesáti-
metrový prsařský sprint, Tomášek triumfoval na trati 
400 metrů polohový závod. Celkem zlínští plavci 
vybojovali deset medailí.
Specialitou mítinku bylo loučení s legendou zlínské-
ho i českého plavání Marcelou Kubalčíkovou, která 
ukončila dlouholetou kariéru. „Závody mi budou 
chybět, ale přišel čas skončit,“ přiznala dojatá bývalá 
reprezentantka, která během své kariéry získala 84 
mistrovských titulů. Vánoční cena má mezi český-
mi mítinky zvuk, jde totiž nejstarší pohárový závod 
na území Československa. „V posledních letech ale 
termínově kolidujeme s mistrovstvím Evropy. Pro-
to k nám nejezdí tolik reprezentantů jako dříve,“ 
posteskl si šéftrenér SK Zlín Petr Přikryl.  (dvo)

Tescoma Zlín a Slovácko budou na jaře bojovat o záchranu. foto: archiv
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Soutěžíme o termosku a 10 propagačních předmětů
Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo na adresu: Okno do 
kraje, Pekárenská 42,76001 Zlín do 31.1. 2007. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: termoska – 64. došlá správná odpověď, 
propagační předměty – 9., 56., 82., 98., 109., 124.,169., 210., 239., 321. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín 
jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka : „tajenka č. 1“ „tajenka č.2“. Arménské přísloví
Výherci křížovky z listopadového vydání: Hlavní cenu – squash raketu vyhrává: Pavel Opatrný – Kroměříž.  Propagační předměty získávají: Zdeněk Koupil 
– Otrokovice, Miroslava Šemberová – Uh. Ostroh, Anna Horáková – Jalubí, Anna Černá – Uh. Hradiště, Iveta Jančová – Uh. Brod, Svatava Dohnalová – Kelč, 
Josef Ševčák – Zlín, Milan Jehlička – Zlín, Miroslav Svítek – Otrokovice, Jana Řepková – Vsetín . Tajenka zněla: Hloupé ucho neslyší, když se mluví chytře.

Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu 
Okno do kraje pro vás připravujeme soutěž 
o hodnotné věcné ceny. Soutěžní úkol, který 
jsme pro vás tentokrát přichystali, zní:

Jaký celkový náklad magazínu Okno do 
kraje jsme pro vás vytiskli v roce 2006? 

První cenou je sportovní batoh, dalšími 

cenami propagační předměty. Vyhrává 55. 
správná odpověď. Další ceny obdrží 19., 87., 
100.,168., 248. správná odpověď. Odpovědi 
posílejte na adresu: 
Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín 
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz. 
Jména výherců zveřejníme v únorovém vydá-
ní magazínu Okno do kraje a na internetových 
stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci soutěže z listopadového vydání: 
Zlínský kraj má 304 obcí. 

První cenu – chladničku vyhrává: Ing.Petr Hra-
bal – Mařatice. Propagační předměty získá-
vají: František Buráň – Zlín, Marie Svobodová 
– Zdounky, Vojta Daněk – Valašská Polanka, 
Jarmila Machů – Zlín, Erich Gorel – Zlín

Vyhrajte v soutěži sportovní batoh 

INZERCE

Každý Vás využívá?  Využijte i Vy svých schopností .....
..... a ukažte, že máte na

vysokoškolské studium marketingových komunikací
bakalářské i magisterské studium 

v prezenční i kombinované formě

www.fmk.utb.cz/přijetí
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DVANÁCT LET NABÍZÍME ŠPIČKOVOU 

PÉČI. PROVÁDÍME LASEROVÉ KOREK-

CE DIOPTRICKÝCH VAD A OPERACE 

ŠEDÉHO ZÁKALU. JSME DRŽITELÉ 

CERTIFIKÁTŮ ISO 9001:2001, CQS 

A IQNET. POSKYTUJEME NADSTAN-

DARDNÍ SLUŽBY ZA PŘÍZNIVÉ CENY. 

ČEKÁ VÁS PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ 

A PROFESIONÁLNÍ ODBORNÝ TÝM.  

• Přednosta kliniky Doc. MUDr. ZDENĚK SMEČKA, CSc. • 
• Slovenská 5184 • 760 01 Zlín • 

Podívejte se na sebe jinýma očima

• Tel.: / Fax: 577 430 477 • Tel.: 577 212 286-7 • 
• info@klinikazlin.cz • www. klinikazlin.cz •
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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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