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Krizový štáb
v minulém roce

Podívejte se na sebe jinýma očima

www.hexxa.cz
Pro vydavatelské aktivity naší spoleénosti,
magazíny Okno do kraje a Firemní PARTNER,
hledáme kandidáty na pozici obchodního zástupce
Náplÿ práce: · prodej inzerce

· vyhledávání nových klientč a pąíležitostí
· starost o sv÷ąené portfolio klientč
· komunikace s klienty - mailem, telefonicky,
osobní schčzky
· vymýšlení nabídek
· spoluvytváąení prezentací s klientem

DVANÁCT LET NABÍZÍME ŠPIČKOVOU

Požadavky:

·
·
·
·
·

minimáln÷ SŠ vzd÷lání - maturita
zkušenost z n÷jakého prodeje, nejlépe médií
znalost práce na PC
ąidiéský prčkaz
živnostenský list

Nabízíme:

·
·
·
·

stabilní zázemí naší spoleénosti
práci v mladém kolektivu
možnost profesního rčstu
zajímavé finanéní ohodnocení

PÉČI. PROVÁDÍME LASEROVÉ KOREKCE DIOPTRICKÝCH VAD A OPERACE
ŠEDÉHO ZÁKALU. JSME DRŽITELÉ
CERTIFIKÁTŮ ISO 9001:2001, CQS
A IQNET. POSKYTUJEME NADSTANDARDNÍ SLUŽBY ZA PŘÍZNIVÉ CENY.
ČEKÁ VÁS PŘÁTELSKÉ PROSTŘEDÍ
A PROFESIONÁLNÍ ODBORNÝ TÝM.

Své životopisy zasílejte na adresu:
HEXXA komunikaéní agentura s.r.o., Pekárenská 42, Zlín, 760 01
nebo na e-mail: info@hexxa.cz. Více o naší spoleénosti: www.hexxa.cz

• Přednosta kliniky Doc. MUDr. ZDENĚK SMEČKA, CSc. •
• Slovenská 5184 • 760 01 Zlín •
• Tel.: / Fax: 577 430 477 • Tel.: 577 212 286-7 •
• info@klinikazlin.cz • www. klinikazlin.cz •
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MOŘE PŘIŠLO ZA VÁMI !!!

...máte doma alergika?
...máte dýchací či kožní potíže?
...musíte jezdit až k moři, aby se vám ulevilo?
...nebo si jen potřebujete odpočinout?
SOLNÁ JESKYNĚ - originální metoda využití kamenné
soli a soli z Mrtvého moře, z nichž se v mikroklimatické
inhalační jeskyni odpařují rozpuštěné vzácné soli.
Minerální látky obsažené v těchto solích výrazně pomáhají při léčbě:
kožních onemocnění • astma • alergií • chronických katarů
nosu i krku • srdečních - cévních problémů • snížené funkce
štítné žlázy • nervového systému • poruch zažívacího traktu
SPECIÁLNÍ NABÍDKA:
dětský koutek - SOLNÉ PÍSKOVIŠTĚ • SOLNÉ LETIŠTĚ - vyhřívaný prostor k ležení

1 procedura nahradí 2-3 dny pobytu u moře !

Bartošova ulice 4393 • 760 01 ZLÍN • www.solankazlin.cz
REZERVACE: +420 724 947 466 • Otevřeno denně: 09.00 - 20.00 hod.
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Vážení spoluobčané,
v lednu jsme účastí na největším českém veletrhu příležitostí v cestovním ruchu Regiontour odstartovali naši letošní turistickou propagaci,
jejímž cílem je zvýšení návštěvnosti našeho kraje a jeho jednotlivých
regionů. Cestovní ruch se stává rozvíjejícím se průmyslem, proto si zaslouží naši zvýšenou pozornost.
Zlínský kraj se představil v nové expozici, která zahrnovala všechny
čtyři významné oblasti - Kroměřížsko, Slovácko, Valašsko a Zlínsko.
Dotáhli jsme tak několikaletou snahu o to, aby se subjekty z našeho
regionu prezentovaly takříkajíc pod jednou střechou. Důvodem je to,
že teprve propojené a doplňující se nabídky vytvářejí produkt, který je
opravdu konkurenceschopný a může zaujmout doma i ve světě. Jdeme
dokonce ještě dál, a to realizací společné propagace čtyř moravských krajů - Jihomoravského, Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského. Vydání společného propagačního materiálu, který byl na veletrhu
slavnostně představen, stejně jako materiály našeho kraje, považuji za důležitý počin. Šlo o pragmatickou
dohodu našich krajů s cílem představit Moravu jako zajímavou destinaci cestovního ruchu a zdůraznit
návštěvníkům, že Česká republika není pouze Praha. Budoucnost rozvoje tohoto odvětví totiž spatřuji
především ve spolupráci, a to krajů i jednotlivých turistických regionů.
Letos se budeme prezentovat také na mnoha dalších veletrzích a přehlídkách cestovního ruchu doma
i v zahraničí. Ptáte se proč? Cestovní ruch a příjmy z něj jsou významnou složkou ekonomického fungování našeho regionu a my chceme do tohoto průmyslu i nadále investovat. Pomáhá totiž zvyšovat obraty
v mnoha podnikatelských segmentech, zvyšuje tak životní úroveň a zároveň snižuje nezaměstnanost.
Také proto je cestovní ruch oblastí, kterou budeme speciálně podporovat i v tomto novém plánovacím
období Evropské unie. Její fondy chceme využít pro budování veřejné i podnikatelské infrastruktury v cestovním ruchu.
Nechceme tuto oblast vnímat jen jako možnost trávení volného času, ale zejména jako hospodářský
segment hodný významné pozornosti. A to především z důvodu velkého potenciálu našeho kraje, jeho
rozmanitosti a umu našich lidí. Jsem přesvědčen, že také v tomto směru sázíme na správnou kartu. Vždyť
můžeme nabídnout tradice a zajímavosti Slovácka, Hané i Valašska, pochlubit se můžeme památkami,
lázeňstvím a rozmanitým kulturním životem. Pokud toto vše podpoříme aktivním marketingem a kvalitními službami, do nichž zahrnuji i úsměv personálu třeba v pohostinství, pak se nemůžeme na turistické
mapě ztratit a právě naopak na ní budeme viditelným bodem.
Proto vám přeji, ať se vám v našem regionu, v „Kraji s kouzlem rozmanitosti“ jak zní náš marketingový
slogan, nejen dobře žije a pracuje, ale také dobře tráví volný čas.

SLOVO HEJTMANA

OBSAH

Libor Lukáš
Váš hejtman

AKTUÁLNĚ
▪ Krajské kolo soutěže Zlatý erb 2007 vyhlásil Zlínský kraj. Cílem je podpořit modernizaci místní a regionální veřejné správy prostřednictvím internetu. Na stránkách Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz) jsou
k dispozici všechny potřebné informace. Občané mohou hlasovat pro jednotlivé stránky či přímo dát
svůj tip na vydařenou webovou prezentaci města či obce Zlínského kraje.
▪ Dům pro mladé lidi, kteří kvůli věku opustili dětské domovy či jim skončila pěstounská výchova, zřejmě
vznikne ve Vsetíně. Dům na půli cesty chce na pozemku města postavit občanské sdružení Pod křídly.
Sdružení dva podobné domy provozuje ve Valašském Meziříčí, nyní zde vzniká i třetí objekt. Stavba
čtvrtého domu se připravuje ve Zlíně.
▪ Nezvykle teplé počasí v lednu přineslo ve Zlínském kraji i několik teplotních rekordů. Například 10. ledna neměřili meteorologové 14,2 stupně ve Starém Městě, ve Vizovicích pak 14,1 stupně. Rekordy padaly
i v Kroměříži, Valašském Meziříčí a na dalších místech v regionu.
▪ Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně má od začátku roku pátou fakultu. K fakultě technologické, managementu a ekonomiky, multimediálních komunikací a aplikované informatiky přibyla fakulta humanitních
studií. Zájemci na ní mohou studovat například jazyky či speciální pedagogiku.
▪ Česká armáda již nemá ve Zlínském kraji žádné nepotřebné objekty a pozemky, které v minulosti převáděla na obce či je prodávala jiným zájemcům. Armádu nyní v regionu zastupuje pouze krajské vojenské
velitelství, v Bystřici pod Hostýnem a Loukově pak působí zdravotnická základna.
▪ Rožnov dokončil zastřešení zimního stadionu, v polovině ledna tak mohli na ledovou plochu zavítat první
zájemci o veřejné bruslení. Město opravu zahájilo loni v říjnu, celkové náklady byly asi 40 milionů korun.
Kromě střechy dělníci opravili i sociální zařízení a další části stadionu.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Lovné zvěře letos v lesích ubývá, přemnožují se však lišky
Zlínský kraj - Kvůli nízkému výskytu zvěře
museli v lednu rušit myslivci hony v některých
částech Zlínského kraje. Za úbytkem především drobné zvěře stojí loňské suché počasí
s minimem srážek, které nepřálo přežití mláďat. Oproti tomu se začínají přemnožovat lišky,
které díky pravidelné vakcinaci proti vzteklině
ztratily svého hlavního přirozeného nepřítele.
Lidé by si tak v lesích měli dávat větší pozor na
setkání s touto psovitou šelmou, která vedle
vztekliny roznáší také prašivinu, nebezpečnou
nemoc přenosnou i na člověka.
V kraji se rozmohly respirační nemoci,
u lékařů končily hlavně děti
Uherskohradišťsko - Především na Uherskohradišťsku se koncem ledna rozmohla
virová infekce. Kvůli rozmarnému zimnímu
počasí totiž řada lidí, především dětí, onemocněla respiračními chorobami. Jejich počet
se podle krajské hygienické stanice vyšplhal
až za hranici dvou tisíc nemocných na sto
tisíc obyvatel. Pacienti přicházeli do ordinací
především s dýchacími potížemi, rýmou a nachlazením.

Přísnější režim na hranicích nebude
Zlín - Přísnější režim na československé hranici, kterého se
v souvislosti s údajnou nepřipraveností Slovenska na vstup do
schengenského prostoru obává řada lidí žijících v pohraničí,
s největší pravděpodobností nehrozí. Slovensko na přípravách
pro vstup do zóny s volným pohybem osob intenzivně pracuje,
podle ministra zahraničí Jána
Kubiša vše stihne včas.
Rozšíření schengenského prostoru o nové členské země
schválily loni v prosinci státy
Evropské unie. Jedinou podmínkou je, aby byly technicky
připraveny. Do zóny volného
pohybu osob, kam nyní patří 15
zemí, mají všechny nové členské
státy Evropské unie vstoupit již

na konci letošního roku. Na hranicích mezi jednotlivými státy
uvnitř schengenského prostoru
neexistují kontroly, o to důkladněji proto musejí být zabezpečeny hranice států, které leží na
jeho okraji.
V případě Slovenska jde o takřka
stokilometrovou hranici s Ukrajinou. Pokud by Slovensko přípravy nestihlo včas a nebylo by
tak do schengenského prostoru
začleněno současně s Českou
republikou, vnějším okrajem by
se stala česko-slovenská hranice.
Slovensko si ale něco podobného nepřipouští. Tamní ministr
vnitra Robert Kaliňák podepsal
smlouvu s firmou, která odpovídajícím způsobem zabezpečí
hranici s Ukrajinou. Společnost,

MORAVAN KOUPILI IROVÉ

Krajské město má dalších pět kamer na
měření rychlosti vozidel
Zlín - Pět nových silničních úseků ve Zlíně od
počátku ledna hlídá kamerový systém, který
měří rychlost projíždějících vozidel. Investice
si vyžádala celkové náklady ve výši zhruba
devíti milionů korun.
Řidiči tak na hlavních příjezdových trasách
do krajského města musejí dodržovat předepsanou rychlost, jinak se vystavují vysokým
pokutám. Systém pracuje automaticky a řidiče vyhodnocuje počítač, který předává informace přímo pověřenému pracovníkovi na přestupkovém oddělení zlínského magistrátu.
Lesníci na Valašsku mají kvůli mírné
zimě problémy při těžbě dřeva
Valašské Meziříčí - Teplá zima a chybějící
sněhová pokrývka postihují lesní těžbu na
Valašsku. Lesníci totiž v zimě využívají sněhové vrstvy k tomu, aby při těžbě nepoškodili
mladé výhonky a stromky. „Kvůli chybějícímu
sněhu jsme byli nuceni objem těžby omezit
na necelou polovinu. Vytěžíme jen okolo
osmnácti set kubických metrů dřeva z míst,
kde poškození nárostů nehrozí,“ konstatoval
ředitel společnosti Městské lesy a zeleň z Valašského Meziříčí Marek Netolička.
Kroměřížská radnice bude informovat
obyvatele pomocí elektronické pošty
Kroměříž - S novinkou pro obyvatele Kroměříže přišla od 1. ledna tamní radnice.
Zájemcům bude zasílat informace o dění ve
městě prostřednictvím elektronické pošty.
Obsahem e-mailů budou tiskové zprávy radnice a další informace týkající se vybraných
událostí, programu Domu kultury, měsíční
přehledy kulturních akcí či aktualizace provozní doby plaveckého bazénu. „Ne vždy
mají lidé chuť a čas sledovat média, internet,
informační vývěsky či výlepové plochy. Takto
mohou mít informace po ruce bez zbytečného hledání a je jen na nich, jak s nimi naloží,“
uvedl mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.
Službu lze kdykoliv jednoduše přihlást a stejně i v případě nezájmu odhlásit.
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která uspěla ve výběrovém řízení, vybuduje na hranicích senzory pohybu či dálkově řízené
kamerové systémy. Celkové náklady na zřízení elektronického
střežení hranice činí bezmála
miliardu slovenských korun. Kromě toho musí Slovensko vyřešit
systém kontrol na bratislavském
letišti či organizaci přístupů
k hraničním přechodům.
V případě, že by se nakonec
stalo schengenskou hranicí na
přechodnou dobu moravskoslovenské pomezí, platil by zde
stejný režim, jako je například na
hranicích s Německem. Samotných obyvatel v pohraničí by se
tak změny dotkly jen velmi málo.
Podobnou situaci by muselo navíc řešit i Polsko a Maďarsko. (nej)

První dítě Zlínského kraje v roce 2007 se narodilo sedm minut po
půlnoci na Nový rok ve valašskomeziříčské porodnici. Šťastnými rodiči
novorozené Kateřiny, která po porodu vážila 3, 75 kg a měřila 51 centimetrů, jsou Kateřina a Roman Seidlovi. Mezi první gratulanty patřil i hejtman
Zlínského kraje Libor Lukáš, který předal rodičům a děvčátku květiny, plyšového psa a také finanční hotovost ve výši 10 tisíc korun. Tatínek Roman
dostal na oslavu narození dcery pravou slivovici. (red) foto: Patrik Kamas

Otrokovice - Novým majitelem
slavné letecké továrny v Otrokovicích, která produkuje
letadla s obchodní značkou
Zlin, se stal irský holding
QucomHaps. Irové odkoupili části konkurzních podstat
Moravanu a Moravanu-Aeroplanes, které jsou nutné k pokračování ve výrobě. Kupní
cena přesáhla 50 milionů korun. Irové, kteří převezmou
i všech 170 zaměstnanců
Moravanu-Aeroplanes, chtějí
v Otrokovicích začít vyrábět
také části speciálního telekomunikačního letadla. Prodej
letecké továrny přitom nebyl
jednoduchý. První tendr vypsali správci obou firem v roce 2005, nakonec ale vyšel až
čtvrtý pokus.
(nej)

Kraj lákal v Brně turisty, připravil rozsáhlou prezentaci
Zlín - Nejrozsáhlejší prezentací ve
své historii lákal letos Zlínský kraj
turisty na mezinárodních brněnských veletrzích Go a Regiontour.
Turistické možnosti představil na
ploše 350 metrů čtverečních a za
účast zaplatil více než milion korun. Kraj zde především představil nové propagační materiály.
Za soubor materiálů a map, které
představují Valašsko, Slovácko,
Kroměřížsko a Zlínsko s Luhačovským Zálesím, kraj zaplatil asi
pět milionů korun. Každá oblast
má k dispozici tři nové materiály.
Jde o obrazovou brožuru, mapu
a přehled turistických atraktivit
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a aktivit. Celkový náklad všech
tiskovin je bezmála 130.000 kusů.
Nově vydané propagační materiály a prezentace Zlínského kraje
na veletrhu Regiontour byly realizovány v rámci projektu „Společná propagace turistických
oblastí Zlínského kraje“, který
je spolufinancován Evropským
fondem pro regionální rozvoj,
ministerstvem pro místní rozvoj
a Zlínským krajem.
Zlínský kraj zatím turisté příliš
nevyhledávají. V období od ledna do září roku 2006 do regionu
zavítalo alespoň na dva dny přes
417.000 návštěvníků, což před-

stavuje zhruba čtyřprocentní
podíl na celkové návštěvnosti
České republiky. Kraj se snaží
tuto bilanci změnit. Vedle účasti
na zhruba dvou desítkách veletrhů cestovního ruchu připravuje
i řadu konkrétních produktů turistického ruchu, například Moravskou jantarovou stezku. Jde
o seskupení nabídek, z kterých
pak budou tvořeny vícedenní
pobyty a poznávací zájezdy.
Hejtmanství chystá také značení
turistických cílů jednotnými prvky, zabývá se možností rozvoje
hipoturistiky či dalšího zatraktivnění Baťova kanálu.
(nej)

TÉMA MĚSÍCE

Neprofesionální kultuře se ve Zlínském kraji daří

Důležitou roli v oblasti kultury hrají dětské folklorní soubory.

foto: archiv

Zlínský kraj je ve své rozmanitosti bohatý také na uskupení,
která se věnují kultuře. Pomineme-li profesionální soubory,
zjistíme, že v kraji působí řada amatérských, poloamatérských či ochotnických souborů, které velmi dobře dokreslují
kulturní ráz zlínského regionu. Za zmínku stojí amatérská divadla, různé hudební skupiny či pěvecké a taneční soubory,
ale také kluby fotografů či stále aktivnější dobrovolní hasiči.
Vzhledem ke skutečnosti, že se
zlínský region rozkládá na hranici tří národopisných oblastí – Valašska, Slovácka a Hané, působí
na území Zlínského kraje mnoho
folklorních souborů. Mezi známé soubory patří zlínská Vonica
či Kašava nebo folklorní soubor
Hradišťan. V udržování tradic,
řemesel a lidové kultury obecně
hrál Zlínský kraj vždy významnou roli.

Valašský folklor i za
hranicemi regionu
Kromě domácích souborů můžeme najít také folklorní soubory,
které fungují mimo území regionu. Například v Praze založili
rodáci ze Zlínského kraje soubor

s názvem Krušpánek, který dodnes tematicky zpracovává oblast Valašska a Rožnovska. „Je sice
pravda, že v současnosti tvoří
většinu členů přímo lidé z Prahy,
ale dříve u nás působili i tanečníci ze Zlínského kraje, kteří v Praze třeba studovali,“ informovala
umělecká vedoucí souboru Magdaléna Lempochnerová.
„Valašský folklor je nádherný, proto se stále věnujeme této oblasti,“
upřesnila Lempochnerová. „Koncertujeme samozřejmě hlavně
doma, ale již před lety jsme navázali družbu s folklorním souborem z Dánska. Valašské tradice
tak znají i ve Skandinávii,“ uzavřela umělecká vedoucí.
Dvacet let od svého vzniku letos
oslaví folklorní soubor Pentla

z Boršic. Vedení souboru si pochvaluje neustálý zájem o lidovou kulturu a poměrně nízký
věk svých členů. „Věkový průměr
našich tanečníků je jedenadvacet let. Dnes je nás zhruba třicet
pět a stále nabíráme nové členy,“
řekl spokojeně vedoucí souboru
Jiří Piluša. Soubor Pentla z Boršic
je jedním z mnoha souborů zabývajících se tradičním tanečním
a hudebním folklorem na Slovácku. Ve svém programu zpracovává tance a písně převážně z Dolňácka, moravsko-slovenského
pomezí a z Osvětimanska. „Největším problémem jsou peníze,“
upozornil Jiří Piluša.

Amatérské divadlo
s profesionálními výsledky
Jedním z úspěšných amatérských
souborů je valašskomeziříčské
Divadlo Schod. Soubor byl založen již v roce 1973, ale po roce
1989 se na chvíli odmlčel. Novodobá historie se píše od roku
2000. V té době napsali členové
souboru o historii svého divadla knihu a při příležitosti jejího
křtu nastudovali divadelní představení. Soubor je velmi aktivní
a finančně poměrně soběstačný.
„Daří se nám dobře, hlavně díky
finanční podpoře města a řady
soukromých sponzorů, většinou
z řad našich přátel,“ uvedl umělecký vedoucí divadla Josef Fabián s tím, že soubor odehraje
zhruba třicet představení ročně,
z toho dvakrát do roka uvede premiéru. „Náš soubor kromě mnoha
odehraných představení vydal již
dvě cédéčka s divadelními písničkami, uskutečnil turné po České
republice a připravuje se na cesty
po Slovensku,“ upřesnil Fabián.

Boom amatérských kapel
Devadesátá léta byla ve znamení rozkvětu amatérské hudby ve
formě různých skupin a kapel.
Dnes je situace velmi podobná.
Všechny skupiny, byť různých
žánrů, mají jedno společné, a to
nedostatek finančních prostředků. Již několik let funguje ve Zlíně například amatérské hudební
uskupení s názvem Road JAMM,
produkující hudbu ve stylu rhytme and blues či funky. „Pravidelně koncertujeme třeba na
festivalech ve zlínském regionu,
například ve Slavičíně nebo v Rudimově. Hráli jsme také na plese
Městského divadla Zlín či v různých klubech,“ popsal činost kapely její člen Vít Kymla. „S penězi
je problém stále, někdy nám po
koncertě neproplatí ani cestovné, takže všechno si financujeme
sami. Teď připravujeme k vydání
vlastní hudební nosič,“ doplnil
Kymla s tím, že by se v budoucnu
rádi pokusili získat peníze z různých dotací.

Tradici mají také fotokluby
Mnohaletou činností se mohou
chlubit také některé kluby amatérských fotografů. Například
kořeny zlínského fotoklubu Okamžiky sahají až do 30. let minulého století, do doby fotoklubu baťovského. „Tehdy měl klub téměř
sto aktivních členů, dnes je nás
kolem dvaceti,“ informoval vedoucí klubu Dušan Kimmer. Významnými nositeli amatérské či
lidové kultury nejen ve Zlínském
kraji jsou i sbory dobrovolných
hasičů, jejichž kulturně-společenská role je především na venkově
nezastupitelná.
(don)
INZERCE
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Zdravotnictví Zlínského kraje

Nemocnice Vsetín, p. o. patří k nejlépe hodnoceným v ČR.

Zdravotní péče ve Zlínském kraji

Okresní střediska ZZS

Přehled zdravotnických zařízení ve ZK:

Zdravotní péče je ve Zlínském kraji poskytována patnácti lůžkovými zdravotnickými
zařízeními, které v souhrnu disponují 2820
akutními lůžky a 1781 lůžky následné péče.
Můžeme konstatovat, že tato lůžková kapacita je pro zajištění zdravotnických služeb obyvatelstvu Zlínského kraje plně dostačující.
Výsledkem procesu transformace nemocnic
Zlínského kraje – příspěvkových organizací
v roce 2005 – je založení nových právních
subjektů, akciových společností, které od
počátku minulého roku poskytují zdravotní
péči ve Zlínském kraji.

Ve všech oblastech poskytování zdravotní
péče, při zajištění její kvality, sehrává důležitou roli koordinace, plynulost a návaznost
jednotlivých kroků poskytované péče. Vzhledem k tomu přistoupil Zlínský kraj v roce
2004 ke sloučení okresních středisek zdravotnické záchranné služby Vsetín, Kroměříž,
Uherské Hradiště a Zlín pod jednu organizaci
– Územní středisko Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje, p. o., jejíž název byl
v roce 2006 změněn na Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje. Ředitelství
této organizace je umístěno v krajském městě Zlíně, výjezdová stanoviště této organizace jsou umístěna i tak, aby byla zajištěna dostupnost této služby rovnoměrně po celém
kraji.

Druh zdravotnického zařízení

Jsou to tyto nemocnice:
▪ Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
▪ Uherskohradišťská nemocnice, a. s.
▪ Kroměřížská nemocnice, a. s.
Zlínský kraj je dále zřizovatelem těchto zdravotnických zařízení:
▪ Nemocnice Vsetín, p. o.
▪ Dětské centrum Zlín, p. o.
▪ Kojenecký ústav a dětský domov Valašské
Meziříčí, p. o.
Kromě krajem řízených nemocnic v regionu
působí také zdravotnická zařízení zřizovaná
městy, soukromými subjekty a Ministerstvem zdravotnictví ČR.
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foto: Jana Oborná

zovaných zařízení pro děti a zdravotnických
pohotovostních služeb.
O vysoké úrovni nemocniční péče v regionu svědčí i fakt, že například vsetínská nemocnice získala jako jedna z jedenácti nemocnic v České republice akreditaci, která
je zárukou nejvyšší kvality péče o pacienty.
Certifikát, jímž se řadí mezi elitní zdravotnická zařízení, jí udělili komisaři Spojené
akreditační komise České republiky.
Za jeden z ukazatelů, kterým se dá zhodnotit kvalita života ve Zlínském kraji, lze
považovat vývoj věkového složení obyvatel charakterizovaný zvyšujícím se podílem
obyvatel v postproduktivním věku. Podíl
obyvatel starších 64 let představuje 14,3%
z celkového počtu obyvatel, dochází rovněž k postupnému zvyšování průměrného
věku občanů našeho kraje, u žen mírně
vzrůstá naděje dožití na 79,54 let.
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Nemocnice akutní péče

Počet
9

Nemocnice následné péče

2

Léčebny dlouhodobě nemocných

4

Psychiatrická léčebna

1

Lázeňské léčebny

7

Hospic

2

Ordinace praktických lékařů pro dospělé

287

Ordinace praktických lékařů pro děti a dorost

118

Ordinace praktického lékaře - stomatologa

335

Ordinace praktického lékaře - gynekologa

65

Ordinace lékaře - specialisty

322

Psychologové

19

Logopedi

11

Zajištění činností nehrazených
pojišťovnami

Zařízení domácí zdravotní péče

28

Praxe rehabilitačních pracovníků-nelékařů

41

Návštěvní služba sestry

12

Zlínský kraj každoročně vydává ze svého
rozpočtu milionové částky na provoz a reprodukci nemovitého majetku a obnovu či
pořízení movitého majetku krajských zdravotnických zařízení. Nezanedbatelné finanční
prostředky jsou také vynakládány na zajištění
činností, které nejsou hrazené ze zdravotního
pojištění. Jde například o úhradu nákladů vynaložených na zabezpečení činnosti speciali-

Záchytná stanice
Lékárny

1
129

Výdejny zdravotnických prostředků

1

Zdravotnická záchranná služba

1

Krajská hygienická stanice

1

Zdravotní ústav

1

Zvláštní dětská zařízení

8

Zdroj: Oddělení správních činností ve zdravotnictv KÚ ZKí

ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Ve Zlínském kraji se význam zdraví a zdravotního stavu člověka tradičně ocitá na nejvyšších příčkách žebříčku lidských hodnot. Tato skutečnost je dána především samotným specifikem zdraví a jeho důležitostí pro život člověka. Zdravotní stav a kondice
jsou mnohdy nezbytnými podmínkami pro realizaci vybraných životních cílů a aktivit.
Zdraví jednotlivce není pouze jeho osobní záležitostí, ale stává se předmětem prioritního zájmu pro celou společnost.
Obecně je možné konstatovat, že ve Zlínském kraji je zdravotní péče zabezpečena
na velmi dobré úrovni, odpovídající slušnému evropskému standardu. To je možné
vyčíst i z posledního výsledku průzkumu agentury empirického výzkumu STEM, kdy
poskytování zdravotní péče patří mezi občany k nejlépe hodnoceným službám v našem regionu. Tím je také dán významný závazek Zlínského kraje vůči jeho obyvatelům, který se již od počátku vzniku Zlínského kraje jako samostatného celku daří plnit.

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
UDĚLALI JSME...

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Konference byla věnována
dalšímu vzdělávání
Pozlovice – Konference, zaměřená na problematiku dalšího
vzdělávání dospělých v rámci
projektu UNIV, se konala 10.-11.
ledna v pozlovickém hotelu
Adamantino.
Zlínský kraj, který je do projektu
UNIV zapojen prostřednictvím
svých jedenácti vytipovaných
středních škol, na konferenci
reprezentoval radní pro oblast
školství Josef Slovák.
„Obecným cílem projektu je
podpora dalšího vzdělávání poskytovaného středními školami
a vyššími odbornými školami.
Zlínský kraj figuruje mezi šesti
kraji, které se zapojily do tohoto
projektu ministerstva školství
a Evropské unie, neboť jsme si
vědomi, že školy se musí stát
institucemi nabízejícími široké
spektrum vzdělávacích forem,
jež budou pružně reagovat na
potřeby trhu práce, potřeby jednotlivců i požadavky konkrétních podniků,“ vysvětlil náměstek Slovák.
Předpokládá se, že školy zaměřené na další vzdělávání budou
pracovat až do pozdních večerních hodin, ve volných dnech
i o prázdninách, čímž budou
také maximálně zhodnoceny
prostředky vynakládané do jejich vybavení.
Zlínský kraj založil komisi pro
ekonomické vztahy s východními trhy
Zlín – Komisi pro ekonomické
vztahy s východními trhy ustavila
na svém lednovém jednání krajská rada jako svůj poradní orgán.
Zřízení komise, v níž jsou zastoupeni představitelé významných
firem, kteří mají praktické zkušenosti s obchodním fungováním
ve východních zemích, je také
reakcí na několik oficiálních návštěv představitelů v Rusku a na
Ukrajině, z nichž tato praktická
potřeba vyplynula.
Aktuální zájem podnikatelských subjektů v regionu je
orientován především na východní trhy, také proto jsou zahraniční vztahy Zlínského kraje
zaměřeny na Ruskou federaci,
Ukrajinu, Čínu a Polsko. Usnadnit vstup a otevřít dveře na tyto
trhy má právě spolupráce kraje,
hospodářských komor a dalších institucí, které mají zájem

PŘIPRAVUJEME...
na rozvoji obchodních vztahů.
Firmy by po úvodní adaptaci již
měly využívat obchodní příležitosti samostatně.
Na podporu integrace romské
komunity opět vyčleněno 700
tisíc korun
Zlín – Celkovou částku 700 tisíc
korun i letos rozdělí Zlínský kraj
v rámci radou vyhlášeného podprogramu na podporu integrace
romské komunity.
Finanční prostředky jsou určeny pro nestátní neziskové
organizace, které jsou zaměřeny na vzdělávací a výchovné
aktivity pro romskou komunitu
(semináře, školení, přednášky,
besedy, vzdělávání dětí, mládeže i dospělých apod.), dále
na umělecké a kulturní aktivity
pro romskou komunitu (divadelní představení, koncerty, přehlídky, výstavy, festivaly apod.)
nebo na zvýšení zaměstnanosti
v romské komunitě, případně
na volnočasové aktivity.
Tato forma podpory je kontinuálně vyhlašována od roku 2003.
Radní vyhlásili podprogram
prevence sociálně patologických jevů na rok 2007
Zlín – Podprogram pro nestátní
neziskové organizace v oblasti
prevence sociálně patologických
jevů na rok 2007, v jehož rámci
bude rozdělena částka ve výši
1,75 milionu korun, uložila vyhlásit na svém posledním jednání
krajská rada. Dotace jsou určeny
na podporu nestátních neziskových organizací poskytujících
služby v protidrogové prevenci,
prevenci kriminality a ostatních
sociálně nežádoucích jevů.
Termín uzávěrky přijímání žádostí je stanoven na 12. února
2007. Projekty musí být realizovány v průběhu letošního roku,
podporovány budou částkami
minimálně 50 tisíc korun a maximálně 300 tisíc korun.
Zlínský kraj podepsal s Českými drahami smlouvu o dopravní obslužnosti na rok 2007
Zlín – Smlouvu o zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje na
rok 2007 mezi Zlínským krajem
a Českými drahami, a.s., podepsali hejtman Zlínského kraje
Libor Lukáš a náměstek generálního ředitele Českých drah pro
osobní dopravu Jiří Kolář.

Čtvrtý ročník ankety studentů
Univerzity Tomáše Bati Cena
Salvator byl zahájen
Zlín – Nominační období ankety Cena Salvator 2006 bylo
10. ledna odstartováno na půdě
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
hejtmanem Zlínského kraje
Liborem Lukášem a potrvá do
1. března 2007.
Smyslem projektu studentů
zlínské univerzity je především
ocenit lidi, kteří se mimořádným činem zasloužili o ochranu
zdraví, života, majetku či bezpečnosti občanů. Je to poděkování nejen členům integrovaného záchranného systému,
ale také samotným občanům
Zlínského kraje.
Za účelem nominací byly na
území Zlínského kraje rozmístěny speciální nominační stojany,
do kterých mohou občané vhazovat své návrhy na budoucí držitele Ceny Salvator 2006. Stojany společně s nominačními
pohlednicemi byly rozmístěny
na městských úřadech, poštách
a v nemocnicích, a to ve 21 největších městech a obcích Zlínského kraje. Druhým způsobem
jsou nominace prostřednictvím
internetových stránek
www.cenasalvator.cz.
Cena Salvator bude udělena
na dubnovém slavnostním galavečeru vítězům jednotlivých
kategorií: Hasič, Policista, Zdravotník/Záchranář, Občan, Dlouhodobá činnost, Cena občanů
a nově i Dětská cena Salvator.
Projekt i letos vyvrcholí velkou
prezentační akcí složek integrovaného záchranného systému s názvem Den Salvatora na
náměstí Míru ve Zlíně. Projekt
se koná pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje.
Kraj dá letos na rozvoj občanské společnosti milion korun
Zlín – Jeden milion korun rozdělí v letošním roce kraj v rámci
podprogramu na podporu nevládních a neziskových organizací na úseku rozvoje občanské
společnosti, který vyhlásila krajská rada. Hlavními tématy podprogramu jsou podpora dobrovolnické služby a podpora
občanského poradenství v regionu.
Projekty budou podpořeny
částkami od 50 tisíc korun do
100 tisíc korun. Maximální výše

podpory je u dobrovolnické
činnosti do 70 procent celkových nákladů, u podpory činnosti občanských poraden do
85 procent celkových nákladů.
Žadateli o podporu mohou
být občanská sdružení, obecně
prospěšné společnosti nebo
církevní právnické osoby. Zveřejnění podprogramu formou
Výzvy k předkládání žádostí je
plánováno do 15. ledna letošního roku.
Na budování vodohospodářské infrastruktury je vyčleněno patnáct milionů
Zlín – Podprogram určený na
podporu rozvoje vodohospodářské infrastruktury v obcích
do 2 tisíc obyvatel na svém vyhlásila krajská rada. V rámci podprogramu má být rozděleno 15
milionů korun, které budou určeny především na výstavbu či
dostavbu vodovodní sítě nebo
čistíren odpadních vod a výstavbu nebo rekonstrukci kanalizace, podpořena může být
také projektová dokumentace
na tyto investiční záměry.
Dotace nepokryjí celé náklady
žadatelů, ale jsou příspěvkem
k tomu, aby se v obcích postupně zkvalitňovaly životní podmínky.
Environmentální vzdělávání
ve školách opět dostává zelenou
Zlín – Krajští radní schválili podprogram pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty ve školách a školských
zařízeních ve Zlínském kraji. Cílem je zvýšit zapojení škol do
této oblasti a propojovat jejich
působení s aktivitami využívajícími partnerství v rámci místního společenství. Podprogram
je zaměřen na děti a mládež ve
školách, pedagogické a nepedagogické pracovníky a partnery rozvoje environmentálního
vzdělávání.
Celková vyčleněná částka činí
1,5 milionu korun, žadatelé mohou získat minimálně 10 tisíc
korun, maximálně pak částku
100 tisíc korun. Žadateli musí
být školy a školská zařízení nebo
nevládní neziskové organizace,
které působí ve Zlínském kraji.
Termín uzávěrky příjmu žádostí
je stanoven na 16. února letošního roku.
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Do nemocnic kraj letos investuje přes 140 milionů
Kolik peněz hodlá Zlínský kraj v roce 2007
investovat ze svého rozpočtu na rozvoj
nemocnic a podle jakého klíče budou tyto
peníze rozděleny ?
V roce 2007 předpokládáme investiční akce
v rozsahu více než 140 milionů korun.
V Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně například
plánujeme zahájení stavby onkologického
centra, v kroměřížské nemocnici chystáme
dokončení stavebních prací na křídle objektu „A“, v uherskohradišťské nemocnici hodláme realizovat stavební úpravy porodnického
a gynekologického oddělení, ve vsetínské
nemocnici nás čeká odstranění havarijního
stavu patologie a také je před námi zahájení stavby krajského střediska zdravotnické
záchranné služby. Kromě další modernizace
přístrojového vybavení pak připravujeme
velký projekt na řešení informačních systémů ve všech nemocnicích.
Významný úspěch zaznamenala Krajská nemocnice T. Bati, a. s., ve Zlíně, v anketě „Českých 100 nejlepších“ za rok 2006, když obdržela ocenění v kategorii „Vzdělání, zdraví, lidskost“. Získané ocenění
ukazují krajský radní Bronislav Fuksa (vlevo) a ředitel KNTB Pavel Calábek.
Foto: Karla Havlíková
Od minulého roku fungují významné nemocnice ve Zlínském kraji jako akciové
společnosti. Před změnou právní podstaty nemocnic se ozývala spousta obav, zda
transformace na obchodní společnosti
těmto zpočátku státním a později příspěvkovým zařízením neublíží a zda nepoklesne kvalita péče o pacienty. S krajským radním pro oblast zdravotnictví
Ing. Bronislavem Fuksou se zamýšlíme
nad dosavadním přínosem této změny.
Pane radní, jak hodnotíte transformaci
nemocnic po prvním roce?
Před zahájením převodu nemocnic z příspěvkových organizací na obchodní společnosti jsme absolvovali nesčetné množství
jednání o možných důsledcích s vědomím
potenciálních pozitiv i negativ. Šlo nám především o zachování přiměřeně dostupné
sítě zdravotnických zařízení na území kraje,
postavené na rovnoprávnosti všech forem
vlastnictví. Režim obchodních společností
nám umožnil optimálně využít prostředky
k zefektivnění a optimalizaci prostředků do
nemocnic vkládaných. Podařilo se nám uzavřít smluvní vztahy s plátci zdravotní péče
– pojišťovnami a najít další zdroje pro rozvoj specializovaných pracovišť tak, aby nám
naši pacienti nemuseli jezdit do vzdálených
zařízení v jiných krajích. Po prvním roce
transformace nemocnic lze jednoznačně
konstatovat, že standardní úroveň zdravotní
péče z hlediska jejího druhu, rozsahu a kvality v jednotlivých oborech byla pro občany
Zlínského kraje zachována. Samotný proces
transformace nemocnic na obchodní společnosti se ukázal jako rozumné rozhodnutí.
V tisku se objevují informace, že podle
předběžných výsledků již hospodaření
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nemocnic vykazuje mírný zisk. Čím to lze
vysvětlit?
Nemocnice provozované ve formě akciových
společností jsou samostatnými právními subjekty, které ve svém finančním hospodaření
nejsou omezeny jako příspěvkové organizace. Obchodní společnosti například mohou
vlastnit majetek, to znamená, že jej mohou
bez problémů také odepisovat a daňové odpisy mohou následně snížit daňový základ.
V akciové společnosti je jasně definována odpovědnost členů představenstva a dozorčích
rad při výkonu jejich funkce.
V této chvíli ještě nemáme přesná čísla, ale
v hospodaření se opravdu dostáváme do
mírného zisku. Avšak důležité budou pro objektivní hodnocení až následující roky. Nikdy
nelze očekávat výsledky okamžitě, zvláště
když se zdravotnictví předtím trápilo celých
patnáct let.
Jak se změnila personální politika vůči lékařům a zdravotnickému personálu?
V žádném případě se nenaplnily obavy týkající se výrazného propouštění zdravotnických
pracovníků. Naopak v průběhu roku 2006 došlo k určité personální stabilizaci jak na úrovni
managementu, tak i ostatních zdravotnických
pracovníků. Vedli jsme jednání s odborovými
organizacemi a na základě kolektivní dohody byly přepracovány směrnice pro odměňování. Objem mzdových prostředků oproti
minulému roku nebyl snížen. S průměrnou
mzdou v jednotlivých zařízeních jsme také seznámili zástupce krajské tripartity. K žádným
dramatickým změnám nedošlo a avizované
hromadné odchody lékařů nebo sester do
zahraničí se nekonaly. Máme zájem odstranit
zbytečnou nejistotu mezi zaměstnanci a budovat stabilní prostředí, v němž bude občanům poskytována kvalitní péče.

Mají všechny čtyři nemocnice Zlínského
kraje stejné podmínky pro svůj rozvoj?
Nehrozí nebezpečí, že se některé budou
modernizovat rychleji na úkor těch druhých? Jak vlastně kraj hlídá princip zajištění dostupné kvalitní péče v rámci celého regionu?
Každé zdravotnické zařízení má určitou historicky stanovenou pozici. Každé se vyvíjelo
individuálně v jednotlivých okresech. Zlínský kraj nechává postupně zpracovávat „generely rozvoje“ jednotlivých zdravotnických
zařízení v návaznosti na krajské celoplošné
využití zdravotnických služeb. Ve všech nemocnicích Zlínského kraje je poskytována
zdravotní péče na úrovni aktuálních poznatků lékařské vědy a dochází k průběžnému
zkvalitňování jimi poskytovaných služeb.
Naší snahou je soustředit specializovanou
zdravotní péči v některých oborech v Krajské nemocnici T. Bati. Ani schválený plán
však není dogma. Již v polovině loňského
roku jsme znovu oslovili garanty zdravotní
péče v jednotlivých oborech a připravujeme další kroky rozvoje v letech 2007 – 2013
i v dalším období.
Jak si Zlínský kraj vede v celostátním, případně evropském měřítku, pokud se týče
kvality nemocniční péče? Které medicínské obory jsou u nás na špici a na jaké specializace se naopak musíme více zaměřit?
Obecně lze říci, že kvalita nemocniční péče se
pohybuje na velmi solidní celostátní úrovni.
Mezi špičkové obory na evropské úrovni lze
zařadit zejména traumatologické centrum,
neonatologické centrum a centrum intervenční kardiologie. Větší pozornost v rámci
Zlínského kraje bude věnována rozvojovým
programům. Naším záměrem je modernizovat akutní medicínu a rozvoj onkologie. Vše
musí kopírovat demografický vývoj společnosti a zaměříme se také na legislativní změny v oblasti poskytování sociálních služeb.
Helena Mráčková
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Kalamitu pomáhali zvládat vojáci 155. záchranného praporu z Bučovic.

foto: Lumír Svoboda

Krizový štáb v uplynulém roce
V následujících řádcích vám magazín Okno do kraje přiblíží činnost a poslání krizového
štábu ve Zlínském kraji v uplynulých dvanácti měsících a současně se pokusí co nejvíce poodhalit tajemství, které se skrývá za tímto veřejnosti málo známým termínem.
Krizový štáb Zlínského kraje zřizuje hejtman
kraje podle zákona o krizovém řízení jako svůj
pracovní orgán pro řešení krizových situací.
Podobné krizové štáby zřizují starostové obcí
s rozšířenou působností Zlínského kraje.
Až do roku 2005 se naštěstí činnost krizových
štábů omezovala jen na nácviky svolání, školení a kontroly dosažitelnosti. A v té době se
projevovaly následky „rozporuplnosti“ krizového řízení: „Orgány krizového řízení se připravují na krizové situace a přitom si přejí, aby
k žádné krizové situaci nedošlo“.
Tato velmi složitá věta v podstatě charakterizuje, že v období klidu a míru krizové řízení
zajímá velmi málo lidí. Je to logické, ale pro
orgány krizového řízení to znamená velmi složité období přípravy na krizovou situaci, která
teprve může nastat.
Je třeba zdůraznit, že i v tomto období relativní absence mimořádných událostí se podařilo
Zlínskému kraji vybudovat pojízdné pracoviště krizového štábu, záložní pracoviště krizového štábu, byly provedeny nácviky svolání,
pravidelná školení, byly zpracovány havarijní
plány, krizové plány, povodňové plány a především byla již propracována spolupráce mezi
jednotlivými orgány krizového řízení a složkami integrovaného záchranného systému.
Bylo rovněž zpracováno 23 typových plánů
a z hlediska analýzy rizik byl nejvíce připravován typový plán „Povodeň velkého rozsahu“.
A potom přišel 5. prosinec 2005…

Stav nouze v energetice
Rozsáhlý výpadek elektrické energie na Valašsku překvapil. A nejen rozsahem, ale zejména
délkou trvání, zkolabováním počáteční komunikace se zástupci SME, a.s., a neschopností energetiků odhadnout dobu výpadku.
Krizový štáb Zlínského kraje spolu s krizovými

štáby Vsetína, Valašského Meziříčí a Rožnova
pod Radhoštěm pracoval v úzkém složení stálé pracovní skupiny a po dvou dnech se podařilo z hlediska komunikace situaci zvládnout.
Po týdnu se centrem dění staly obce Karolinka a Velké Karlovice a na výpomoc byl povolán 155. záchranný prapor. Poučení z kolapsu
komunikace bylo okamžité. Zřízení zvláštních
komunikačních linek pro starosty obcí a jedné úplně zvláštní linky se plně osvědčilo při
povodních na jaře.

Kraj pod sněhem
Ale příroda pokračovala ve svých rozmarech.
Sněhová kalamita v lednu a v únoru vytvořila
několikametrové bariéry, neprůjezdná údolí,
chodníky mizely pod sněhem, odříznuté obce
od zásobování a vyčerpaní lidé, kteří museli odklízet a vyvážet tisíce tun sněhu z měst
a obcí. Tato mimořádná situace důkladně prověřila jednotlivé pracovní skupiny krizových
štábů obcí i kraje. Úspěšně byly zvládnuty
kalamity na území Vsetína, Velkých Karlovic,
Karolinky, Valašských Klobouk a v neposlední
řadě i odstranění sněhu ze střech gymnázia
na Lesní čtvrti ve Zlíně, kde hrozilo proboření
střechy a možné ohrožení studentů. Ve všech
případech pracovní skupiny organizovaly
postup jednotlivých záchranářských skupin,
jejich ubytování, stravování včetně opětovné
pomoci vojáků ze 155. záchranného praporu
v Bučovicích.

A sníh taje
V tomto období provedl odbor životního
prostředí proškolení Povodňové komise
Zlínského kraje a odborník Českého hydrometeorologického ústavu konstatoval:
„Zásoby sněhu jsou velké, ale pokud do tání

nezačne pršet, tak to řeky zvládnou.“ Do tání
začalo pršet…
Na konci března začaly ve Zlínském kraji
stoupat řeky z tajícího sněhu a z deště. Od 28.
března určení pracovníci Zlínského kraje měli
nařízenou pohotovost na pracovišti s cílem
monitorování stavu hladiny řek ve Zlínském
kraji, 29. března zasedala Povodňová komise
Zlínského kraje, pracovaly povodňové komise měst a obcí, byl vyhlášen stav nebezpečí
a posléze Vláda České republiky vyhlásila
nouzový stav pro celé území Zlínského kraje, byl svolán Krizový štáb Zlínského kraje
a hejtman Libor Lukáš začal vydávat poprvé
v historii kraje rozhodnutí jako velitel.
Krizový štáb Zlínského kraje pracoval v záložním pracovišti, které bylo vybudováno z bývalého protiatomového krytu, krizové štáby
a povodňové komise obcí pracovaly přímo
v terénu. Rozhodující roli při povodních
a velkou zásluhu na tom, že škody dosáhly
výše „jen“ 400 milionů korun, mají starostové obcí a jejich sbory dobrovolných hasičů.
Není možné vyjmenovat všechny, ale to, co
dokázali v Kvasicích při čerpání vody z čističky odpadních vod, si zaslouží obdiv a uznání. Ale podobně bychom museli jmenovat
Chropyni, Plešovec, Kroměříž, Střížovice, Tlumačov, Otrokovice, Napajedla až po Uherský
Ostroh. A nesmíme zapomínat na obě Bečvy,
na Dřevnici, Olšavu.
Po povodních zaútočili komáři. Byla to invaze
očekávaná, ale bohužel přípravek Vectobac
určený pro Zlínský kraj byl na základě odborných rozborů použit v Jihomoravském kraji.
Poslední fáze povodní však ještě neskončila –
tou je totiž odstraňování povodňových škod.
Z uvedených 400 milionů korun byly škody
na majetku kraje a obcí ve výši 180 milionů
korun. K dnešnímu dni bylo ministerstvem
pro místní rozvoj na základě žádostí kraje
a obcí uhrazeno 81 milionů korun a tento
proces stále pokračuje.

Co dál v přípravě
Z hlediska analýzy rizik hrozí ve Zlínském kraji
nejvíce povodně a na druhé místo se řadí únik
nebezpečné chemické látky. Platí zde opět
„rozporuplnost“ krizového řízení. Nechceme,
aby došlo k úniku nebezpečné látky, ale přesto se na to raději připravíme. Proto v dubnu
2007 provede Zlínský kraje cvičení krizového
štábu na téma „Únik nebezpečné chemické
látky při dopravní nehodě“. Cvičení se zúčastní
všechny složky integrovaného záchranného
systému a především Armáda České republiky. V obcích Loukov a Osíčko se v době cvičení
soustředí asi 100 ks techniky včetně vrtulníků
a asi 320 osob, bude rozvinuto evakuační
středisko, pojízdné pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje, prakticky bude provedena
evakuace školy.
Je třeba jenom doufat, že téma cvičení se nikdy neuskuteční v praxi.
Ing. Karel Malinovský
vedoucí oddělení pro zvláštní
úkoly odboru Kanceláře hejtmana
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ROZHOVOR
Horská služba Beskydy v číslech
▪ Počet ošetřených lidí - 731
▪ 420 zásahů v terénu
▪ 422 úrazů si způsobili sjezdoví lyžaři
▪ 155 zraněných byli snowboardisté
▪ 55 zraněných byli běžkaři
▪ 161 ošetřených úrazů hlavy
▪ 250 ošetřených úrazů dolních končetin
▪ uskutečnilo se sedmnáct záchranných
akcí, všechny skončily úspěšně

Údržba techniky je nutná i v období bez sněhu.

údaje od 1. 12. 2005 do 30. 4. 2006
zdroj: horská služba Beskydy
foto: archiv

Beskydy i Javorníky si často vybírají svou daň
Při vyslovení názvu „horská služba“ se mnohým lidem vybaví muži v červených bundách na hřebenech Krkonoš či Alp. Horská služba však zachraňuje životy i v Beskydech a Javornících. Její náčelník Radim Pavlica, který poskytl našemu magazínu rozhovor, je členem HS už přes dvacet let.
Nabízí se otázka, zda má letos horská
takže dochází například ke srážkám lyžařů,
které končí i těžkým zraněním. Přestože dáváslužba méně práce.
me upozornění, tak to lidé vůbec nerespektuMáme klasický zimní režim, takže ve všech
zimních střediscích, kde máme stanoviště,
jí, často dochází k prochladnutí, vyčerpání lidí
i následným zraněním.
naši členové slouží. Zasahujeme nejen na
sjezdovkách, ale také ve volném terénu, naMnoho návštěvníků Beskyd a Javorníků
příklad u zranění pěších turistů.
je přesvědčeno, že jim v těchto horách
Co se týká úrazovosti, tak úrazů je skutečně
žádné nebezpečí nehrozí, narozdíl napříméně, ale o to jsou komplikovanější a náročklad od Krkonoš či Alp.
nější zásahy horské služby, protože ve většině
případů nemůžeme použít zimní techniku.
Určitě je to mylný názor. Javorníky i Beskydy
Řešíme proto každý případ improvizovaně,
jsou hory nebezpečné stejně jako jiné a svou
mnohdy musíme zraněného člověka snášet
daň si vybírají velmi často. Příklad za vše:
v rukou.
v Beskydech na Lysé hoře zemřelo za čtyřicet let na jednom malém úseku dvacet lidí.
Takže vás zaměstnávají spíše pěší turisté?
Podobný kopec s takovou tragickou reputací
Běžkařů je letos v Beskydech a Javornících
v České republice neexistuje. Také hřeben Jaminimum, lze říct, že skoro žádní. Místo nich
vorníků je pro nás velmi nepříjemný a zásahy
se pohybují v horách právě pěší turisté. Vzhlena něm jsou velmi komplikované, protože je
dem k tomu, že v některých místech jsou nadlouhý a je hodně frekventovaný.
mrzlé chodníky, zvyšuje se riziko úrazů. Co se
Horská služba se v minulosti potýkala
týká sjezdovek, tak tam, kde jsou v provozu, se
s nedostatkem financí na svůj provoz, dona nich nachází poměrně velké množství lidí,
INZERCE
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konce se mluvilo o omezení činnosti, Jak
je tomu v současnosti?
V dnešní době máme zajištěn pravidelný
přísun finančních prostředků, ale s rozvojem rekreačních a lyžařských středisek těch
peněz není nikdy dost. Roste totiž řada areálů, ať už v Javornících nebo v Beskydech
a provozovatelé chtějí, aby tam horská služba působila.
Máte dostatek členů horské služby nebo
musíte nové lidi shánět těžce?
V Beskydech a Javornících nemáme o dobré
členy horské služby nouzi. Jednou ze základních podmínek je fyzická a psychická zdatnost, výborné lyžování a také trvalé bydliště
v místě služby. I přesto si můžeme mezi zájemci o práci v horské službě vybírat.
Jak vypadala loňská sezona z pohledu
statistiky?
Téměř dvě třetiny případů tvořily vážné úrazy.
Toto bylo dáno průběhem zimy. Ta začala již
koncem listopadu a bez přerušení pokračovala do Velikonoc. Konalo se sedmnáct pátracích
akcí. Při všech jsme pohřešované našli. (red)

KULTURA

Kroměřížské zahrady jsou ohroženy
Kroměříž - Desítky milionů korun
budou letos potřebovat památkáři na opravy a údržbu čtyř
nejvýznamnějších
národních
kulturních památek ve Zlínském kraji. Vedle hradu Buchlova, buchlovského a vizovského
zámku je nejkritičtější situace
v kroměřížských zámeckých zahradách. Ty byly dokonce koncem ledna zapsány na seznam
ohrožených památek UNESCO.
„Na kritickém stavu Podzámecké zahrady se podepsala jak
rozsáhlá povodeň, tak mohutná
vichřice. Situaci v Květné zahradě zapříčinila především nepříliš
kvalitní péče v minulých desetiletích,“ vysvětlil šéf územního
pracoviště Národního památkového ústavu v Kroměříži Jan Slezák s tím, že památkáři mají již
zpracován záměr na obnovení
zahrad, které však vyjde na několik desítek milionů korun. „Ty

prostředky se budeme snažit
někde získat,“ dodal Slezák.
Další velká investice čeká památkáře na hradu Buchlově, kde
je v havarijním stavu střecha
a strop Tanečního sálu. Památkáři mají na opravu požádáno
o dotaci z fondu na záchranu
architektonických památek, výsledek se dozví v únoru. V havarijním stavu jsou také hradní zdi,
které se pomalu rozemílají.
V buchlovském podhradí na
zámku Buchlovice zatím památkáři žádné rozsáhlé opravy či investice neplánují, spíše se chtějí
zaměřit na pečlivější údržbu. Ve
spolupráci s obcí chtějí zámek
ještě více zviditelnit a přilákat
větší počet domácích i zahraničních turistů.
Zásadní rekonstrukcí by ovšem
měla projít kaple zámku Vizovice,
jestli se opravy dočká však zatím
nikdo neví. „Na tuto akci jsou pro-

středky bohužel zatím v nedohlednu,“ posteskl si Slezák.
I přes nepříznivý stav některých
pamětihodností jsou kroměřížští památkáři přesvědčeni, že
situace není nijak dramatická.
„Pokud se na to dívám z našeho
pohledu, tak si myslím, že by se
dalo hodně zlepšit, ale z pohledu celorepublikového jsou
naše památky zcela jistě na vyšší
úrovni,“ uzavřel šéf kroměřížských památkářů.
Získání finančních prostředků na
opravu všech památek je velmi
nejisté. „Nejnáročnější to bude
v případě kroměřížských zahrad,
kde bude potřeba opravdu desítek milionů korun. Nejsnazší
cestu vidím v opravě Tanečního
sálu na Buchlově. Věříme, že se
nám podaří získat peníze i z evropských fondů, hlavně z toho
titulu, že se jedná o ohroženou
památku,“ doufá Slezák.
(red)

BAŤŮV MRAKODRAP
Výstavy ve 3. etáži
Do 2. 2. Výtvarné práce žáků
ZŠ Otrokovice - Trávníky
5. 2. – 23. 2. Pran (život)
Bangladéš očima fotografa
Rudolfa Koukola.
26. 2. – 16.3. Fenomén Ještěd
Fotografie a části původního
nábytku představí vysílač na
Ještědu.
Výstava a akce v 2. etáži
5. 2. – 25. 2. Nezůstávej sama
Fotografie o boji žen s nádorovým onemocněním.
7. 2. od 10 do 15 hod.
Využijte svého práva na
preventivní prohlídky
Přednášky o prevenci rakoviny
prsu a děložního čípku.

Až do 25. února mají návštěvníci Slováckého muzea v Uherském Hradišti možnost zhlédnout unikátní výstavu Aztékové a civilizace starého
Mexika. Výstava představuje předkolumbovské civilizace na území dnešního Mexika a částečně i Hondurasu. Chronologicky začíná nejstarší kulturou Olméků a Mezcalů i jejich současníků Mayů, především z období
mezi 3. - 9. stoletím n. l. Vystaveny budou také nálezy civilizací Teotihuacánu a Monte Albánu (Zápotékové). (kar) foto: Ladislav Chvalkovský

Vernisáž Haňi Grino doprovodí Jazz Club Kroměříž
Kroměříž - Vernisáž výstavy kreslených obrazů, jejichž autorkou
je Haňa Grino z Bystřice pod
Hostýnem, se uskuteční 13. února v 17 hodin v kavárně Slavia
v Kroměříži. Spolupořadatelem
výstavy je Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska,
které se v kavárně Slavia prezentuje veřejnosti již delší dobu svými pravidelnými akcemi. Doprovodný program vernisáže zajistí
již tradičně Jazz Club Kroměříž.
Haňa Grino se ke své zálibě

ze studentských let vrátila po
téměř dvacetileté pauze teprve
nedávno.
Ztvárňuje pocity, nálady, atmosféru okamžiků, dojmy z různých situací, zážitků či prostředí.
Jak sama říká: „Prožívám velmi
pestrý pocitový život a před třemi lety jsem byla těmito pocity
natolik přeplněna, že jsem je
potřebovala ze sebe dostat ven,
a tak se z nich vykresluji.“ Nutno
podotknout, že velmi svérázně a originálně: Haňa nešetří

fantazií ani energií, kterou do
svých obrazů vkládá. Ta je zpětně mnohdy velmi působivým
dojmem vyzařována. Haňa navíc
své obrazy doprovází krátkými
komentáři, v nichž poodhaluje
témata, kterými se zabývá na
své cestě plné otazníků, hledání
i poznání.
Výstava v kroměřížské Slavii
potrvá do 10. března, od 19. do
30. března představí Haňa Grino
svoji tvorbu ve Zlíně, ve 3. etáži
Baťova mrakodrapu.
(kar)

KAM ZA KULTUROU
▪1. předfestivalové překvapení – celodenní lyžovaní s karnevalem na sněhu
a se spoustou zábavy a soutěží připravili pro všechny děti i rodiče na sobotu
17. února pořadatelé Film Festivalu
Zlín a Ski areál Razula. Akce se koná od
9 hodin ve Ski areálu Razula ve Velkých
Karlovicích. Pro všechny účastníky, kteří se přihlásí do některé z chystaných
soutěží, bude lyžování a občerstvení
zdarma. Dopolední program, určený
především pro menší děti, se uskuteční
u hotelu Horal a na odpoledne, které
bude věnováno teenagerům a dospělým, přichystali organizátoři řadu akcí
na nedalekém svahu Razula. Více informací a podrobný program naleznete na
www.zlinfest.cz, www.razula.cz.
▪Sedmý ročník tradičního Lešetínského
fašanku se uskuteční 17. 2. ve Zlíně.
Jediná ulice v centru města ožije stánky s lidovými řemesly či nejrůznějšími
voňavými lákadly, dětským kolotočem
i pódiem, na kterém se vystřídá hned
několik kapel. Nebude chybět ani průvod masek a tradiční pochovávání basy.
Fašank se uskuteční také ve Strání, kde
sice v polovině ledna zcela vyhořel
tamní kulturní dům, ale organizátoři se
dohodli s vedením základní školy, která
poskytla tělocvičnu a jídelnu. Návštěvníci jednoho z nejznámějších fašanků
na Moravě tak do Strání mohou na
slavnosti přijet 17. února.
▪Valašskomeziříčský S-klub přivítá
19. února v 19 hodin představení Leonarda Gersche Motýli. Divadelní love
story plnou humoru a nečekaných
poznání s mottem: „Co je víc? Milovat,
nebo být volný jako motýl“, uvedou
pražští herci Vojta Kotek, Klára Jandová v alternaci s Janou Strykovou,
Valérie Zavadská či Richard Trsťan.
▪Spisovatel v soudcovském taláru Josef
Holcman, soudce Okresního soudu ve
Zlíně, pokřtí 15. února v 18 hodin ve
Slovácké búdě v Uherském Hradišti
svou novou knihu Trvalá bydliště.
V doprovodném programu vystoupí
například cimbálová muzika Burčáci.
▪Výstavu děl Tomáše Švédy s názvem
Práce na papíru a objekty je možné
od 14. února zhlédnout ve zlínském
zámku. Retrospektiva Tomáše Švédy
(1947) je sestavena z více než padesáti prací na papíře a několika objektů
z let 1978-2006.
▪Velký dětský karneval se uskuteční 25.
února ve společenském sále kroměřížského Domu kultury. Pro návštěvníky je připraven bohatý program,
karnevalem budou provázet členové
Divadla Koráb z Brna.
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TIP NA VÝLET
INZERCE

NÁVŠTĚVA GALERII

Pro zpestření krátkých a chmurných zimních
dnů pro Vás připravil magazín Okno do kraje pozvánku do světa uměleckých galerií. Ve Zlínském
kraji je totiž řada míst, kde se nacházejí doslova

umělecké skvosty, díla světoznámých i domácích výtvarníků a umělců, která zcela jistě stojí za
zhlédnutí.
V galeriích se lze setkat s malbami, grafikami
a plastikami, fotografiemi, užitným uměním,
grafickým designem či architekturou. Výstavy
i samotné vernisáže často obohacují různé doprovodné programy, přednášky, komentované
prohlídky i tvůrčí dílny.
Seznam autorů výtvarných děl, která se nacházejí
v galeriích ve Zlínském kraji, je nesmírně dlouhý.
Vyskytují se na něm nejen významní autoři, ale
svůj prostor dostávají také začínající či méně známí umělci, kteří sice neoslovují svými díly uznávané kritiky, ale jistě potěší návštěvníky s méně
náročnými požadavky. Do většiny galerií je vstup
zdarma.

SEZNAM GALERIÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI
KROMĚŘÍŽSKO

Muzeum
Kroměřížska
Velké náměstí 38
Kroměříž 767 01
Tel.: 573 338 388
Holešovská galerie
nám. Dr. E. Beneše 24
769 01 Holešov
tel: 573 395 344
Galerie Artuš
Resslova 1574
767 01 Kroměříž
Tel.: 573 340 860
Galerie Mazur
Riegrovo nám. 145/41
767 01 Kroměříž
Tel.: 603 49 28 99
Galerie Bolero
nám. Dr. E. Beneše 39
769 01 Holešov
UHERSKOHRADIŠŤSKO

Galerie
Panský dvůr
Kaunicova 77
688 01 Uherský Brod
Tel.: 572 634 802
Galerie
Slováckého muzea
Otakarova 103
686 01 Uh. Hradiště
Tel.: 572 552 425
Galerie U Sovy
Mariánské nám. 46
686 01 Uh. Hradiště
Tel.: 572 555 273
Galerie Zeman
Protzkarova 1220
686 01 Uh. Hradiště
Tel.: 572 551 821
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Divadelní galerie
Mariánské nám. 123
686 01 Uh. Hradiště
Tel.: 572 553 225
Galarie S & S
Na Morávce 20
686 01 Uh. Hradiště
Galerie D
Všehrdova 506
686 01 Uh. Hradiště
Tel.: 572 540 924
Galerie
nadace PORTAL
Masarykovo nám. 35
686 01 Uh. Hradiště
Te.: 572 556 113
Minigalerie 99
Sady
686 01 Uh. Hradiště
Tel.: 723 755 144
VSETÍNSKO

Galerie Gratis
Zámek Vsetín
755 01 Vsetín
tel: 571 411 690
Galerie
J+H Zedníkovi
Hlásenka 788
755 01 Vsetín
tel: 603 842 489
Galerie KZ
budova kina Svět
755 01 Vsetín
Tel.: 571 622 802
Galerie POHODA
Tomáš Skandera
Na Příkopě 797
755 01 Vsetín
Galerie Desirée
Palackého 195
756 61 Rožnov p. R.

Minigalerie
U Růžičků
Smetanova 1101
755 01 Vsetín
Tel.: 571 411 985

Galerie
K + P Skřivánkovi
Zálešná I/1779
760 01 Zlín
Tel.: 605 716 710

Zámecká galerie
Horní náměstí 2
755 01 Vsetín
Tel.: 571 411 690

Galerie Ohlídal
Lázeňské nám. 554
763 26 Luhačovice
Tel.: 577 132 719

Galerie Červený slon
Havlíčkova 484
757 01 Val. Meziříčí
Tel.: 571 611 567

Galerie Elektra
Masarykova 950
763 26 Luhačovice
Tel: 577 131 104

Galerie
Stará radnice
Horní nám. 7/1
755 01 Vsetín
Tel.: 571 419 910

Galerie Gymnázia
Slavičín
Školní 822
763 21 Slavičín
Tel.: 577 342 724

ZLÍNSKO

Krajská galerie
výtvarného umění
ve Zlíně
nám. T. G. M. 2570
762 27 Zlín
Tel.: 577 210 662
Galerie Alternativa
kulturní institut
Kolektivní dům
Osvoboditelů 3778
760 01 Zlín
Tel.: 577 018 162,
604 220 473
Galerie Kincová
Sokolská 420
760 01 Zlín
Tel.: 603 366 715
Galerie klubu
charity
Podlesí IV/5302
760 01 Zlín
Tel.: 577 240 036

Galerie Infocentrum
K Nábřeží 849
763 32 Slavičín
Tel: 737 751 874
Galerie Masson
Nám. T. G. M. 4349
760 01 Zlín
Tel.: 558 682 265
Galerie Radnice
městský úřad
Osvobození 25
763 21 Slavičín
Minigalerie Jasmín
K Nábřeží --850
763 21 Slavičín
Tel.: 577 341 323
Galerie Kovanda

Zámek Vizovice
763 12 Vizovice
Tel.: 775 554 545
Galerie Topas
Sídliště Družba
Brumov-Bylnice

SPORT

Házenkářky čeká těžký boj o udržení
Zlín, Kunovice – Házenkářky Zlína
a Kunovic čeká na jaře tvrdý boj
o udržení v mezinárodní házenkářské interlize. Po podzimu patřila poslední příčka mezi českými
celky Kunovicím, které v deseti
utkáních nasbíraly pouhé dva
body. Zlín byl mezi českými
účastníky interligy předposlední, když získal o pouhé dva body
více než jeho rival ze Slovácka.
Zlín počítal s tím, že bude mít
v náročné soutěži problémy.
Před sezonou jej opustily úderné
spojky Kysučanová s Poznarovou a klubu se nepodařilo zajistit adekvátní náhrady. Změnil se
i trenér. Zkušený Antonín Střelec
odešel do Kunovic a jeho místo na zlínské lavičce převzal Jan
Hegar. „Tým se během podzimu
dával teprve dohromady. Bodů
jsme proto moc nezískali, což
je určitě nepříjemné,“ nezastírá
kouč Zlína. Ten ale určitě nepropadá panice a pevně věří, že jeho
hráčky se v interlize udrží. „Během podzimu jsme hodně zapracovali na zlepšení obranné fáze,

která byla katastrofální. Postupně
jsme se zlepšovali a věřím, že na
jaře v tomto trendu budeme pokračovat,“ prozradil důvod svého
optimismu Hegar.
Kunovice jsou nováčkem soutěže a na vlastní kůži poznávají
velký výkonnostní rozdíl mezi
první ligou a interligou. Na podzim dokázaly zdolat jen poslední Partizánské a jsou tak nejvíce
ohroženy sestupem. Jejích kouč

Střelec ale tvrdí, že jaro ještě
může pořadím pořádně zamíchat. „Zatím jsme na tom nejhůře my a Zlín. Na jaře nás ale čeká
spousta zápasů a nic jistého
nemá třeba ani Písek, který přišel o tahounku Kučerovou. Takže
zachránit se například můžeme
i na úkor Jihočešek,“ tvrdí Střelec, který před dvěma sezonami
dovedl k mistrovskému titulu
zlínské házenkářky.
(dvo)

▪ Plavci SK Zlín vybojovali na zimním
mistrovství České republiky dorostu
v Plzni solidních 11 medailí. Nejúspěšnější členkou výpravy se stala
starší dorostenka Markéta Strapková, která vybojovala na tratích 50
a 100 metrů znak mistrovské tituly.
Do finálových závodů celkem proniklo 12 zlínských plavců.
▪ Futsalisté Jerevanu Slavičín se stali vítězi prvního ročníku turnaje Amerika
Cup ve Valašských Kloboukách. V něm
změřili síly futsalisté s hráči sálového
fotbalu. V nádherném finále porazil
Slavičín tým sálových fotbalistů Kominte Jestřabí A v poměru 6:3.
▪ Nejhorší sezonu za posledních dvacet let prožil v minulém roce reprezentant České republiky v trapu Jiří
Gach. Sportovní střelec z Otrokovic
se tak v tuzemském žebříčku propadl
ze druhé na třetí místo. „V národním
týmu jsem se ale naštěstí udržel,“
prozradil jediné pozitivum minulé
sezony Gach.

Tescoma Zlín a Slovácko budou na jaře bojovat o záchranu.

foto: archiv

Fotbalistky se stěhovaly Kolová: Zlín je v extralize
Uherské Hradiště – Fotbalistky bývalého Compexu
Otrokovice zvládly stěhování do Uherského Hradiště. Pod hlavičkou 1. FC Slovácko uhrály v podzimní části výborné třetí místo, když nasbíraly
stejně bodů jako druhá Slavia Praha a na první
pražskou Spartu ztrácí jen tři body.
„Patříme na druhé místo. To je také náš cíl pro jaro,“
oznámila trenérka Jitka Klimková, jež začátkem ledna zahájila s týmem zimní přípravu. „Nevzdáváme se
ani útok na titul, to by ale Sparta musela nečekaně
zaváhat,“ dodala. Stěhování do Uherského Hradiště ale nepřineslo fotbalistkám jen výhody. „Určitě
máme lepší tréninkové možnosti, využíváme třeba
hřiště s umělou trávou. Všechny sliby ale Slovácko
nesplnilo. Finanční problémy klubu dolehly i na
nás,“ kritizovala situaci v uherskohradišťském klubu
zkušená záložnice Petra Polášková.
(dvo)

Zlín – S cílem zahrát si o mistrovský titul vstoupili
do nového ročníku extraligy v kolové hráči Sokola
Zlín-Prštné. Dvojice Jan Krejčí – Martin Struhař chce
skončit po základní části do čtvrtého místa.
V nejvyšší soutěži startuje šest celků, poslední tým
sestupuje přímo do první ligy. Zlínští hráči jsou
v extralize po roční pauze nováčci a věří, že problémy s udržením mít nebudou. „Favoritem je Dukla
Brno, o titul si zahrají čtyři celky a my mezi nimi
nechceme chybět. Myslím, že splnit tento cíl určitě
můžeme,“ prohlásil Jan Krejčí. Zlín hrál nejvyšší soutěž pravidelně v 90. letech minulého století, poté se
ale zařadil mezi týmy, které sestupovaly a opět postupovaly. Tomu se chce nynější dvojice vyhnout.
„Můžeme se v extralize zabydlet,“ myslí si Krejčí. Extraliga se hraje turnajovým systémem, ve Zlíně se
elitní čeští hráči kolové představí 13. října.
(dvo)

Sezona je mnohem horší než lední hokejisté čekali
Valašské Meziříčí, Kroměříž – Hodně dramatickou sezonu prožívají zástupci Zlínského kraje
ve druhé hokejové lize, skupině Východ. Ambiciózní Bobři
z Valašského Meziříčí pokazili
úvod sezony a místo na čelo
tabulky se snaží dostat do jejího středu. Kroměříž byla nejlépe předposlední, po většinu
kol je ale na samotném dně.
Hanáci jsou proto rádi, že se letos ze druhé ligy nesestupuje.
Bobři prožívají mimořádně di-

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

vokou sezonu, během které mají
už třetího trenéra. Ten současný,
Jan Klacl, má za úkol vybojovat
nejhůře osmou příčku, ze které
se postupuje do play off. „Nic jiného než účast ve vyřazovacích
bojích nás nezajímá. Valašské
Meziříčí do nich určitě patří,“ je
přesvědčený i proto, že se Bobrům podařilo posílit úspěšný
kádr z minulé sezony. Stejně jako
v předchozím ročníku Valašské
Meziříčí využívá služeb zkušeného obránce Alexeje Jaškina.

Kroměříž před sezonou totálně
obměnila kádr a teď zjišťuje, že
pouze s mladíky se druhá liga
hrát nedá. „Řez mužstvem byl
radikálnější než bylo únosné.
Máme sice perspektivní tým,
ale jen na mladých se prostě
stavět nedá. Druhá liga má svou
úroveň,“ přiznal trenér Viktor
Hlobil. Jeho cílem pro zbytek
sezony je neskončit poslední.
„Větší ambice už nemáme. Je to
nejhorší sezona v dějinách klubu,“ mrzí kouče.
(dvo)

▪ Hokejisté Vsetína už nepočítají s účastí v play off. Týmu se naprosto přestalo dařit a jeho ztráta na posledním
místě extraligy začíná narůstat. „Play
off je pro nás ztracené. Na postup
nemáme,“ přiznal obránce Jiří Kučný. „Vyřazovací boje budou bez nás.
To ale neznamená, že zbytek sezony
vypustíme,“ dodal trenér Valachů
Rostislav Vlach.
▪ Sledge hokejisté Sedící Medvědi
Hamé Zlín ukončili jeden a půl letou
ligovou neporazitelnost Sparty Praha. Na svém ledě ji porazili 3:0, když
branky dávali Šojdr a Julina. Šojdr je
navíc prvním českým sledge hokejistou, který Spartě vstřelil v ligovém
utkání gól. Výhrou si Zlín zajistil postup do play off, v semifinále se utká
se Žraloky z Karlových Varů.
▪ Mistrovství České republiky v krasobruslení pro rok 2007 v kategoriích
Žactvo a Mladší žactvo se uskuteční
od 16. do 19. února na zimním stadionu v Uherském Hradišti. Turnaj
pořádá Český krasobruslařský svaz
a oddíl krasobruslení TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště.
▪ Prvoligovým kuželkářům Sokola
Kare Luhačovice patřila po polovině
soutěže až osmá příčka. V 11 kolech
dokázali nasbírat deset bodů, na
první Náchod tak ztráceli devět. Ve
druhé části první ligy se chtějí kuželkáři z lázeňského města posunout
k medailovým příčkám. „Zatím jsme
dopláceli na domácí zaváhání, což
chceme zlepšit,“ slíbil hrající trenér
Petr Kudláček.
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ZÁBAVA

KŘÍŽOVKA

Soutěžíme o DVD přehrávač a 6 vstupenek do solné jeskyně Solanka ve Zlíně
Tajenka: Člověk „tajenka č. 1“, „tajenka č.2“, má-li cíl.
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 28.2. 2007. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: DVD přehrávač – 180. došlá správná
odpověď, vstupenky – 3., 37., 82.,159., 210., 362. 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.
Výherci křížovky z prosincového vydání: Hlavní cenu – napařovací žehličku vyhrává: Zdeňka Smetková – Dolní Němčí. Propagační předměty
získávají: Emilie Rykalská – Valašské Meziříčí, Adolf Kalabus – Chropyně, Marie Kubátová – Otrokovice, František Kubíček – Uherské Hradiště, Jiří
Halama – Bystřice p. Hostýnem, Ludmila Vratislavská – Bzenec, Antonín Bartoš – Nivnice, Stanislav Kohn – Květná, Zdeňka Ondráčková – Holešov,
Helena Škrdlíková - Bojkovice. Tajenka zněla: Rozum je v činu, ale moudrost je v prožití.

SOUTĚŽ

Vyhrajte v soutěži cestovní tašku
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:
Kolik registrovaných čtenářů mají knihovny ve Zlínském kraji? (k 31. 12. 2005)
První cenou je cestovní taška, dalšími cenami

propagační předměty. Vyhrává 14. správná
odpověď. Další ceny obdrží 4., 37., 97.,152.,
247. správná odpověď. Odpovědi posílejte na
adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz.
Jména výherců zveřejníme v dubnovém vydání magazínu Okno do kraje a na internetových
stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci soutěže z prosincového vydání:
Nejmenší obec ve Zlínském kraji má 40 obyvatel.
První cenu – digitální váhu vyhrává: Květoslava
Hromadová – Zlín. Propagační předměty získávají: Jaroslav Junaštík – Kojetín, E. Füchsová
- Strání, Iva Mikulíková – Vsetín, Jiří Kliment –
Valašské Meziříčí, Iveta Kovaříková – Chropyně.

INZERCE

Chcete začít podnikat? Přemýšlíte, jak na to?
Víte, jak napsat podnikatelský plán?
Hledáte odpovědi na další otázky?
Pomáháme
ženám podnikat !

Obchodní a hospodářská komora ve Zlíně je partnerem projektu
Asistenční centra Iniciativy Společenství Equal, který pomáhá ženám při
vytváření nových podniků a v prvních třech letech podnikání.
Všechny služby jsou poskytovány ZDARMA.
Jak postupovat?
- rozmyslete si svůj podnikatelský záměr, své otázky
- kontaktujte Asistenční centrum (telefonicky, e-mailem)
- domluvte si schůzku
Tento projekt je spolufinancován
- navštivte nás!
Evropským sociální fondem EU
a státním rozpočtem ČR.

Kontakt: Asistenční centrum Zlín
Pracoviště OHK ve Zlíně, Štefánikova 167
Kontaktní osoba:
Radka Hašková, tel. 576 011 501
E-mail: radka.haskova@ohkzlin.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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