
 
ú
no

r 
2
0
0
8
 

 r
o
čn

ík
 I
V

Stáří není překážkou
aktivního života

5

Miroslava Urbánková,
ředitelka speciální MŠ 

10

Triatlonista Vabroušek
obhájil titul

13

Společně s přílohou
Fórum UTB



obSAH

titulní strana
Regionova v Tlumačově

strana 3
úvodník, přehled událostí

strana 4
zpravodajství z kraje

strana 5
téma měsíce
stáří není překážkou

strana 6
Zlínský kraj v kostce
kvalita ovzduší ve Zlínském kraji

strana 7
informace krajského úřadu 

strana 8
rozhovor s radním ZK

strana 9
prevence ekologických havárií

strana 10
rozhovor s Miroslavou Urbánkovou

strana 11
zprávy z kultury

strana 12
tipy na výlet

strana 13
sport ve Zlínském kraji

strana 14
křížovka, soutěž

strana 2, 15, 16
inzerce

od ledna funguje ve Zlíně kontaktní centrum při krajské hospodářské komoře, které má podnika-
telům z regionu usnadnit vstup na ruský a čínský trh. Zlínský kraj jeho činnost podpořil částkou 2,4 
milionu korun, o jejímž poskytnutí rozhodla krajská rada. Založení centra je jedním z konkrétních 
závazků dohody podepsané mezi krajem a hospodářskou komorou. Činnost centra se v prvním roce 
zkušebního provozu soustředí především na regiony v Ruské federaci a Číně, s nimiž má kraj uzavřeny 
partnerské dohody. Jde o Samarskou oblast a provincii Shandong. 

lidé ze Zlínského kraje mohou jezdit vlakem mezi Kroměříží a Zlínem, aniž by přesedali. Přímý spoj 
jezdí ze Zlína do Kroměříže a zpět dvakrát denně. Doba jízdy činí 50 až 60 minut. Změnu si vyžádal 
Zlínský kraj. Jde o první bývalé okresní město, které má se Zlínem přímé vlakové spojení. Pokud se spoj 
osvědčí, bude kraj uvažovat i o dalších městech.

Dalším místem ve Zlínském kraji, kde mohou lidé žádat o ověřené výpisy z centrálních a státních evi-
dencí a rejstříků pomocí služby Czech Point, jsou Otrokovice. Tamní radnice spustila tuto službu začát-
kem ledna. V kraji už je nyní čtyřicet osm míst, na kterých mohou lidé této služby využít.

Projekt Moravská jantarová stezka získala Cenu Grand Prix na veletrhu Regiontour 2008. Ten zís-
kal cenu jako nejlepší produkt cestovního ruchu s akcentem na propagaci jednotlivých regionů České 
republiky. Moravská jantarová stezka je projektem Zlínského kraje, který představuje památky, kulturu 
a možnosti co nejširšího turistického vyžití v celém regionu Moravy a Slezska.

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané, 
začátek roku je vždy obdobím, kdy se naše pozornost zaměřuje na 
propagaci regionu, jeho marketing a komunikaci obecně. Důvodem je 
skutečnost, že v lednu zahajujeme sérii našich prezentací na veletrzích 
cestovního ruchu (letos jich bude celkem šestadvacet), mezi nimiž nej-
větší domácí akcí je brněnský Regiontour. Na něm jsme letos představili 
ambiciózní projekt - Turistický informační portál. Tato nová internetová 
prezentace Východní Moravy uspokojí i nejnáročnějšího návštěvníka. 
Získá zde potřebné informace o kraji a sám si bude moci sestavit svůj 
pobyt v kraji takzvaně na míru. V krátké době přibude také on-line 
rezervační systém. Letošní ročník největšího domácího veletrhu opět 

potvrdil trend spolupráce regionů v oblasti cestovního ruchu. S hejtmany dalších moravských krajů jsem 
podepsal deklaraci o společné propagaci našich krajů a také počet spoluvystavovatelů na stánku Zlín-
ského kraje byl největší v historii, šlo o 72 subjektů. Získali jsme také prestižní cenu za projekt Moravské 
jantarová stezka, který je orientován na klientelu z východních zemí. Toto ocenění patří především všem, 
kteří na přípravě tohoto produktu podíleli a já věřím, že k nám přiláká nové návštěvníky. Dlouhodobě 
tvrdím, že ve Zlínském kraji máme co nabídnout, ale málo se o tom ví. Proto musíme dělat velmi aktivní 
marketing, abychom do regionu přilákali část turistů, kteří jinak zůstanou pouze v Praze.
Zkrátka turistický ruch je odvětvím, které smazává hranice a v dobrém slova smyslu nás nutí ke spolupráci. 
Osobně do této oblasti, jako hospodářského odvětví, vkládám velké naděje. Jsem přesvědčen, že rozvoj 
turistiky bude mít příznivý dopad na ekonomický rozvoj regionu, a tedy života každého z nás. I proto se 
stal jednou z oblastí, do nichž budeme v současném plánovacím období směrovat významnou fi nanční 
podporu z evropských fondů. 
Pokud jsem v úvodu zmínil marketing regionu a také obecně komunikaci, měl jsem k tomu ještě jeden 
důvod. Víte, že se snažíme intenzivně komunikovat se všemi partnery v území, mezi něž patří i vysoké ško-
ly. Dnes se Vám do rukou dostává jeden z konkrétních výsledků naší podpory vysokoškolským aktivitám. 
Je jím samostatná příloha našeho magazínu s názvem „Fórum UTB“. Budete se s ní setkávat pravidelně 
každé čtvrtletí a věřím, že přispěje k vašemu informování o dění v dalším  důležitém segmentu činnosti 
v našem kraji, tedy univerzitním vzdělávání a vědě. Jde o svým způsobem inovativní počin Univerzity 
Tomáše Bati a příklad propojení vzdělávání s praxí. Věřím, že nabídku dalších informací oceníte. Jsem totiž 
přesvědčen, že každý počin, který přispívá k rozšíření komunikace mezi samosprávou, školou, občany a 
obecně všemi partnery v území, je krokem prohlubujícím právě vzájemnou spolupráci a důvěru. I nadále 
to tedy bude patřit k našim prioritám.
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ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Porodnice hlásí nejúspěšnější rok
Zlín – Ve zlínské porodnici se v loňském 
roce narodilo nejvíce dětí za posledních pět 
let. Celkem tak lékaři přivítali 2741 dětí. 
To je o padesát dvě děti víc, než tomu bylo 
v roce 2006. Na příznivé statistice má podíl 
také skutečnost, že do Zlína jezdí rodit také 
maminky z jiných okresů Zlínského kraje. Za 
tento příliv přespolních rodiček může perina-
tologické centrum, které funguje v krajském 
městě už více než deset let a v kraji je jediné. 
V rámci celé republiky se pak perinatologic-
ké centrum řadí mezi dvanáct nejúspěšněj-
ších zařízení, kterým se daří zachraňovat děti 
s hmotností mezi 500 až 1000 gramy. V loň-
ském roce se v Baťově nemocnici narodilo 
1424 chlapců a 1317 dívek. O rok dříve to 
pak bylo 1347 hochů a 1335 děvčat. Zdá se, 
že na Zlínsku si budou moci dívky za několik 
let vybírat, protože chlapců bude víc.

Rozhledna má nového provozovatele
Kostelany – Rozhledna Brdo v Chřibech 
na Kroměřížsku je od ledna v nových rukou. 
Po soukromé společnosti ji začalo provozo-
vat sdružení obcí Chřiby, které rozhlednu 
před třemi lety také postavilo. Sdružení 
si dalo za cíl dostat rozhlednu do většího 
povědomí, čehož chce dosáhnout lepší pro-
pagací kamenné vyhlídky. Jako první úkol 
si stanovilo nabízet rozhlednu na veletrzích 
a seminářích cestovního ruchu. Sdružení 
také chystá například slosovatelné vstu-
penky, jejichž majitelé by vyhráli například 
pobyt nebo večeři na Ranči Kostelany, 
Kamínce nebo Bunči. 

Výtěžek novoročního koncertu
převzala Nadace Terezy Maxové
Zlín – Charitativní novoroční koncert, který 
uspořádal Zlínský kraj společně se statutár-
ním městem Zlín, vydělal pro potřeby dětí 
žijících bez rodinného zázemí na území 
Zlínského kraje úctyhodných 225 tisíc korun. 
To je přibližně o dvanáct tisíc korun víc, než 
přispěli dárci v loňském roce. Peníze budou 
rozděleny potřebným dětem prostřednic-
tvím Nadace Terezy Maxové. „Chtěl bych 
upřímně poděkovat všem našim partnerům 
i individuálním dárcům, kteří během veče-
ra přispěli na humanitární účely. Pomoc 
potřebným považuji za ten nejlepší způsob 
oslavy nového roku,“ uvedl hejtman Libor 
Lukáš. Jako sólisté vystoupili Václav Hudeček 
a jeho žákyně Barbora Valečková.

Děti pomáhají dětem
Zlínský kraj – Charitativní akce Děti dětem, 
která chce pomoci sociálním a zdravotnic-
kým zařízením na území jižní a jihovýchodní 
Moravy, pokračuje i v roce 2008. Odborná 
porota vybrala z výtvarné a literární soutěže 
dvanáct obrázků a básní, které seřadila do 
speciálního kalendáře pro rok 2008. Každý 
měsíc je věnován jednomu zařízení, které 
se soustřeďují na pomoc znevýhodněným 
či jakkoliv hendikepovaným dětem. Měsíc 
únor je věnován Dětskému centru Zlín, které 
poskytuje kompletní zdravotní, výchovnou, 
psychologickou a sociální péči dětem a jejich 
rodinám. Chcete-li pomoci Dětskému centru 
Zlín, číslo jeho účtu je 218015918/0300, 
variabilní symbol je 802.

Obce připravují nové územní plány
Zlínský kraj – Do konce roku 2012 
by měly mít obce v celé České 
republice nový územní plán 
(ÚP). Pořízení nového plánu je 
ale odborně, časově i finančně 
velmi složitý proces. Zlínský kraj 
proto každoročně na tvorbu 
nových plánů rozděluje mezi 
vybrané malé obce zhruba tři 
miliony korun.
Ve Vsetíně by měl být územní 
plán hotov do roku 2009. „Příští 
rok by měl být dokončen kon-
cept a v roce následujícím by měl 
být návrh plánu dopracován, 
projednán a snad i schválen,“ 
řekla vedoucí odboru územní-
ho plánování, stavebního řádu 
a dopravy Renata Hrbáčková. 
Cílem Vsetínských je, aby územ-
ní plán maximálně využil plochy 
sevřené mezi kopci především 
k obytné zástavbě, občanské 

vybavenosti a k rozvoji podni-
kání, a to při zajištění optimální 
dopravní obsluhy území. 
Stávající územní plán Otrokovic 
byl pořízen v roce 1996. Město 
přesto už začalo pracovat na 
tvorbě nového. „Letos plánuje-
me dokončení územně analytic-
kých podkladů. Zpracováváme 
i rozbor udržitelného rozvoje 
území, který nám po svém vyho-
tovení poskytne odpovědi na sil-
né a slabé stránky,“ uvedl mluvčí 
města Milan Plesar.
Ve Valašském Meziříčí budou 
práce na novém plánu trvat ješ-
tě zhruba tři až čtyři roky. Město 
za zhotovení zaplatí odhadem 
5 milionů korun. „Přibližně tře-
tinu nákladů ušetříme využitím 
územně analytických podkladů, 
pořízených za přispění státu. Ty 
nyní mohou nahradit průzku-

my a rozbory územního plánu,“ 
vysvětlila vedoucí odboru územ-
ního plánování, stavebního řádu 
a regionálního rozvoje města 
Dagmar Vávrová.
Město Zlín schválilo záměr 
vypracování nového ÚP na 
svém zasedání 7. dubna 2005. 
Podle informací, které město 
zveřejnilo na svém webu, by 
měl plán navazovat na předešlý 
z roku 1998, a tudíž by nemělo 
docházet k zásadním zvratům 
ve funkčním využití území nebo 
v dopravním skeletu. 
Územní plán pořizuje obec pro 
celé své správní území. Při jeho 
tvorbě se ale musí brát ohled také 
na ÚP Zlínského kraje. Územní 
plán totiž musí být v souladu se 
závaznou částí plánu vyššího 
územního celku, do jehož řeše-
ného území obec spadá.  (mij)

Nová turistická sezona je už měsíc v plném proudu
Zlínský kraj – Rok 2008 je sice pro 
většinu lidí teprve na počátku, 
pro pracovníky v cestovním 
ruchu je už ale horkou skuteč-
ností. Nejinak je tomu i pro pra-
covníky krajského úřadu, jejichž 
úkolem je popularizovat Zlínský 
kraj. V tomto roce se bude kraj 
prezentovat na dvaceti šesti 
výstavách a veletrzích zaměře-
ných na cestovní ruch, z nichž 
největší domácí potenciál má 
veletrh Regiontour, který se 
konal od 10. do 13. ledna v Brně. 
„V tomto roce se Zlínský kraj, 
zastoupený svojí Centrálou ces-
tovního ruchu Východní Moravy, 
představil s úplně novou expozi-

cí na ploše 225 metrů čtvereč-
ních,“ prozradil krajský radní pro 
cestovní ruch Jindřich Ondruš. 
Expozice byla členěna do čtyř 
sektorů, kde představovali mož-
nosti v cestovním ruchu zástupci 
Valašska, Slovácka, Kroměřížska, 
Zlínska a Luhačovicka. Celkem 
se v krajské expozici představi-
lo 72 spoluvystavovatelů, což je 
historicky nejvyšší počet. 
Na Regiontouru představil kraj 
také novinku Turistický informač-
ní portál, což je jeden z nejam-
bicióznějších projektů, které 
v rámci cestovního ruchu krajský 
úřad uvedl do provozu. „Nová 
webová prezentace Východní 

Moravy uspokojí i toho nejná-
ročnějšího návštěvníka. Nejen, 
že zde získá potřebné informace 
o kraji, ale sám si může sestavit 
svůj pobyt v kraji takzvaně na 
míru. Portál jsme vyvíjeli takřka 
dva roky a ihned po jeho uve-
dení do ostrého provozu jsme 
začali pracovat na jeho rozšíření 
o online rezervační systém,“ uve-
dl radní Ondruš.
Největší předností jednotného 
portálu vidí kraj zejména ve spo-
lupráci více subjektů z oblasti 
cestovního ruchu. Díky tomu 
je zde záruka nejen velkého 
množství informací, ale i jejich 
správnosti a aktuálnosti. (mij)

Prvním miminkem Zlínského kraje se letos stala Barborka Popelko-
vá. S přáním všeho nejlepšího do života ji navštívil i hejtman Zlínské-
ho kraje Libor Lukáš. Barborka se narodila pět minut po silvestrovské 
půlnoci v uherskohradišťské nemocnici. Těsně po porodu vážila 3600 
gramů a měřila 50 centimetrů. (mij) foto: Patrik Kamas

STAVbA RoKU 2007

Zlín – Na letošní rok připa-
dl již šestý ročník soutěže 
Stavba roku 2007 Zlínské-
ho kraje, která zviditelňu-
je  kvalitní projekty v oblasti
stavebnictví. Soutěž je vyhláše-
na v kategoriích stavby občan-
ské vybavenosti, domy pro 
bydlení, rodinné domy, prů-
myslové a zemědělské stavby, 
dopravní, inženýrské stavby 
a ekologické stavby a realiza-
ce rozvojových projektů měst 
a obcí. Do soutěže mohou být 
přihlášena díla, která byla uve-
dena do provozu rozhodnutím 
stavebního úřadu nejpozději 
k 31. prosinci 2007. Uzávěrka 
přihlášek je 15. března. (mij)
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Stáří není překážkou aktivního přístupu k životu

Z řad mladších seniorů si přede-
vším poválečná generace nalezla 
nový přístup k tzv. třetímu období 
života. Není pravidlem, že odcho-
dem do důchodu je senior odsou-
zen k „domácímu vězení“, zpes-
třenému maximálně hlídáním 
vnoučků. Senioři odmítají nechat 
se vytlačit na okraj společnosti. 
Zůstávájí nadále v zaměstnání 
nebo si novou práci hledají, stále 
více se zapojují do nejrůznějších 
aktivit. Jde o novou příležitost 
objevit v sobě nové schopnosti či 
splnit si dávná přání.
 

Základním kamenem  
jsou kluby a domovy
To se týká jak lidí, kteří si užívají 
odpočinku doma, tak i senio-
rů využívajících služeb sociál-

ních zařízení, jako jsou domovy 
důchodců. Těch je ve Zlínském 
kraji asi třicet. Připočítáme-li ješ-
tě kluby důchodců, vyjde naje-
vo, že Zlínský kraj je protknut 
rozsáhlou sítí zařízení a institucí 
poskytujících seniorům potřeb-
né služby. Tato zařízení dáva-
jí svým klientům možnost se 
setkávat, vyměňovat vzpomínky 
nebo si jen tak povídat. Kluby 
důchodců pro své členy, kteří se 
rekrutují zejména z místně pří-
slušných obyvatel lokality, kde 
se klub nachází, organizují řadu 
aktivit. Kromě výletů za památ-
kami regionu, návštěv různých 
kulturních nebo společenských 
událostí slouží kluby důchodců 
také jako vzdělávací platforma. 
Běžně tato zařízení pro své čle-
ny organizují vzdělávací kurzy, 

například v oblasti informatiky, 
kdy se klienti učí základy práce 
s počítačem, seznamují se s inter-
netem, učí se využívat elektro-
nickou poštu. Častou aktivitou je 
také výuka cizích jazyků, zejmé-
na angličtiny. Kluby důchodců 
působí prakticky v každé větší 
obci, ve městech je takových 
organizací většinou několik.

Od ping pongu k internetu
Například klub důchodců ve 
zlínské místní části Malenovice 
sdružuje zhruba pětasedmdesát 
lidí. Ti se scházejí prakticky každý 
den. „Každodenně hrajeme ping 
pong, velmi pravidelně také šip-
ky. Mimo to jsou oblíbenou hrou 
našich dam žolíky, pánové hrají 
každou středu mariáš,“ prozradil 
jeden z členů malenovického 
klubu důchodců, Rostislav Va-
šek. Klub organizuje také jednou 
až dvakrát ročně pro své členy 
poznávací zájezdy, oblíbenou 
letní aktivitou je opékání špe-
káčků a povídání či zpěv u ohně. 
„Zájemci o počítače se mohou 
přímo v našem klubu věnovat 
práci s nimi, a to pod odborným 
a zkušeným dohledem,“ doplnil 
Rostislav Vašek. 

V sedmdesáti do lavic
Touha po maximální integraci 
se u seniorů projevuje také jako 
touha po vzdělání. Dnešní doba 
nabízí starším lidem nejen řadu 
různých vzdělávacích kurzů, ale 
také univerzitní studium. Pro 
tento druh vzdělávání se vžil 
název Univerzita třetího věku 
a jejím hlavním propagátorem 
a garantem je pro celý kraj zlín-
ská Univerzita Tomáše Bati. Ta 
nabízí zájemcům seniorského 
věku obory jako Počítače v praxi, 

Archeologie a etnologie, Inter-
net a informační média nebo 
cyklus nazvaný Člověk a spo-
lečnost. Senioři se učí například 
pracovat s elektronickou poštou, 
seznamují se s tvorbou www 
stránek, s prací v programu Win-
dows, věnují se se tvorbě texto-
vých i tabulkových dokumentů, 
počítačových prezentací či upra-
vují digitální fotografie. Vzdělá-
vání střední a starší generace je 
organizováno také na soukromé 
vysoké škole, Evropském poly-
technickém institutu v Kunovi-
cích. Tam je však seniorská výu-
ka koncipována jako standardní 
vysokoškolské studium, jehož 
absolutorium vede k získání 
akademického titulu bakalář, 
a proto je i školné o poznání 
větší. Měsíc studia ve víkendové 
formě tak přijde na 3.000Kč, zlín-
ská univerzita požaduje zhruba 
tisícovku ročně.

Být seniorem  
nesmí být handicap
Psychologové se shodují v jedné 
věci. Lidé, kteří dosáhnou seni-
orského věku, se mohou snadno 
cítit odsunuti na vedlejší kolej, 
protože opustí aktivní činnosti. 
Úkolem společnosti pak je usilo-
vat o takové podmínky, které by 
seniorům nabídly možnost opě-
tovné integrace do společenské-
ho dění. Významnou roli v této 
oblasti hrají samosprávy, které 
důchodcovským klubům posky-
tují zdarma prostory, ve kterých 
se mohou svým aktivitám věno-
vat. Obecní samospráva také 
povětšinou financuje komplet-
ní provoz a mnohdy i z různých 
fondů přispívá na jejich konkrét-
ní kulturní či jiné akce.  (don)

Rozmanitá struktura obyvatel zlínského regionu, který je 
známý přítomností aktivních, schopných a dynamických lidí, 
v sobě samozřejmě obsahuje také osoby, které se o sebe nedo-
káží postarat tak dobře, jako ostatní. Vedle tělesně či mentálně 
postižených občanů jsou to především senioři, jejichž plná inte-
grace do života obce či města je jednou ze základních priorit 
moderní doby. Ve Zlínském kraji přitom podle posledního sčítání 
lidu žije zhruba 44 tisíc mužů a 65 tisíc žen v důchodovém věku.

V Otrokovicích připravují děti pro seniory besídky. foto: Senior Otrokovice

INZERCE
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Měření znečištění ovzduší 
na území Zlínského kraje
Znečištění ovzduší na jednotlivých místech 
kraje se zjišťuje měřením imisního zatížení 
a matematickým modelováním. Na území 
Zlínského kraje je provozováno 12 stanic 
imisního monitoringu. Tyto monitorovací 
stanice provozuje pět subjektů: Český hyd-
rometeorologický ústav (stanice automati-
zovaná ve Zlíně a Starém Městě, manuální  
Štítná nad Vláří a Vsetín ), Zdravotní ústav se 
sídlem ve Zlíně (stanice manuální v Kromě-
říži Na Kopečku a u sídla ZÚ), statutární měs-
to Zlín (stanice automatizované v Malenovi-
cích, Želechovicích a Svit), města Otrokovice 
(stanice automatizované Mánesova a Trávní-
ky) a Valašské Meziříčí (automatizovaná  sta-
nice ul. Masarykova). 
Zlínský kraj pro svou činnost využívá všechny 
výše uvedené výsledky měření a dále zajišťu-
je z vlastních prostředků upřesnění některých 
údajů, nebo rozšíření sledovaných škodlivin, 
vždy v krátkých pěti až sedmidenních kam-
paních. Výsledky krátkodobých kampaní jsou 
uveřejněny na www.kr-zlinsky.cz.

Aktuální stav z pohledu
jednotlivých škodlivin
Pokud se na současný stav ovzduší podí-
váme z hlediska jednotlivých škodlivin, pak 

musíme konstatovat, že u většiny škodlivin 
je situace velmi příznivá, což charakterizuje 
i skutečnost, že měřené hodnoty se pohy-
bují výrazně pod platnými imisními limity, 
jedná se o oxid siřičitý, oxidy dusíku a těžké 
kovy. Příčinou výrazného snížení zatížení 
ovzduší těmito látkami je změna vytápění 
průmyslových objektů a objektů občanské 
vybavenosti spolu s plynofi kací většiny obcí 
na celém území Zlínského kraje. 
Trochu jiná situace však panuje u poléta-
vého prachu, kde se imisní limit neustále 
zpřísňuje a v současné době, ač se znečiš-
tění ovzduší tuhými látkami neustále mírně 
snižuje, je na cca 30% území Zlínského kra-
je překračován platný imisní limit pro tuhé 
látky vyjádřené jako PM10 (překročení je 
řádově do 10% imisního limitu). Pokud se 
podíváme na původ znečišťování tuhými 
látkami, tak musíme konstatovat, že nejvý-
znamnější část emisí je dnes produkována 
při provozu motorových vozidel, u kterých je 
nutné se zaměřit nejenom na emise výfuko-
vých plynů, ale i na otěr pneumatik a povr-
chu cest, které jsou pro znečištění ovzduší 
tuhými látkami daleko významnější (v roce 
2006 se jednalo o 1500 t). Neméně význam-
ným zdrojem tuhých látek je provoz malých 
spalovacích zdrojů (vytápění domácností, 
drobné provozovny), které spalují tuhá pali-
va, a to jak různé druhy uhlí, tak i dřevo, kte-
ré je jinak považováno za obnovitelný zdroj 

energie, avšak pokud je spalováno v kotlích 
pro spalování uhlí, a ne ve speciálních kot-
lích na zplyňování dřeva, je z hlediska emisí 
tuhých látek srovnatelné se spalování uhlím. 
Další příčinou pomalého snižování znečiště-
ní tuhými látkami je druhotná prašnost, kdy 
již sedimentované částice jsou opět vnese-
ny do volného ovzduší. 
Pokud se na problematiku současného sta-
vu ovzduší podíváme komplexně, je zřej-
mé, že máme co zlepšovat a nesmíme být 
spokojeni se skutečností, že pouze jedna 
škodlivina mírně přesahuje imisní limit. Ke 
zlepšení stavu je nutné přispění provozo-
vatelů všech zdrojů znečišťování ovzduší. 
Zlínský kraj se v nemalé míře zaměřuje i na 
nepřímé vlivy, jako je například potřeba 
zajištění maximální plynulosti dopravy, při 
které jsou emise z automobilů minimalizo-
vány, s tím souvisí budování sítě silnic pro 
tranzitní přepravu  spolu se zkvalitněním 
stávající silniční sítě. 
Ke zlepšení současného stavu ovzduší může 
přispět každý z nás, a to tím, že bude udržo-
vat své zdroje znečišťování ovzduší v řád-
ném technickém stavu (seřízení a vyčištění 
kotle, průtokového ohřívače, varné desky), 
nebude spalovat odpady, bude ve spolu-
práci s obcí či městem udržovat okolí svého 
bytu či domu v čistotě tak, aby se minimali-
zovala druhotná prašnost. 

Připravil Ing. Tomáš Hladík,
 Oddělení technické ochrany prostředí 

Krajského úřadu

ZLÍNSKÝ 
KRAJ 

V KOSTCE

Kvalita a ochrana ovzduší se dotýká každého z nás, neboť si ho, tak jako třeba vodu či jíd-
lo, nemůžeme koupit v námi požadované jakosti. Zlínský kraj je z hlediska kvality ovzdu-
ší v rámci České republiky průměrným, vyskytují se zde oblasti, které jsou významně 
zatíženy místním průmyslem, dále pak oblasti, u nichž znečišťování ovzduší způsobují 
vzdálené zdroje, a v neposlední řadě i oblasti, kde je vzduch čistý. To je dáno rozma-
nitostí regionu v oblasti průmyslu a zemědělství, kde na jedné straně stojí průmyslo-
vá centra s výraznými emisemi škodlivin do ovzduší a na straně druhé oblasti, kde jsou 
nejvýznamnějšími zdroji znečišťování ovzduší chovy hospodářských zvířat a vytápění 
domácností. Při pohledu na vývoj kvality ovzduší z hlediska dlouhodobého lze jedno-
značně vysledovat jeho výrazné zlepšování, a to převážně v období let 1991 – 2000, 
kdy nová legislativa ochrany ovzduší stanovila pro jednotlivé zdroje závazné limity 
pro vypouštění škodlivin. Po tomto - pro ovzduší velmi příznivém - období nastal po-
kles zlepšení a v následujících letech je míra znečištění ovzduší prakticky konstantní. 

Kvalita ovzduší ve Zlínském kraji 

Oblasti Zlínského kraje s překročenými imisními limity pro ochranu zdraví obyvatel v roce 2006.

Šrafované plochy znázorňují katastry okresních 
měst Kroměříž, Uh. Hradiště, Vsetín a Zlín.

         Území s překročením LV
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ZPRÁVY Z KRAJE

Rozpočet na rok 2008 byl 
schválen jako prorůstový
Zlín – Zlínský kraj bude v letoš-
ním roce hospodařit na základě 
rozpočtu, který schválili krajští 
zastupitelé na svém posledním 
prosincovém zasedání. Plán 
hospodaření počítá s výdaji 
ve výši 8,652 miliardy korun, 
příjmy v částce 7,833 miliardy 
korun a financováním rozdílu 
ve výši 818,75 milionu korun. 
To bude kryto ze smluvního 
úvěru kraje u Evropské inves-
tiční banky, jehož zapojení na 
příští rok se počítá ve výši 850 
milionů korun. 
Nejvýznamnější investice 
budou probíhat v oblasti zdra-
votnictví, a to za více než 400 
milionů korun. 
„Zapojení úvěru je směřová-
no pouze do investic směrem 
k rozvojovým projektům. Úvěr 
na rok 2008 je vyšší s ohledem 
na to, že jsme vloni nečerpa-
li celou plánovanou částku. 
Stavby jsou však připraveny 
a budou realizovány. Obec-
ně jsme rozpočet koncipovali 
jako prorůstový s investicemi 
téměř 1,4 miliardy korun a pri-
oritou spolufinancování pro-
jektů financovaných z evrop-
ských fondů,“ řekl hejtman 
Libor Lukáš. 
Z celkového rozpočtu Zlínské-
ho kraje tvoří investice více než 
16 procent (1,4 mld.), zbytek 
jsou mandatorní výdaje, a to 
nejvíce do školství (64%), které 
kraj pouze přeposílá na jednot-
livé školy. Zastupitelé schválili 
také rozpočtový výhled na roky 
2009 až 2013.

Hejtmani čtyř krajů 
podepsali memorandum
Brno – Historický okamžik pro-
vázel první den mezinárodní-
ho veletrhu cestovního ruchu 
Regiontour v Brně. Hejtmani 
čtyř moravských krajů – Jiho-
moravského, Moravskoslezské-
ho, Olomouckého a Zlínského 
– podepsali memorandum o 
vzájemné spolupráci v oblasti 
rozvoje cestovního ruchu. 
 „Podpisem memoranda jasně 
deklarujeme naši společnou 
snahu intenzivně spolupraco-
vat zejména v oblasti meziregi-
onálních vztahů, kde hodláme 
významně využít potenciálu 
Moravy a Slezska v příjezdové 
turistice, a spolupracovat při 

společných mezinárodních 
prezentacích. Je to důležitý 
předpoklad rozvoje cestovního 
ruchu jako významného odvět-
ví ekonomiky,“ uvedl hejtman 
Libor Lukáš.

V mrakodrapu to žilo
Zlínský kraj – Na oficiální náv-
štěvu regionu přijeli prezi-
dent Václav Klaus i předseda 
vlády Mirek Topolánek. Kraj 
spoluorganizoval Setkání pre-
zidentů ČR a SR, 10 jednání 
s výbory Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České repub-
liky,  2 setkání RZK se starosty 
všech obcí Zlínského kraje, 5 
Hejtmanských dnů, 26 zasedá-
ní Rady Zlínského kraje včetně 
několika společných jednání 
s některými městskými a kraj-
skými radami, 23 oficiálních 
návštěv představitelů partner-
ských regionů, zahraničních 
států a institucí, 7 významněj-
ších zahraničních misí, kterých 
se zúčastnili členové nejužšího 
vedení kraje. 
Kraj se podílel na přípra-
vě množství společenských 
akcí všeho druhu (novoroční 
koncert, projekt na podporu 
kultury Netradičně za tradi-
cemi, Dny lidí dobré vůle na 
Velehradě, dětský filmový 
festival, mezinárodní auto-
mobilová soutěž Barum Rally 
Zlín, vystoupení ukrajinského 
baletu v Městském divadle 
Zlín, módní přehlídka Nadace 
Terezy Maxové atd.) 
Byla spuštěna nová podoba 
internetového portálu Zlínské-
ho kraje, konalo se 20 tiskových 
konferencí po jednání krajské 
rady a přibližně 25 brífinků 
u příležitostí významných náv-
štěv. Kraj se podílel na vydá-
ní 40 různých propagačních 
materiálů, ať už jde o tiskoviny 
nebo DVD. 
V únoru 2007 byla otevřena 
expozice v osmé etáži, kde 
jsou informace o manage-
mentu meziválečné firmy Baťa 
a satelitních městech koncer-
nu, v etáži byla rovněž obno-
vena busta Tomáše Bati. Kromě 
toho bylo zahájeno 24 nových 
výstav, největšími z nich byla 
výstava k výročí 60 let od star-
tu první expedice Hanzelky 
a Zikmunda. V expozici mrako-
drapu proběhly desítky semi-
nářů pro školy a veřejnost.

Zlínský kraj – Kraje dnes tvoří 
významnou součást veřejné sprá-
vy a den ode dne stoupá i jejich 
úloha v oblasti péče o kulturní 
dědictví. Zlínský kraj si uvědomu-
je svoji hlavní úlohu v oblasti péče 
o kulturní dědictví jako jedno-
značnou službu občanům. 
Zlínský kraj přistoupil jako jeden 
z prvních krajů k zavedení dotač-
ního programu v oblasti obno-
vy památek. Byl vytvořen Fond 
kultury ZK, který v sobě zahr-
nuje kromě podpory kulturních 
aktivit i obnovu a restaurování 
kulturních památek a památek 
místního významu. V průběhu 
let 2002-2007 bylo vynaloženo 
z tohoto fondu na obnovu pamá-
tek bezmála 35 mil. Kč na více než 
450 akcí. Přes skutečnost, že tyto 
finanční prostředky mají neustá-
le stoupající tendenci, jejich výše 
je, s ohledem na celkový stav 
památkového fondu, stále nedo-
stačující. Samozřejmě kontinuál-
ně jsou vkládány nemalé finanční 
prostředky do obnovy celé řady 
památek ve vlastnictví kraje. 
V letech 2002 – 2007 bylo celkově 
vynaloženo z rozpočtu Zlínské-
ho kraje na památkovou obnovu 
zhruba 170 mil. Kč. Rozhodně to 
nejsou malé částky, ovšem vzhle-
dem k množství  a stavebně tech-
nickému stavu památek v regio-
nu, musíme hledat další možnosti 
získávání prostředků.
V roce 2007 bylo poskytnuto z roz-
počtu Zlínského kraje na památko-
vou obnovu (z fondu kultury, pro-
gramového fondu, příspěvků pro 
příspěvkové organizace v oblasti 
kultury zřizované krajem) více než 
20 mil. Kč. Byly podpořeny takové 
akce, jakými je např. restaurování 
barokního hřbitova ve Střílkách, 
zámků v Holešově, Chropyni, Vse-
tíně, Lešné u Valašského Meziříčí 

a Strání, zříceniny hradu Cimburk 
u Koryčan, památková obnova 
řady sakrálních staveb v Kromě-
říži, Rožnově pod Radhoštěm, 
Vsetíně, Zlíně, Uh. Hradišti. Podpo-
řeno bylo i movité kulturní dědic-
tví, zejména restaurování raně 
barokního obrazu Piety z 1. pol. 
17. stol. z Napajedel, barokních 
zpovědnic z 1. pol. 18. stol. z Jalu-
bí, kaple Andělů Strážných v bazi-
lice Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Cyrila a Metoděje na Velehradě, 
božích muk z r. 1677 v Tupesích 
a v neposlední řadě gotického 
krucifixu ze Zašové. Nebyla opo-
menuta ani nejohroženější část 
kulturního dědictví – lidové sta-
vitelství, které bylo podpořeno 
částkou 1,3 mil. Kč. Na tomto 
místě pak nelze nevzpomenout 
neustále se snižující státní dotace 
(např. Program záchrany architek-
tonického dědictví MK ČR, Hava-
rijní program MK ČR a Program 
péče o VPR a VPZ), které v roce 
2007 v souhrnu nepřesáhly částku 
sedmnáct milionů korun.
Víme, že údržba a obnova archi-
tektonických děl a historic-
kých artefaktů je velmi náročná 
a z finančního hlediska špatně 
návratná, avšak bez potřebných 
zásahů bychom přišli o nevy-
číslitelnou hodnotu uměleckou 
a kulturní. Zároveň si velmi dob-
ře uvědomuje, že ekonomickým 
rozvojovým potenciálem je pro 
nás rozvoj turistického ruchu 
s kulturně-historickým dědictvím 
jako hlavním magnetem. Pod-
pora tvorby nových turistických 
produktů je jasnou prioritou 
a památkový fond je chápán jako 
jeden ze základních předpokladů 
rozvoje tohoto odvětví.

Jana Spathová,
vedoucí oddělení památkové 

péče krajského úřadu

Pečujeme o své kulturní dědictví
Zámek a zámecký park v Holešově. foto: archiv ZK
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Strategický rozvoj a investice, to jsou 
resorty, za něž v krajské samosprávě 
zodpovídá náměstek hejtmana MVDr. 
Stanislav Mišák.

Pane náměstku,  jak hodnotíte uplynulý 
rok v oblastech, jež máte ve své kompe-
tenci? 

Celkově jej považuji za poměrně úspěšný, 
i když ne vše se dařilo tak, jak jsme si přáli. 
Je určitě škoda, že se nerealizovaly inves-
tice a projekty, u nichž jsme předpokláda-
li  spolufinancování z evropských fondů. 
Nebylo ovšem naší chybou, že ani Regi-
onální operační program Střední Morava 
nebyl schválen, přestože byl odevzdán již 
v říjnu 2006. Je však dobrou zprávou, že 11. 
prosince 2007 byl podepsán spolu s další-
mi šesti Regionálními i některými Tématic-
kými (rozumějme resortními) operačními 
programy, které taktéž čekaly na schválení 
Národního strategického referenčního rám-
ce. Tím se otvírá možnost získat do našeho 
regionu více než devět miliard korun, které 
půjdou do krajské dopravy, obnovy měst 
a vesnic i do cestovního ruchu. Bohužel 
však budeme mít o jeden rok méně a tím 
také z peněz, které byly na rok 2007, toho 
mnohem méně pořídíme, protože se pro-
mítne kurzovní ztráta a výrazné zdražení.

Co vás osobně nejvíc zaměstnalo 
v posledních měsících loňského roku?

Byla to příprava programu Regionální ino-
vační strategie, a to nejen v posledních 
měsících, ale po celý rok. Zlínský kraj se stal 
v roce 2005 jedním ze třiatřiceti úspěšných  
žadatelů o unijní peníze na tvorbu regionál-
ních inovačních strategií /RIS/. Po skončení 
jednání s Evropskou unií jsme začali analy-
zovat potenciál kraje a pracovat na doku-
mentu RIS, což je významný a nadčasový 
dokument z hlediska trvale udržitelného 
rozvoje, jehož realizace bude probíhat 
v letech 2008 až 2013. Při jeho tvorbě spo-
lupracujeme nejen s Univerzitou Tomáše 
Bati, krajskou hospodářskou komorou, ale 

také s Technologickým inovačním centrem, 
společností JVM-RPIC, Regionální rozvojo-
vou agenturou  Východní Moravy, zástupci 
měst a obcí Zlínského kraje, Akademií věd 
České republiky a partnery ze Španělska, 
Itálie a Velké Británie.  

Velmi důležitou částí vaší práce je reali-
zace investičních akcí. Jak se kraji dařilo 
v tomto směru ?

Z již výše uvedeného důvodu jsme někte-
ré investice museli přesunout až na letošní 
rok. Ale i přesto se jich v našem kraji hod-
ně realizovalo. Na majetku Zlínského kraje 
a v jeho organizacích to byly zejména tyto 
dokončené nebo zahájené akce: v oblasti 
kultury a památkové péče např. vybave-
ní depozitáře v  Otrokovicích, depozitá-
ře v Kroměříži, rekonstrukce atria zámku 
v Lešné u Valašského Meziříčí, v oblasti 
školství bych zmínil přístavbu tělocvičny ve 
Střední průmyslové škole v Uherském Hra-
dišti, vybudování dílen odborné výchovy 
ve Středním odborném učilišti v Uherském 
Brodě, v oblasti sociálních služeb připome-
nu rekonstrukci bytových jader v domově 
důchodců na Burešově, rekonstrukci objek-
tu domova důchodců v Kvasicích, rekon-
strukci domova s pečovatelskou službou 
v Rožnově pod Radhoštěm, rekonstrukci 
objektu a úpravy exteriéru Ústavu sociál-
ní péče Kvasice,  přístavbu nové budovy 
Ústavu sociální péče v Borovicích a další 
akce. V oblasti zdravotnictví jsme se pusti-
li do stavebních úprav objektu „A“ v areálu 
nemocnice Kroměříž, do přestavby porod-
nicko-gynekologického oddělení uher-
skohradišťské nemocnice za více než 100 
milionů, do výstavby krajského střediska 
Zdravotnické záchranné služby ve Zlíně, do 
budování onkologického centra v Krajské 
nemocnici T. Bati ve Zlíně za 184 milionů 
a do dalších akcí. 

Jedná se o investice financované přímo 
z rozpočtu Zlínského kraje ?

Ano, i když na část akcí využíváme také pro-
středky ze státního rozpočtu. Investice do 
komunikací potom zajišťuje naše příspěv-
ková organizace Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje a investice dalších příspěvkových 
organizací Zlínského kraje byly realizovány 
i v rámci dofinancování projektů ze SROPu či 
Interregu,  což je program pro přeshraniční 
spolupráci, v němž jsme byli velmi úspěšní, 
protože 70 procent projektů bylo ze Zlínské-
ho kraje. Také jsme využili možnosti čerpání 
peněz z Norských a dalších fondů.

Přibližte prosím našim čtenářům, jaké 
hlavní investiční akce bude Zlínský kraj 
realizovat letos?

Mimo dokončované investice, zahájené 
v minulém roce, nás čeká v oblasti kultury 
a památkové péče  rekonstrukce památní-
ku Velké Moravy – první etapa, rekonstruk-

ce zámku v Lešné – druhá etapa či vybudo-
vání multimediální expozice ve Slováckém 
muzeu. V oblasti sociálních věcí je před 
námi zejména přístavba a rekonstrukce 
Domova pro seniory v Uherském Ostrohu. 
V oblasti školství zahájíme rekonstrukci 
a přestavbu Základní umělecké školy v Boj-
kovicích, v oblasti zdravotnictví nás čeká 
odstranění havarijního stavu patologie 
v nemocnici ve Vsetíně, výstavba výjezdo-
vého stanoviště Zdravotnické záchranné 
služby v Uherském Brodě, úprava střediska 
Zdravotnické záchranné služby ve Valaš-
ském Meziříčí, vybudování parkoviště před 
ředitelstvím krajské Baťovy nemocnice 
a další akce. Dále máme v krajském rozpoč-
tu vyčleněny finanční prostředky ve výši 
20 milionů korun na nákup a rekonstruk-
ci objektů v Baťově areálu  pro krajskou 
knihovnu a krajskou galerii, na investice  do 
infrastruktury Strategické průmyslové zóny 
v Holešově ve výši přesahující 162 milionů, 
na projekty Tématického operačního pro-
gramu  Životní prostředí ve výši 84 milio-
nů a na investiční projekty z Regionálního 
operačního programu, respektive dalších 
operačních programů ve výši téměř 120 
milionů na dofinancování předpokládané-
ho podílu k finančním prostředkům získa-
ných z fondů prostřednictvím operačních 
programů, respektive na zajištění průběž-
ného financování projektů.

Z hlediska ekonomického rozvoje regio-
nu je považována za příležitost strategic-
kého významu připravovaná průmyslo-
vá zóna v Holešově. Jaké typy investorů 
byste zde uvítal a proč? 

Jednoznačně investory, kteří přinesou ke 
svým technologiím i oblast vývoje a výzku-
mu a budou z oborů, které zde nejsou, aby 
s ohledem na investiční pobídky ze strany 
státu nevytvářely nerovné konkurenční 
prostředí v regionu. Musí to být investice 
s takovým efektem do budoucího roz-
voje Zlínského kraje, aby náklady,  které 
jsou v souvislosti se zónou vynakládány, 
byly jednoznačně obhajitelné. Raději si na 
takové investory počkat, než zónu zaplnit 
investory bez toho, že by přinesli přidanou 
hodnotu pro tento kraj.

Jsme na počátku nového roku. Máte 
nějaké speciální přání pro obyvatele 
kraje ?

To, co si pro ně přeji vždy: Aby se jim v našem 
kraji dobře žilo, cítili se tu bezpečně, viděli 
v našem kraji svou perspektivní budoucnost 
pro sebe i své děti.  Aby měli ve vedení Zlín-
ského kraje dobré správce věcí veřejných 
a dobré hospodáře na krajském majetku. V 
osobním životě jim přeji, v pořadí důležitos-
ti, zdraví, štěstí, lásku, radost v osobním 
i pracovním životě, a aby kolem sebe měli 
dost porozumění a tolerance.

redakce ODK

Zlínský kraj je tradičně velkorysým investorem 
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Chemické havárie kraj nepodceňuje
Moderní životní styl 
znamená i nutnost prevence 
chemických havárií 
S rozvojem civilizace a s tím, jak 
se zvyšují nároky na naši životní 
úroveň, se neustále vyvíjejí nové 
technologické procesy a zařízení, 
a to zejména v oblasti chemické-
ho průmyslu.  
Chemické látky a přípravky nám 
však nepřinášejí jen pozitiva 
v podobě nových materiálů, 
pokroků ve farmacii, zvyšová-
ní produktivity zemědělství 
i průmyslu, ale také celou řadu 
negativních faktorů, například 
v důsledku možného úniku 
chemických látek z technologic-
kých zařízení. Následky závaž-
ných havárií mohou mít roz-
sáhlé nežádoucí účinky nejen 
na zdraví a naše životy, ale i na 
životní prostředí. Proto je třeba 
věnovat této problematice zvý-
šenou pozornost.
V rámci Zlínského kraje zod-
povídá za oblast prevence 
závažných havárií Krajský úřad 
Zlínského kraje, odbor Kance-
lář hejtmana. Vychází přitom ze 
zákona o prevenci závažných 
havárií. Po mnoha neštěstích ve 
světě, především pak po havárii 
v italském Seveso (1976), vznikla 
v Evropském společenství tak-
zvaná Seveso direktiva – známá 
pod názvem SEVESO II. Na jejím 

základě byl na konci roku 1999 
přijat zákon o prevenci závaž-
ných havárií, který určuje limity 
pro zařazení podniků do jednot-
livých skupin (skupina A – menší 
množství nebezpečných látek 
na území průmyslového podni-
ku; skupina B – větší množství 
látek) a v průběhu jeho platnos-
ti se provozovatelé přihlašují 
k povinnostem, které jim tato 
legislativa ukládá. 
Z krátké historie působení záko-
na lze konstatovat, že tato legisla-
tivní úprava  znamená významný 
přínos pro prevenci závažných 
havárií v objektech, kde se naklá-
dá s nadlimitním množstvím 
vybraných nebezpečných látek. 

Situace ve Zlínském kraji
Ve Zlínském kraji je zařazeno cel-
kem 15 provozovatelů do přísluš-
ných skupin – viz mapka.
Na území regionu je evidováno 
437 právnických a podnikají-
cích fyzických osob, které užívají 
objekt nebo zařízení, v němž 
je nakládáno s nebezpečnými 
chemickými látkami a přípravky, 
a zaslaly protokolární záznam 
krajskému úřadu k evidenci.
Povinnost zajišťovat veřejné pro-
jednání návrhů bezpečnostního 
programu, bezpečnostní zprá-
vy a vnějšího havarijního plánu 
a jejich aktualizace je zákonem 
uložena krajskému úřadu, kte-

rý také zajišťuje zpřístupnění 
schváleného bezpečnostního 
programu, bezpečnostní zprá-
vy a vnějšího havarijního plánu 
nebo jejich aktualizace veřejnos-
ti v zákonem stanoveném rozsa-
hu. Veřejné nahlížení do návrhů 
bezpečnostního programu, bez- 
pečnostní zprávy a vnějšího 
havarijního plánu nebo jejich 
aktualizace musí být umožně-
no po dobu 30 dnů ode dne 
oznámení. V této lhůtě může 
každý občan uplatnit k návrhům 
písemné vyjádření.
Krajský úřad Zlínského kraje sta-
novil ve spolupráci se zástupci 
dotčených obcí, provozovatelů 
a odborné veřejnosti celkem 
tři zóny havarijního plánování 
v okolí objektů zařazených do 
skupiny B. (DEZA, a.s., Valašské 
Meziříčí, ČEPRO, a.s., středisko 
08 Loukov a Statestrong, s.r.o., 
Bojkovice). Zóny ohraničují úze-
mí, ve kterém jsou uplatňovány 
požadavky havarijního pláno-
vání formou vnějšího havarijní-
ho plánu. Ty byly vypracovány 
Hasičským záchranným sborem 
Zlínského kraje. Krajským úřa-
dem byly potřebné informace 
o nebezpečí závažné havárie,  
preventivních bezpečnostních 
opatřeních, opatřeních na zmír-
nění dopadů a o žádoucím cho-
vání obyvatel v případě vzniku 
závažné havárie formou infor-

mativních brožur předány všem 
dotčeným obcím a kromě toho 
jsou veřejnosti k dispozici na 
Krajském úřadu Zlínského kraje. 
V rozhodovacím řízení (kdy se 
teprve posuzují následky dopa-
dů eventuální havárie na obyva-
telstvo a životní prostředí ) jsou 
nyní zóny havarijního plánová-
ní u těchto provozovatelů: STV 
Group, a.s., Praha, Divize průmys-
lových trhavin, Rataje u Kromě-
říže, CS Cabot, spol. s r.o., Valašské 
Meziříčí, Austin Detonátor, s.r.o., 
Vsetín, ZEVETA Bojkovice, a.s., 
NAVOS, a.s. Kroměříž.

V čem spočívá prevence
 „Abychom měli přehled, jak pod-
niky dodržují stanovené zásady, 
provádíme v nich pravidelné 
inspekce, při nichž zjišťujeme 
zejména dodržování preventiv-
ních bezpečnostních opatření 
přijatých k prevenci vzniku závaž-
né havárie, vhodnost a dostateč-
nost prostředků zmírňujících 
možné dopady závažné havárie, 
úplnost a správnost podkladů 
pro zpracování vnějšího havarij-
ního plánu a pro stanovení zóny 
havarijního plánování a další 
opatření. Kontrola u provozova-
tele, jehož objekt nebo zařízení 
bylo zařazeno do skupiny A, se 
koná minimálně jedenkrát za tři 
roky, v případě skupiny B nej-
méně jednou ročně,“ upřesnil 
Robert Pekaj, odborný pracov-
ník kanceláře hejtmana, který 
je zodpovědný právě za oblast 
prevence závažných havárií ve 
Zlínském kraji.
Ani sebelepší preventivní opatře-
ní nemohou zajistit stoprocent-
ní bezpečnost, a proto je nutno 
mít připravené síly a prostředky, 
které jsou schopny eliminovat 
nebo výrazně omezit následky 
mimořádných událostí. Zlínský 
kraj pod velením hejtmana Libo-
ra Lukáše uspořádal na jaře 2007 
historicky největší cvičení pod 
názvem „Benzen 2007“ s cílem 
prověřit akceschopnost složek 
Integrovaného záchranného sy-
stému včetně zapojení armády 
při odstraňování následků úniku 
nebezpečné chemické látky.
Nastavená kritéria pro činnost 
integrovaného záchranného sys-
tému a krizového řízení i snaha 
Zlínského kraje prověřovat jeho 
reálnou funkčnost dávají určitou 
jistotu, že případné mimořádné 
události a krizové situace budou 
řešeny rychle a účinně.

Ing. Robert Pekaj, 
Helena Mráčková
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ředitelka speciální Mateřské školy 
pro zrakově postižené děti Zlín 
zaměřené na celkový rozvoj zrakově 
postiženého dítěte předškolního 
věku, reedukace a kompenzace 
zrakových vad

vystudovala Univerzitu Palackého 
v oboru speciální pedagogiky 

spoluzakladatelka Speciálního 
pedagogického centra pro zrakově 
postižené

podílí se na rozvoji integrace zrakově 
postižených do společnosti

dlouhá léta pracovala v Pedagogicko-
psychologické poradně pro děti 
a mládež

▪

▪

▪

▪

▪

Mgr. Miroslava Urbánková

Zrakově postižené děti získají vklad na celý život
Miroslava Urbánková ve své pracovně. foto: Ivo Hercík

Chtěla jste vždy pomáhat postiženým 
dětem, nebo vás přivedla k vašemu povo-
lání nějaká náhoda?
Pomohla tomu náhoda. Chtěla jsem být 
původně učitelkou. Šla jsem s kamarádkou 
studovat učitelství pro 1. stupeň se speciální 
pedagogikou do Prahy. Když otevřeli stejný 
obor na Univerzitě Palackého, přestoupila 
jsem do Olomouce. Volbu hlavní specializa-
ce po dvou letech studia ovlivnil ředitel oční 
školy v Kroměříži, pan Jaroslav Hronek, který 
přednášel tyflopedii. Tuto specializaci jsem si 
vybrala, i když v té době nebylo v tehdejším 
okrese Gottwaldov ani jedno zařízení pro 
zrakově postižené děti.

Dokážete vnímat myšlení či jednání zra-
kově postižených dětí?

Věřím, že po mnoha letech praxe v pedago-
gicko-psychologické poradně a Mateřské ško-
le pro zrakově postižené a Speciálně pedago-
gickém centru pro zrakově postižené ve Zlíně 
to již dokážu. Je to vlastně předpokladem při 
navrhování vhodné další vzdělávací cesty 
každého dítěte z naší školy nebo klienta naše-
ho Speciálně pedagogického centra. 

Je velký rozdíl v péči o zdravé děti a svě-
řence vaší speciální mateřské školy?
Ano, je a velký. Ve škole máme děti šilhavé, 
tupozraké, slabozraké, děti se zbytky zraku 
i nevidomé. A rovněž i děti, které mají ke 
zrakovým vadám ještě vady další. Každý typ 
zrakové vady vyžaduje jiný přístup a různé 
specifické nácviky, které se provádějí indivi-
duálně a denně. U šilhavých a tupozrakých 
jsou to reedukační cvičení, které vedou 
k úpravě funkčních zrakových vad. U slabo-
zrakých jsou to specifické výcviky, například 
zraková stimulace a nácvik práce se speciál-
ními pomůckami, které budou potřebovat 
při výuce v základní škole, například nácvik 
práce na televizní lupě, a u nevidomých je to 
výcvik sebeobsluhy, výcvik kompenzačních 
smyslů - hmatu, sluchu, čichu, nácvik prosto-
rové orientace a samostatného pohybu, pří-
prava na čtení a psaní v Braillově písmu.

Máme podobných zařízení dostatek?

Vzhledem k tomu, že integrace těžce zrakově 
postižených je v našem kraji velmi úspěšná, 
cesta, kterou jsme zvolili při zajišťování péče 
o zrakově postižené ve Zlínském kraji, je asi 

správná. Ve speciální mateřské škole zrakově 
postižené děti připravit na úspěšné zaško-
lení a integraci do běžných škol, aby mohly 
zůstávat v rodině a chodit do školy se svými 
vrstevníky v místech bydliště. 

Uplatňují se vaši školáci v dalším životě?

Určitě ano. Nevidomí získají v mateřské ško-
le základy sebeobsluhy, samostatný pohyb 
a prostorovou orientaci, a to je vklad na celý 
život. Jsou úspěšní ve vzdělávání, úspěšně 
studují na vysokých školách, ti, kteří studují 
speciální pedagogiku, v našem zařízení již 
byli i na praxi.

Co je pro vás největší odměnou?

Uspokojuje mě, když mohu vymýšlet a pra-
covat na nových projektech. Založili jsme 
první Speciálně pedagogické centrum pro 
zrakově postižené, spustili první integrace 
těžce zrakově postižených, otevřeli jsme také 
první speciální třídu pro zrakově postižené 
na běžné ZŠ. Sleduji stále životy našich dětí 
z MŠ i klientů Speciálně pedagogického cen-
tra. Jejich úspěchy mě uspokojují, jsou mi 
odměnou i motivací.  (kra)

INZERCE
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Velehrad – Rádi byste se dozvě-
děli více o velehradské bazili-
ce, ale nevíte, kde podrobnější 
informace o tomto nejvýznam-
nějším poutním místě na Mora-
vě hledat? V budoucnu už 
nebudete muset složitě hledat, 
ale bude stačit, když navštívíte 
samotnou baziliku. V lapidáriu 
totiž spatří světlo světa expo-
zice, která veřejnosti odhalí 
nejzásadnější události celého 
poutního místa .
„Libreto výstavy zpracovalo 
Centrum Aletti Velehrad–Roma. 
Výstava zachytí průřez nejdů-
ležitějšími událostmi v dějinách 
Velehradu od příchodu cisterci-
áků na Velehrad a jejich půso-
bení, přes cyrilometodějskou 
misi na Velkou Moravu, cyri-
lometodějskou tradici, přiblíží 
také působení jezuitů na Vele-
hradě a seznámí návštěvníky 
s přehledem nejdůležitějších 
stavebních etap a archeologic-
kých nálezů v dějinách tohoto 
místa,“ uvedl farář Petr Přádka.

Technická část instalace nové 
expozice je spojena s rekon-
strukcí lapidária, které je ve 
špatném stavu kvůli prosaku-
jícímu septiku, jež těsně přilé-
há k zadnímu traktu baziliky. 
Oprava lapidária bude pokra-
čováním prací, které na Vele-
hradě probíhaly minulý rok. V 
něm byla dokončena oprava 
střešního pláště nad hlavní lodí 

baziliky i náročná rekonstrukce 
prvního nadzemního podlaží. V 
interiéru byla zase restaurová-
na kaple sv. Andělů strážných. 
Rekonstruovaný prostor by měl 
být využit nejen jako liturgic-
ké zázemí, ale také pro kultur-
ní akce. Opravy byly hrazeny 
z peněz Ministerstva kultury 
České republiky a také z financí 
Zlínského kraje. (mij)

Velehrad přiblíží svou dávnou historii
Na prvním únorovém koncertě zlínské 
Filharmonie Bohuslava Martinů zazní 
mimo jiné koncert pro hoboj a orchestr  
soudobého českého skladatele a flét-
nisty Jaroslava Pelikána v podání členky 
filharmonie Alžběty Jamborové. Pátý 
koncert cyklu C se uskuteční i ve středu 
20. února, vystoupí zde populární vokál-
ní mužské kvarteto Q Vox, které bylo 
založeno v roce 1997 studenty JAMU 
v Brně. Představení 28. února bude pat-
řit dvěma koncertům – milovníci hud-
by uslyší jedno z nejslavnějších děl pro 
klavír a orchestr od Antonína Dvořáka 
v podání Igora Ardaševa a Koncert pro 
orchestr B. Bartóka. Orchestr FBM bude 
řídit Tomáš Hanus.

Kulturní dům Otrokovické Besedy při-
vítá již 1. února návštěvu, která se ve 
Zlínském kraji hned tak neobjevuje. 
V hlavním sále totiž sehrají své předsta-
vení herci Divadla Bolka Polívky a žen-
ského Divadla MALÉhRY. Hra, kterou 
sami protagonisté označují jako kome-
dii z kravína o touze uniknout z malého 
moravského venkova do světa, se jme-
nuje Vepřo knedlo zelo. V hlavní roli se 
představí populární Josef Polášek, kte-
rého si lidé pamatují z reklamy na žvý-
kačky nebo z představení o fotbalových 
úplatcích, kde po boku Petra Čtvrtníčka 
a Jiřího Lábuse hrál rozhodčího. V dal-
ších rolích vystoupí například známá 
televizní herečka Barbora Seidlová 
nebo Nikola Zbytovská.

Japonští bubeníci Jamato, kteří za více 
než deset let svého působení odehráli 
po celém světě na tisíc představení, 
míří do Zlína. Koncert se uskuteční 
15. března ve zlínské hale Novesta. 
Soubor pochází z města Ogawa, které 
je považováno za kolébku japonské 
kultury. Bubeníci hrají v  tradičních 
kostýmech a používají několik desítek 
originálních japonských bubnů, včetně 
bubnu odaiko, vyrobeného z více než 
400 let starého stromu.

Město Vsetín si v tomto roce připomíná 
sedm set let od svého založení. Jednou 
z akcí, která je na oslavu připravená, je 
reprezentační vševalašský ples. Na něm 
16. února vystoupí více než dvacet špič-
kových moravských folklorních souborů, 
nejlepší tanečníci valašského odzemku 
a slováckého verbuňku nebo dokon-
ce členové baletu Národního divadla 
v Praze. Ples, který připravili vsetínští 
folkloristé ve spolupráci s radnicí, se 
uskuteční ve všech prostorách domu 
kultury a nabídne velkolepou podíva-
nou. Jeho cílem bude prezentovat před 
širokou veřejností sílu, krásu a tradice 
valašského folkloru. Návštěvníci plesu 
však neuvidí jen Valachy, ale i soubory 
z jiných národopisných oblastí. 

▪

▪

▪

▪

KAM ZA KUlTURoU

Vsetínské bienále slaví letos významné jubileum
Vsetín – Jubilejní pětadvacátý 
ročník Mezinárodní fotografic-
ké soutěže Interfotoklub Vsetín 
2008 vyhlásilo město Vsetín jako 
pořadatel soutěže. Úzávěrka 
mezinárodního bienále, do které-
ho se mohou přihlásit jednotlivci 
i fotokluby bez omezení, je 30. 
června. Do té doby mohou všich-
ni fotografové do Vsetína zasílat 
své snímky.
S tématem fotek si jejich autoři 
nemusí dělat starosti, protože 
kategorie je stanovená jako vol-
ná. Umělci s objektivem se tak 
nemusí omezovat a vybírat mezi 
snímky, mohou rovnou zaslat 
takové, o nichž jsou přesvědčení, 
že jsou z jejich tvorby nejlepší. 
Jednotlivci mohou zaslat maxi-
málně čtyři fotografie ve skupině 

barevná nebo černobílá. Fotoklu-
by pak mohou soutěžit nanejvýš 
s patnácti snímky bez rozlišení, 
musí ale být nejméně od třech a 
více autorů.
Porota ve složení Josef Klimša, 
František Látal, Stanislav Doman-
ský a Walter Kump zasedne v září 
tohoto roku. „Samostatně jsou 
hodnoceny barevné fotografie, 
černobílé fotografie a fotokluby, 
jimž porota uděluje medaile a 
čestná 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 soutěže 
tisková mluvčí vsetínské radnice 
Eva Stejskalová.

V minulém ročníku vybrala poro-
ta kromě vítězů také kolekci dal-
ších 250 výborných snímků, které 
dohromady vytvořily divácky 
úspěšnou výstavu v Galerii Sta-
rá radnice. V mezinárodní kon-
kurenci se prosadila i vsetínská 
autorka Karla Spáčilová, která 
měla mezi exponáty svou foto-
grafii. Zlatá medaile v kategorii 
barevné fotografie putovala do 
Srbska, v kategorii černobílé 
fotografie získala nejvyšší oce-
nění Itálie. Grand prix města 
Vsetína si odvezli opět fotogra-
fové ze Srbska. Do soutěže  přišlo 
více než 2500 fotografií takřka z 
celého světa. Podle poroty se prý 
úroveň zasílaných prací zvyšuje. 
Podrobnosti o soutěži naleznete 
na www.mestovsetin.cz. (mij)

Výstavy ve 3. etáži  
4. 2. – 15. 2. Evropa pro 
všechny
O integraci jedinců do společ-
nosti.

18. 2. – 5. 3. olympiády dětí 
a mládeže
Prezentace dětských sportov-
ních olympiád.

Návštěvníci budovy mohou 
opět využívat služeb kavár-
ny v 16. etáži.

bAťůV MRAKoDRAP Kunovice vydaly nevšední kalendář
Kunovice – Velký nástěnný kalendář na rok 2008 vydalo město Kunovice. 
Kalendář ale svým pojetím vybočuje z řady standardních kalendářů, 
které každoročně vychází. Soubor jednotlivých listů totiž tvoří detailní 
fotografie a popisky dřevěného sousoší Ježíš Kristus a apoštolové, kte-
ré zdobí park u kunovického kostela. Jde o soubor třinácti dřevěných 
soch slovenského výtvarníka a řezbáře Andreje Irši, jimž požehnal met-
ropolita moravský, arcibiskup Jan Graubner. Nekonvenční pojetí foto-
grafií a základního návrhu podoby kalendáře je dílem začínající foto-
grafky Magdalény Zemčíkové. Už dříve dala kunovická radnice šanci 
začínajícím umělcům. Foyer loni otevřeného kina Lípa měli na starosti 
mladí designéři Martin Matoušek a Ondřej Elfmark, návrh na městský 
mobiliář zase zpracovávali studenti Fakulty multimediálních komuni-
kací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. (mij)

Velehradská bazilika. foto: archiv
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KRoMĚŘÍŽ

Tak jako každý rok připravilo Středisko volného 
času Šipka Kroměříž velký masopustní průvod 
městem. Setkání masek, muziky a veřejnosti 
se uskuteční první únorový víkend, a to již po 
osmé. Vloni mohli lidé vidět na padesát roz-
ličných masek a letos jich rozhodně nebude 
méně. Masopust se odjakživa slavil jako doba 
uvolnění a v tomto pojetí je nadále organizo-
ván i v Kroměříži. Průvod masek se na svou 
pouť vydá od domu střediska na ulici Úprko-
vě, pokračovat bude Bezručovým parkem, 
centrem města, Kovářskou ulicí, Vodní a zpět 
k centru. Rej bude doprovázet masopustní 
kapela. Masopustní průvod se stal v Kroměříži 
událostí celého města, na kterou se těší a do 
doprovodu zapojují stovky místních. V posled-
ních letech se navíc na tuto podívanou přijíždí 
podívat i lidé z širokého okolí.

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Festival masopustních tradic Fašank ve Strání 
na Uherskohradišťsku patří mezi největší zimní 
festivaly tohoto druhu v Evropě. Letos se Fašank 
2008 uskuteční od 1. do 5. února. Festival začne 
v pátek, pět dnů před Popeleční středou, a kon-
čí v úterý masopustní obchůzkou, při které tan-
čí „fašančáré“ všech věkových kategorií mečový 
tanec Pod šable. V sobotu proběhne na náměs-
tí U Zámečku hlavní program. Lidé se mohou 
těšit na ukázku domácí zabíjačky, lidová řemes-
la a den otevřených dveří v Moravských sklár-
nách Květná. Odpoledne pak přijdou na řadu 
vystoupení 4 hostujících folklorních souborů 
od nás i ze zahraničí a také mečový tanec "Pod 
šable". Nedělní karnevalové odpoledne v sále 
Zámečku bude věnováno dětem. V úterý obe-
jdou skupiny fašančárů domy a hospody, závě-
rem festivalu bude půlnoční pochování basy.

RoŽNoV PoD RADHoŠTĚM

Na sobotu 2. února připravilo Valašské muzeum 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tradiční 
masopustní program. Jedním z hlavních bodů 
programu bude oblíbená soutěž „O nejlepší 
valašskou klobásku“, která se letos uskuteční již 
po jedenácté. Výsledky soutěže oznámí odbor-
ná porota v podvečer masopustního setkání. 
Spolu s kláním uzenářů bude oceněn také nej-
lepší stánek celého masopustu, který si zvolí 
sami návštěvníci valašského muzea. Kromě 
klobásek a dalších zabíjačkových specialit se 
lidé mohou těšit taky na vyhlášené koblihy a 
smažení božích milostí, které budou obstarávat 
pracovnice muzea. Během dne vystoupí pro 
pobavení návštěvníků folklorní muziky Zubrov-
ka a slovenská Bokova muzika, která s sebou 
přiveze i fašankovou skupinu s maskami. Maso-
pust zakončí tradiční pochování basy.

lUHAČoVICE

Členové luhačovických tělovýchovných jednot 
připravují šibřinky v podobě maškarní taneční 
zábavy, doprovázené bohatým kulturním pro-
gramem v žertovném duchu. Letos se uskuteční 
první únorový víkend. Každoročně se vyhlašuje 
jednotný ráz masek. Pro letošní rok je zvoleno 
téma Western v Luhačovicích aneb Není divoký 
jenom západ. Zábavu obstarají členové příprav-
ného výboru z řad sportovců. Masopustní veselí 
v Luhačovicích vrcholí úterním pochováváním 
basy. Taneční zábava s pochováváním basy 
bude ve znamení rozloučení s obdobím zábav a 
plesů a spočívá v jejich srdceryvném oplakává-
ní skupinou maškar vedenou farářem. V Luha-
čovicích byla tradice klasických masopustních 
obchůzek, pořádaných hlavně hasiči, ukončena 
po roce 1969. Obchůzka sloužila současně jako 
pozvánka na šibřinky. archiv VMP
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Házenkářky Zlína se probojovaly do 
semifinále Českého poháru. V něm 
bohužel nestačily na pozdější vítěz-
ky z Olomouce, se kterými prohrály  
vysoko 21:30 (13:15). 

Dlouholetý kapitán hokejistů Zlína 
Miroslav Okál načal devátou stovku 
startů v nejvyšší soutěži. Jubilejní 
osmisté utkání odehrál na ledě Ústí 
nad Labem, kde Berani vyhráli 5:2. 
„S výjimkou dvouleté vojny v Topol-
čanech jsem celou kariéru absolvoval 
ve Zlíně. Moc si cením toho, že mi 
fanklub věnoval dres s osmistovkou,“ 
svěřil se útočník.

Fotbalisté 1. FC Slovácko zahájili 3. 
ledna přípravu na jarní odvety, ve 
kterých si chtějí zajistit návrat do 
nejvyšší soutěže. Pomoci k postupu 
jim mají i tři noví hráči: záložník 
Jaromír Grim z HFK Olomouc, další 
středopolař Martin Pospíšil, který 
bude v klubu hostovat z Čáslavi, 
a útočník Lukáš Matúš, který přišel 
z týmu Bohemians 1905. 

Fotbalový trenér Pavel Malura, který 
byl v prosinci odvolaný od týmu 1. 
FC Slovácko, bude působit v druho-
ligovém Hradci Králové. Na východě 
Čech podepsal smlouvu na jeden 
a půl roku a jeho úkolem je dovést 
mužstvo do nejvyšší soutěže. Ve Slo-
vácku Maluru nahradil Leoš Kalvoda. 

Fotbalisté spjatí s otrokovickým klu-
bem Jiskra uspořádali charitativní 
utkání, během kterého se společně 
s diváky skládali na start stolního 
tenisty Luboše Trčky na letošní para-
lympiádě v Pekingu. „Vybrali jsme 
téměř osm tisíc korun,“ prozradil 
jeden z organizátorů Petr Zapletal. 
V utkání nastoupili i slavní hráči, 
například sparťan Pavel Mareš, zlín-
ský odchovanec a nynější fotbalista 
Teplic Vlastimil Vidlička nebo bývalá 
opora 1. FC Synot Libor Zapletal. 

Skvělým způsobem vstoupil do nové 
motoristické sezony otrokovický jez-
dec Pavel Valoušek. V zahajovacím 
závodě mistrovství České republiky, 
rakouské Jänner rallye, obsadil dru-
hé místo. 

Úspěšně vykročil v roli trenéra zlín-
ského HC RI Okna jeho bývalý hráč 
Rostislav Vlach. Ten vystřídal na stří-
dačce extraligového družstva Ernesta 
Bokroše, který odešel do Vítkovic. 
Vlach dokázal se svým mužstvem v 
prvních čtyřech zápasech třikrát zvítě-
zit. „Od chvíle, kdy jsem přišel k týmu, 
cítím, že kluci moc chtějí špatnou sérii 
z minulosti zlomit,“ řekl Vlach, který 
při svém třetím utkání porazil svěřen-
ce Ernesta Bokroše 4:2.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

SPoRToVNÍ JEDNoHUbKYZlínskému kraji hrozí volejbalový pád
Zlín – Zlínský kraj čelí reálné 
hrozbě, že přijde o jedinou 
nejvyšší volejbalovou soutěž. 
Po odehrané polovině základní 
části extraligy byli hráči Fatry 
Zlín na posledním místě, ze kte-
rého se na konci přímo sestu-
puje o patro níž.
Zlín, který je tradičním účastní-
kem elitní soutěže, je poslední 
z několika důvodů. Především 
nezvládl úvodní čtvrtinu, po 
které se s několikabodovým 
odstupem usadil na chvostu 

tabulky. „Ten rozjezd byl hodně 
špatný. Kádr přitom má rozhod-
ně na víc než jen zápas o záchra-
nu,“ vzpomněl nahrávač a kapi-
tán Fatry Petr Jakubíček na to, 
že jeho tým chtěl před sezonou 
útočit na přední příčky tabulky. 
Špatný start vedl k odstoupení 
trenéra Romana Macka, které-
ho nahradil zkušený světoběž-
ník Pavel Třešňák. Podle něj se 
série porážek z úvodu extraligy 
podepsala na psychice volejba-
listů. „Nevěří si, což se projevuje 

v rozhodujících fázích zápasu. 
Prohráváme pětisetové bitvy,“ 
mrzí ho. Fatře nepomohla ani 
rozsáhlá marodka. Dlouhodobě 
se zranili Paták s Čechmánkem, 
hráči základní sestavy, s jejichž 
absencí se tým dlouho nemohl 
vyrovnat. „Zlínu prostě momen-
tálně nepřeje štěstí. Ještě je ale 
dost času na zlepšení,“ nerezig-
noval Třešňák.
Víru v obrat posiluje i herní sys-
tém extraligy. V nadstavbové 
části může Zlín poslední místo 
přetavit ve výhodu. Zaručí mu 
totiž, že se s týmy ze spodní 
poloviny tabulky utká na domá-
cí půdě. „Důležité je, abychom 
před touto fází soutěže neměli 
velký odstup od soupeřů,“ upo-
zornil Jakubíček s tím, že Zlín  
má největší šanci udržet se na 
úkor nováčka soutěže, tedy 
ČZU Praha. „Myslím, že tento 
tým není předposlední náho-
dou. Je nutné ale zvládnout 
zápasy s tímto soupeřem a už 
začít porážet i ostatní,“ uvedl. 
„Špatná série, kterou měl Zlín 
v úvodu, určitě ještě zcela jistě 
potká i jiný tým v extralize,“ uza-
vřel Třešňák.  (zd)

Zlín – Úspěšnou sezonu má za 
sebou nejlepší český závod-
ník v dlouhém triatlonu Petr 
Vabroušek. Obhájil tuzemský 
i slovenský titul a také celkové 
prvenství v Českém poháru. Nej-
lepší byl i v závodech na Novém 
Zélandu a v Las Vegas v USA, na 
ironmanském mistrovství Evro-
py ve Frankfurtu nad Mohanem 
skončil pátý. 
Vzhledem k jmenovaným úspě-
chům Vabrouška nemrzí ani 
nevydařený Ironman na Havaji 

a to, že vzhledem ke zkrácení 
tratí závodů Světového poháru 
upustil od obhajoby předloňské-
ho prvenství v tomto seriálu.
Vabroušek si loni naložil pořádnou 
porci závodů. Stihl se zúčastnit 
čtrnácti plných Ironmanů, sedmi 
polovičních a několika běžeckých 
a cyklistických maratonů. „Je to 
asi neoficiální světový rekord, 
mezi profesionály určitě,“ zhodno-
til svůj nabitý program v minulém 
roce. V ostrém tempu chce pokra-
čovat i letos. Zúčastní se závodů 

po celém světě, třeba v Malajsii, 
Austrálii nebo Číně. „V červnu 
bych se měl objevit v Otrokovi-
cích při obhajobě domácího titu-
lu,“ doplnil závodník.  (zd)

Triatlonista Petr Vabroušek se v loňském roce nezastavil

VIDlIČKA oPUSTIl ZlÍNSKý KÁDR

Zlín – Dvě zásadní změny potkaly fotbalisty Tes-
comy Zlín v úvodu zimní přípravy na jarní odvety 
v nejvyšší soutěži. První se týká kádru, který opustil 
zkušený obránce Vlastimil Vidlička, jenž zamířil do 
Teplic. Druhou novinkou je to, že se novým asis-
tentem trenéra Pavla Hoftycha stal Ladislav Minář. 
Ten však i nadále zůstává ve funkci ředitele klu-
bu. Začátek přípravy odstartovalo tradiční vážení 
hráčů a realizačního týmu. „Prošli všichni, tedy i já. 
Takže je vše v pořádku,“ tvrdil s úsměvem trenér 
Hoftych. Během přípravy Zlín absolvuje dvě sou-
středění. Kondici nabere v Luhačovicích, herní for-
mu vyladí ve slovenských Zlatých Moravcích.  (zd)

Valašské Meziříčí, Kroměříž – Sezonu jako na houpačce 
prožívají hokejisté Valašského Meziříčí a Kroměříže ve 
druhé lize, skupině Východ. Ambiciózní Valaši soutěž 
špatně rozehráli a postupně šplhají tabulkou vzhůru, 
Hanáci naopak výborně odstartovali a poté se pro-
padli ke dnu. Nevydařený vstup do druhé ligy vedl 
ve Valašském Meziříčí k odchodu trenéra Jana Klacla, 
kterého nahradil Roman Sedlák. „Postupně jsme se 
zlepšili, cíl tak zůstává stejný. Postoupit v play off co 
nejvýše. Kvůli tomu jsme do tohoto klubu šli,“ tvrdí 
obránce Pavel Zavrtálek. Hanáci se hlavně chtějí 
vyhnout sestupové příčce. „S klukama v kabině jsme 
si ale řekli, že ještě nezabalíme boj o postup do vyřa-
zovacích bojů,“ prozradil trenér Viktor Hlobil.  (zd)

Divoká sezona hokejistů

Zlínští volejbalisté budou bojovat o záchranu. foto:  Ivo Hercík
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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 obcí s rozšířenou působností je ve ZK?

První cenou je sada nářadí, dalšími cena-
mi jsou propagační předměty. Vyhrává 55. 
správná odpověď. Další ceny obdrží 6., 43., 
86.,187., 241. správná odpověď. Odpovědi 
posílejte na adresu: 
okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín 
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz. 
Jména všech výherců z tohoto čísla zveřej-
níme v dubnovém vydání magazínu Okno 

do kraje a také na našich internetových 
stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci soutěže z prosincového vydání: 
První cenu, mikrovlnnou troubu, vyhrává: 
Josef Jagoš – Velké Karlovice. Propagační 
předměty získávají: Marta Kundrátová – Zlín, 
Ludmila Vratislavská – Uh. Ostroh, Erich Gorel 
– Zlín, Milada Ševčíková – Uh. Ostroh.  

KŘ
ÍŽ
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Soutěžíme o ruční mixér 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, 760 01 Zlín do 29. 2. 2008. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče:  – 230. došlá správná odpověď, propa-
gační předměty – 8., 29., 63., 89., 129., 152., 191., 217., 254., 301. 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 : Jaký „tajenka č. 1“, „tajenka č. 2“ konec. latinské přísloví.
Výherci křížovky z prosincového vydání: Hlavní cenu – cestovní tašku vyhrává: Karel Hikade - Zlín. Propagační předměty získávají: Anna Polášková 
– Vsetín, Anna Kretová – Nový Hrozenkov, Hana Štípová – Hulín, Marie Kroupová – Kroměříž, Pavel Palička – Huštěnovice, Zdeněk Achilles – Hluk, Vít 
Omelka – Staré Město, Miroslava Straková – Uherský Ostroh, Tereza Vaňková – Zlín, Anna Langrová - Kašava. Tajenka zněla: Hněv je špatný rádce. 

So
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Vyhrajte v soutěži sadu nářadí
a 5 propagačních předmětů

INZERCE

SPECIALIZOVANÁ
VÝKUPNA 

BAREVNÝCH KOV

Vykupované odpady:
m , hliník, bronz, mosaz, olovo, zinek, cín, nikl, titan, nerez,
izolované  kabely,  technické  st íbro,  trafa, elektromotory, auto-
katalyzátory s keramickou vložkou, slinuté karbidy ( ezací plátky) atd.

pracovní dny:    8 - 18 hodin
   sobota:             9 - 12 hodin
   ned le:             zav eno

P ílucká 168, Zlín
(nad budovou o ního centra GEMINI)

608 052 745  577 220 494

Otevírací doba:
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