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Kup jeden pár lyží ...
              ... a získej druhý pár zdarma!
platí do 15. b ezna 2007 ve zna kové prodejn :

ROSSIGNOL & ASICS CENTRUM
T . T. Bati 481 (naproti Divadla)
ZLÍN 760 01
tel.: 577 011 233

be worldwide leader, be rossignol

V b eznu otevíráme 
novou prodejnu

na ulici Školní ve Zlín !

Zlín, ul. Dlouhá | Zlín, ul. Soudní | Zlín, ul. Ševcovská | Zlín, OC epkov | Vizovice, 
nám stí | Otrokovice, sídl. Trávníky | Napajedla, nám stí | Holešov, nám. E. Beneše 
| Holešov, ul. Palackého | Krom íž, ul. Vodní | Krom íž, ul. Ková ská | Byst ice
p. Hostýnem, nám stí | Uherské Hradišt , ul. Prost ední | Hranice na Morav ,
nám stí | Prost jov, ul. Kravá ova | P erov, ul. Jiráskova | P erov, ul. echova |
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Na pozvání hejtmana Libora Lukáše by měl v polovině března navštívit Zlínský kraj prezident republiky. 
Václav Klaus s manželkou Livií tak během svého funkčního období podruhé zavítá na oficiální návštěvu 
regionu. Podrobný program návštěvy je v současné době předmětem jednání mezi krajem a prezi-
dentskou kanceláří. Připravovaný program bude s největší pravděpodobností opět obsahovat setkání 
s občany, studenty, podnikateli a se zástupci městských a obecních samospráv v místech, která prezi-
dentský pár navštíví.

Policisté ze Zlínského kraje použili 8. února poprvé svou novou pravomoc, když vykázali ze společného 
obydlí násilníka. Případ se stal na Luhačovicku, násilníkem byl muž, obětí žena. Policii to umožňuje nový 
zákon, který platí od ledna letošního roku. Násilník musí obydlí opustit minimálně na deset dní, soud ale 
může následně lhůtu prodloužit až na jeden rok.

O rozvoj poutního místa Velehrad chce pečovat nové občanské sdružení nazvané Matice Velehradská. 
Sdružení vzniklo na konci loňského roku, v únoru se pak uskutečnila první valná hromada. Matice Vele-
hradská navazuje na činnost Cyrilometodějského družstva Velehrad, které zaniklo v roce 1948. Matice 
Velehradská má bezmála 200 členů.

Stavbaři ve Zlínském kraji se v loňském roce činili. Od ledna do prosince zahájili výstavbu celkem 1724 
bytů, což je nejvíce od roku 1999. Rekordy padaly i jinde. Podle odborníků je důvodem rychlého tempa 
příznivá situace na trhu s hypotékami, podpora mladým manželům či připravované změny v DPH na 
bytovou výstavbu od roku 2008.

Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji se poprvé v jeho historii vyrovnala průměru celé země. V lednu 
činila 7,9 procenta. Mezi okresy jsou ale rozdíly. Zatímco Uherskohradišťsko a Zlínsko jsou dlouhodobě 
hluboku pod průměrem České republiky, na Vsetínsku a Kroměřížsku se míra blíží hranici deseti pro-
cent. Celkem bylo na konci ledna ve Zlínském kraji bez práce 26 620 lidí.

▪

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané,  
možná jste již zaznamenali, že v souvislosti s přípravou a realizací 
rozvojových projektů se v posledních letech stává jedním z hodně 
frekventovaným termínů slovo partnerství. 
Naplňování jeho podstaty, tedy vzájemné spolupráce různorodých 
složek veřejné správy, soukromého, neziskového i vzdělávacího sek-
toru, je základem našeho úspěchu při usilování o rozvoj našeho regi-
onu. Tato spolupráce je také jedním z důležitých předpokladů efek-
tivního prosazování našich společných zájmů.
Velmi silně jsem si tuto skutečnost znovu uvědomil při setkání Rady 
Zlínského kraje se starosty měst a obcí našeho regionu. Těch se na 
mé pozvání v polovině února sjelo do Luhačovic více než 270 z celko-

vého počtu 304, kteří byli v našem kraji zvoleni. 
To, že se nám na takto hromadné akci podařilo vytvořit příjemnou a zároveň věcnou a konstruktivní atmo-
sféru, považuji za mimořádně pozitivní důkaz vůle regionální i místních samospráv vzájemně spolupra-
covat. A právě to vnímám jako podmínku úspěšné realizace rozvojových projektů pro jednotlivá města 
a obce i pro celý region, v němž společně žijeme. Samozřejmě toto zjištění významně motivuje i zavazuje. 
Principu přípravy projektů na bázi partnerství nás, dá-li se to tak říci, v první fázi učila Evropská unie, 
která to vyžadovala v rámci procesu uvolňovaní financí ze svých fondů na všestranný rozvoj našeho 
kraje. Nicméně partnerství všech, kteří chtějí kraji pomoci, tady musí být bez ohledu na evropské fon-
dy. Přestože v současném plánovacím období Evropské unie v letech 2007 až 2013 bude partnerství 
a spolupráce nesmírně důležitá k tomu, abychom byli schopni čerpat miliardy korun, nemůže jít jen 
o záležitost několika let.
I když období, kdy budeme schopni získávat peníze z unie, skončí, partneři tady v území zůstanou. 
Proto jsem přesvědčen, že právě nyní budujeme silné a nesmírně důležité vazby mezi všemi, kteří chtějí 
a mohou rozvoji území přispět. A právě již zmíněné setkání se starosty mne utvrdilo v tom, že lidé, kteří 
vstoupili do veřejného života ve městech a obcích, mají zájem komunikovat, spolupracovat a pomoci 
realizaci jednotlivých záměrů, jež mají přispět k ekonomickému rozvoji našeho kraje. Možná bych v této 
souvislosti použil také slovo spojenectví, díky němuž budeme také schopni účinněji prosazovat naše 
priority vůči centrům, jakými jsou Praha či Brusel.
Nepochybuji o tom, že díky partnerství samospráv, podnikatelských subjektů, neziskových i dalších 
organizací a jednotlivců, dokážeme ve vzájemné shodě a podpoře realizovat aktivity, které pomohou 
našim občanům. Všem, kteří mají o takovou spolupráci zájem, děkuji. 
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ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Nelegální skládky stojí obce miliony
Kroměřížsko – Desítky milionů korun 
musejí vynakládat obce na Kroměřížsku na 
rekultivaci a odstraňování černých skládek. 
Přes veškerá opatření totiž stále mnoho oby-
vatel vyhazuje odpad na nepovolená místa, 
neodradí je ani hrozba padesátitisícové poku-
ty. Likvidace odpadu pak znamená pro obce 
obrovské náklady. Na pomoc proto starostové 
chtějí využít i fondů Evropské unie, ze kterých 
by mohli čerpat prostředky nejen na odstra-
nění nepovolených skládek, ale například i na 
následnou kontrolu kvality spodních vod.

Zlín zná laureáty ceny města
Zlín – Cenu města Zlína za rok 2006 dosta-
nou rektor Univerzity Tomáše Bati Petr Sáha 
a internista a diabetolog Jaroslav Rybka. 
Rozhodlo o tom zlínské zastupitelstvo. Oba 
laureáti převezmou cenu v podobě grafického 
symbolu, která se uděluje od roku 1993, při 
slavnosti 3. dubna. 

Starostové se setkali v lázeňském městě
Luhačovice – Zejména oblast přípravy celé-
ho regionu na předkládání projektů a čerpání 
finančních prostředků z evropských fondů 
i seznamování s regionálním operačním pro-
gramem, z něhož budou obce čerpat význam-
né částky, byly stěžejními tématy dvouden-
ního setkání Rady Zlínského kraje v čele 
s hejtmanem Liborem Lukášem se starosty 
měst a obcí z regionu. Těch se v luhačovickém 
domě Elektra v polovině února sešlo více než 
270. Debatovalo se také o problematice soci-
álních věcí a o změnách v souvislosti s novým 
zákonem o sociálních službách, oblastech 
životního prostředí, školství, zdravotnictví 
nebo cestovního ruchu a kultury.

Radar v Bánově bude opraven
Bánov – Zlínský kraj vyčlenil ze svého rozpo-
ču 400 tisíc korun na nutnou opravu radaru 
v Bánově, který byl na konci ledna poškozen 
při nehodě kamionu. Při ní byl zničen sloup 
pro kamerový systém, kamery, infrareflektor 
i kabeláž. Finance poslouží na okamžitou 
opravu zařízení, škoda by následně měla být 
uhrazena pojišťovnou.

Keramická popelnice má vítěze
Zlín – Vyhodnocení nultého ročníku soutěže 
O keramickou popelnici se uskutečnilo 9. úno-
ra v sídle Zlínského kraje. Ve dvou kategoriích 
– obce a města nad čtyři tisíce obyvatel 
a do čtyř tisíc obyvatel – byly odměněny tři 
nejlepší obce a města, které v loňském roce 
dosáhly nejlepší výtěžnosti separovaného 
papíru, plastu, skla a nápojového kartónu. 
Letos zvítězily Slušovice a Kunovice. Zástupci 
oceněných měst získali keramické popelnice 
ztvárněné dětmi ze Základní školy a Mateřské 
školy speciální v Kroměříži a výherní šeky.  

Skončilo nominační období SALVATORA
Zlín – Posledním únorovým dnem končí 
nominační období studentského projektu 
Cena SALVATOR 2006. Během této etapy měli 
občané Zlínského kraje možnost nominovat 
své hrdiny, a to prostřednictvím internetu na 
www.cenasalvator.cz nebo pohlednic, které 
byly umístěny na stojanech ve 21 městech  
kraje – na poštách, úřadech a v nemocnicích. 
Od 19. března pak začíná hlasovací období, 
kdy budou občané vybírat hrdinu, tomu pak  
zašlou hlas přes SMS na číslo 775 334 654. 

Začne stavba onkologického centra
Zlín – Zlínský kraj ještě letos 
zahájí výstavbu onkologického 
centra. Vznikne úpravou jedné 
ze současných budov v areálu 
Krajské nemocnice T. Bati ve 
Zlíně. Jen stavební úpravy si 
vyžádají bezmála 120 milionů 
korun. S udržováním majetku 
či nákupem moderní techni-
ky ale pomůže kraj všem svým 
nemocnicím. Celkem pro letoš-
ní rok uvolní na pravidelný roz-
voj nemocnic ve Zlíně, Kromě-
říži, Uherském Hradišti a Vsetíně 
53,5 milionu korun. 
Onkologické centrum zatím 
v regionu chybí. Kromě staveb-
ních úprav pavilonu, které chce 
kraj hradit ze svého rozpočtu, 
státních peněz a evropských 
fondů, si další prostředky vyžádá 
přístrojové vybavení. Lineární 
urychlovač stojí asi 100 milionů 

korun. I zde by měl s financo-
váním pomoci stát. Kraj počítá 
i se zahájením stavby krajského 
střediska zdravotnické záchran-
né služby.
Ke zvýšení úrovně péče o pacien-
ty v nemocnicích kraje pomůže 
také příspěvek ve výši 53,5 mili-
onu korun. Uherskohradišťská 
nemocnice tak může pořídit 
třeba monitorovací systém pro 
některá pracoviště, v Kroměříži 
pak peníze použijí mimo jiné na 
rentgenový přístroj či sítnicovou 
kameru. Zlínský kraj v minulosti 
poskytoval nemocnicícm pří-
spěvky vyšší. Zlepšené hospo-
daření, způsobené mimo jiné 
i tím, že s výjimkou té vsetínské 
jsou nemocnice obchodními 
společnostmi, ale umožnilo pří-
spěvek snížit. Peníze ušetřené za 
provoz tak může kraj použít na 

mimořádné investice přispívající 
k vyšší kvalitě péče.
Zlínský kraj nyní také intenzivně 
jedná se Všeobecnou zdravotní 
pojišťovnou (VZP) o uzavření 
rámcové dohody o spolupráci, 
která by měla zajistit koordinaci 
kroků obou stran tak, aby roz-
vojové záměry kraje byly v sou-
ladu s postoji VZP jako největ-
šího financovatele zdravotního 
systému. 
„Obě strany mají zájem na tom, 
aby se VZP podílela na realizaci 
plánu rozvoje našich zařízení 
a postupovali jsme ve shodě. 
Rozvojové plány není možné 
realizovat, pokud nebudou zařa-
zeny do úhradového systému. 
Jsem přesvědčen, že koordinova-
ný postup přispěje k efektivnější-
mu zlepšování zdravotní péče,“ 
uvedl hejtman Libor Lukáš.  (nej)

Rok 2006 byl klidnější, ubylo závažných trestných činů

Busta zakladatele obuvnického impéria Tomáše Bati se počátkem 
února po desítkách let opět vrátila na své místo, do zlínského Baťo-
va mrakodrapu. V osmém, ředitelském patře ji za účasti významných 
osobností odhalil syn zakladatele Tomáš Baťa junior (na snímku vlevo) 
spolu s hejtmanem Liborem Lukášem. Umístění busty je symbolickým 
zakončením rozsáhlé a nákladné rekonstrukce celé 21. budovy, ve které 
v současnosti sídlí Zlínský kraj a Finanční úřad. (red), foto Petr Zákutný

 OBcHOdNícI NEšIdí

Zlín – Nejpoctivější obchod-
níci, poskytovatelé služeb 
a provozovatelé restaurací 
byli v loňském roce ve Zlín-
ském kraji. Vyplývá to ze 
statistik České obchodní 
inspekce. Inspektoři zjistili 
předražení jen u 2,5 procenta 
kontrolních nákupů. Nejhůře 
na tom naopak byli zákazní-
ci v Karlovarském kraji, kde 
byl předražený takřka každý 
desátý nákup. Ve Zlínském 
kraji provedli inspektoři 1301 
nákupů, předražených bylo 
33 z nich. Podle inspekce by si 
měli například hosté v restau-
racích hlídat míru nápojů 
a vyžádat si nápojový i jídelní 
lístek. Jedině tak mohou zjis-
tit, zda účtovaná částka odpo-
vídá celkové útratě.   (nej)

Zlín – Rok 2006 byl ve srovnání 
s rokem předešlým ve Zlínském 
kraji klidnější. Celková kriminalita 
se snížila a ubylo závažných trest-
ných činů, především vražd. Méně 
práce měli policisté i s vyšetřová-
ním krádeží či podvodů. Naproti 
tomu se ale rozrostl počet přípa-
dů znásilnění či pohlavního zneu-
žívání. Vyplývá to z informací Poli-
cejního prezidia České republiky.
V roce 2006 se ve Zlínském kra-
ji kraji stalo sedm vražd, z toho 
pět bylo motivováno osobními 
vztahy. Kromě jedné vraždy se 

podařilo kriminalistům všechny 
vyřešit. O rok dříve bylo vražd 
13, pět bylo mezi osobami blíz-
kými. I v roce 2005 byla policie 
úspěšná, vyřešila 11 vražd. Počet 
loupeží se meziročně takřka 
nezměnil. V roce 2006 jich bylo 
93, o rok dříve 94. Celkově počet 
násilných skutků poklesl ze 794 
v roce 2005 na loňských 649.
Ve Zlínském kraji se v loňském 
roce i méně kradlo a podvádělo. 
Policisté se zabývali 1547 pří-
pady krádeží vloupáním, což je 
o 128 méně než předloni. Krá-

deží prostých, kam patří napří-
klad kapesní krádeže, se pak 
vloni stalo 3420, v roce 2005 jich 
bylo 3547. Počet podvodů mezi-
ročně poklesl z 284 na 186. 
Negativní trend ale nastal u zná-
silnění a případů pohlavního 
zněužívání. V roce 2005 se poli-
cie zabývala deseti znásilněními, 
vloni jich bylo již 17. Počet přípa-
dů pohlavního zneužívání pak 
meziročně vzrostl z 16 na 24. Cel-
kem se vloni stalo ve Zlínském 
kraji 51 mravnostních trestných 
činů, o rok dříve pak 43. (nej)
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V březnu vítr břízy fouká aneb lidové pranostiky

Po obsahové stránce je možno 
pranostiky dělit na dvě skupiny, 
a to na pranostiky hospodářské 
a povětrnostní. Hospodářská 
pranostika se různou formou 
vztahovala především k země-
dělsko–technickým lhůtám, 
například v pranostice Na sva-
tého Řehoře – líný sedlák, kte-
rý neoře nebo Svatá Markyta 
hodila srp do žita. Povětrnostní 
pranostiky si všímají hlavně prů-
běhu počasí během celého roku 
a jeho předpověď je do značné 
míry pranostikou v užším slova 
smyslu a představuje určitou 
analogii současných moderních 
předpovědí počasí.

Oblíbená Hromnice
Dnem, ke kterému se váže nej-
větší množství pořekadel a pra-
nostik, je 2. únor. K Hromnicím 
se vztahuje celkem 41 známých 
rčení a jde tedy o nejvýznamnější 
„kritický“ den v roce. Tento den 
se světívaly svíce, tzv. hromnič-
ky, které se pak rozžíhaly během 
roku při hromobití, tedy při velké 
bouřce. Proto asi lidé připisovali 
i zpětně tomuto dni poměrně vel-
ký vliv na počasí. Mezi méně zná-
má přísloví patří třeba rčení Na 
Hromnice vezmi dvě kabanice. 
Kabaňa je jednak starý, neslušivý 
kabát, většinou z houně, jednak 
volná ženská kazajka. Rčení tedy 

doporučuje jako prevenci proti 
zesíleným mrazům dvojnásobně 
teplé oblečení. Zatímco populární 
Medard se s počtem 21 pranostik 
umístil alespoň na 5. místě pomy-
slné tabulky, populární „lednoví 
muži“ se v první pětici nevyskytují 
vůbec, protože se k nim vztahuje 
pouhých šest pořekadel.

Březnové slunce 
má krátké ruce
Název tohoto měsíce byl zřejmě 
původně chápán jako označení 
stavu přírody a doby, ve které 
kvetou břízy. Čím žil národ sever-
něji, tím měl „březen“ později. 
Náš kalendářní březen již břízy 
jako takové v potaz nebere. Asi 
nejznámější březnovou pranos-
tikou je Březen – za kamna vle-
zem. Málokdo se ale zamyslí nad 
pravdivostí tohoto rčení, protože 
například topná sezona začíná 
již v říjnu, nikoli na základě náh-
lé změny počasí v měsíci březnu 
. Pranostika Březnové slunce má 
krátké ruce pochází z Chodska a 
vztahuje se k ní možnost osluně-
ní v tomto měsíci. Astronomic-
ky možný svit činí 371 hodin za 
měsíc, tedy v průměru připadá 
na den 12 hodin. Většinou je to 
ale méně. Po 16. březnu však 
slunce přestává mít „krátké ruce“ 
a dochází k prohřívání vzduchu 
a k vzestupu denních teplot. Zají-
mavé je, že se většina pranostik 
nestará o březnové ochlazení, 
ale spíše o sněžení. Šestý březen 
je dnem Felicity a Bedřicha. Na 
svatého Bedřicha slunko teplem 
zadýchá, Svatá Felicita sníh z polí 
odmítá. Březen a někdy i duben 
mohou u nás způsobit nepříjem-
né sněhové kalamity. Například 
v roce 1970 zažilo Českosloven-

sko velkou sněhovou kalamitu, 
kdy v okolí Prahy bylo naměřeno 
20 – 30 cm sněhu. Asi nejznáměj-
ší je svátek Josefa, který připa-
dá na 19. březen. Všimněme si 
například rčení Josefova širočina 
ničí poslední ledy. I když lze sou-
hlasit s tím, že v druhé polovině 
března při normálním průběhu 
povětrnosti končí lednové jevy 
na našich řekách v nížinách, zdá 
se, že při vzniku přirovnání hrá-
la svou roli okolnost, že patron 
tohoto dne, Josef, byl tesařem, 
protože širočina je výraz pro vel-
kou sekeru.

Víno v pranostikách
Tradice moravského vinařství je 
více než tisíciletá. Je přirozené, 
že tak staré odvětví je zákonitě 
provázeno  množstvím pranos-
tik, lidových pravidel a přísloví. 
Vinná réva, jako tradiční kultur-
ní plodina překračující zemské 
hranice a jazykové bariéry, jako 
by měla do písmene i v této 
oblasti potvrdit přísloví,že PŘI 
VÍNĚ K SOBĚ LIDÉ MAJÍ NEJ-
BLÍŽE. Ve čtyřech stovkách u 
nás známých vinařských pra-
nostik se jako na dlani zračí veš-
kerá celoroční vinařova činnost, 
obavy, úsilí a tužby.  

Pranostiky dnes
Obliba pranostik je stále poměr-
ně značná především na ven-
kově, ale přednost před před-
povědí počasí v televizi jim 
mnohdy dávají také zahrádkáři 
ve městech. Pravdou je, že lidové 
pranostiky jsou pro nás hlavně 
cenným kulturně–historickým 
dokumentem a duchovním 
dědictvím našich předků, které 
bylo dáno úzkým sepjetím jejich 
života s přírodou. (don)

Máloco provází lidstvo denodenně již řadu let tak, jako pranostiky. 
Pranostika je chápána jako krátká předpověď či prognóza, která se 
většinou vztahuje k počasí a k událostem, které vlivem daného poča-
sí nastanou. Pranostika byla v dřívějších dobách mnohdy zaměňo-
vána za proroctví, dnes se ale od něj liší, především tím, že nehledí 
k časům příliš vzdáleným. Velké oblibě se v minulosti těšily tzv. hvěz-
dářské pranostiky. Lidé se v nich dozvídali o vládě planet, o zatmění 
Slunce nebo Měsíce, o úrodách, nemocích a moru či o válkách. Sle-
pou víru v takové předpovědi pomáhala udržovat také neznalost pří-
rodních zákonů a touha každého člověka zajímat se o budoucnost.

K předpovědi počasí sloužily dříve také korouhvičky. foto: archiv
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Nejvýznamnější investiční akce
ZLÍNSKÝ  

KRAJ 
V KOSTCE

Investiční výstavba realizovaná krajským úřadem vychází z úkolů zakotvených v Plá-
nu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK), který byl schválen v soula-
du se zákonem o podpoře regionálního rozvoje krajským zastupitelstvem 19. června 
2002, a z konkrétních potřeb vznikajících v resortech školství, sociálních věcí, zdra-
votnictví, kultuře a dopravě. Tento materiál je dílem politiků a odborníků a předsta-
vuje vrcholový strategický dokument, který stanovuje rozvojové potřeby a cíle, jichž 
chce kraj dosáhnout. Organizace investiční výstavby Zlínského kraje se řídí metodic-
kým pokynem, který stanovuje závazné postupy pro přípravu a realizaci akcí repro-
dukce majetku Zlínského kraje do svého vlastnictví. Od roku 2002 probíhá registra-
ce všech investičních záměrů (nad 2 mil. Kč) a investičních požadavků (do 2 mil. Kč) 
a jejich realizace podléhá projednání a schválení Radou ZK. do konce roku 2006 bylo 
registrováno 328 investičních akcí, které jsou dle finančních možností realizovány.
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Resort kultury:
rekonstrukce objektu č. 4 v areálu býva-
lých kasáren v  Uherském Hradišti
rekonstrukce objektu bývalé kuchyně v are-
álu kasáren v Kroměříži na depozitáře 

Resort sociálních věcí: 
rekonstrukce Domova důchodců Lukov 
rekonstrukce objektu sociální péče pro 
dospělé Velehrad – Vincentinum 

Resort zdravotnictví:
Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně 

výstavba nového dvoupodlažního infekč-
ního a plicního pavilonu
výstavba moderního objektu mikrobiologie
vybudována přístavba 24. pavilonu
magnetická resonance s permanentním 
magnetem

Nemocnice Vsetín
rekonstrukce a dostavba infekč. pavilonu

Resort školství:
dostavba a rekonstrukce Gymnázia Zlín na 
Lesní čtvrti 
rekonstrukce Gymnázia F. Palackého ve 
Valašském Meziříčí
Integrovaná střední škola technická ve Zlí-
ně – přístavba dílen praktické výuky
výstavba nové sportovní haly v Gymná-
ziu a OA Valašské Klobouky se zavedením 
moderního systému vytápění 

▪

▪

▪
▪

▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪

▪

SOŠ a SOU Kroměříž  – rekonstrukce ply-
nové kotelny a topné soustavy
nástavba a rekonstrukce pavilonu školy 
ISŠ, COP Valašské Meziříčí 
V SPŠ Uherské Hradišti je v současné době 
realizovaná přístavba šaten a tělocvičny

Ostatní významné akce:
Rekonstrukce správní budovy č. 21 Baťo-
va mrakodrapu na sídlo Zlínského kraje 
a územního finančního orgánu ve Zlíně. 
Realizace akce byla zahájena v srpnu roku 
2003  a spočívala zejména v rekonstrukci 
21. budovy, vybudování parkoviště a všech 
potřebných stavebních objektů a také sítí. 
Složitost celé akce spočívala v tom, že 
objekt 21. budovy je památkově chráněná 
stavba jedinečného charakteru. Akce byla 
ukončena v listopadu roku 2004.  

▪

▪

▪

▪

Areál bývalých kasáren v Uherském Hradišti. foto: archiv

Realizované investiční akce
2002 2003 2004 2005 2006 celkem

celkem 11 79 78 59 101 328

z toho resort:

kultury 1 4 4 5 3 17

soc. věcí 0 16 12 12 16 56

zdravotnictví 0 14 11 7 15 47

školství 6 19 33 24 48 130

dopravy 4 26 18 8 19 75

KÚ 0 0 0 3 0 3

Nemocnice Vsetín 
odstranění havarijního stavu patologie
Kroměřížská nemocnice 
stavební úpravy dětského oddělení
Uherskohradišťská nemocnice 
stavební úpravy porodnicko – gynekologic-
kého oddělení, dokončení akce 12/2008
Krajské středisko záchranné služby Zlín
Krajská nemocnice T. Bati a. s. Zlín 
stavba onkologického centra
Plán investičního rozvoje ve Vsetíně
domov důchodců Kvasice 
rekonstrukce objektu DD a zřízení specializo-
vaného centra sociálních služeb
Sociální služby Vsetín – rekonstrukce 
Domova důchodců Rožnov pod Radhoštěm
Integrovaná střední škola cOP Valašské 
Meziříčí – nástavba a rekonstrukce pavilonu 
školy, dokončení 08/2007

V současné době je zajišťována 
realizace těchto významných akcí:

Jedná se o lokalitu o velikosti 280 ha, která 
je připravována jako investiční příležitost 
pro budoucí strategické, střední a menší 
investory, kteří budou mít zájem o podni-
kání v našem regionu.
V současnosti intenzivně probíhají pro-
jekční práce na připojení zóny na veške-
rou dopravní a technickou infrastrukturu. 
Část území o velikosti cca 157 ha je alo-
kována pro vstup strategického investora. 
Zóna leží v těsné blízkosti rychlostního 
železničního koridoru Varšava–Vídeň. Dal-
ší výhodou jsou blízká letiště s mezinárod-
ním statutem v Kunovicích a Mošnově. 
Nejnaléhavějším současným úkolem je 
napojení Zlínského kraje na republikovou 
dálniční síť, zlepšení dopravní dostupnos-
ti měst a obcí a využití mezinárodního 
železničního koridoru, který tudy prochá-
zí. Celá akce je připravována a realizována 
v rámci státního Programu na podporu 
podnikatelských nemovitostí a infrastruk-
tury, tzn. je financována z několika zdrojů, 
především ze státního a krajského rozpoč-
tu. Úspěšnou realizaci a vytvoření velké 
investiční příležitosti v kraji a nových pra-
covních míst pokládá Zlínský kraj za svou 
strategickou rozvojovou prioritu. 
Celkové investiční náklady si do roku 2009 
vyžádají cca 1,12 mld. Kč.

Strategická průmyslová zóna Holešov
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Změny dávky pomoci 
v hmotné nouzi pro více osob
Podle nového výkladu ministerstva práce 
a sociálních věcí došlo ke změně zápočtu 
příspěvku na péči pro účely dávek pomoci 
v hmotné nouzi. 
Příspěvek na péči nelze považovat za příjem 
pro pečovaného ani pro pečující osoby v pří-
padě, že tyto osoby tvoří spolu s pečovaným 
okruh společně posuzovaných osob. V praxi 
to znamená, že příspěvek na péči není zapo-
čitatelným příjmem v případě, kdy se využívá 
na zajištění potřebné péče v rámci společně 
posuzovaných osob (např. pečující osobou je 
rodinný příslušník). 
V souvislosti s touto změnou odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví doporučuje osobám, které 
z důvodu předchozího výkladu zákona dosud 
o dávku pomoci v hmotné nouzi nežádaly, 
podat co nejdříve žádost na příslušném obec-
ním úřadě obce s rozšířenou působností. 

Oddělení sociálních věcí a zdravotnictví

Překážky 
při doručování písemností
V tomto vydání Vás seznámíme s právní 
úpravou tzv. překážek při doručování, tj. 
s tím, co se děje v případech, kdy zásilka 
určená do vlastních rukou nebyla adresáto-
vi doručena.
Pro případ, že adresát zásilku určenou do 
vlastních rukou nepřevezme, její převzetí 
odmítá nebo neposkytne součinnost potřeb-
nou pro doručení, zná správní řád tzv. fikci 
doručení. Pokud adresát písemnosti, která 
má být doručena do vlastních rukou, nebyl 
zastižen, písemnost se uloží, a to buď u správ-
ního orgánu, anebo u obecního úřadu anebo 
pošty, pokud se doručuje jejich prostřednic-
tvím. Adresátovi se zanechá výzva k vyzved-
nutí zásilky ve lhůtě 15 dnů s uvedením kde, 
odkdy a v jakou dobu si ji může vyzvednout. 
Současně s ní musí být zanecháno také pou-
čení o právních důsledcích nevyzvednutí 
zásilky s označením názvu a sídla odesílatele. 
Jestliže si adresát uloženou písemnost nevy-
zvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla 
písemnost připravena k vyzvednutí, považuje 
se taková písemnost za doručenou posledním 
dnem této lhůty. Podle nové právní úpravy se 
již nezjišťuje, zda se adresát v místě doručení 
zdržuje, fikce doručení nastává automaticky. 
Jestliže ale adresát neměl možnost si písem-
nost vyzvednout, může požádat o prominu-
tí zmeškání úkonu, přičemž se žádostí musí 
být současně učiněn i zmeškaný úkon, např. 
podáno odvolání. V případech, kdy si adresát 
vyzvedne písemnost po uplynutí 10 dnů, ale 
do konce patnáctidenní úložní doby, bude se 
za den doručení považovat poslední, tj. desá-
tý den lhůty.
Jestliže adresát odmítne doručovanou písem-
nost převzít nebo doručení znemožní tím, že 
neposkytne součinnost nezbytnou k řádné-
mu doručení (např. odmítne prokázat svou 

totožnost, neodvolá volně puštěného psa brá-
nícího doručovateli v přístupu k adresátovi), 
zanechá mu doručovatel poučení o právních 
důsledcích. Písemnost se potom považuje za 
doručenou dnem, kdy k neúspěšnému poku-
su o doručení došlo.
Osobám, jejichž pobyt není znám, a těm, 
kterým se prokazatelně doručovat nedaří, 
se písemnosti doručují veřejnou vyhláškou. 
Doručení se provede tak, že na úřední desku 
správního orgánu se vyvěsí veřejná vyhláš-
ka obsahující oznámení o možnosti převzít 
zásilku a tato veřejná vyhláška se zveřejní 
také způsobem umožňujícím dálkový pří-
stup, tj. na elektronické úřední desce.  Zásilka 
se potom považuje za doručenou 15. dnem 
od vyvěšení.

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad 

Novinky týkající se podmínek 
odběru a vypouštění vod
Odbor životního prostředí a zemědělství Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje informuje obča-
ny, že k prvnímu lednu 2008 zaniknou veškerá 
povolení udělená fyzickým nebo právnickým 
osobám k odběru podzemních a povrcho-
vých vod (odběry vody ze studní, k zavlažo-
vání, k napouštění rybníků, koupališť apod.) 
a veškerá povolení k vypouštění odpadních 
vod do povrchových vod (vypouštění z ČOV, 
septiků, myček aut apod. 
Z vodního zákona vyplývá, že ke dni 1. led-
nu 2008 zanikne platnost těch povolení 
k vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých nebo podzemních, která byla vydána 
a nabyla právní moci do 31. prosince 2001. 
Povolení vydaná od 1. ledna 2002 platí i nadále. 
Povolení vydaná do 31. prosince 2001, která 
nabyla právní moci až po 31. 12.  2001, jsou 
také stále platná.
Povolení není třeba, pokud se k odběru 
povrchové vody nevyužívá technické zaříze-
ní. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je 
voda dodávána např. vodárenskou společ-
ností nebo pokud jsou odpadní vody likvido-
vány (např. odváděny do veřejné kanalizace 
nebo vyváženy ze žumpy apod.) kanalizační 
společností, která má povinnost zajistit si pro 
svou činnost příslušné povolení.
Právní moc by měla být vyznačena na kon-
krétním povolení. V případě pochybností 
o datu nabytí právní moci je třeba obrátit se 
na příslušný vodoprávní úřad, resp. na orgán, 
který povolení vydal.
Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje 
určeného pro individuální zásobování jed-
notlivých domácností pitnou vodou také 
nezanikají.
Pro podrobnější informace lze kontaktovat 
vodoprávní úřad na příslušném obecním úřa-
du nebo volat bezplatnou linku 800 101 197.
Podrobné informace jsou k dispozici také na 
 www.zanikpovoleni.cz.

Odbor životního prostředí 
a zemědělství Krajského úřaduZd
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Důležitá upozornění z odborů Osobnost roku 2006
Zlín – Na území zlínského regionu byl zahá-
jen II. ročník ankety Osobnost roku  Zlín-
ského kraje za uplynulý rok 2006. Hejtman 
Libor Lukáš převzal opět záštitu nad tímto 
projektem. Anketu vyhlašuje a pořádá stej-
ně jako celonárodní ankety Osobnost roku, 
Pár roku a Politik roku zlínská Agentura 
J. Králík, s.r.o. Cílem ankety je najít na území 
Zlínského kraje osobnost, která svým význa-
mem, úspěchem, společenským ohodno-
cením, činem nebo postavením v oboru 
přesahují regionální úroveň.Vítězem ankety 
za rok 2005 se stal MUDr. Pavel Stodůlka, 
primář očního oddělení Krajské nemocnice 
T. Bati. Nominace osobností byla uzavřena 
k 31. 1. 2007. „Do ankety nominovali kraj-
ští zastupitelé Zlínského kraje, poslanci a 
senátoři za Zlínský kraj, zástupci médií a 
vybraných institucí osobnosti, občany Zlín-
ského kraje starší 18 let, jejichž činnost je 
spjata se Zlínským krajem, “ řekl Jiří Králík z 
pořadatelské agentury. Zástupci vybraných 
institucí, které se podílely na nominacích, 
budou těmi, kteří hlasováním na anketních 
lístcích rozhodnou o vítězi ankety. Slavnost-
ní vyhlášení výsledků ankety se uskuteční 
21. března  2007 v 19.00 hodin v Městském 
divadle Zlín. V průběhu večera vystoupí 
Laďa Kerndl se svou skupinou. Partnery 
projektu jsou Zlínský kraj, město Zlín, Čes-
ká spořitelna, RTA Zlín, Deník a Tempex.
s.r.o. Více informací o anketě je možno 
získat na webových stránkách na adrese  
www.osobnostroku.cz.

Seznam nominovaných osobností:
Bakala Jiří (primář odd. nukleární medicíny 
a historik KNTB)
Čermáková Helena (herečka, nominace 
Thálie 2006)
Čunek Jiří (starosta Vsetína, senátor, před-
seda KDU-ČSL)
Haluza Jan (spoluorganizátor folklórních 
festivalů, trenér E. Zátopka)
Hejcman Pavel (spisovatel, ocenění PRO 
AMICIS MUSAE 2006)
Lukšík Miroslav (generální ředitel Pozemní 
stavitelství Zlín)
Málek Lubomír (primáš cimbálové muziky 
z Uherského Brodu)
Michalík Roman (Sportovec Zlínského 
kraje 2006)
Mikulík Jaroslav (ředitel Domu kultury v 
Uherském Brodě)
Pitínský J. Antonín (režisér, scénárista, 
překladatel)
Rybnikář František (úspěšný výzkumný 
pracovník Univerzity T. Bati)
Sáha Petr (rektor Univerzity Tomáše Bati)
štěpánek Jan (pedagog, sbormistr dívčího 
pěveckého sboru)
šuláková Jarmila (zpěvačka)
Tomanec Stanislav (houslista, cimbálová 
muzika)
Urbánková Miroslava (ředitelka mateřské 
školy pro zrakově postižené děti)
Zapletal Jaroslav (ředitel Domu kultury 
v Uherském Hradišti)
Zikmund Miroslav (cestovatel, spisovatel)

OSOBNOST ROKU 2006
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Strategické plánování v kraji a v rodině je podobné

Za oblast strategického rozvoje 
je ve Zlínském kraji zodpověd-
ný náměstek hejtmana MVdr. 
Stanislav Mišák.

Pane náměstku, co je momen-
tálně „hlavním tématem“ stra-
tegického plánování?

Především bych řekl, že trvalým 
a nadčasovým tématem strate-
gického plánování je neustálé 
přemýšlení nad tím, jak by měl 
vypadat život v určitém místě 
v blízké i vzdálenější budoucnosti 
a v jaké podobě chceme toto úze-
mí předat svým potomkům. Není 
to tedy jen otázka projektování 
klíčových dopravních tepen či 
průmyslových zón, patří sem také 
podstatná otázka, kdo zde vlast-
ně bude žít nebo jak chceme, 
aby vypadala krajina za patnáct 
či padesát let. Strategické pláno-
vání kraje lze přirovnat k pláno-
vání budoucnosti v rodině, kdy 
se také snažíme realizovat vysně-
nou představu o způsobu života 
či  našeho bydlení a současně si 
musíme být vědomi, že to, co by-
chom chtěli s nejlepší vůlí budo-
vat, by se třeba za čas nemuselo 
líbit našim dětem, které raději 
odejdou někam do světa a tam 
zůstanou. 

Tím jste vyjádřil, jak význam-
ný a zároveň náročný je tento 
obor. Mohl byste přiblížit, co 
konkrétně se nyní děje v kan-
celářích stratégů krajského 
úřadu?

V loňském roce vrcholila příprava 
Zlínského kraje na programovací 
období Evropské unie v letech 
2007 – 2013, v němž bude mít 
jak Česká republika, tak i jednot-
livé kraje mimořádnou příležitost 
využít velké peníze z Evropské 
unie. Právě na krajích spočívá roz-
hodování, jakým způsobem bude 
s těmito prostředky naloženo. 
Jinými slovy pracujeme na vizích 

a projektech, které určí směřová-
ní tohoto regionu v následujících 
letech. Nejen všechny  odbory 
Zlínského a Olomouckého kraje, 
ale i odborná veřejnost a partneři 
krajů měli v jednotlivých tema-
tických pracovních skupinách 
příležitost prostřednictvím pří-
slušných odborů krajského úřadu 
definovat své potřeby a priority: 
od oblasti zdravotnictví, vzdělá-
vání, sociální péče, dopravy, přes 
zemědělství až po cestovní ruch 
či kulturu atd. Tak se rodil koncept 
regionálního operačního progra-
mu Regionu soudržnosti Střední 
Morava, v němž je zakotvena 
současná představa o budoucí 
podobě života v tomto území, tj. 
v Olomouckém a Zlínském kraji. 
Nyní nastal proces vyjednávání 
s Evropskou komisí, která by po 
zapracování připomínek měla 
tento operační program schválit. 

do oblasti strategického plá-
nování patří i vytváření tech-
nické infrastruktury, nezbytné 
pro hospodářský rozvoj. Jak je 
kraj úspěšný při budování prů-
myslových areálů pro potřeby 
podnikání?

Kraj přímo fyzicky nebuduje 
průmyslové areály, nýbrž je tvůr-
cem podmínek, kterých potom 
mohou podnikatelé využít, když 
hledají vhodné zázemí ke své 
výrobní či obchodní činnosti. Aby 
se co nejméně ukrajovalo z kraji-
ny už tak dost industrializované, 
máme v první řadě snahu využít 
těch ploch a objektů, které už 
v minulosti sloužily průmyslové 
či zemědělské produkci a nyní 
čekají na svůj další osud. Máme 
zpracovánu vyhledávací studii, 
která tyto bývalé průmyslové are-
ály mapuje. Vytipovali jsme asi 35 
lokalit o velikosti od dvou do sta 
hektarů. V roce 2007 připravuje-
me rozšíření této studie o menší 
plochy – v rozmezí půl až dva hek-
tary. Odhadem lze říci, že to bude 
dalších 100 – 120 ploch. V sou-
vislosti s tím zpracovává odděle-
ní informatiky krajského úřadu 
veřejnosti přístupný mapový 
server, který potenciálním inves-
torům bude schopen doporučit 
vhodné plochy přímo z interne-
tových stránek Zlínského kraje. 
Získají obecné informace o těch-
to lokalitách, jako je například 
umístění, velikost, stav dopravní 
a technické vybavenosti a podob-
ně. Prozatím jsou na webových 

stránkách kraje k dispozici pouze 
plochy, které mají vyrůst zcela 
nově – takříkajíc „na zelené louce“. 
Věřím, že budoucí investoři ocení 
toto komplexní portfolio.

Proč podnikatelé stále prefe-
rují výstavbu nových objektů 
na zelené louce před renova-
cí opuštěných průmyslových 
objektů?

Velkým problémem při revita-
lizaci vysloužilých areálů, s kte-
rým se ostatně potýká nejen náš 
kraj, jsou nevyjasněné a mnohdy 
značně komplikované majetko-
právní vztahy, dále se setkáváme 
s neochotou současných vlastní-
ků spolupracovat a tuto proble-
matiku řešit.
Pro investory je rozhodně jedno-
dušší koupit „čistý“ pozemek a ten 
si upravit podle svých potřeb, 
tato varianta vítězí zejména díky 
záruce bezproblémové přípravy 
pozemku v co nejkratším čase. 
Další překážkou u těch historic-
kých zón může být kontaminace 
území pod nimi a zvýšené nákla-
dy na odstranění případných eko-
logických zátěží. Pro investory je 
většinou nejdůležitějším kritéri-
em pro výběr lokality časové hle-
disko – aby mohli do lokality co 
nejdříve fyzicky vstoupit a zahájit 
podnikání. Proto bohužel jinak 
velmi zajímavé prostory ležící 
v centrech měst a mající snadno 
dostupnou dopravní a technic-
kou infrastrukturu, nejsou pro 
investory zajímavé, brání–li jejich 
obnově komplikované majetko-
právní vztahy.  Hrozí jim postupný 
zánik a stávají se nevábnými mís-
ty v našich městech a v krajině.  

Zlín býval dříve centrem výzku-
mu v oblasti obuvnické, gumá-
renské, plastikářské, letecké 

i v dalších oborech. daří se nyní 
– v nových podmínkách – na 
tuto tradici navázat?

Máte pravdu, že inovace předsta-
vují stavební kámen ekonomiky 
založené na znalostech. Úkolem 
veřejného sektoru bezesporu je 
tuto sféru podporovat. Obecně 
lze říci, že k tomu významně při-
spívají tzv. klastry neboli uskupe-
ní firem, které podnikají v jednom 
oboru. Ve Zlínském kraji jsme 
nedávno pomohli vzniku klastru 
plastikářského a obuvnického 
a mapujeme situaci také v sekto-
ru dřevařské a nábytkářské výro-
by. V současné době vzniká ve 
Zlíně tzv. Podnikatelské inovační 
centrum se sídlem ve 23. budo-
vě bývalého svitovského areálu. 
Smyslem je vytvoření unikátní-
ho centra inovačního podniká-
ní, nabízejícího vysoce odborné 
služby pod jednou střechou.
Jako příklad dalších úspěšných 
aktivit podpořených Zlínským 
krajem, které mají za cíl zkvalitnit 
inovační prostředí a „motivovat 
mozky“, lze uvést projekt Podni-
katelského inkubátoru, vědecko-
technického parku a centra pro 
transfer technologií, jehož cílem 
je vytvořit podmínky pro vznik 
a rozvoj nových firem s inovač-
ním potenciálem. 
Na druhou stranu je však potře-
ba také říci, že stále mnoho firem 
nepovažuje inovační aktivity za 
nutnost a přímo základní podmín-
ku své konkurenceschopnosti. 
Pořád je velké procento podnika-
telů, kteří si dosud neuvědomují, 
že mají možnost využít k finan-
cování svých vývojových aktivit 
strukturálních fondů Evropské 
unie. Takže i v tomto směru nás 
čeká hodně práce.

Helena Mráčková

 

Ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje ve smyslu § 7 zákona č. 
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení těchto pracovních míst: 

– právník odboru dopravy a silničního hospodářství
– zaměstnanec odboru školství, mládeže a sportu
– finanční kontrolor – 4 pracovní místa
– zaměstnanec odboru investic (tř. 11)
– zaměstnanec odboru investic (tř. 9)

Požadavky na jednotlivá pracovní místa a termíny podání přihlá-
šek jsou uvedeny na www.kr–zlinsky.cz
Přihlášky zasílejte na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, odděle-
ní personálních věcí a vzdělávání, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

SdĚLENí ZLíNSKÉHO KRAJE 
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Zkušenosti ukazují, že žijeme ve světě, kde 
pro nezletilé děti není problém opatřit si 
alkohol, cigarety nebo jiné drogy. Mělo by 
to být alarmující zjištění pro státní orgány, 
pro školy, ale hlavně pro matky, otce a dal-
ší nejbližší rodinné příslušníky.
Všichni rodiče přejí dětem šťastný život 
a pevné zdraví, avšak měli by si být vědo-
mi, že mladí alkoholici nedosáhnou dob-
rého vzdělání, nejsou profesně úspěšní 
a pokud založí rodiny, brzy se rozvedou. 
Často bývají nezaměstnaní a jejich základ-
ním životním zájmem se stává hospoda. 

Ztráta zábran hraničí  
se zákonem
Pod vlivem alkoholu se děti a mladiství 
mnohdy chovají způsobem, který je 
nebezpečný nejen pro ně, ale i pro jejich 
okolí. Dopouštějí se trestné činnosti začínající 
vandalismem a končící nebezpečnou 
agresivitou. Mezi nejčastější projevy 
asociálního chování mladých pijanů patří 
hospodské rvačky, krádeže, výtržnictví, ale 
také úmyslná ublížení na zdraví. V roce 2006 
evidovala Policie ČR ve Zlínském kraji 101 
případů trestné činnosti mladistvých ve věku 
od patnácti do osmnácti let a pět případů 
trestných skutků u dětí do čtrnácti let. 

Alkohol podlamuje tělesné 
i psychické zdraví
Alkohol představuje po kouření a vysokém 
krevním tlaku třetí nejdůležitější rizikový fak-
tor nemocí a předčasných úmrtí u dospělé 
populace. Jeho konzumace vede ke zraně-
ním, akutním i chronickým duševním potížím, 
k poruchám chování, ke konfliktnímu fungo-
vání v sociálních vztazích, způsobuje postižení 

trávicího traktu, je rizikovým faktorem zhoub-
ných nádorů, srdečně–cévních onemocnění, 
má za následek poruchy imunity i reprodukč-
ní a prenatální komplikace.  

Pro děti neexistuje žádná  
„bezpečná míra“
U dospělých se často hovoří o takzvané bez-
pečné denní dávce, tj. dávce, která u jinak 
zdravého člověka pravděpodobně nepo-
škozuje zdraví. Tato dávka je velmi individu-
ální, u mužů obvykle představuje množství 
obsažené přibližně v jednom půllitru dese-
tistupňového piva nebo 2 dcl vína, u žen je 
tato „bezpečná dávka“ asi o 1/3 nižší. Musíme 
si ale uvědomit, že alkohol je a vždy zůstane 
tkáňový jed: takzvaná bezpečnost těchto 
nízkých dávek spočívá v tom, že v malém 
množství omamný vliv alkoholu není výraz-
ný a mohou se uplatnit jiné, zdraví prospěš-
né látky přítomné ve víně nebo pivě, které 
překryjí negativní působení alkoholu.  U dětí 
a mladistvých do doby dokončení tělesné-
ho a duševního vývoje ale žádná bezpečná 
dávka neexistuje a platí, že každá sklenice 
alkoholu poškozuje zdraví. Nezralý organis-
mus dětí je mnohem citlivější k negativním 
účinkům alkoholu a při pravidelném pití také 
vzniká závislost mnohem rychleji.   

První zkušenosti dětí s alkoholem 
ve Zlínském kraji 

Bohužel první kontakty dětí s alkoholem 
jsou v našem regionu  podobné jako v celé 
České republice. Průměrný věk při prvním 
napití je v regionu 13 let, na středních ško-
lách má zkušenost s alkoholem 95% mla-
dých lidí, v patnácti letech pije pravidelně 
(nejméně 1x týdně) třetina chlapců a čtvrti-

na dívek. Nejoblíbenějším nápojem je pivo, 
a to i u dívek. Pak následují míchané nápoje, 
víno a lihoviny. 

Rady odborníků pro rodiče
Stoprocentní metoda, jak ochránit své děti 
před riziky alkoholu, neexistuje. Odborníci 
nabízí několik rad, při jejichž dodržování lze 
riziko významně snížit. Základem je dodržo-
vat doporučené zásady trvale, od útlého 
věku dítěte, s laskavým, ale důsledným pří-
stupem.  Cílem není vychovat z dětí napros-
té abstinenty, ale osoby, které nebudou mít 
s alkoholem ve svém životě problém. 

1) Dodržujte pravidlo „Žádný alkohol nezleti-
lým“. Nedovolte dětem pití doma, a to ani při 
rodinných oslavách nebo svátcích. 
2) Buďte dítěti příkladem v postoji k alkoho-
lu. Sami pijte s rozumem, neopíjejte se, nikdy 
neřiďte automobil po napití.
3) Naslouchejte svým dětem. Nenuťte dítě, 
aby se Vám svěřovalo, ale udělejte si čas, když 
chce s Vámi mluvit. Dejte najevo, že chápete 
jeho starosti. Hovořte s ním o riziku alkoholu.
4) Podporujte sebedůvěru svého dítěte. 
Dávejte dítěti často najevo, že ho máte rádi. 
Pochvalte dítě za každý jeho úspěch.
5) Pomozte mu nalézt kolektiv vrstevníků, kde 
se nepije a nekouří, a podporujte jeho setrvá-
ní v něm. Vhodná skupina vrstevníků ve věku 
dospívání je jednou z nejúčinnějších preven-
cí proti problémům s alkoholem, cigaretami 
a jinými drogami. Může to být sportovní nebo 
skautský oddíl, zájmové kroužky, sdružení 
mladých při tradičních církvích  apod.
6) Přiměřeně zaměstnejte své dítě. Čas dítěte 
má být rozvržen mezi školu, učení, zájmové 
aktivity, účast na životě rodiny vč. pracovních 
povinností, volný čas a spánek. Chybou je, 
když dítě má volného času příliš mnoho, ale 
také když nemá čas samo na sebe žádný.
7) Nedávejte dětem příliš vysoké kapesné. 
Vysoké kapesné zvyšuje riziko kuřáctví, pro-
blémů s alkoholem a drogami. Vhodnou část-
ku nelze přesně určit, ale obecně platí, že dítě 
na základní škole nemá mít k dispozici týdně 
stokorunové nebo vyšší částky.

Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně a tiskové 
odd. Jihomoravské policejní správy v Brně

Redakční úprava Helena Mráčková

Alkohol u dětí je velkým rizikem
Česká společnost je tradičně velmi shovívavá k pravidelné konzumaci alkoholických 
nápojů, a to i k takové, která výrazně přesahuje rozumnou míru. Tolerantní normy dospě-
lých utvářejí postoje dětí a mladých lidí k alkoholu. Ti potom velmi brzy přijímají pití jako 
běžnou součást společenských kontaktů a téměř neodmyslitelný projev oslav a zábav.

Kam se obrátit pro pomoc v regionu ?
Pedagogicko psychologické poradny 
v regionu Zlínska 

Střediska výchovné péče , Krizová centra

Psychologická poradna ZÚ Zlín
e–mail:alena.strelcova@zuzlin.cz, 
mobil: 777 196 482

Kliničtí psychologové

Dětští lékaři

Pedagogové – metodici prevence
a výchovní poradci 

Linky důvěry 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

důLEžITÉ INFORMAcE 
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narozen 1. 6. 1936 ve Zlíně jako syn 
zakladatele Filmových ateliérů ve Zlíně

filmový historik, spoluzakladatel 
Mezinárodního filmového festivalu pro 
děti a mládež ve Zlíně

spoluzakladatel Filmové školy Zlín

zakladatel Filmového klubu Zlín

absolvent filmové historie Masarykovy 
univerzity v Brně

držitel Ceny města Zlína za celoživotní 
obětavou práci spojenou se zlínskou 
filmovou tvorbou

dlouholetý člen Rady pro rozhlasové 
a televizní vysílání

bývalý technický náměstek Filmových 
ateliérů Zlín

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Jiří Novotný

Jiří Novotný: U zlínského filmu jsem vyrůstal
Jste známý filmový historik, který má 
úzkou vazbu ke zlínským ateliérům. 
Já působím na Filmových ateliérech poměr-
ně krátce, protože jsem sem dříve, tedy 
v době před revolucí, kvůli svému původu 
nesměl. Takže oficiálně jsem se na ateliéry 
dostal až díky konkursu v jednadevadesátém 
roce, který vyhlásili na jejich ředitele. Nako-
nec to dopadlo jinak, když z konkursu na 
ředitele bylo výběrové řízení na celé vedení. 
A já, protože jsem byl projektant, jsem dostal 
funkci technického náměstka, který měl na 
starost správu a údržbu všech těch budov na 
ateliérech.

Jakto, že máte k ateliérům tak úzký vztah?
Tak to bylo jednoduché: tatínek byl totiž 
v polovině třicátých let jedním ze zakláda-
jících filmařů na zlínských ateliérech. V roce 
1935 padlo u Baťů rozhodnutí a o rok později 
se zde již točily filmy. 

Jaké bylo hlavní poslání baťovské kine-
matografie?
Firma Baťa založila zlínské ateliéry s úmyslem 
točit zde především reklamní filmy, instruk-

tážní filmy pro své zaměstnance a pochopi-
telně dokumentární filmy, které v druhé fázi 
plnily i funkci propagační. 

Kde na tento nápad Baťa přišel?
Oba Baťovi, Tomáš i později Antonín, se 
při pobytu v Americe přesvědčili, že film je 
progresivní médium, a tak myšlenku využít 
film pro firemní účely přivezli s sebou do Zlí-
na. A je potřeba říct, že ji uplatňovali velmi 
důsledně, a to nejen v reklamní tvorbě. Film 
se pro firmu Baťa stal postupně jakýmsi pojít-
kem zejména v době, kdy se koncern rozrůs-
tal mimo město a později i do zahraničí. 

Takže jste měl i vy, díky tatínkovi ve vedení 
společnosti, předpoklad stát se filmařem?
Od malička jsem vyrůstal ve filmovém pro-
středí a moje představa byla, že jiná dráha než 
film mě nečeká. Vše se ale otočilo a já jsem 
v padesátém roce musel kvůli jistým lidem, 
kteří v republice o všem rozhodovali, jít do 
učení na zedníka. Pak jsem ale úspěšně podal 
přihlášku na stavební průmyslovku a stal se 
projektantem. Později jsem absolvoval na filo-
zofické fakultě v Brně filmovou historii.

Jak jste se dostal zpět k filmu?
Nakonec jsem na doporučení otce začal vel-
mi intenzivně pracovat ve filmovém klubu a 
tehdy v šedesátých letech ředitel Aleš Bosák 
přišel s nápadem založit ve Zlíně festival filmů 
pro děti a mládež. Přizval mě ke spolupráci 
a tak jsme začali spolu s ostatními právě skr-
ze ten filmový klub organizovat festivaly. To 
byla krásná léta. V době normalizace jsem ale 
musel z vedení festivalu odejít.

Váš druhý návrat k filmu byl trochu odliš-
ný, jak jste již říkal, ale dnes ještě vyučuje-
te na filmové škole.
My jsme v roce 1992 poslechli tehdejšího 
ředitele Elmara Klose, který nám po revoluci 
poradil, ať založíme filmovou školu a vycho-
váváme mladé talenty.

Věříte v budoucnost této instituce?
Měli jsme sice strach, že se po jisté době 
zájem naplní, ale zatím se tak nestalo, 
a pokud vím, tak většina našich studentů je 
u oboru a hodně jich nakonec přejde také na 
FAMU. Takže s našimi výsledky jsem nadmíru 
spokojený a studenti mi dělají radost.  (red)

Jiří Novotný. foto: Ivo Hercík
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Zlín – Filharmonie Bohuslava 
Martinů má za sebou putování 
po Německu, při kterém sbíra-
la  zasloužené ovace a během 
jedenáctidenního zájezdu se 
představila v tamních největších 
a nejvýznamnějších sálech.
První část zájezdu se nesla ve 
znamení italské opery, kdy 
vystoupení dirigoval zkušený 
německý dirigent Lukas Beikir-
cher, v sopránových a tenoro-
vých áriích byl orchestr dopl-
něn hostujícími zpěváky. Turné 
začalo koncertem v Norimberku 
v sále Meistersingerhalle, který 
byl téměř vyprodán a publikum 
odměnilo naše filharmoniky 
ohromným potleskem. Násle-
doval vyprodaný koncert v sídle 
mnichovské filharmonie, sále 
Gasteig, s kapacitou 2.200 míst. 

Další program se sopranistkou 
Dianou Tompsche a tanečním 
souborem Uni z Bratislavy byl 
sestaven výhradně ze skladeb 
rodiny Straussů a veden opět 
Lukasem Beikircherem. FBM tak 
podruhé vystoupila v Mnicho-
vě a dále v Rosenheimu před 
1200 posluchači ve vyprodané 
koncertní síni. Následoval dlou-
hý a vyčerpávající přesun do 
Berlína. Tady si mohli hudebníci 
ze Zlínského kraje zahrát snad 
v nejprestižnějším sále pro kla-
sickou hudbu v Evropě – v sále 
berlínských filharmoniků, na 
jehož zázemí a akustice se podí-
lel i slavný Herbert von Karajan. 
Následovala vystoupení v Ham-
burku a poté Hannoveru, Stutt-
gartu a Tübingenu, kde proběhl 
závěrečný koncert celého turné.

co FBM plánuje?
První březnový den se v Domě 
umění uskuteční abonentní kon-
cert natáčený Českým rozhla-
sem. V programu se mimo jiné ve 
své premiéře objeví koncert pro 
basklarinet, jehož autorem je člen 
orchestru Aleš Pavlorek, a v němž 
jako sólista vystoupí další z členů, 
Jiří Porubiak. Ve vysílání České-
ho rozhlasu se záznam koncertu 
objeví 12. března.
Ve dnech 12. a 13. března čeká 
FBM dvojice prestižních vystou-
pení. Na prvním z nich se fil-
harmonie objeví v Městském 
divadle Zlín po boku Evy Urba-
nové, na koncertě pořádaném 
Univerzitou Tomáše Bati, dru-
hý koncert chystají hudebníci 
k návštěvě prezidenta Václava 
Klause ve Zlíně.  (kov)

Filharmonii čeká souhra s Urbanovou
Mimořádného ocenění pro mimo-
řádný divadelní počin – tato věta 
vystihuje nejlépe slavnostní událost, 
které došlo na konci ledna. Hejtman 
Libor Lukáš spolu s radním pro kul-
turu Jindřichem Ondrušem ocenili při 
posledním uvedení melodram Smrt 
Hippodamie, který nastudovalo Měst-
ské divadlo Zlín spolu s Filharmonií 
Bohuslava Martinů. Inscenaci uvede 
17. března ve 20. hodin i Česká tele-
vize na programu ČT 2. Týden na to 
budou v přímém přenosu vyhlášeny 
Ceny Thálie, tak nezbývá, než připo-
menout, že herečka Helena Čermá-
ková je za roli Hippodamie vybrána 
do nejužší nominace na toto prestižní 
divadelní ocenění v kategorii činohra. 
Zlínská herečka už jednu Thálii získala 
v roce 1999 – za roli Júdit ve stejno-
jmenném dramatu. 

Struktury a metafory (umění vlákna) 
– tak se jmenuje výstava výtvarnice 
Evy Damborské, která se uskuteční od 
14. března do 15. dubna v galerii Stará 
radnice ve Vsetíně. Valašská metropole 
ovšem nebude žít jen výtvarným umě-
ním. Ve dnech 30. a 31. března se zde 
uskuteční již 14. ročník soutěže v recitaci 
a soutěže pěveckých sborů Chrám i tvrz.

Spojovací chodba ve zlínském Muzeu 
jihovýchodní Moravy nabízí zajímavou 
výstavu s názvem Brumovský hrad 
v proměnách staletí. Na fotografiích, 
obrazech a dokumentech tu ožívá pří-
běh kdysi významného královského 
hradu nad Vlárským průsmykem.

Galerie na zámku ve Vizovicích vysta-
vuje až do 11. března práce studentů 
zlínské Univerzity T. Bati. Expozice se 
jmenuje Grafický design jako obraz 
a nabízí tvorbu posluchačů ateliéru 
Grafický design Fakulty multimediál-
ních komunikací formou originálních 
plakátů, které mohou ozdobit nejed-
nu moderní domácnost.

Mezinárodní festival dokumentárních 
filmů o lidských právech Jeden svět 
2007 se v tomto roce představí popr-
vé zlínským divákům. Ve spolupráci s 
mateřskou organizací Člověk v tísni 
jej pořádá Fakulta multimediálních 
komunikací UTB ve Zlíně. Festival se 
uskuteční od 19. do 22. března v diva-
dle Malá scéna ve Zlíně.

Ve čtvrtek 8. března se koná za účas-
ti tvůrců ve velkém sále Malé scény 
ve Zlíně premiéra dokumentárního 
filmu Brazilské stopy Jana Antonína 
Bati. Film věnující se osobnosti Jana 
Antonína Bati, respektive brazilské 
části jeho života, natáčel štáb Televize 
Zlínsko na přelomu září a října v Bra-
zílii. Třicetiminutový snímek se bude 
promítat v 18 hodin, vstup je zdarma.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

KAM ZA KULTUROU

Divá Bára nadchla diváky i kritiku
Uhreské Hradiště – Už to tak bývá, 
že když se v některém z divadel 
Zlínského kraje objeví v drama-
turgickém plánu u určité inscena-
ce jméno režiséra Jana Antonína 
Pitínského, čekají diváci i kritici 
událost s velkým U. Stejně tomu 
bylo i u hry Divá Bára, kterou 
Pitínský nastudoval se souborem  
uherskohradišťského Slovácké-
ho divadla. Dlouho před prvním 
uvedením se  mluvilo o nejoče-
kávanější premiéře  sezóny. A jak 
to vypadá z ohlasů odborných 
kritiků snad ve všech celostátních 
denících, Divá Bára splnila nebo 
dokonce předčila očekávání větši-
ny divadelních fanoušků.
Inscenace nabízí pohled na zkouš-
ku amatérského divadelního sou-
boru Mladá scéna, který se v roce 
1940 sejde v Dělnickém domě ve 

Valašském Meziříčí na generální 
zkoušce inscenace, která přib-
ližuje osudy tří literárních postav 
z pera Boženy Němcové – Viktor-
ku, Karlu a Divou Báru. 
Důležitou složkou je v inscenaci 
hudba Petra  Hromádky. O dopro-
vod se přímo na jevišti stará pěti-
ce muzikantů  hrajících na housle, 
violoncello,  trombón, bicí a cim-
bál. Autorem návrhu  scény je Jan 
Hubínek, návrhy kostýmů připra-
vila Michaela Hořejší. Na  choreo-
grafii  se podílí Igor Dostálek.
„Diváci jsou inscenací nadše-
ní a kritiky vyšly velmi příznivé. 
Dokonce už během premiérové-
ho večera jsme dostali nabídku 
vystoupit s Divou Bárou na mezi-
národním festivalu  evropských 
regionů,“ dodal herec a mluvčí  
divadla Josef  Kubáník.  (kov)

 

Výstavy ve 3. etáži

Do 16. 3. 
Fenomén Ještěd
Fotografie stavby a ukázky 
původního nábytku přibližují 
ještědský vysílač.

19. – 30. 3.  
Jiný svět
Abstraktní kresby vystavuje 
autorka Haňa Grino z Bystřice 
pod Hostýnem.

Akce ve 2. etáži

5. 3. od 17 hodin 
Slavnostní zahájení výstavy 
Tajemná Indonésie – Tamta-
my času
Rozsáhlá výstava o Indoné-
sii bude umístěna v blízké 
12. budově bývalého továrního 
areálu a potrvá do 3. června. 

BAťůV MRAKOdRAP 

Za velkého zájmu přátel výtvarného umění se první 
únorovou sobotu konala v Galerii pod Radnicí v cent-
ru Zlína vernisáž výstavy obrazů malíře a hudebního 
skladatele Vladimíra Franze, známého svým tetová-
ním po celém svém těle a jeho partnerky, fotografky 
Idy Saudkové. (red) foto O. Kamenský 

Kroměříž – Za zcela ojedinělou výstavou se mohou 
milovníci historie a dávných civilizací vypravit do 
Muzea Kroměřížska. To 25. ledna otevřelo expozici 
s názvem Núbie v dobách faraonů a nabízí to nejza-
jímavější ze sbírek Národního muzea – Náprstkova 
muzea a Městského muzea v Moravské Třebové.
Autorem výstavy je mladý egyptolog Pavel Onder-
ka a podařilo se mu spolu s pracovníky kromě-
řížského muzea připravit velmi atraktivní „podí-
vanou“ na vysoké úrovni. „Výstava dokumentuje 
tři tisíce let historie Núbie, jižního souseda sta-
rověkého Egypta, ve které rozkvetly svérázné 
domorodé kultury a království,“ uvedl k expozici 
odborný poradce Evžen Strouhal. Výstava může 
být hezkým cílem výletních výprav celých rodin 
až do 27. května. V muzeu je otevřeno od úterý do 
neděle, 9–12 a 13–17 hodin.  (kov)

Núbie odkrývá tajemství
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MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETíN

K návštěvě láká pětadvacetimetrový bazén 
s šesti drahami s hloubkou od 0,8 metru po 
2,1 metru. K využití je i bazén o rozměrech 
10 x 5 metrů a dětský kruhovitý bazén. K rela-
xaci je určen rekreační bazén a vířivka.
Mezi doplňkové služby patří perličkové koupe-
le, bylinkové koupele, podvodní masáže, suché 
uhličité koupele či parafinové zábaly. Novinkou 
je solární louka, velmi oblíbená je finská sauna 
s aromaterapií, parní lázeň i solná lázeň.
ceny: děti do 3 let 12,– Kč, děti do 15 let 42 
Kč, dospělí 55 Kč, občané od 60 let + ZTP 30 
Kč, rodinné vstupné (2+2) 145 Kč, kondiční 
plavání 30 Kč.
Kontakt: Městské lázně, Jiráskova 340, Vsetín 
755 01, tel. 571 411 077

KRYTý BAZÉN KORYTNÁ

Toto zařízení je nejvíce navštěvováno rodiči 
s dětmi. K dispozici je i přilehlá restaurace. Bazén 
je velikosti 12,5 x 5,5 metru má svahovité dno, 
kde největší hloubka je 130 cm. Sauna s ochla-
zovacím bazénem má kapacitu zhruba 20 – 25 
osob. Pro děti je k dispozici brouzdaliště. Sezóna 
bazén + sauna začíná v říjnu a končí v květnu 
následujícího roku. Otevírací hodiny začínají ve 
středu a končí v neděli. 
ceny: Děti do 5 let mají vstup zdarma, do 15 let 
zaplatí za hodinu 30,– Kč a dospělí 60,– Kč. 
Cena vstupného i permanentní vstupenky 
zahrnuje i možnost použití sauny, protože tyto 
prostory od sebe nejsou odděleny.
Kontakt: Krytý bazén Korytná, tel: 602 555 527, 
obec.korytna@tiscali.cz

KRYTý BAZÉN ROžNOV P. R.

Kromě velkého bazénu je možné využít tobo-
gan, masážní trysky boční i ze dna, v ceně vstup-
ného na bazén je také návštěva parní sauny.
ceny: děti do tří let mají vstup zdarma, děti do 
15 let zaplatí za 1 hodinu 22 korun, za dvě hodi-
ny pak 28 korun. Dospělí 43 korun, respektive 
52 korun. Permanentka stojí 430 korun.
Kontakt: Moravská 1787, Rožnov pod Radhoš-
těm, tel.: 571 657 594, 571 625 405, 602 520 063. 
E-mail: roznovsky@krytybazen.cz.

PLAVEcKý BAZÉN KROMĚŘíž

Návštěvníci kroměřížského bazénu mohou 
využít například solárium, masáže, saunu i fit-
centrum či aqua-aerobic Pořádají se také kurzy 
pro kojence a batolata, naučit se plavat mohou 
i dospělí neplavci.
ceny: Děti od 6 do 10 let zaplatí za hodinu 
10 korun, stejně tak důchodci. Dospělé stojí 
návštěva bazénu 30 korun za hodinu.
Kontakt:  Obvodová 3965, Kroměříž 767 01
Tel.: 573 339 884, bazenkromeriz@centrum.cz

cPA dELFíN UHERSKý BROd

Jediný krytý aqupark ve Zlínském kraji nabí-
zí plavecký bazén (25 m), zábavný bazén se 
spoustou atrakcí, divokou řeku, whirlpool, dět-
ské brouzdaliště s vodopádem, dětský svět, 
parní saunu, finskou saunu, masáže i restauraci 
s mokrým barem. Lákadlem je jedenadevadesát 
metrů dlouhý topogán.
ceny jsou rozděleny podle doby návštěvy:
Dospělí: (po–čt) od 60 minut (50,– Kč) až po 
240 minut (155,– Kč)
Dospělí: (pá–ne) od 60 minut (55,– Kč) až po 
240 minut (165,– Kč)
mládež, studenti, osoby od 70ti let:  
40 –115 korun (po–čt), 45–125 korun (pá–ne)
Děti do 6 let platí jednorázové vstupné 
15 korun. 
Kontakt: Slovácké náměstí 2377, Uherský Brod 
688 01, tel.: 572 619 541, info@delfinub.cz

MĚSTSKÉ LÁZNĚ ZLíN

Zimní lázně nabízejí plavání v padesátimetro-
vém a pětadvacetimetrovém bazénu, parní a 
finskou saunu, možnost masáží, posilovnu pří-
mo u bazénu i fitness klub s veřejnou posilov-
nou. K dispozici je malý dětský bazén. 
ceny: Děti do 6 let platí za 90 minut 10 korun, 
celodenní vstup stojí 20 korun, děti do15 let 
a invalidé pak za 90 minut 20 korun, celoden-
ní vstup stojí 50 korun. Dospělí pak 40 korun, 
respektive 80 korun.
Kontakt: Hradská 888, Zlín, tel.: 577 599 911, 
info@laznezlin.cz

PLAVEcKý BAZÉN HOLEšOV

Holešovský krytý bazén s topogánem, který se 
nachází v bývalém továrním areálu, je v provo-
zu od září do června a nabízí koupání a plavání 
v pětadvacetimetrovém bazénu o šířce dva-
nácti metrů s hloubkou 1,3 metru. K dispozici 
je moderní fitness centrum, sauna, masáže 
a plavci mají také možnost občerstvení.
ceny: Za hodinu návštěvy zaplatí dospělí 
40 korun, děti od 6 do 15 let 28 korun. To je cena 
včetně využití topogánu.
Kontakt: Tovární ulice 1200, Holešov 
Tel.: 573398434, info@sport-centrum.info

KRYTý BAZÉN UHERSKÉ HRAdIšťĚ

V areálu se nachází plavecký bazén o délce 25 
metrů, dětský dvanáctimetrový bazén. Volně 
využívaný je také regenerační klub (pro max. 
15 osob), ve kterém je finská sauna, parní kabi-
na, vířivá vana s masážními tryskami, ochlazova-
cí bazén a sprchy, hydromasážní sprchový kout 
a odpočinková místnost.
ceny: Děti do patnácti let zaplatí podle denní 
doby od 12,– Kč za hodinu (ranní plavání v týd-
nu), 20,– Kč (odpolední a večerní plavání v týd-
nu), do 25,– Kč (víkend). Vstupenka pro dospělé 
stojí 25, 30 a 35 korun za hodinu. Rodinná cena 
(2+2) je 100 korun. Držitelé průkazů TP a ZTP za 
polovinu stanovené ceny, ZTP/P vstup zdarma 
a jejich doprovod za polovinu stanovené ceny.
Kontakt: Krytý plavecký bazén, Sportovní 1214, 
Uherské Hradiště., tel.: 572 551 332 
E-mail: bazen@sportoviste–uh.cz
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Házenkářky Kunovic získaly pro 
závěr interligy výraznou posilu. 
Z prvoligových Otrokovic k nim přišla 
na hostování do konce sezony spoj-
ka Martina Prudká. „Její obrovské 
zkušenosti nám pomůžou v obraně 
i v útoku. Naše mladé hráčky vedle ní 
můžou výkonnostně vyrůst,“ slibuje 
si od příchodu Prudké trenér Kunovic 
Antonín Střelec.  

Fanoušci aerobiku mají o víkendu 
17. – 18. března ve Zlíně možnost 
zhlédnout 2nd KAMIKAZE Czech 
Aerobic Open 2007 - mezinárodní 
mistrovství ČR. Účast zatím přislíbily 
sportovkyně z 10 států. Organizátoři 
předpokládají rekordní účast zejmé-
na v nejobsazovanějších kategoriích 
jednotlivkyň: 9 - 11 let a 12 - 14 let. 
Pro diváky je připraven i doprovodný 
program a mnoho dalších překva-
pení. Začátek semifinálových kol je 
naplánován na sobotu od 11. hodin, 
finálové boje pak začnou v neděli ve 
stejném čase. 

Zlín má velkou šanci mít svého 
zástupce na olympijských hrách 
v Pekingu, a to v exotickém sportu 
– čínském boxu. Možnost vybojo-
vat si nominaci v kategorii nad 90 
kilogramů má Jiří Ludva. „Čínský 
box bude v Pekingu předváděcím 
sportem a turnaje se zúčastní i čeští 
reprezentanti. Udělám maximum 
proto, abych mezi nimi nechyběl,“ 
slíbil Ludva. 

V prvním letošním turnaji extraligy 
v kolové obsadila dvojice Sokola 
Zlín–Prštné Jan Krejčí, Martin Stru-
hař předposlední, pátou příčku. 
Kromě skvělého výkonu v extralize 
se dvojici podařil další úspěch. Po 
mnoha letech postoupila dvojice TJ 
Sokol Zlín Prštné do finále Českého 
poháru v kolové mužů, které se ode-
hraje v Brně 3. března 2007.

Sezonu plnou cestování zažívá 
hokejový útočník Róbert Tomík. 
Po krátkém angažmá v Hamé Zlín 
odešel do švédského Malmö, po pár 
zápasech se ale přesunul do ruského 
Novosibirsku. Také tam ale dlouho 
nevydržel a nakonec se vrátil zpět do 
zlínského klubu. Tam také zůstane 
až do konce tohoto ročníku. „Róbert 
je výborný střelec a byl o něj zájem i 
jinde. V náš prospěch rozhodly dobré 
vztahy, které s ním máme,“ prozradil 
trenér HC Hamé Ernest Bokroš. 

Bývalý útočník fotbalového 1. FC 
Slovácko Jan Nezmar se vrátil zpět 
do české první ligy. Během zimní 
přestávky se stal hráčem Liberce, kam 
přišel ze slovenského Ružomberku. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

SPORTOVNí JEdNOHUBKYCíl mají oba fotbalové kluby stejný
Zlín, Uherské Hradiště – Prvoligoví 
fotbalisté Tescomy Zlín a 1. FC 
Slovácko finišují s přípravou na 
jarní část nejvyšší české ligy. 
Před jejím začátkem mají stejný 
cíl – skončit nejhůře na 14. místě 
a  udržet se tak v nejvyšší soutěži 
i pro příští sezonu. 
Zlín přes zimu výrazně posi-
loval útok, do klubu přišli Žů-
rek a Vyskočil a také ofenzivně 
laděný záložník Dian. „Vedení 
přivedlo hráče, které jsem chtěl, 
v tomto směru můžu být spo-
kojený. Náš přechod do úto-
ku by mohl být na jaře hodně 
rychlý,“ libuje si trenér Tescomy 
Pavel Hoftych. Ten právě na 
hře dopředu se svými svěřenci 
během přestávky tvrdě  zapra-
coval, výsledkem byly mimo 

jiné vysoké výhry nad předními 
slovenskými celky Ružomber-
kem a Artmédií Bratislava. 
Pro záchranářské ambice Zlína je 
určitě dobře, že aktuálně 14. klub 
soutěže udržel žádaného obrán-
ce Vidličku. „Jsem rád, že v týmu 
zůstal. Místo v základní sestavě 
ale vůbec nemá jisté, velká kon-
kurence mu vyrostla v Janíčko-
vi. Aby pravidelně hrál, musí se 
vyvarovat podzimních výpadků,“ 
upozornil Hoftych Vidličku, že 
se stejně jako ostatní hráči bude 
muset o místo na hřišti poprat. 
Slovácku se během zimy nákupy 
nepodařily, mužstvo pouze dopl-
nili hráči z třetiligového béčka. 
I v tomto složení ale fotbalisté 
z Uherského Hradiště dosáhli 
v přípravě řady nečekaně dob-

rých výsledků. „Hráči z béčka mě 
mile překvapili, třeba Šturma 
si hodně nahlas řekl o místo v 
základu,“ prozradil trenér Pavel 
Malura. Ten byl spokojen i s úto-
kem. „Dařilo se Zeherovi, ale také 
Brožíkovi nebo Honkovi. Snad si 
pohodu přenesou i do ligy,“ věří 
kouč.
Slovácko je před startem jar-
ní části v soutěži poslední, po 
nástupu Malury do funkce ale 
v posledních čtyřech podzim-
ních utkáních remizovalo. „Pár-
krát jsme přitom měli k výhře 
jen kousek. Věřím, že se nakonec 
zachráníme,“ doufá Malura. 
Jarní část první ligy odstartu-
je 11. března 18. kolem. V něm 
Slovácko přivítá Teplice, Zlín se 
představí v Mostu.   (dvo)

Zlín – Pouze tři podniky českého 
rallyového šampionátu absolvu-
je v letošní sezoně Roman Kres-
ta. Někdejší osmý muž seriálu 
mistrovství světa a v loňském 
roce testovací jezdec továrního 
týmu Ford má v kalendáři zapsá-
ny šumavskou rallye, Rallye 
Bohemia a Barum Rally Zlín.
První vystoupení se Krestovi 

vůbec nepovedlo, z  Šumava ral-
ly odstoupil po havárii v osmé 
rychlostní zkoušce. „Pokud jsme 
chtěli vyhrát, musel jsem jet 
rychle. A přitom jsem se nevy-
hnul chybě,“ přiznal zklamaný 
závodník. 
Pověst jednoho z nejlepších 
tuzemských rallyových jezdců 
si chce 30letý Kresta napravit 
na Rallye Bohemia a také na 
„barumce“. „Jsou to významné 
závody a chci v nich maximálně 
uspět,“ slíbil populární jezdec, 
který letos závodí s devátou evo-
lucí Mitsubishi Lancer. 
Protože se Kresta v této sezo-
ně zúčastní pouze tří závodů 
českého šampionátu, nemůže 
pomýšlet na celkové prvenství. 

S tím ale závodník z Luhačovic 
počítá. „Rozhodli jsme se pro tři 
závody, tím jsou naše ambice 
v celkovém pořadí dané. Více se 
tím nezabývám,“ uvedl jezdec, 
který bude na Barum rally Zlín 
obhajovat prvenství z předcho-
zího ročníku.
Celý loňský rok Kresta působil 
jako testovací jezdec u Fordu. 
Spolupráce skončila kvůli nové-
mu nařízení automobilové fede-
race FIA, která omezila počet 
testovacích dnů na pouhých 
čtyřicet. „A to týmy zvládnou se 
svými soutěžními jezdci, speci-
álně pro testování žádné nepo-
třebují,“ přiznal historicky první 
český závodník, který odjel celý 
seriál mistrovství světa. (dvo)

Roman Kresta má oblíbenou barumku v kalendáři

Již pátý ročník ankety Sportovec 
Zlínského kraje 2006 vyvrcholil 
13. února v Městském divadle ve 
Zlíně, kde kraj vyhlásil nové držite-
le ceny Zlínská Niké. Vítězem mezi 
sportovci-jednotlivci se stal endu-
rový jezdec z Valašského Meziříčí 
Roman Michalík, mistr světa z roku 
1998 a dvojnásobný mistr Evropy 
(r. 1998 a 2006). Nejlepším spor-
tovním kolektivem byl vyhlášen 
mužský házenkářský tým ze Zubří 
a nejlepším trenérem Ivan Tomaš-
tík, kouč zlínských in-line hokejistů. 
Cenu hejtmana letos převzal atlet 
Filip Bělošek. Za loňský rok posuzo-
vala třináctičlenná komise celkem 
77 návrhů, z nichž 48 jen v kategorii 
nejúspěšnější sportovec.  (red) 

Sportovcem kraje je Roman Michalík 
Zlín – Extraligoví volejbalisté 
Fatry Zlín přišli v rozehrané 
sezoně o oporu. Konec spor-
tovní kariéry oznámil 41letý 
nahrávač Peter Goga, který se 
stal manažerem  prvoligových 
volejbalistek Prostějova.
„Čas se nedá zastavit a tahle 
role je pro mě perspektivnější. 
Ve Zlíně mi za mé rozhodnutí 
netleskali, ale pochopili ho,“ 
přiznal Goga, který patří mezi 
nejvýznamnější tuzemské 
volejbalisty a je několikaná-
sobným mistrem republiky, 
v roce 1991 byl dokonce vyhlá-
šen nejlepším odbíjenkářem 
Československa.   (dvo)
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Výherci z minulého čísla
Výherci křížovky z lednového vydání: 
Hlavní cenu – termosku vyhrává: Marie Miklo-
vá – Valašská Bystřice.  Propagační předměty 
získávají: Anna Petříkovová – Brumov – Byl-
nice, Emilie Michalcová – Nivnice, František 
Mikulec – Míkovice, Josef Surma – Uherské 

Hradiště, Ing. Zdeněk Vrla – Valašské Meziří-
čí, Jaroslava  Šerá – Vsetín, Marie Nováková 
– Kroměříž, Mirek Svoboda ml. – Zdounky, 
Milena Vlčková – Fryšták, Marcela Králíková 
– Vsetín. 

Tajenka zněla: 
Kdo mnoho mluví, málo se doví.

Výherci soutěže z lednového vydání: Batoh 
vyhrává: Antonín Procházka – Litenčice, Pro-
pagační předměty získávají: Dagmar Opálková 
– Zlín, Pavel Kratochvíl – Kroměříž, Jan Ryšávka 
– Hulín, Petra Bláhová – Bojkovice, Marie Minaří-
ková – Slušovice. Celkový náklad magazínu Okno 
do kraje vytištěný v roce 2006 je 3.072.000 ks. 

Vážení čtenáři, 
držíte v rukou již třetí ročník magazínu 
Okno do kraje, který pro Vás vydává 
Zlínský kraj. 
Protože je naším cílem vydávat pře-
hledný a užitečný žurnál, chceme jeho 
kvalitu stále zlepšovat. K tomu nám 
pomůžou i Vaše názory. Proto jsme do 
tohoto vydání zařadili speciální anke-
tu, ve které můžete vyjádřit svůj názor. 

Výsledky průzkumu pak zpracujeme a bude-
me se podle nich řídit v naší další vydavatel-
ské činnosti, v přístupu k občanům, k jejich 
potřebám i v plánování budoucnosti ve Zlín-
ském kraji.
Anketní lístek, prosíme, vyplňte a odešlete na 
adresu redakce: Okno do Kraje, Pekárenská 
42, 760 01 Zlín. Možnost vyplnění máte i na 
internetových stránkách www.oknodokraje.cz. 
Pokud pro větší důvěryhodnost údajů napíšete 

i své jméno a adresu, zařadíme Vás do soutěže 
o věcné ceny. Uzávěrka ankety je 20. března.
Soutěžit budou všechny odpovědi zaslané 
poštou, a to podle pořadí, ve kterém budou 
doručeny. První cenu, Lcd TELEVIZOR, získá 
258. odpověď. Dalších pět cen (73., 121., 166., 
200., 212. odpověď) bude v podobě vstupe-
nek agentury Velryba na vybrané představe-
ní. 370., 463., 598., 655. a 700. odpověď získá 
reklamní balíček Okna do kraje.

1. Vzdělání

základní

odborné

úplné střední

vysokoškolské

2. Věk

méně než 18 let

18 – 36 let

37 – 50 let

nad 50 let

3. Zaměstnání

studující

v domácnosti

zaměstnanec

nezaměstnaný (–á)

podnikatel

důchodce

B. Magazín

čtete pouze jedenkrát

přečtete a ponecháte si jej

nečtete a odkládáte

d. Jaká témata v magazínu postrádáte?

c. Jste spokojeni...

se vzhledem magazínu?

s periodicitou (měsíčník)?

 s distribucí magazínu?

s počtem stran magazínu?
ano ne

jméno

příjmení

ulice

město

číslo PSČ

A. Jak hodnotíte Okno do kraje? 

oznámkujte 1 – 5 (jako ve škole)

E. Která rubrika Vás nezajímá (obtěžuje)?

F. Uveďte návrhy na zlepšení magazínu

Anketa: hodnoťte s námi magazín Okno do kraje
Zí
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Klinika oční a estetické chirurgie Zlín provádí laserové 
korekce dioptrických vad a operace šedého zákalu 
za použití nejmodernější americké technologie. 
Kvalita a špičková péče jsou garantovány certifikáty 
ISO 9001:2001, CQS a IQNet. Čeká vás přátelské 
prostředí, nadstandardní služby za příznivé ceny 
a profesionální odborný tým v čele s přednostou 
kliniky Doc. MUDr. Zdeňkem Smečkou, CSc. 

Klinika oční a estetické chirurgie Zlín
Slovenská 5184 l 760 01 Zlín

T/F: 577 430 477 l T: 577 212 286-7
E: info@klinikazlin.cz l www.

klinikazlin.cz

Proč si stále dávat pozor 

na brýle?



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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