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na základě dobrých zkušeností bude Zlínský kraj i letos pokračovat v podpoře začínajících včelařů. 
Podmínky pro možnost získávání účelové neinvestiční dotace společně s formulářem žádosti budou 
od 3. března uvedeny na webových stránkách Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz). Konečný termín 
pro podávání žádostí je stanoven na 3. 4. 2008. 

Ve školách v obcích Suchá Loz, Bánov a v uherském Brodě bude zřejmě působit psycholog. Tamní 
samosprávy tak reagují na rostoucí kriminalitu mládeže. Pokud se podaří získat evropské dotace, začne 
projekt již v příštím školním roce.

Otrokovická radnice chce letos začít budovat terminál veřejné dopravy. Rekonstrukce prostor před 
vlakovým nádražím, kde se budou setkávat všechny druhy hromadné dopravy ve městě, si vyžádá asi 
50 milionů korun. Součástí projektu jsou i parkovací plochy či sadové úpravy.

Do chrámu narození Panny Marie ve Štípě zamíří stavbaři. Rekonstrukce objektu, který je nyní 
v havarijním stavu, si vyžádá 27,6 milionu korun. Nutná je obnova odvodňovacího systému či oprava 
elektroinstalace. Odborníci navíc zrestaurují oltář a fresky.

V Bystřici pod Hostýnem bude nové výjezdní stanoviště zdravotnické záchranné služby. Jeho zří-
zení si vyžádá přes 16 milionů korun. Záměrem kraje je, aby začalo sloužit do konce roku 2010. Součas-
né prostory jsou již nevyhovující.

Zemědělci ze Zlínského kraje dosáhli v loňském roce nadprůměrných výnosů při sklizni obilo-
vin. Z hektaru sklidili průměrně 4,81 tuny. V celé České republice přitom činil průměrný hektarový 
výnos 4,53 tuny. Lepších výsledků než farmáři ze Zlínského kraje dosáhli již pouze jejich kolegové 
z Královéhradeckého kraje.

V Beskydech se na konci března uskuteční cvičení 231. pěší roty aktivních záloh Krajského vojen-
ského velitelství armády ve Zlíně. Na vojáky čeká náročný pochod, střelecká příprava, osvojí si také 
základy slaňování či zdravovědy. Cvičení dostalo název Beskydy 2008.
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané, 
zimní období se pomalu chýlí ke konci a my se pomalu ale jistě blížíme 
k příchodu jara a zároveň k významným křesťanským svátkům – Veliko-
nocům. Dovolte mi však, abych ještě chvíli zůstal u zimy. Na konci led-
na jsme měli ve Zlínském kraji možnost hostit Olympiádu dětí a mlá-
deže České republiky. Sjelo se k nám více než dvanáct stovek malých 
sportovců a jejich trenérů. Museli jsme připravit řadu soutěží a počasí 
nám nepřálo, stejně jako po celou zimu i v čase olympiády chyběl sníh. 
Přestože jsme do poslední chvíle zvažovali zrušení některých disciplín, 
nakonec se k nám přiklonila i trocha štěstí a vše proběhlo podle plá-
nu, pouze s mírnými přesuny mezi sportovišti. Olympiáda byla všemi 

účastníky a návštěvníky hodnocena jako podařená a profesionálně zvládnutá. Třešinkou na dortu pak bylo 
druhé místo týmu Zlínského kraje v celkovém pořadí výprav. Všem chci za odvedenou práci i výsledky 
poděkovat. A proč právě dětskou olympiádu zmiňuji? Navštívil jsem několik soutěží a byl jsem překvapen, 
s jakou vervou a zápalem všichni mladí závodili. Výchova mladé generace právě v našem regionu, který si 
zakládá na rodině, tradičních hodnotách života a nízké míře společensky škodlivých jevů, patří k naší velké 
přednosti oproti jiným regionům. Jsem rád, že si to v takové míře uvědomujeme a potvrzujeme. S mla-
dými jsem se totiž mohl setkat i v době konání letošních fašanků, řadu jsem jich navštívil a přesvědčil se, 
že nejsou jen tradicí pocházející z minulosti, ale stále více nabírají na síle ve velkém množství měst a obcí, 
právě díky zájmu mladé generace o lidovou kulturu. Samozřejmě po tomto veselém období přišla doba 
půstu, v níž se nyní nacházíme. Je to čas přípravy na očekávaný jarní slunovrat, který přinese po dlouhých 
zimních měsících i novou inspiraci pro zbytek roku. A já věřím, že my všichni, kteří jsme si dokázali užít 
masopustního veselí, se stejně intenzivně v nadcházejících týdnech budeme zabývat i hledáním hlubších 
hodnot a ty také uplatňovat ve svém životě, ať už soukromém či pracovním.
Přeji Vám, ať jsou pro Vás letošní Velikonoce nejen oslavou jara, na které se asi už většina z nás těší, ale ať 
jsou především symbolem nového začátku a naděje, kterou denně potřebuje každý z nás.   
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ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Kunovice budou třídit bioodpad
Kunovice – Obyvatelé Kunovic na Uher-
skohradišťsku budou mít od dubna u svých 
domů speciální popelnice na bioodpad. 
Radnice tak chce snížit náklady na odstra-
ňování směsného bioodpadu a udržet 
přijatelnou výši poplatku za odpad, který 
dnes činí 450 korun. Až dosud byly speci-
ální nádoby pouze na sběrných místech tří-
děného odpadu. Město si nedávno nechalo 
zpracovat rozbor směsného komunálního 
odpadu z popelnic, který ukázal, že 30 až 
60 procent jeho hmotnosti tvoří biologicky 
rozložitelný odpad. Jde zejména o kuchyň-
ské zbytky a odpady z údržby zahrad, které 
by se nyní měly vyhazovat do speciálních 
nádob umístěných u každého rodinného 
a bytového domu. Roční náklady za proná-
jem až 1600 popelnic se budou pohybovat 
okolo 230.000 korun.

Ve Zlíně vzniklo psychocentrum
Zlín – V lednu letošního roku zahájilo čin-
nost Psychocentrum Zlín. Zařízení, které 
tvoří jedna psychiatrická a dvě psycholo-
gické ordinace, sídlí na třídě Osvoboditelů 
v budově Anta. Tým odborníků poskytuje 
komplexní služby v oblasti psychiatrie, 
léčbě závislostí, psychologie a psychotera-
pie. Nabízí tak pomoc při řešení osobních 
i vztahových potíží, stejně jako odborná 
vyšetření a léčbu psychických poruch.

Cenu města Vsetína si zasloužili
dva vynikající lékaři
Vsetín – Dva vynikající lékaři, kteří si za 
svoji kariéru vybudovali respekt pacientů 
i spolupracovníků, obdrží Cenu města Vse-
tína za rok 2007. Ocenění přiřkli zastupitelé 
města dlouholetému přednostovi chirur-
gického oddělení vsetínské nemocnice 
Františku Božekovi a Květoslavu Kotasovi, 
který působil dlouhá léta jako primář plicní 
ambulance tamtéž. Dnes sedmdesátiletý 
František Božek působil ve funkci před-
nosty chirurgického oddělení vsetínské 
nemocnice od roku 1972. Pod jeho vede-
ním chirurgie získala moderní koncepci, 
zavedla nové metody v operativní léčbě 
zlomenin, v břišní chirurgii či v chirurgii 
periférních tepen. Za jeho působení vznikla 
také cévní poradna. Sedmasedmdesátiletý 
Květoslav Kotas působil na poliklinickém 
oddělení tuberkulózních a respiračních 
nemocí od roku 1959, od roku 1967 stál 
v jeho čele.

Děti pomáhají dětem
Zlínský kraj – Charitativní akce Děti 
dětem, která chce pomoci sociálním 
a zdravotnickým zařízením na území jižní 
a jihovýchodní Moravy, pokračuje i v roce 
2008. Odborná porota vybrala z výtvarné 
a literární soutěže dvanáct obrázků a bás-
ní, které seřadila do speciálního kalendá-
ře pro rok 2008. Každý měsíc je  věnován 
jednomu zařízení, které se soustřeďují na 
pomoc znevýhodněným či jakkoliv hendi-
kepovaným dětem. Měsíc únor je věnován 
Dětskému domovu ve Vizovicích. Chcete-li 
pomoci Dětskému domovu ve Vizovicích, 
číslo jeho účtu je 218015918/0300, varia-
bilní symbol je 803.

Úředníky čekají opravy a stěhování
Zlínský kraj – Městské úředníky 
na mnoha radnicích v kraji čeká 
stěhování. Změny zasáhnou 
také občany jednotlivých měst, 
protože se budou muset naučit, 
kde přestěhované nově najdou. 
Novoty se nevyhnou ani krajské-
mu městu.
Zlín totiž na konci loňského roku 
zahájil rekonstrukci budovy v cen-
tru města, kterou v létě koupil  od 
České pojišťovny. Po rekonstrukci 
se do objektu přesune přibližně 
100 úředníků z pracovišť, které 
nejsou přímo v centru. „Počítáme 
s tím, že budovu začneme využí-
vat ještě v prvním čtvrtletí roku 
2008,“ uvedl odstupující tajemník 
Zdeněk Mikel. V objektu občané 
naleznou například živnostenský 
úřad či odbor školství.
Stěhování čeká také na Kroměříž. 
„Město rozhodlo zrekonstruovat 

získaný objekt na ulici 1. máje. 
Po dokončení prací v polovině 
roku 2009 pak dojde k velkému 
stěhování některých radničních 
odborů do nových prostor. „Stě-
hováním chceme sjednotit pod 
jednu střechu veškerou agendu 
státní správy a usnadnit tak lidem 
běhání po úřadech,“ prozradil 
mluvčí města Pavel Zrna.
Zásadní rekonstrukcí projde 
v nejbližší době také budova vse-
tínské radnice. Statický posudek 
totiž odhalil její špatný technic-
ký stav. Na hranici životnosti je 
například opláštění budovy z tak-
zvaného boletického panelu. „Již 
jsme si nechali vypracovat studii. 
Krajní varianta počítá dokonce 
i s demolicí stávajícího objektu 
a výstavbou nového, nicméně 
to by bylo mnohem nákladněj-
ší. V první fázi však začínáme 

s odlehčováním kanceláří do 
náhradních archivů,“ informovala 
starostka Květoslava Othová. 
Další radnice mají změny právě 
za sebou. V Uherském Hradišti 
funguje od Nového roku tamní 
berní úřad v nových prostorách. 
K dosavadní budově na ulici 
Jindřicha Průchy, která se stala 
nedostačující, přibyla sousední 
budova PVT, v jejímž přízemí je 
umístěna také prostorná poda-
telna i pokladna. Také v Otroko-
vicích se v loňském roce úředníci 
stěhovali. Oddělení krizového 
řízení a obrany se přestěhovalo 
do nově zrekonstruovaných pro-
stor bývalé výměníkové stanice.
Naproti tomu město Valašské 
Meziříčí v dohledné době neplá-
nuje žádné významnější přesuny 
a stěhování úředníků, ani výstav-
bu nových budov.  (mij)

Hasiči budou vyžadovat proplácení zbytečných výjezdů
Zlínský kraj – Hasičský záchran-
ný sbor začne častěji využívat 
možnosti nechat lidi za některé 
zbytečné výjezdy zaplatit. Zása-
hy, které nejsou pro hasiče ze 
zákona  povinností, tak budou 
lidé hradit ze svého. Půjde napří-
klad o odstraňování převisu ledu 
z okapů a střech nad veřejným 
prostranstvím, odtěžení konta-
minované zeminy nebo odchyt 
volně se pohybujících zvířat, kte-
rá byla v domácí péči.
„Přestože legislativa umožňuje 
požadovat úhradu některých 
činností, tak v praktickém životě 
nebyly takové případy zatím rea-
lizovány. To umocňuje domněn-
ku, že všechny práce hasičů jsou 
zcela zdarma. V praxi se objevují 

i takové případy, kdy lidé kalkulu-
jí s tímto přesvědčením a zvou si 
hasiče na nejrůznější práce, které 
nejsou jejich povinností,“ vysvět-
lil ředitel odboru IZS a služeb 
Hynek Marák.
Mezi nejčastěji diskutované zása-
hy, které by měly být zpoplatněny, 
se hovoří například o úklidech po 
dopravních nehodách, odstraně-
ní překážek silničního a železnič-
ního provozu, vytyčení objížděk, 
rozřezání stromů padlých na 
komunikace, omytí vozovky, ale 
také práce spojené s otvíráním 
bytů, odstranění použitých sor-
bentů, vysoušení objektů, demo-
lice nebo odstranění sutin. Právní 
oddělení HZS Zlínského kraje 
vypracovalo jednoduchý manu-

ál, který slouží velitelům zásahu 
k rozlišení povinností hasičů od 
prací navíc. Vypracovaný návod 
shrnuje nejdůležitější body  pro-
blematiky, stanovuje seznam 
prací, u kterých lze vyžadovat 
úhradu a dává k dispozici kalku-
látor sazeb za provedené práce.
Z manuálu vyplývá, že například 
výjezd výškové techniky, kterou 
si lidé volají třeba na sundání zví-
řete ze stromu, přijde nejmíň na 
patnáct tisíc korun. 
Hasiči ale upozorňují, že se lidé 
nemusí obávat podobných 
opatření při záchraně osob, 
ochraně lidského života nebo 
majetku před požárem, případ-
ně u jiných známých záchran-
ných pracích.  (mij)

Mláďata želv druhu Rhinoclemmys pulcherrima se vylíhla ve zlín-
ské zoologické zahradě. V šedesátileté historii areálu je to poprvé, co se 
ošetřovatelům podařil odchov želv.  (mij) foto: Ivo Hercík

PSI nA IntERnEtu

Vsetín – Lidé ze Vsetína, kteří 
ztratili psa, se s ním mohou 
znovu setkat díky internetu. 
Město totiž spustilo v lednu 
tohoto roku novou službu, kdy 
na svých webových stránkách 
zveřejňuje fotografie psů, které 
se podařilo odchytit a násled-
ně umístit do zvířecího útulku. 
Lidé tak snadno mohou zjistit, 
zda se jejich ztracení čtyřnozí 
miláčci nalezli a byli umístěni 
do útulku pro zvířata. Podob-
nou službu poskytuje také 
například město Uherské Hra-
diště nebo zlínský Útulek pro 
zvířata v nouzi.  (mij)
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Sídliště volají po regeneraci, města s tím počítají

V rámci zlínského regionu 
najdeme sídliště malá, střední 
i sídliště obrovská. V rozsáhlých 
komplexech budov s desítkami 
bytů bydlí v současné době ve 
Zlínském kraji na sto padesát 
tisíc lidí. Většina současných síd-
lišť ve Zlínském kraji pochází ze 
sedmdesátých či osmdesátých 
let, jejich postupná regenerace je 
tedy nevyhnutelná. Významným 
mezníkem pro regenerační akti-
vity se stal rok 2007, ve kterém 
byla naplánována další renovace 
většiny krajských sídlištních kom-
plexů. Radnice se snaží pro zkráš-
lování svých sídlišť získat peníze 
z alternativních zdrojů státu i fon-
dů Evropské unie. 

Fenomén Jižní svahy
Název Jižní svahy patří největší-
mu sídlišti ve Zlíně, na kterém žije 
zhruba třicet tisíc obyvatel. To je 
počet lidí žijících v průměrném 
českém okresním městě. Sídliště 
Svahy je tedy jakýmsi skutečným 
městem ve městě, což ovšem 
přináší také řadu problémů 
a komplikací. Sídlištěm projíždí 
několik linek městské hromadné 
dopravy, lze tam najít restaurace 
či hospody i nákupní střediska. 
Na Jižních svazích působí také 
dvě základní školy a několik škol 
mateřských. Již před zhruba 
deseti lety se začalo s výstav-
bou centrálního parku, který se 
dnes rozkládá na ploše 11 hek-
tarů. Město připravuje výstavbu 

dalších dětských hřišť i opravu 
chodníků. Největším problémem 
tohoto sídliště jsou parkova-
cí plochy, kterých je v poměru 
k množství aut značný nedosta-
tek. Postupně dochází k rekon-
strukci jednotlivých domů, občas 
se objeví spor o architektonickou 
vhodnost některých úprav. Na 
regeneraci sídlišť město úspěš-
ně čerpá i finanční příspěvky od 
ministerstva pro místní rozvoj.

Vsetín regeneruje
Vsetínská sídliště Rokytnice 
a Sychrov se také stala součás-
tí regeneračních plánů tamější 
radnice. Na prvním sídlišti se 
nachází více než tisícovka bytů, 
jejichž renovace se plánuje již 
delší dobu. Vsetín chce na svých 
sídlištích postupně opravovat 
chodníky či dostavovat dětská 
hřiště. Celkové náklady na rege-
neraci Rokytnice se odhadují 
na 43 milionů korun, Sychrov si 
vyžádá milionů šedesát. Mimo 
to město postupně osazuje 
sídliště novými stromky či keři 
a věnuje se také rekonstrukci 
veřejného osvětlení.

Staroměstské obnovy
Renovační snahy jsou patrné také 
na Uherskohradišťsku. Například 
ve Starém Městě zahájili práce 
na úpravách sídliště Michalská 
již vloni, druhé sídliště nazvané 
Kopánky by se mělo dočkat star-
tu regenerace v roce 2009. Podle 
vedení staroměstské radnice je 
situace na obou sídlištích velmi 
špatná. Kromě nedostatku par-
kovacích míst je nevyhovující 
i stav chodníků a komunikací, 
obnova by se měla týkat také 
veřejného osvětlení či výsad-
by zeleně. Sídliště Michalská, 

k jehož regeneraci dochází již 
v letošním roce, si vyžádá nákla-
dy zhruba deset milionů korun, 
téměř čtyřicet milionů se odha-
duje pro Kopánky. 

Starobylá Kroměříž 
vynakládá miliony
Největší městské sídliště Zachar 
v Kroměříži se již své regenera-
ce dočkalo, nyní se chce tamní 
radnice věnovat dalším třem 
lokalitám, sídlišti Bělidla, Slovan 
a Oskol. Celý projekt je rozdě-
len na etapy, jejichž realizace do 
značné míry závisí na úspěšnos-
ti čerpání dotací. Náklady jsou 
odhadovány na téměř padesát 
milionů korun, dvacet milionů již 
radnice vynaložila právě na síd-
liště Zachar. Obytným komple-
xům chybí parkovací místa, lidé si 
stěžují také na nedostatek zeleně 
a nedostatečně opravené chod-
níky. To vše se radnice chystá 
změnit v několika příštích letech.

Problémy se opakují
Většina krajských sídlišť se 
potýká s obdobnými problémy. 
V žebříčku jednoznačně vedou 
opravy chodníků, častým jevem 
je i nedostatek parkovacích 
ploch. Při renovačních projek-
tech se většinou řeší také úpravy 
veřejného prostranství a městská 
zeleň. Do úprav svého sídliště 
se pouští také Chropyně na Kro-
měřížsku nebo město Rožnov 
pod Radhoštěm.  Městské samo-
správy v rámci regenerace sídlišť 
v posledních letech plánují také 
výstavbu cyklistických tras. Finan-
cování renovací je však náročné, 
města se proto nespoléhají jen 
na vlastní rozpočet, ale počítají 
také s evopskými fondy.  (don)

typické valašské dřevěnice či baťovské domky ve funkciona-
listickém stylu jsou nedílnou součástí architektonického rázu 
zlínského regionu. Bydlení je pro většinu lidí jedním z nejdů-
ležitějších aspektů kvalitního života a právě do vlastního obydlí 
investujeme obrovské finanční prostředky. Pro někoho je ideá-
lem velký dům se zahradou, jiný může preferovat třeba menší 
byt. Socialistická etapa našich dějin však přišla se zcela novým 
prvkem, principem kolektivního bydlení. Za tímto účelem pak 
prakticky v každém větším městě republiky vyrůstaly mnohapat-
rové domy plné bytů, jejichž komplex označujeme jako sídliště. 

Rekonstrukce panelového domu na Jižních svazích. foto: Ivo Hercík

INZERCE
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Územně plánovací podklady tvoří:
1. Územně analytické podklady, které obsa-
hují limity využití území, vyhodnocení stavu 
a vývoje území, vyhodnocení jeho hodnot, 
záměry na změny v území a rozbor udržitel-
ného rozvoje území. Zpracovávají se pro 
území celého kraje. Jsou průběžně aktuali-
zovány a každé dva roky se pořizuje jejich 
úplná aktualizace. Krajské územně analy-
tické podklady se projednávají v Zastupi-
telstvu Zlínského kraje a slouží pro zpraco-
vání a aktualizaci krajské územně plánovací 
dokumentace.
2. Územní studie, která navrhuje, prověřuje 
a posuzuje možná řešení vybraných problé-
mů, případně úprav nebo rozvoj některých 
funkčních systémů v území, například veřej-
né infrastruktury nebo územních systémů 
ekologické stability, které by mohly výrazně 
ovlivňovat nebo podmiňovat využití a uspo-
řádání území kraje nebo jeho vybraných čás-
tí. Krajský úřad je pořizuje v případech, kdy je 
to uloženo územně plánovací dokumentací, 
a z vlastního nebo jiného podnětu.

Územně plánovací dokumentace
Územně plánovací dokumentaci pořizova-
nou krajským úřadem tvoří zásady územní-
ho rozvoje a v zákonem stanovených přípa-
dech regulační plány pro plochy a koridory 
nadmístního významu. 

Zásady územního rozvoje jako základní 
a nejdůležitější územně plánovací doku-
mentace kraje  stanovují základní požadav-
ky na účelné a hospodárné uspořádání 
území kraje, vymezují plochy a koridory 
nadmístního významu a stanoví požadav-
ky na jejich využití, zejména plochy nebo 
koridory pro veřejně prospěšné stavby 
a opatření, stanoví kritéria pro rozhodování 
o možných variantách nebo alternativách 
změn v jejich využití. 
Součástí zásad je i vyhodnocení vlivu na 
udržitelný rozvoj území. Zásady v nadmíst-
ních souvislostech území kraje zpřesňují 
a rozvíjejí cíle a úkoly územního plánová-
ní v souladu s politikou územního rozvoje 
České republiky, určují strategii pro jejich 
naplňování a koordinují územně plánova-
cí činnost obcí. Zásady územního rozvoje 
se pořizují pro celé území Zlínského kra-
je a pravidelně v dvouletých cyklech jsou 
aktualizovány. 

Regulační plán pořizuje krajský úřad jen 
v případě, že to bylo uloženo zásadami 
územního rozvoje jako podmínka pro roz-
hodování o změnách ve využití vybraných 
ploch nebo koridorů a pouze po dohodě 
s dotčenými obcemi. Regulační plán pak 
v dané ploše stanoví podrobné podmínky 
pro využití pozemků, pro umístění a pro-

storové uspořádání staveb, pro ochranu 
hodnot a charakteru území a pro vytváření 
příznivého životního prostředí. 

Do procesu plánování může
mluvit i veřejnost
Územně plánovací dokumentace se na 
rozdíl od územně plánovacích podkladů 
vydává formou opatření obecné povahy 
podle správního řádu. Tomu však předchá-
zí projednání s dotčenými orgány hájícími 
veřejné zájmy a  řízení o územně plánova-
cí dokumentaci, jehož součástí je i veřejné 
projednání s obcemi a veřejností. Po vydání 
opatřením obecné povahy je tato krajská 
územně plánovací dokumentace závazná 
pro pořizování a vydávání  územních plánů, 
regulačních plánů a rozhodování v území 
celého Zlínského kraje. 
V současné době probíhá projednání Zásad 
územního rozvoje Zlínského kraje s dotče-
nými orgány. Po ukončení projednání bude 
tento dokument upraven na základě stano-
visek dotčených orgánů a předložen, k řízení 
o zásadách územního rozvoje s veřejným pro-
jednáním. V tomto řízení mohou podat námit-
ky obce v řešeném území, tzn. obce Zlínského 
kraje, obce s územím kraje sousedící a zástup-
ce veřejnosti. Nejpozději při veřejném projed-
nání může každý uplatnit své připomínky.

Občané se mohou s plánem seznámit 
Do vydání Zásad územního rozvoje Zlínského 
kraje je územně plánovací činnost na území 
Zlínského kraje koordinována, mimo územně 
plánovací dokumentaci obcí, územním plá-
nem velkého územního celku zlínské aglo-
merace (pro území okresů Uherské Hradiště, 
Kroměříž a Zlín) a územním plánem velkého 
územního celku Beskydy (území okresu Vse-
tín). Tato dokumentace, stejně jako všechny 
územně plánovací podklady pořizované kraj-
ským úřadem, je uložena na Krajském úřadě 
Zlínského kraje, odboru územního plánování 
a stavebního řádu. Dálkově jsou dokumenty 
a podklady přístupné na internetových strán-
kách Zlínského kraje, v sekci krajský úřad, 
dokumenty odborů, odbor územního pláno-
vání a stavebního řádu.

Ing. arch. Ladislav Vintr
vedoucí oddělení územního plánování 

krajského úřadu

ZLÍNSKÝ 
KRAJ 

V KOSTCE

Základní myšlenkou územního plánování ve Zlínském kraji je vytvářet předpokla-
dy pro výstavbu a pro udržitelný rozvoj jeho území, který spočívá v harmonizaci 
podmínek životního prostředí, hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti oby-
vatel jeho území. K naplnění této ideje územní plánování sleduje, posuzuje a vyhod-
nocuje stav a možnosti území, zajišťuje ochranu přírodních, civilizačních a kultur-
ních hodnot území Zlínského kraje včetně ochrany architektonického a kulturního 
dědictví a především identifi kuje jeho problémy.  Úkoly územního plánování v kraji 
jsou soustředěny jednak na analýzu stavu území, na stanovení koncepce rozvoje 
a ochrany území a dále na prevenci zejména ve vztahu k ekologickým a přírodním 
katastrofám, na regeneraci a revitalizaci území a také na vyhodnocování ekono-
mické efektivnosti vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů při realizaci změn 
v území. K tomu je územní plánování vybaveno nástroji koordinace, kterými jsou 
na úrovni kraje územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentace.

Územní plánování Zlínského kraje

Ukázka zpracované datové části územně analytických podkladů. repro: ODK
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Zlínský kraj - V rámci veřejné prezenta-
ce sportovní a tělovýchovné činnosti 
vyhlašuje Zlínský kraj již od roku 2002 
nejúspěšnější sportovce regionu. V roce 
2008 připravuje VI. ročník vyhlášení nej-
úspěšnějších sportovců pod názvem 
„Sportovec Zlínského kraje 2007“. 
V rámci slavnostního večera, který se 
uskuteční v pondělí 28. dubna 2008 
v Městském divadle ve Zlíně, budou 
představeni vítězové následujících 
kategorií: nejúspěšnější sportovec (10 
sportovců a absolutní vítěz), nejúspěš-
nější sportovní kolektiv, nejúspěšnější 
trenér, cena fair-play a cena hejtmana 
Zlínského kraje. 
„Novinkou oproti minulým rokům je cena 
občanů Zlínského kraje, jejíž vítěz bude 
určen na základě hlasování na přede-

psaných anketních lístcích,“ uvedl Josef 
Slovák, náměstek hejtmana Zlínského 
kraje, zodpovědný za oblast školství, 
mládeže a sportu. Do hodnocení budou 
zařazeni sportovci s platným registrač-
ním průkazem umožňujícím startovat za 
sportovní organizace se sídlem ve Zlín-
ském kraji a dále reprezentanti ČR s trva-
lým pobytem ve Zlínském kraji. Přede-
psaný vyplněný anketní lístek (viz. níže) 
může být zaslán na adresu: Krajský úřad 
Zlínského kraje, Odbor školství, mlá-
deže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, 
nebo osobně dodán na odbor školství, 
mládeže a sportu (10. patro, kancelář č. 
1042) nejpozději do 26. 3. 2008. Tři vylo-
sovaní navrhovatelé budou mít možnost 
zúčastnit se slavnostního vyhlášení 28. 
4. 2008 v Městském divadle ve Zlíně.
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Anketa Sportovec Zlínského kraje 2007

Zlín – Na území Zlínského kraje byl zahájen III. roč-
ník ankety Osobnost roku 2007 ve Zlínském kraji. 
Hejtman Libor Lukáš převzal opět záštitu nad tím-
to projektem. Anketu vyhlašuje a pořádá zlínská 
Agentura J. Králík, s.r.o.
Cílem ankety je najít na území Zlínského kraje osob-
nosti, které svým významem, úspěchem, společen-
ským ohodnocením, činem nebo postavením v obo-
ru přesahují regionální úroveň. Vítězem ankety za 
rok 2005 se stal MUDr. Pavel Stodůlka, primář oční-
ho oddělení Krajské nemocnice T. Bati, za rok 2006 
to byl rektor Univerzity Tomáše Bati prof. Petr Sáha. 
Nominace osobností byla uzavřena k 31. 1. 2008.
„Osobnosti do ankety nominovali členové Zastupi-
telstva Zlínského kraje, poslanci a senátoři zvolení 
za Zlínský kraj, představitelé měst a obcí II. stupně, 
zástupci médií a vybraných institucí. Nominováni 
mohou být občané Zlínského kraje starší 18 let,  
jejichž činnost je spjata se Zlínským krajem,“ řekl Jiří 
Králík z pořadatelské agentury. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků ankety se uskuteční 17. března 2008 
v 19.00 hodin v Městském divadle Zlín. V průběhu 
večera vystoupí např. Dívčí saxofonový orchestr 
z Luhačovic vedený panem Schlimbachem, sólistka 
Státní opery Praha Pavlína Senič aj. V průběhu veče-
ra budou předána i nejvyšší krajská vyznamenání.
Více informací o anketě na www.osobnostroku.cz.
Oficiální výsledky ankety 
Osobnost roku 2008 budou 
zveřejněny v dubnovém čís-
le magazínu Okno do kraje.

Seznam nominovaných osobností:
1. Burešová Marcela (zakl. a dl. dirig. děts. pěv. 
sboru Comenius v Uh. Brodě)
2. Čermáková Helena (herečka, Městské divadlo 
Zlín, držitelka Thálie 1999)
3. Galík Svatoslav (dlouholetý repr. ČR v orient. 
běhu, trenér a cvičitel mládeže)
4. Hunák Ivan (přednosta oddělení chirurgie KNTB)
5. Janeček Karel (hudební pedagog, Konzervatoř 
P. J. Vejvanovského v Kroměříži)
6. Košíková Ladislava (učitelka v oboru tanečním 
na ZUŠ v Uherském Hradišti)
7. Krňa Jaroslav (dlouholetý dobrovolný dárce krve 
ve vsetínské nemocnici)
8. Krůžela Josef (generální ředitel, Lázně Luhačovice)
9. nováková Eva (předsedkyně Klubu UNESCO 
Kroměříž)
10. novotný Jiří (filmový historik, spoluzakladatel 
Filmového klubu aj.)  
11. Pavelčík Antonín (KSK ve Vlčnově a spoluorg. 
Vlčnovských slavností - Jízdy králů)
12. Podnikatel roku 2007 (Sdružení podnikatelů 
Zlínského kraje)
13. Pravec Pavel (dlouholetý šéf Barum-Continen-
tal Otrokovice)
14. Rybka Jaroslav (přednosta Interní kliniky a 50 
let práce v KNTB)
15. Sáha Petr (bývalý rektor Univerzity Tomáše Bati)
16. Slovenčíková Jarmila (mistryně světa ve spor-
tovním potápění, 4. místo na MS)
17. Stodůlka Pavel (přednosta očního oddělení 
KNTB, centrum Gemini)
18. Štěpánek Jan (pedagog, sbormistr dívčího 
pěveckého sboru)
19. trávníček Mojmír (literární kritik, editor, oceně-
ní PRO AMICIS MUSAE 2007)
20. Zikmund Miroslav (cestovatel, spisovatel)

OSOBnOSt ROKu 2007

SPORtOVEC ZLÍnSKÉHO KRAJE 2007 - AnKEtnÍ LÍStEK – CEnA OBČAnŮ ZK

Jméno a příjmení sportovce:

Adresa trvalého bydliště:

Telefon, email:

Název sportovní organizace:

Sportovní odvětví:

Dosažené úspěchy v roce 2007:

Jméno a příjmení navrhovatele:

Adresa trvalého bydliště:

Telefon, email:

Podpis:

"

Zlínský kraj – Od 21. prosince 2007 mohou 
občané ČR projet schengenským pro-
storem bez zastavování na vnitřních 
hranicích, tedy na hranicích mezi státy 
tohoto prostoru. Kontrola se soustře-
dí na tzv. vnější schengenské hranice 
(pozemní hranice, mezinárodní letiště 
a mořské přístavy), ale standardní poli-
cejní kontrola může být provedena také 
v některém z těchto států. Na meziná-
rodních letištích nebude nutné absol-
vovat hraniční kontrolu při letech uv-
nitř Schengenu až od 30. března 2008. 
Pracovníci oddělení státního občanství 
a přestupků krajského úřadu však upo-
zorňují, že přestože hraniční kontro-
ly odpadly, povinnost prokázat svoji 
totožnost na území jiného státu plat-
ným cestovním dokladem stále platí. 
Platným cestovním dokladem se rozumí 
občanský průkaz nebo cestovní pas.

Občané České republiky mohou cesto-
vat za hranice s občanským průkazem 
vydaným do 31. prosince 2003 s tím, 
že platnost skončí nejpozději dne 31. 
prosince letošního roku, tzn. v průbě-
hu roku 2008 je nutné požádat o bez-
platnou výměnu občanského průkazu. 
Výjimka platí pro občany narozené 
před 1. ledna 1936, kteří mají občan-
ský průkaz s vyznačenou platností „bez 
omezení“. Dále lze cestovat s občan-
ským průkazem vydaným od 1. ledna 
2004, tento je platný po dobu v něm 
uvedenou. 
Totožnost v zahraničí lze prokázat také 
platným cestovním pasem – všechny 
typy cestovních pasů jsou platné po 
dobu v nich uvedenou, bez ohledu na 
to, zda mají či nemají strojově čitelnou 
zónu či zda obsahují nebo neobsahují 
biometrické údaje.

Za hranice pouze s doklady

Generální partner
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Za oblast informatiky a územního pláno-
vání zodpovídá v rámci krajské rady Mgr. 
Hynek Steska, s nímž tentokrát hovoříme 
o tom, jak vlastně probíhá proces tvorby 
krajského územního plánu.

Pane radní, má už Zlínský kraj definitiv-
ně schválen svůj vlastní územní plán? Při 
našem rozhovoru v říjnu 2006 jste sdělil, 
že stále existují dva územní plány – plán 
Velkého územního celku zlínské aglome-
race a VÚC Beskydy, které jsou pro nás 
závazné vzhledem k tomu, že naše území 
bylo v minulosti spravováno dvěma kra-
ji: Jihomoravským a Severomoravským... 
Jak se tedy věci v tomto směru pohnuly?

Na přípravě nového územního plánu Zlín-
ského kraje bylo již učiněno mnoho práce. 
Cílem je vytvořit územní plán nejen „sjed-
nocený“, ale zároveň plán, který bude plně 
v souladu s novým stavebním zákonem. 
V tuto chvíli je již zpracován jeho návrh 
a probíhá projednání s dotčenými orgány, 
které hájí veřejné zájmy. Podle výsledků 
tohoto projednání budou zásady upraveny 
a předloženy k posouzení ještě ministerstvu 
pro místní rozvoj a teprve potom budou při-
praveny k veřejnému projednání. Teprve až 
po ukončení veřejného projednání budou 
moci být Zásady územního plánování Zlín-
ského kraje ke schválení předloženy Radě 
a Zastupitelstvu Zlínského kraje.

Bude podle vás sjednocení obou uve-
dených závazných plánů, podle nichž se 
dosud řídíme ve Zlínském kraji, znamenat 
i nějaké zásadní novinky a změny? 

Územní plánování je dlouhodobý proces 
a zásadní koncepce se projednávají i něko-
lik let. Z tohoto pohledu není reálné hledat 
zásadní novinky v  rozvojových záměrech 
Zlínského kraje. Zhruba 80 procent záměru 
je proto převzato beze změny z doposud 
platné územně plánovací dokumentace 
a těch zbývajících 20 procent tvoří záměry 
a koncepce, které jsou již dlouhodobě připra-
vovány a prověřovány a minimálně odborné 

veřejnosti jsou dostatečně známy. Snad jedi-
ná výrazná novinka, o které však i veřejnost 
dlouhodobě ví, je návrat k myšlence propojit 
železnicí Zlínsko přes Vizovice a Valašskou 
Polanku se Vsetínskem a dále se Slovenskou 
republikou. Prověření tohoto záměru dopo-
ručoval již Dopravní generel Zlínského kraje 
z roku 2004 a objevil se i v Politice územního 
rozvoje ČR 2006. Co se však v připravova-
ných dokumentech zásadně mění, je způsob 
zpracování, projednávání a schvalování této 
územně plánovací dokumentace.

Jak je to s definitivností jednou schvále-
ného krajského územního plánu? Do jaké 
míry zde může docházet ke zohledňování 
nových skutečností, k nutnosti aktualiza-
ce a čím jsou tyto eventuální zásahy pří-
padně zapříčiněny? 

Jak již bylo řečeno,  v současné době jsou 
v platnosti výše jmenované územní plány 
velkých územních celků. Tyto však pozbý-
vají platnosti do tří let od nabytí účinnosti 
nového stavebního zákona, tj. po 31. pro-
sinci 2009. To je také termín, do kterého je 
třeba vydat první Zásady územního rozvoje 
Zlínského kraje opatřením obecné povahy, 
aby byly nepřetržitě územně hájeny rozvo-
jové záměry Zlínského kraje. Do dvou let po 
vydání zásad územního rozvoje bude  Zastu-
pitelstvu Zlínského kraje předložena zpráva 
o jejich uplatňování v uplynulém období. 
Na základě této zprávy může zastupitelstvo 
rozhodnout o aktualizaci zásad nebo také 
o zpracování nového návrhu zásad územní-
ho rozvoje Zlínského kraje. Tento dvouletý 
cyklus se opakuje po každé aktualizaci zásad 
územního rozvoje. V praxi to znamená, že 
záměry již realizované nebo neaktuální 
budou ze zásad vypuštěny a naopak nové 
mohou být do zásad zapracovány.

Co všechno se promítá do procesu tvorby 
krajského územního plánu, které objek-
tivní faktory jej ovlivňují? 

Do Zásad územního rozvoje Zlínského kraje 
musí být v první řadě zapracovány záměry 
z Politiky územního rozvoje ČR 2008, kte-
ré mají územní dopady na území Zlínského 
kraje. Politika územního rozvoje je celore-
publikový dokument, schvalovaný Vládou 
ČR, který mapuje  záměry mezinárodního 
a republikového významu. V současné době 
je tento dokument zpracován a bylo zahájeno 
jeho projednání. Dále jsou do zásad zapraco-
vány krajské koncepce, které vyžadují územní 
nároky, záměry nadregionálního a regionální-
ho významu a také záměry, které nelze dosta-
tečně hájit územními plány měst a obcí.

Do jaké míry musí města a obce při tvorbě 
vlastního územního plánu vycházet z vyš-
šího, tedy krajského územního plánu? 

Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 
jsou závazné nejen pro pořizování a vydá-
vání územních plánů, ale i pro územní roz-

hodování na celém území Zlínského kraje. 
Jinak řečeno, tak jako kraje musí respek-
tovat zásady určené Politikou územního 
rozvoje ČR, musí i obce ve svých územních 
plánech respektovat zásady územního plá-
nu krajského.

Jakým způsobem a proč podporuje Zlín-
ský kraj města a vesnice při tvorbě jejich 
územních plánů? Kolik obcí v regionu má 
zpracovány své plány tak, aby byly „kom-
patibilní“ s nadřazeným územním plánem 
krajským?   

Zlínský kraj letos popáté vyhlásil pod-
program na podporu zpracování nových 
územních plánů obcí. Tato podpora směřu-
je především do obcí, které zatím územně 
plánovací dokumentaci vůbec nemají, nebo 
ji nemají aktuální. Zapracování význam-
ných krajských záměrů do územně pláno-
vací dokumentace obcí podporujeme ale 
i mimo podprogram, financováním změn 
těchto územních plánů. Důvodů, proč pod-
poruje Zlínský kraj pořizování územních 
plánů, je několik. 

Mohl byste tyto důvody přiblížit?

Zpracováním a schválením územních plánů 
jsou koordinovány například veřejné i sou-
kromé záměry změn v území, výstavba a jiné 
činnosti ovlivňující jeho rozvoj. Územní plá-
ny vytvářejí předpoklady pro udržitelný roz-
voj území, spočívající ve vyváženém vztahu 
podmínek pro příznivé životní prostředí, pro 
hospodářský růst a pro soudržnost společen-
ství obyvatel v území. Účelem je uspokojo-
vat potřeby současné generace, aniž by byly 
ohroženy podmínky života generací budou-
cích. V neposlední řadě územní plánování ve 
veřejném zájmu chrání a rozvíjí přírodní, kul-
turní a civilizační hodnoty v regionu, včetně 
urbanistického, architektonického a archeo-
logického dědictví. 

Kolik obcí už kraj takto podpořil?

Do podprogramu na podporu zpracování 
nových územních plánů se v předchozích 
ročnících zapojilo 74 obcí a na jejich územ-
ních plánech se Zlínský kraj podílel částkou 
téměř dvanáct milionů korun. Na letošní 
ročník je vyčleněna v rozpočtu částka čtyři 
miliony korun, což je opět více než minu-
lé roky. Připravujeme se tak na zvýšený 
zájem ze strany obcí, protože nový staveb-
ní zákon omezil dobu platnosti některých 
starších územních plánů. Všechny územní 
plány na území Zlínského kraje by měly být 
v souladu s nadřazenou dokumentací, což 
vyžaduje zákon. Ty, které jsou zpracovány 
z podprogramu, jsou však navíc zpracová-
ny jednotným digitálním způsobem, což 
v budoucnosti zjednoduší jejich vzájemnou 
propojitelnost a jejich využití, například 
v geografických informačních systémech 
nebo jako součást informační strategie Zlín-
ského kraje.  (hm)

Tvorba krajského územního plánu již finišuje
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Integrovaný záchranný systém ve Zlínském kraji

Zdravotnická záchranná 
služba Zlínského kraje
V roce 2007 došlo na ZZS ZK opět 
k významnému navýšení počtu 
výjezdů o 2839 a počtu ošetře-
ných pacientů o 598. 
Vyšší počet výjezdů než ošetře-
ných pacientů  je dán tzv. rendez-
vous systémem, kdy vyjíždí  zása-
hové vozidlo s lékařem a sanitní 
vozidlo se záchranářem. Tento 
systém je aplikován v oblastech 
kde je nedostatek lékařů a není 
možno danou oblast zajistit více-
ro lékařskými posádkami, nebo 
tam, kde je z důvodů rozložitosti 
oblasti nutno zajistit co nejrych-
lejší dojezd lékařské posádky. 
V současné době přednemocnič-
ní neodkladnou péči v regionu  
Zlínského kraje zajišťujeme ze 13 
výjezdových stanovišť, 26 posád-
kami. V nepřetržitém provozu je 
11 lékařských a 12 zdravotnic-
kých posádek. V omezeném pro-
vozu jsou 3 lékařské a 1 zdravot-
nická posádka. 
Ze statistiky je zřejmé, že došlo 
k nárůstu ošetřených pod vlivem 
alkoholu. Pokles  volání na linku 
155 je dán zrušením dvou oblast-
ních operačních středisek, jejichž 
činnost převzalo centrálně Kraj-
ské operační středisko ZZS ZK.

Hasičský záchranný sbor 
Zlínského kraje
V roce 2007 vyjížděli profesionál-
ní hasiči k 3690 událostem, což je 
nejvíce zásahů od povodní v roce 
1997. I nadále tak pokračuje trend 

stále rostoucího počtu výjezdů, 
zásahů a pomocí profesionálních 
hasičů ve Zlínském kraji. Největší 
podíl na výjezdech byl zazname-
nán v oblasti dopravních nehod, 
ale také u požárů a úniků nebez-
pečných látek. Tolik očekávaný 
pokles dopravních nehod v sou-
vislosti s novým zákonem o pro-
vozu na pozemních komunika-
cích hasiči v praxi nepoznali ani 
v roce 2007. I přes několik lokál-
ních i regionálních povodní byl 
loňský rok méně náročný v počtu 
zásahů a pomocí u oblasti živel-
ných pohrom, a to zvláště proto, 
že se neopakovaly sněhové kala-
mity ze začátku roku 2006. 
K likvidaci požárů vyjížděli hasi-
či v kraji častěji než v minulých 
letech. Hasiči bojovali se 721 
požáry, což je o osmaosmdesát 
výjezdů více než v roce 2006. 
Významný podíl na celkovém 
počtu měly tzv. žňové požá-
ry a požáry v přírodním pro-
středí. V roce 2007 zemřelo při 
požárech ve Zlínském kraji cel-
kem sedm osob. To je o čtyři více 
než v roce 2006. Při požárech 
se podařilo hasičům včas eva-
kuovat 4 osoby, 6 osob bylo při 
požárech hasiči zachráněno a 47 
osob bylo plameny a kouřem 
zraněno. U objasněných požárů 
byla jejich nejčastější příčinou 
technická závada nebo nedba-
lost lidí. Jednadvacet požárů 
v kraji způsobilo škodu větší než 
jeden milion korun. Nejtěžším 
a nejrozsáhlejším požárem byla 
likvidace hořícího skladu pneu-
matik v Uherském Brodě, který si 

vyžádal více než třicet jednotek 
hasičů po dobu celých čtyř dnů.
Během uplynulého roku se poda-
řilo hasičům zachránit téměř čtyři 
sta lidí, a to zvláště po dopravních 
nehodách, z uzavřených pro-
stor nebo nepřístupných míst. 
U všech zásahů se při pomoci 
druhým v nouzi naopak zranilo 
jedenáct profesionálních a pat-
náct dobrovolných hasičů.

Policie ČR
Celkově ve Zlínském kraji v loň-
ském roce zaznamenala mírný 
nárůst celkové kriminality oproti 
roku 2006. Obecná kriminalita, 
která zahrnuje například majet-
kovou, násilnou nebo mravnost-
ní trestnou činnost a běžného 
občana se asi týká nejvíce, vzrost-
la o tři procenta. Její snížení bylo 
zaznamenáno v okresech Zlín 
a Uherské Hradiště. I přesto, že 

v některých okresech kraje mírně 
vzrostl  počet případů vloupání 
do bytů, rodinných domů i objek-
tů, které lidé využívají k rekreaci, 
na Vsetínsku zaznamenali v sou-
vislosti s chatami a vloupáním do 
nich asi dvacetiprocentní pokles 
oznámených případů. Na Kro-
měřížsku a Uherskohradišťsku se 
zase oproti roku 2006 snížil počet 
vloupání do bytů. V kraji vzrostl 
počet těch nejzávažnějších trest-
ných činů – vražd. Celkem zde 
kriminalisté vyšetřovali devět 
případů, mezi nimi i lednovou 
vraždu tříměsíčního chlapečka 
z Kunovic na Vsetínsku, kterého 
měla usmrtit jeho 24letá matka, 
nebo říjnový případ vraždy v Tra-
plicích na Uherskohradišťsku, kde 
byl nalezen muž bez hlavy.

Ve spolupráci s IZS připravil:
Ing. Robert Pekaj,

odbor kanceláře hejtmana

Zdravotnická záchranná služba v akci. foto:  Ivo Mitáček

ČInnOSt SLOžEK IZS
OKRES CELKEM 

KRAJKM uH VS ZL

Počet výjezdů ZZS 7538 7135 9999 15538 40210

Počet volání na linku 155 8320 - - 106671 114991

Počet ošetřených osob celkem 7612 7181 9958 12836 37587

z toho:
úrazy 1452 1465 1749 2658 7324

podnapilé osoby 558 703 751 1376 3388

Stavy neslučitelné se životem 250 161 181 240 832

Počet výjezdů HZS Zlínského kraje 741 769 1057 1123 3690

Počet volání na linku 112 centralizováno 158 613

Počet volání na linku 150 centralizováno 29780

Počet zásahů u požárů 150 167 188 216 721

Počet zásahů u dopravních nehod 184 204 244 246 878

Počet zásahů při živelních pohromách 70 48 86 48 252

Počet zásahů při úniku nebezp. látek 30 32 44 50 156

Počet zásahů při technických haváriích 277 253 430 468 1428

Počet planých poplachů 29 65 65 95 254

Počet evakuovaných osob 22 1 1 2 26

Počet zachráněných osob 43 97 114 145 399

Škody způsobené požáry (mil. Kč) 8,8 103,7 25,2 40,0 177,7

Uchráněné hodnoty při požárech (mil.Kč) 39,3 115,2 94,8 125,7 375,0

Počet vražd 1 3 3 2 9

Počet loupeží 15 31 24 35 115

Počet krádeží vloupáním do bytů 9 6 18 27 271

Počet krádeží vloupáním do rod. domků 44 46 41 80 211

Počet krádeží vloupáním do chat a chalup 52 36 77 61 226

Počet kapesních krádeží 29 79 33 195 336

Počet krádeží mot. dvoustopých vozidel 62 50 87 71 270

Počet dopravních nehod 1160 1835 1762 2724 7481

Počet úmrtí při dopravních nehodách 15 14 18 10 57

Počet zranění při dopravních nehodách 334 342 339 496 1511

StAtIStIKA ČInnOStI IZS ZK V ROCE 2007

Stejně jako v loňském roce přinášíme souhrnný přehled zásahů 
jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému Zlín-
ského kraje, z něhož je patrné, jak se v našem regionu v roce 2007 
vyvíjela práce hasičů, zdravotnické záchranné služby i policie.
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narozen 23. července 1981

vystudoval u Jiřího Bělohlávka

letos končí ve funkci šéfdirigenta 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

šéfdirigent Pražského studentského 
orchestru

držitel ceny Mladý umělec roku 2004

asistent šéfdirigenta Filharmonického 
orchestru Radio France

hlavní dirigent Pražské komorní 
filharmonie

dirigoval Českou i Slovenskou 
filharmonii, Symfonický orchestr 
hlavního města Prahy a téměř 
všechny české profesionální orchestry

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Mgr. Jakub Hrůša

Jakub Hrůša: také laskavost může dělat divy
Jakub Hrůša je šéfdirigentem FBM od sezony 2005/2006. foto: FBM Zlín

Začal jste studovat hudbu už na základní 
škole s rozšířenou výukou hudby. Věděl 
jste už tehdy, že chcete být dirigentem?
Ne, tehdy jsem takovéto vyhraněné myš-
lenky ještě nechoval, naopak se mi jako 
dospívajícímu klukovi dlouhou dobu zdálo, 
že dirigování je hudebním oborem, který 
je tak trochu „naoko“, říkal jsem tehdy, že 
budu-li vůbec hudebníkem, pak nějakým 
„pořádným“, který na něco opravdu hraje... 
Někteří lidé okolo mě ale téma dirigování 
přede mnou naťukávali. Asi se jim zdálo, že 
bych pro tuto profesi měl správné dispozice 
a povahu. Na druhém stupni základní školy 
mě pak na čas myšlenka na hudebnickou 
profesi opustila úplně. To byl také jeden 
z důvodů, proč jsem nestudoval konzerva-
toř, ale gymnázium. Nelimitovaná a defini-
tivní vášeň pro hudb u přišla potom až tam. 
Na druhou stranu jsem ještě jako úplné dítě, 
v předškolním věku, občas míval „dirigent-
ské vábení“, které jsem uspokojoval řízením 
gramofonových nahrávek se špejlí v ruce…

Které nejdůležitější vlastnosti má podle 
Vás mít dobrý dirigent?

Jistě (kromě veliké dávky idealismu) vytr-
valost, vysokou míru vůle či cílevědomosti 
a schopnost empatie s hudebníky, posluchači 
– a nepochybně i skladateli, jejichž díla inter-
pretuje. Ale těch vlastností je celá řada; mívám 
dojem, že také laskavost může dělat divy.

Často Vás přirovnávají k dirigentovi Jiřímu 
Bělohlávkovi. těší Vás to srovnání?

Ano, těší. Někdy odborníci a žurnalisté ten-
to příměr nadužívají jako „zástupný názor“ 
– za originální, vlastní. Ale i tak – jak by mě to 
nemělo těšit!

Vytvořil jste si k našemu regionu i nějaký 
osobní vztah?

To je zcela samozřejmé! A krásné! Vztah ke 
Zlínsku jsem pociťoval silně hned v prvních 
měsících svého pobytu u Filharmonie Bohu-
slava Martinů, ale teprve během něj se pro-
hluboval. Předně jsem zde našel několik nád-
herných přátel. Ale miluji celkově rozpoložení 
vašeho kraje. Nedovedu si představit, že bych 
se od něj jakkoli „odstřihl“. I proto se sem chci 
vracet – jak často mi to pracovní diář jen dovo-
lí. Pan ředitel Němý mě požádal o pokračování 

našeho vztahu v podobě jakéhosi externího 
poradenství, což jsem rád přislíbil. Neumím si 
ho ovšem představit bez skutečného, byť jen 
občasného osobního kontaktu s orchestrem. 
 Jací jsou ve zlínské filharmonii hudebníci?
V každém orchestru je plejáda povah a názo-
rů, někteří pro věc žhnoucí lidé, někteří tak-
říkajíc věcnější, ale s dobrým smyslem pro 
povinnost a společný zájem, a jistě také tací, 
kteří jen nějak přecházejí čas v práci („ve služ-
bě“, jak mnozí hudebníci svou uměleckou 
činnost k mému smutku nazývají) – nebo lidé 
prostě unavení a vyčerpaní. Zlín není v tomto 
směru výjimkou. Přesto zde pociťuji převahu 
těch prvých. Duch orchestru vnímám jako 
velmi mladistvý, a to zejména na koncertech 
samých. Zlínští jsou soubor, který se nechá 
ve velké míře strhnout a nadchnout (v emo-
cionální i odborné rovině) – a také dirigento-
vi umí přinést velkou porci radosti.

Jaký je Váš nejvyšší cíl?

Zachovat si hudební svěžest, energii, trpěli-
vost a vytrvalost v hledání hudební dokona-
losti a radosti.  (kra)

INZERCE
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Uherské Hradiště – Slovácké divadlo 
má od konce ledna na repertoá-
ru jedno z nejslavnějších dramat 
nositele Nobelovy ceny Luigiho 
Pirandella. Hra, která je považo-
vána za velmi obtížnou, se jme-
nuje Šest postav hledá autora 
a na česká jeviště se vrací po 
dlouhých jednadvaceti letech.
Nejznámější a nejproslulejší 
Pirandellova hra má na českých 
jevištích poněkud zvláštní osud. 
Jako zahraniční novinka byla 
v Národním divadle inscenována 
režisérem Karlem Dostalem už 
v roce 1923, ovšem každé další 
uvedení neproběhlo dříve než 
po dvaceti letech. 
„Pravděpodobným důvodem 
k tomu, že se objevuje v reperto-
áru divadel tak zřídka, je fakt, že je 
stále jakýmsi intelektuálním oříš-
kem,“ je přesvědčená dramatur-
gyně inscenace Hana Hložková. 

Diváci se setkají s na první pohled 
běžnou divadelní zkouškou, 
kterou začne narušovat šestice 
postav dožadujících se sepsání 
svého dramatického příběhu. 
Když na nápad režisér přistoupí, 
nikdo nečeká, co všechno vyjde 
na povrch.
Do hlavních rolí obsadil režisér 
Zdeněk Dušek herce Josefa 
Kubáníka, Jitku Joskovou, Pav-
la Hromádku, Irenu Vackovou 
a Jiřího Hejcmana. 
„Je to úplně něco jiného, než na 
co jsou mnozí zvyklí. Kdybych tu 
možnost měl, hned bych se na 
hru šel do divadla podívat. Diváci 
během jejího sledování budou 
možná zažívat stejné chvíle, jako 
při sledování některých psycholo-
gických filmů, kdy přesně nevíte, 
o co jde, ale cítíte, že se blíží něco 
šokujícího,“ popsal své pocity ze 
zkoušení hry Jiří Hejcman.

Režisér Zdeněk Dušek už se 
souborem Slováckého divadla 
v předchozích letech nastudo-
val komedii Svačinka generálů 
a drama Skleněný zvěřinec. Obě 
inscenace patřily svého času 
k vrcholům Slováckého divadla. 
Prvně jmenovaná byla pozvána 
na festival České divadlo, hra Ten-
nessee Williamse Skleněný zvěři-
nec zabodovala zase například 
při loňském udílení cen popu-
larity Slovácký Oskar a v anketě 
serveru i-divadlo.
Koncem ledna byly vyhlášeny 
nejoblíbenější inscenace divadla 
loňského roku. Vítěznými tituly 
se staly komedie 1+2=6, poetická 
Divá Bára a muzikálový horor Vil-
lon F. - Na krk oprátku ti věší. Slo-
vácké divadlo na výsledky anket 
okamžitě zareagovalo a všechny 
inscenace zařazuje v mimořád-
ných reprízách.  (mij)

V Hradišti hledají postavy autora
Filharmonie Bohuslava Martinů zve 
zájemce na čtyři březnové koncerty. 
Na 6. března připravila mimořádný 
koncert nazvaný Slavní romantici, na 
kterém zazní skladby A. Dvořáka a P. 
I. Čajkovského. O týden později, 13. 
března, doplní filharmonii České hor-
nové kvarteto, na 20. března je pak 
připraven Velikonoční koncert. Další 
akcí je pak koncert pro rodiče s dětmi 
nazvaný Ludvíku, neodmlouvej a cvič! 
Jde o kompilaci hudby a vyprávění 
o životě a díle L. van Beethovena. Fil-
harmonie pořad uvede 30. března.

Městské kulturní středisko v Chropyni 
uvede 5. března hru Rozmarný duch, 
kterou sehraje Divadelní společnost 
Háta Olgy Želenské. Líbivá anglická 
duchařská komedie přesvědčí divá-
ky o tom, že není radno zahrávat 
si s okultními vědami, zvlášť když 
hlavní medium je poněkud potrhlé 
povahy. Příběh Charlese Condomina, 
který byl významným představitelem 
anglické konverzační komedie, oble-
těl úspěšně celý svět. 

Do 9. března bude v zámku Kinských 
ve Valašském Meziříčí k vidění výstava 
Člověk v krajině. Fotografická díla, která 
zdobí zámecké zdi, jsou dílem umělců, 
kteří se účastnili fotografických dílen 
a výstav, jež probíhaly v minulých dvou 
letech v rámci projektů Valašského cen-
tra pro udržitelný rozvoj a Zelená pro 
Zlínský kraj. Výstava hledá odpovědi na 
otázku, kde jsou hranice mezi rozum-
nou výstavbou infrastruktury a rodin-
ného bydlení a jak se do nich vejít.

Zábavu pro malé i velké nabídne Veliko-
noční jarmark lidových řemesel, který 
se uskuteční 14. března na Velkém 
náměstí v Kroměříži. Náměstí až po 
okraj zaplní řemeslníci a prodejci, kteří 
nabídnou tradiční rozličně zdobené 
kraslice, slámové výrobky a dekorace, 
řehtačky, káče, medovníky, dřevěné 
ozdoby, proutěné výrobky, ukázky 
kovářské práce a mnoho dalších.

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně 
zve návštěvníky na výstavu malířky 
Marie Fischerové-Kvěchové s názvem 
Ilustrovala jsem Babičku i Broučky. 
Marie Fischerová-Kvěchová se věnovala 
z velké části ilustrování dětských knížek, 
mezi nejznámější patří právě Karafiáto-
vi Broučci či Kožíškův slabikář Poupata. 
Proslavila se také ilustracemi ke knižní-
mu dílu Babička od Boženy Němcové. 
Kromě dětského světa byla malířka 
fascinována i přírodou či lidovými kroji, 
které sbírala. Za svůj život shromáždila 
sbírku orientální obuvi nebo dámské 
měšťanské oděvy nejen z období empí-
ru, které tvoří druhou část expozice.

▪

▪

▪

▪

▪

KAM ZA KuLtuROu

Dívka z Valaškého Meziříčí okouzlila celý hudební svět
Valašské Meziříčí – Před rokem 
neznámá dívka, dnes hvězda 
světové úrovně. Přímo pohád-
kový příběh zažívá v posledních 
týdnech devatenáctiletá Markéta 
Irglová z Valašského Meziříčí. Za 
píseň Falling Slowly, kterou složila 
společně s hudebníkem Glenem 
Hansardem, si vysloužila nomi-
naci na hudební cenu Grammy. 
Americká filmová akademie jim 
pak potvrdila i nominaci na jed-
no z nejprestižnějších ocenění na 
světě, na Oscara.
Světový úspěch odstartoval před 
rokem festival nezávislých filmů 
Sundance, který se koná vždy 
v lednu v městě Park City v ame-

rickém státě Utah. Zde si diváci 
i filmoví tvůrci zamilovali níz-
korozpočtovou romanci Once, 
ve kterém Irglová hraje krásnou 
emigrantku z Čech. 
Pro tento film složili také Irglová 
s Hansardem hudbu, za kterou 
nyní sklízejí uznání a ceny po 
celém světě.
Na festivalu získal film Once cenu 
diváků, poté následovaly dvě 
ceny od filmových kritiků a pak 
už zmíněné nominace na nejpro-
slulejší ocenění - Grammy a Osca-
ra za nejlepší filmovou hudbu.
I přes skutečnost, že dosáhla 
něčeho, co se nikomu z České 
republiky ještě nepodařilo, zůstá-

vá Irglová skromná. „Ať to vyhra-
jeme nebo ne, už tak je to pro nás 
strašný úspěch,“ komentovala 
nominace dívka z Valašska. (mij)

Výstavy ve 3. etáži 
(v pracovní dny 7 – 17 hod.)

do 5. 3. Olympiáda dětí 
a mládeže
Prezentace a podrobnosti 
o dětských sportovních olym-
piádách.

10. 3. – 28. 3. Andromeda 
2008
Práce fotoskupiny Andromeda, 
která pochází z Brumova-Byl-
nice.

31. 3. – 18. 4. Příběhy, které 
jsem potkal

Fotografie Dušana Kimmera,
vernisáž výstavy se uskuteční 
31. 3. v 18:00

Program je volně přístupný

BAťŮV MRAKODRAP 

Radní pro oblast kultury Jindřich Ondruš přijal koncem ledna v sídle Zlín-
ského kraje nálezce vzácného bronzového meče Vojtěcha Václavíka (na 
snímku vpravo uprostřed). Radní předal nálezci odměnu deset tisíc korun 
jako poděkování, že nález meče poctivě ohlásil. „Velmi si vážíme toho, že 
se pan Václavík zachoval tak příkladně,“ řekl Ondruš.  (mij) foto: archiv
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Z LAČnOVA DO VIZOVICKýCH VRCHŮ

Trasa začíná u vlakového nádraží v Horní Lidči, 
vede po žluté turistické značce kolem Lačnov-
ských rybníků do obce Lačnov a odtud kolem 
Lačnovských skal na hřeben Vizovických vrchů. 
Dále pokračuje po modré turistické značce na 
Vařákovy paseky, odtud lze odbočit okolo kop-
ce Bařinka vpravo do lesnatého údolí Trubiska, 
kde se nachází dřevěný zámeček s rybníčky 
a sirnatými prameny, bývalé letní sídlo vizo-
vické vrchnosti. Stezku je vhodné absolvovat 
v období od jara do podzimu. Začátkem dub-
na kolem Lačnova rozkvétají koberce šafrá-
nu bělokvětého. Historicky je oblast spojena 
s odbojem za II. světové války. Do školy v Lač-
nově chodil Josef Valčík, jeden z atentátníků na 
říšského protektora R. Heydricha, osada Vařá-
kovy paseky pak byla 2. 5. 1945 vypálena a část 
obyvatel popravena za podporu partyzánů.

V OKOLÍ KOMně

V bezprostředním okolí obce Komňa je nejzná-
mější turistické a výletní místo „Modrá voda“, 
které tvoří opuštěný a zatopený lom v lesna-
tém prostředí. Lokalita opuštěného lomu je 
vyhlášeným a často navštěvovaným výletním 
místem, přístupným z obcí Komňa, Nezdenice, 
Záhorovice, ale i z Bojkovic a z Rasové. Překrás-
né prostředí je ideální i k delšímu pobytu. Je 
zde možno stanovat nebo si pouze při návště-
vě opéct klobásu a nadýchat se svěžího vzdu-
chu. Z Komni se na toto místo lze dostat po 
žluté turistické stezce a dále je možné pokra-
čovat po zelené na Rasovou, kde cílovým mís-
tem může být občerstvení v motorestu, nebo 
prohlídka chráněného území Rasová. Další 
velmi příjemnou trasu lze z Komni absolvovat 
po naučné stezce „Koménka“, která vede na 
Zámek Nový Světlov.

nAuČnÁ StEZKA tESÁK

Naučná stezka na 23 zastaveních představuje 
přírodní zajímavosti a krajinu mezi Vsetínem 
a hlavním hřebenem Hostýnských vrchů. Je 
vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 27 km 
(je to nejdelší naučná stezka ve Zlínském kra-
ji). Přírodovědně-historická naučná stezka vás 
seznámí s přírodou i historií Hostýnských vrchů, 
územím západně od Vsetína až po jejich hlavní 
hřeben. Stezka začíná ve Vsetíně u městských 
lázní a vede v souběhu s červenou turistic-
kou značkou přes vrch Chléviska (640 m n. m.) 
a odbočí po zelené turistické značce podél poto-
ka Štěpková do obce Hošťálková. Dál pokračuje 
výstupem na vrch Bludný (659 m n. m.) a po hře-
beni a zelené turistické značce na sedlo Troják. 
Odtud po modré a v závěru po červené turistic-
ké značce na Tesák, kde u turistického střediska 
stezka končí. 

nAuČnÁ StEZKA StOnÁČ

Naučná stezka představuje na 10 zastaveních 
lužní krajinu Hornomoravského úvalu u Kromě-
říže. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 
1,5 km. Přírodovědná naučná stezka vás sezná-
mí s prostředím lužní krajiny v nivě řeky Moravy 
u Kroměříže, mokřady, tůněmi, slepými rameny, 
lužními lesy a s rostlinami a živočichy v nich ži-
jícími. Trasa začíná u lesíka vedoucího k mostu 
přes potok Stonáč na severovýchodním okraji 
Kroměříže, na cyklistické stezce do Bílan (Hulína) 
a vede okolím přírodní rezervace Stonáč. Stezka 
vede nenáročným rovinatým terénem. Stezku 
je vhodné absolvovat od jara do podzimu, kdy 
je možné pozorovat řadu vodních živočichů, 
ptáků, obojživelníků a zejména bezobratlých. 
Od května kvete i většina vodních a pobřežních 
rostlin, např. kosatec žlutý, šípatka střelolistá, 
šmel okoličnatý nebo stulík žlutý. 

IN
ZE

RC
E

www.velryba.cz      tel. 577 218 849

Miroslav
Donutil

1.4.08

ZLÍN
Academia centrum

(Aula UTB)

       Hana
Hegerová

8.4.08
a

9.4.08

ZLÍN
Městské
divadlo

ZLÍN 17.4.
datum zahájení pøedprodeje
i další podrobnosti vèas
najdete na stránkách
www.velryba.cz

HANA ZAGOROVÁ
24.6.  Rožnov p. Radhoštìm
amfiteátr Na stráni (skanzen)
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12 Okno do kraje / březen 2008 Okno do kraje / březen 2008

TIP NA VÝLET



Skvělým způsobem vstoupil do 
motoristické sezony rallyový jezdec 
Pavel Valoušek. V zahajovacím závo-
dě mezinárodního mistrovství České 
republiky, rakouské Jänner rallye, 
obsadil druhé místo. Rychlejší než 
otrokovický jezdec byl pouze obháj-
ce titulu Václav Pech. „Udělali jsme 
vše, co bylo v našich silách. První 
místo jsme neztratili, ale vybojovali 
druhé,“ pochvaloval si Valoušek. 

Sledge hokejisté Hamé Sedící Med-
vědi Zlín si letos bohužel nezahrají 
finále ligy. V semifinále play off 
nestačili na pražskou Spartu, které 
podlehli 1:5 a 1:2. Čeká je tak, stejně 
jako v loňském roce, souboj o třetí 
místo. „Nastoupíme proti překva-
pení tohoto ročníku, týmu Kolína. 
Věřím, že bronz obhájíme,“ svěřil 
se zkušený útočník Roman Herink. 
O mistrovský titul se utkají Sparta 
s Karlovými Vary. 

Bývalý fotbalista 1. FC Synot Veliče 
Šumulikoski bude hrát druhou ang-
lickou ligu. Záložník makedonského 
původu podepsal smlouvu s celkem 
Ipswich Town. V české nejvyšší sou-
těži Šumulikoski odehrál v dresu 
Synotu v letech 2002 až 2003 cel-
kem 55 zápasů, ve kterých vstřelil 
jeden gól. 

Sáloví fotbalisté – futsalisté Benaga 
Jestřabí přepsali historii celostátní 
ligy, když překonali rekord Havířova 
v počtu vítězství v základní části. 
Z dvaadvaceti utkání odešli jako 
vítězi osmnáctkrát, navíc vstřelili 
úctyhodných sto branek.  Univerzi-
ta Zlín skončila na desátém místě. 
Nedařilo se Voknu Kroměříž, které 
z dvanácté, tedy poslední příčky, 
sestoupilo do krajské ligy. 

Skvělé výkony byly k vidění během 
jubilejního desátého ročníku atle-
tického halového mítinku Obaly 
Morava v Otrokovicích. Ozdobou 
závodů byl vrh koulí, který vyhrál 
slovenský reprezentant Mikuláš 
Konopka. Zlínský rodák, trojnásobný 
mistr světa v desetiboji Tomáš Dvo-
řák, skončil na osmém místě. Před 
nabitou městskou halou se předvedl 
také skokan do výšky Jaroslav Bába 
a další vrcholoví sportovci.

Nejstarším sportovním kolektivem 
ze Zlína jsou volejbalistky. Věkový 
průměr hráček krajského přeboru 
činí 36,7 roku. Naopak nejmladším 
družstvem jsou druholigoví basket-
balisté s věkovým průměrem 23,4 
roku. Optimální složení má kádr 
prvoligových ragbistů, jejichž věko-
vý průměr je 26,5 roku. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

SPORtOVnÍ JEDnOHuBKYOlympiáda skončila velkým úspěchem

Zlín – Velkým sportovním a orga-
nizačním úspěchem skončily Hry 
třetí zimní olympiády dětí a mlá-
deže České republiky, které ve 
dnech 27. ledna – 1. února pořá-
dal Zlínský kraj. Z prvenství se 
radoval favorizovaný Liberecký 
kraj, následovaný Zlínským kra-
jem. Třetí příčku obsadili zástupci 
Moravskoslezského kraje. 
Olympiády, která byla určena pro 
děti ze základních škol, se zúčast-
nilo 950 sportovců a dvě stě čle-
nů doprovodu. O hladký průběh 
se staralo kolem tří stovek organi-
zátorů a dobrovolníků. „Výborná 
akce, nedošlo k žádné komplika-
ci nebo zádrhelu,” pochvalovala 

si olympiádu například Dagmar 
Netolická, vedoucí výpravy Stře-
dočeského kraje. 
Druhé místo pořadatelského 
Zlínského kraje bylo velkým pře-
kvapením. „Věřili jsme, že bude-
me vysoko, ale ve stříbro jsme 
nedoufali,” svěřil se předseda 
organizačního výboru Josef Slo-
vák. Ten za další výrazný úspěch 
olympiády považuje i to, že 
během akce nedošlo k žádnému 
vážnějšímu zranění. 
„Především bych ocenil to, že 
celá soutěž proběhla v duchu 
fair play a myšlenek olympismu.  
Úžasná byla hrdost, s jakou děti 
reprezentovaly rodné kraje.  Cítili 

se jako skuteční reprezentanti. 
Po Rožnově a okolí jsme moh-
li potkávat barevné a vkusné 
stejnokroje, podle kterých jsme 
identifikovali účastníky jednotli-
vých krajů,“ dodal Josef Slovák.
Hry přilákaly celou řadu osobnos-
tí, například slavné sportovkyně 
Danu Zátopkovou nebo Olgu 
Charvátovou – Křížovou, kte-
ré společně zažehly olympijský 
oheň. „Trochu jsem se bála, že 
mi plamen zhasne, ale dopadlo 
to dobře,” svěřila se Zátopková. 
„Dětskou olympiádu považuji za 
výborný nápad. Mladí sportovci 
si vyzkoušeli pocit reprezentantů,” 
uvedla Charvátová – Křížová. (zd)

Kroměříž – Dobře rozehranou sezo-
nu mají basketbalisté Slavie Kro-
měříž. Ve druhé lize, skupině C, se 
pohybují na špičce tabulky. Pokud 
se v základní části soutěže umístí 
do čtvrtého místa, postoupí na 
finálový turnaj, který rozhodne o 
postupujícím do první ligy. 
Do třetí nejvyšší soutěže v České 
republice vstupovali kroměřížští 
basketbalisté především s cílem 

zachránit se. Plány můžou nako-
nec výrazně překročit, na postup 
ale nepomýšlí. „Jádro týmu tvoří 
naši odchovanci, pro které je 
tato soutěž ideální. Jinak se třeba 
budeme rozhodovat o několik let 
později, až nasbírají zkušenosti,“ 
uvedl trenér Slavie Jiří Král. Podle 
něj je navíc o postupujícím prak-
ticky rozhodnuto. „Do první ligy 
podle mě postoupí béčko Pros-

tějova. Pro finálový turnaj se ten-
to tým posílí o hráče, kteří nastu-
pují za A tým v nejvyšší soutěži. 
To rozhodne v jeho prospěch,“ 
vysvětlil svůj tip.
Letošní ročník druhé ligy, sku-
piny C, je nesmírně vyrovnaný. 
Hanáci těží ze zkušeností velké 
letní posily, pivota Jana Sitaře. 
„Naši mladíci vedle něj rostou,“ 
uvedl trenér Král.  (zd)

Basketbalisté Slavie Kroměříž zřejmě překročí plán

Zlín – Házenkářky Zlína budou s největší pravděpo-
dobností hájit příslušnost k interlize v baráži. Nezku-
šený tým je totiž mezi českými účastníky meziná-
rodní soutěže poslední a pokud se mu nepodaří ve 
zbývajících zápasech nelichotivé umístění vylepšit, 
bude čelit hrozbě sestupu. Vedení klubu je přesvěd-
čené, že i kdyby mladý tým musel do baráže, dokáže 
prvoligového protivníka porazit. „Máme zkušenosti 
z těžkých interligových zápasů, a to by mělo rozhod-
nout,” je přesvědčen předseda zlínského oddílu Petr 
Habrovanský. Pod nevydařenou sezonou se podle 
něj podepsala hlavně nezkušenost hráček. „A také 
velmi početná marodka,“ doplnil Habrovanský.  (zd)

Házenkáři se baráže nebojí

Zlínský kraj obsadil na olympiádě druhé místo. foto:  Studio77

CELKOVÉ POřADÍ
Kraj body
1 Liberecký kraj 295
2 Zlínský kraj 178
3 Moravskoslezský kraj 173
4 Praha 151
5 Středočeský kraj 95
6 Pardubický kraj 92
7 Jihočeský kraj 90
8 Královéhradecký kraj 86
9 Karlovarský kraj 79
10 Kraj Vysočina 77
11 Plzeňský kraj 76
12 Jihomoravský kraj 69
13 Ústecký kraj 32
14 Olomoucký kraj 31

Zlín – S cílem navázat na solidní podzim vstoupili fot-
balisté Tescomy Zlín do jarních prvoligových odvet. 
Po jejich skončení chtějí figurovat v horní polovi-
ně tabulky. Tým se chce opřít o vydařenou zimní 
přípravu. „Dosáhli jsme hodně slušných výsledků. 
Také mě těší, že se nám podařilo zabudovat do 
sestavy nové hráče,“ svěřil se trenér Pavel Hoftych.
Zlín chce předvádět líbivou hru a lákat tak fanouš-
ky na tribuny. „Přivítáme doma všechny favority, 
takže diváci se mají na co těšit,“ uvedl Hoftych. Jarní 
odvety budou důležité i pro druholigové uhersko-
hradišťské fotbalisty 1. FC Slovácko. Chtějí si v nich 
zajistit návrat do nejvyšší soutěže. (zd)

Zlín chce bavit fotbalem
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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:

Kdy byl dostavěn Baťův mrakodrap?

První cenou je volejbalový míč, dalšími 
cenami propagační předměty. Vyhrává 121. 

správná odpověď. Další ceny obdrží 4., 59., 
124.,192., 287. správná odpověď. Odpovědi 
posílejte na adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín 
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz. 
Jména všech výherců z tohoto čísla zveřejní-
me v květnovém vydání magazínu Okno do 
kraje a také na našich internetových strán-
kách www.oknodokraje.cz.

Výherci soutěže z lednového vydání: 
Krajský úřad má 444 zaměstnanců.

První cenu – zastřihovač vlasů vyhrává: Pavla 
Pavlačková – Valašské Klobouky. Permanent-
ku na Velkou Raču získávají: B. Zálešáková 
– Bánov, Jitka Hoglová – Holešov, Jindřiška 
Mazáčová – Horní Bečva, Mila Smidová – Kyjov, 
Marie Štecherová – Opařany. 
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Soutěžíme o DVD přehrávač 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 31.3. 2008. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: Ruční mixer – 230. došlá správná odpo-
věď, propagační 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: Přátelství je „tajenka č. 1“ lidského  „tajenka č. 2“.  Jan Werich
Výherci křížovky z lednového vydání: Hlavní cenu – sendvičovač vyhrává: Jana Mikulcová - Vlčnov. Propagační předměty získávají: Bohumila 
Ambrůzová – Uh. Brod, Romana Horčicová – Zlín, Jarmila Tomanová – Horní Lideč, Otto Mňaček – Brumov-Bylnice, Světlana Janušová – Vse-
tín, Antonín Pátík – Morkovice, Magda Halová – Vizovice, Jaroslav Pohořelický – Val. Meziříčí, Ludmila Klinkovská – Zlín, Kája Vaněk – Zlín.  
Tajenka zněla: Nejtěžší je odpovídat na mlčení. Camus 
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Vyhrajte v soutěži volejbalový míč 
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