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Vážení spoluobčané,
dnešní úvodník bych rád věnoval tématu komunikačních dovedností
Zlínského kraje s vnějším prostředím, tedy našimi partnery, firmami,
institucemi a především vámi občany. Již při svém nástupu do funkce
hejtmana jsem opakovaně zdůrazňoval naši základní prioritu: komunikovat, komunikovat, komunikovat.
Možná jste zaznamenali, že v tiráži vedle těchto řádků se v tomto čísle poprvé objevil certifikát kvality „Rated“ magazínu Okno do kraje.
Ten jsme získali v renomované soutěži Zlatý středník pořádané českým PR Klubem. Naše výroční zpráva za rok 2005 dokonce v tomto
měření získala hodnocení „Top Rated“ a umístili jsme se tak mezi nejúspěšnějšími a největšími firmami v zemi. O několik dnů dříve jsme
v rámci České republiky získali certifikát nejlépe komunikujícího krajského úřadu s médii a občany od
společnosti Westminster, jejíž šetření bylo součástí standardizovaného celoevropského průzkumu mezi
veřejnými institucemi. Můžeme se tedy srovnávat i s veřejnoprávními subjekty jiných evropských zemí.
Další dobrou zprávou byly v neposlední řadě výsledky utajeného výzkumu chování našich pracovníků
ke klientům, který vyhodnotil úroveň profesionálních i komunikačních dovedností našich zaměstnanců
jako vysoce kvalitní. Výsledky opět snesou srovnání se špičkovými firmami.
To je jen malý výčet „úspěchů“, kterých jsme na poli komunikace v posledních dnech a týdnech dosáhli. Pro mne je to také dokladem, že jsme se v této oblasti pustili správnou cestou. Od počátku svého
nástupu na pozici hejtmana totiž jednoznačně deklaruji, jak jsem již v úvodu uvedl, že komunikace
i otevřenost této instituce jsou jednou z našich základních priorit. Dokládá to také naše programové
prohlášení, které má oblast otevřenosti a komunikaci hned v úvodu. Dobrá komunikace totiž pomáhá
vytvářet partnerství a spojenectví, je základním předpokladem nalezení subjektů, které s námi chtějí
spolupracovat na rozvoji kraje. Je také důležitým nástrojem prosazování našich zájmů a lokálních politik v Praze a je to základní možnost, jak našim občanům sdělovat směr, kterým se v mnoha oblastech
správy kraje chceme ubírat.
Samozřejmě ne vše a vždy se v životě daří… Ale pokud spolu lidé a instituce otevřeně komunikují, vždy
je vytvořena platforma pro to, aby byl případný problém vyřešen a obě strany našly společnou řeč. A to
je přece podstata velké části lidské práce. Proto vám děkuji za spolupráci, náměty pro práci mou i mých
kolegů i přízeň, kterou nám i našemu magazínu věnujete.

SLOVO HEJTMANA
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AKTUÁLNĚ
▪ Historicky největší cvičení Krizového štábu Zlínského kraje a všech složek Integrovaného záchranného systému se uskutečnilo ve čtvrtek 19. dubna. Cvičení s názvem Benzen 2007 mělo za cíl praktické
prověření činností všech složek při přechodu od mimořádné události ke krizové situaci, kterou byl únik
nebezpečné látky při dopravní nehodě. Akce se uskutečnila v Loukově a Osíčku na Kroměřížsku.
▪ Ekokoutek pro školáky. Ekokoutek, který je tématicky zaměřen na třídění domovního odpadu, byl
v neděli 22. dubna otevřen v rámci oslav Dne Země v areálu ZOO Zlín. Součástí ekokoutku je labyrint,
jenž je zhotoven z recyklovaného plastu. Slouží zejména školním dětem, které si v něm mohou zábavnou hrou procvičovat logické myšlení.
▪ Každá policejní silniční kontrola ve Zlínském a Jihomoravském kraji bude spjata s dechovou zkouškou.
Rozhodlo o tom vedení jihomoravské policie, jelikož podle statistik usedá na jihu Moravy za volant stále
více opilých motoristů. Do trubičky dýchali dosud řidiči pouze při speciálních akcích zaměřených na odhalování podnapilých řidičů, nyní bude dechová zkouška následovat automaticky po předložení dokladů.
▪ První ročník módní soutěže pro začínající návrháře se uskuteční 9. května ve Zlíně. Soutěž nazvanou B-fashion připravují studenti Univerzity Tomáše Bati a je vyhlášena pro mladé návrháře oděvních
a obuvnických oborů. Studenti z většiny českých a slovenských vysokých a vyšších odborných škol
budou na přehlídce prezentovat své návrhy na zadaná témata, vyvrcholením celodenní akce bude udělení titulu Talent roku v kategorii oděvní návrhářství a design obuvi.
▪ Vlastní jednotku dobrovolných hasičů bude mít od července město Slavičín na Zlínsku. Dobrovolní hasiči budou na služebně držet pohotovost 24 hodin denně a jejich schopnost rychlého zásahu se
bude blížit profesionálním jednotkám. Dvanáctičlenná jednotka se bude střídat ve třísměnném provozu. Na služebně tak budou k okamžitému zásahu připraveni vždy čtyři hasiči, kteří budou schopni vyjet
k požáru do pěti minut od vyhlášení poplachu.
▪ Více než 17 milionů korun uvolní Zlínský kraj na další etapu oprav v Domově pro seniory v Rožnově
pod Radhoštěm. Modernizace více než 30 let starého objektu si dosud vyžádala investici okolo 15 milionů korun. Letošní krajské dotace jsou určeny především na zateplení objektů, výměnu dveří a oken.
Rekonstrukce, která plynule navazuje na první část oprav započatých v loňském roce, se uskuteční od
července do listopadu letošního roku. V první části se domov dočkal nové kuchyně, prádelny a výtahů.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Univerzita má kandidáta na rektora
Zlín – Kandidátem na nového rektora zlínské Univerzity Tomáše Bati zvolil akademický
senát děkana fakulty technologické Ignáce
Hozu. Ten dostal v tajném hlasování potřebných šestnáct hlasů. Po jmenování prezidentem Václavem Klausem vystřídá Hoza v čele
univerzity dosavadního rektora Petra Sáhu.
Ten dokončil své druhé tříleté volební období
a podle zákona už nemohl být znovu zvolen.
Na rozdíl od bývalého rektora má být Hozovo
funkční období prodlouženo na čtyři roky.
InfoBUS přiblíží Olomoucký kraj
Zlín – InfoBUS představující regiony Střední
Morava a Jeseníky jako ideální místo pro
aktivní dovolenou zavítá do Zlína 5. června
a zůstane tam po tři dny. Na palubě autobusu
přivítá kvalifikovaný personál všechny, kdo se
budou chtít o těchto dvou regionech dozvědět
například to, jaké kulturní a folklórní akce
Olomoucký kraj nabízí, které hrady a zámky
jsou pro návštěvníky v regionech otevřené,
nebo jak bohatá je tamější síť cyklostezek.
To všechno plus zdarma turistické brožury
a mapy bude čekat na občany, kteří zavítají na
palubu InfoBUSu.
Ve Vsetíně vznikne čtvrtý kruhový objezd
Vsetín – Nový kruhový objezd pomůže
zlepšit dopravní situaci ve vsetínské části
Ohrada, která patří k místům s nejhustším
provozem v celém Vsetíně. Objezd vznikne
v místě odbočení z ulice generála Klapálka,
kterou projede denně zhruba dvanáct tisíc
automobilů. Ve směru od Horní Lidče bude
zbudován zvláštní odbočovací pruh, který
odvede řidiče jedoucí k blízkým hypermarketům. Celkové náklady se odhadují na
sedm milionů korun, stavbu by město chtělo
mít hotovou v příštím roce.
V hostýnských vrších vznikly
nové naučné stezky
Kroměřížsko – Dvě naučné stezky, na nichž
se lidé seznámí například s významnými
druhy rostlin a živočichů, vznikly v minulém
měsíci v hostýnských vrších. Českomoravské
sdružení pro ochranu přírody pracovalo na
jejich zřízení téměř dva roky. Kratší stezka,
kterou ochránci nazvali Příroda hostýnských
vrchů, má osm zastavení, začíná pod křížovou
cestou na Svatém Hostýně a končí v Chvalčově. Její trasa je dlouhá 1700 metrů a je vhodná spíš pro začínající a méně zdatné turisty.
Druhá stezka je už náročnější, měří téměř 17
kilometrů a provede návštěvníky ekologicky
cennými územími, kde na jedenácti panelech
vysvětlí různé stupně jejich ochrany.
Hradiště opraví městské hradby
Uherské Hradiště – Část historických
městských hradeb opraví letos uherskohradišťská radnice. Ty jsou jednou z nejvíce zdevastovaných památek a podle mnohých jsou
navíc nebezpečné a ohrožují okolí. Celkové
náklady na opravu má radnice vyčíslené na
2,3 milionu korun, z toho 600 tisíc korun
získá město jako dotaci od ministerstva
kultury. První etapa oprav si vyžádá zhruba
1,2 milionu korun, druhá etapa, která se
uskuteční příští rok, přijde na zhruba 1,16
milionu. V budoucnu by se rozsáhlé opravy
měl dočkat také bývalý objekt věznice, který
je další velmi poničenou budovou ve městě.



Obce řeší, jak na neukázněné řidiče

Zlínský kraj – Snad ze všech statistik vyplývá, že nový silniční
zákon řidiče neuklidnil. Magistrát a radnice proto hledají způsoby, jak neukázněné motoristy
usměrnit.
Ve Zlíně zvolili cestu kamerového systému založeného na
úsekovém měření. Na pěti příjezdových cestách do krajského
města dokáží kamery v daných
úsecích vypočítat průměrnou
rychlost automobilu, vyfotografují poznávací značku vozu
i řidiče a pokud jelo auto rychle,
automaticky vyhotoví oznámení o přestupku.
Stejný princip měření rychlosti funguje také v Bánově na
Uherskohradišťsku. Kamerový
systém pořídil za 1,5 milionu
korun Zlínský kraj, protože
obec leží na silnici I. třídy míří-

cí na Slovensko a často se zde
stávaly vážné dopravní nehody.
O zřízení obdobného systému
uvažují také v samotném Uherském Hradišti. „Zatím si k těmto účelům pronajímáme radar,
do budoucna se ale myšlence
na vlastní kamery nebráníme,“
prozradila mluvčí radnice Petra
Vaďurová–Zemčíková. Námitky,
že takový systém je zásahem do
soukromí, podle ní neobstojí.
„Naopak spousta lidí nám dává
návrhy, kam bychom kamerové
body měli umístit,“ konstatovala tisková mluvčí.
Ostatní města ve Zlínském kraji řeší neutěšenou situaci spíše
nákupem radarů. Kroměřížská
městská policie má k dispozici
nový radar zabudovaný v automobilu a také dva orientační
měřiče umístěné na frekvento-

vaných komunikacích. „Navíc
v rámci projektu prevence kriminality bychom měli letos nakoupit další čtyři měřiče,“ poznamenal tiskový mluvčí kroměřížské
radnice Pavel Zrna.
Vlastní radary mají také například v Bystřici pod Hostýnem,
Napajedlích a Valašském Meziříčí. Zcela odlišný přístup k problematice
nezodpovědných
řidičů zvolili ve Vsetíně. Podle
vedení tamní městské policie
náleží dohled nad pořádkem
na silnicích policii státní. „Cílem
městské policie by neměla být
šikana motoristů, ale dohlížení
na pořádek ve městě,“ je přesvědčen ředitel vsetínských
strážníků Nikolaj Martinák.
Zatím o nákupu a používání
vlastního radaru proto ve Vsetíně ani neuvažují. 
(mij)

Dělníci si polepšili
Zlínský kraj – O dvanáct set
korun si loni v průměru polepšili zaměstnanci větších průmyslových firem sídlících ve
Zlínském kraji. Jejich příjem
se meziročně zvýšil o 6,8 procenta, takže se výše průměrné mzdy vyšplhala na 18.409
korun. Vyplývá to z informací
Českého statistického úřadu.
Nejvyšší plat měli pracovníci společností s výrobou
chemických látek, přípravků
a léčiv. Ti si měsíčně vydělali
23.280 korun. Hranici dvaceti
tisíc korun překročily mzdy ve
společnostech, které vyrábějí
stroje nebo plastové a pryžové výrobky. Nejméně brali
zaměstnanci firem, které zpracovávají usně. Ti měli průměrnou mzdu 13.104 korun. (mij)

Prezidenti České republiky a Slovenské republiky Václav Klaus a Ivan
Gašparovič se počátkem dubna setkali na dvoudenním jednání v největších moravských lázních - Luhačovicích. Spolu s manželkami se hlavy
států setkaly s občany Luhačovic a zúčastnily se také besedy se studenty
luhačovické střední školy. V Lázeňském divadle pak delegacím zahrál
houslový virtuos Václav Hudeček. Setkání uspořádal starosta Luhačovic
František Hubáček (na snímku vpravo). 
(red) foto Michal Kratochvíl

Nemocnicím ve Zlínském kraji krev zatím nechybí
Zlínský kraj – Nedostatek krve
nemáme, přesto nás každý nový
dárce potěší. I tak by se dala shrnout situace, která nyní ve Zlínském kraji panuje kolem dobrovolného dárcovství.
„Lidí, kteří jsou ochotni darovat krev, byl vždycky dostatek.
Navíc jich v poslední době přibývá,“ pochvaluje si zástupce
primářky transfúzního oddělení
uherskohradišťské nemocnice
René Kamrla.
V hematologickém a transfúzním oddělení vsetínské nemoc-
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nice darovalo loni krev 1554 lidí.
Letos jsou tamní lékaři zatím na
čísle 550. „S počtem dárců potíže
nemáme. Spíše bychom ale
potřebovali jejich registr omladit,“ podotkla mluvčí nemocnice
Jana Oborná.
Kroměřížská nemocnice zaznamenala v loňském roce přírůst
110 nových dárců. Podle primářky transfúzního oddělení
a hematologie Zdenky Hřebačkové ale chodí darovat krev
hlavně pravidelní dárci. „To je
pro transfúzní službu významné,

protože se tím snižuje riziko přítomnosti přenosných infekčních
chorob," uvedla Hřebačková.
Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
odebere ročně kolem osmi tisíc
vzorků. Aby nalákala nové dárce,
připojuje se pravidelně k akci
Daruj krev. Před lety dokonce
obdarovala každého příchozího
lahví nealkoholického piva. „Je
důležité získávat nové lidi. Proto zkoušíme motivovat občany
odměnou,“ komentovala to primářka transfúzního oddělení
Yvetta Stavařová. 
(mij)

TÉMA MĚSÍCE

Hrady a zámky v kraji lákají na novou sezonu
do nabídky akcí velmi podobná
té minulé. Buchlovický zámek
patří stále mezi nejnavštěvovanější zámky v České republice
a například v roce 2006 jej podle průzkumu Národního památkového ústavu navštívilo přes
sto čtyřicet tisíc lidí.

Kroměříž vede

Zámek Buchlovice.

foto: Pavel Kosek

V měsíci dubnu došlo nejen ve Zlínském kraji k zahájení další turistické sezony na hradech s zámcích. Zážitková turistika spojená
s návštěvou některé z tvrzí patří stále mezi oblíbené aktivity, a proto se hrady a zámky ve zlínském regionu těší značné oblibě. V únoru
roku 2006 bylo navíc v Kroměříži zřízeno územní pracoviště Národního památkového ústavu České republiky, takže si mnozí kasteláni slibují větší přísun peněz a důstojnější péči o svěřené objekty.
Zlínský kraj je charakteristický
mimo jiné přítomností mnoha hradů, zámků, tvrzí, zřícenin či podobných historických
objektů, jejichž návštěva bývá
oblíbeným celodenním programem. Hrady a zámky dnes
totiž poskytují kromě standardní prohlídkové nabídky také
návštěvu zajímavých expozic,
koncertů nebo dalších kulturně-společenských akcí.

Buchlov a Buchlovice
stále oblíbené
Velkou změnou prošel například oblíbený buchlovský hrad,
který byl založen ve 13. století
jako obranná pevnost a správní
středisko oblasti. Turisté mohou

v nadcházející sezoně využít
nově hned tří prohlídkových
okruhů. „Standardní velký okruh
zůstal, přibyl navíc ještě kratší
okruh v délce pětačtyřicet minut
a další okruh v podobě samostatného výstupu na věž,“ informoval kastelán hradu Rostislav
Jošek. Správa hradu Buchlov připravuje také patnáct kulturních
akcí, z nichž první byla zahájena na Velikonoce a poslední
se uskuteční kolem svátku sv.
Štěpána v prosinci. Vzhledem ke
zvýšení počtu okruhů na hradě
Buchlov muselo dojít k mírnému
zvýšení vstupného.
Na zámku Buchlovice naopak
k žádným větším změnám
nedošlo a právě zahájená turistická sezona bude alespoň co

Jednoznačně nejnavštěvovanějším zámkem ve Zlínském
kraji je arcibiskupský zámek
v Kroměříži, s přilehlou Květnou zahradou. V kroměřížském
zámku prošly alespoň částečnou rekonstrukcí téměř dvě třetiny objektů, nově byla zřízena
například štuková místnost na
nádvoří. „Zajímavým lákadlem
by mohla být možnost konání
svatebních obřadů v Manském
sále či na jiném místě podle
dohody. Dříve se novomanželé
mohli na zámku za poplatek
pouze vyfotit,“ uvedla průvodkyně kroměřížského zámku
Marie Hanáková a doplnila, že
zámek v Kroměříži bude hostit
mnoho zajímavých kulturních
akcí včetně různých koncertů. Arcibiskupský zámek, který
v loňském roce navštívilo přes
sto padesát tisíc lidí a zámek se
tak stal pátým nejnavštěvovanějším zámkem v České republice, je sídlem nově zřízeného
územního pracoviště českého
památkového ústavu pro celý
Zlínský kraj.

Zámek Vizovice
čeká rekonstrukce kaple
Zámek, postavený ve francouzském stylu Ludvíka XVI. a obklopený francouzským parkem,
který přechází ve spodní části

v anglickou zahradu, patří mezi
dominanty zlínského regionu.
„Kromě asi patnáctky kulturních událostí, které se budou
na zámku konat, můžeme návštěvníkům nabídnout i zcela
nový výstavní prostor,“ řekla
Jana Pluhařová, kastelánka
zámku. V současné době probíhají vnitřní úpravy v budově
předzámčí, kam by se měla přesunout zámecká čokoládovna.
„Asi nejdůležitější informací pro
návštěvníky zámku je, že letošní rok bude na dlouhou dobu
poslední možností k návštěvě
zámecké kaple. Ta vstoupí příští
rok do zásadní restaurátorské
rekonstrukce,“ doplnila kastelánka Pluhařová.

Pískované sklo ve
Valašském Meziříčí
Některé prostory valašskomeziříčského zámku Kinských,
postaveného až na počátku 19.
století, prošly před zahájením
turistické sezony malířskou
úpravou. „Jinak jsme prováděli
běžnou restaurátorskou údržbu,“ shrnula pokladní zámku
Anna Dostálová. Zajímavým
počinem je například instalace
výstavy uměleckého pískovaného skla v Malém komorním
sále zámku.
Zlínský kraj, charakteristický
svou rozmanitostí, nabízí návštěvu mnoha dalších památkových objektů. O přízeň turistů tak budou usilovat také
kasteláni v Brumově, Napajedlech, Chropyni, Rožnově pod
Radhoštěm, Vsetíně, Hluku,
Bojkovicích i na dalších místech
regionu.
(don)
INZERCE
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Často se vám pletou pojmy jako krajský úřad, regionální samospráva, krajské zastupitelstvo, přenesená působnost a podobná označení? Pro snadnější orientaci vám
v tomto vydání Okna do kraje přinášíme základní informace o orgánech Zlínského kraje, pokusíme se objasnit vztah krajského úřadu k politické reprezentaci a také vztah
kraje k obcím. V tabulce potom najdete užitečné kontakty na odbory krajského úřadu.

Krajský úřad nebo kraj
Krajský úřad je jedním z orgánů kraje. Právní subjektivitu (vlastní IČ) má Zlínský kraj,
nikoliv krajský úřad. Pouze Zlínský kraj může
tedy uzavírat smlouvy či poskytovat dotace.
Krajský úřad vše „jen“ připravuje a zpracovává. Hlavními orgány Zlínského kraje jsou
zastupitelstvo, rada, hejtman a krajský úřad
(viz schema).
Pokud se hovoří o regionální samosprávě, má se na mysli kraj, místní samosprávu
představují obce. Politickou reprezentaci
kraje tvoří zastupitelstvo v čele s hejtmanem a radou, kteří určují směr, kterým se
bude kraj po celé volební období ubírat.
Krajský úřad pak vše na základě rozhodnutí
zastupitelstva a rady realizuje.
Zastupitelstvo Zlínského kraje je nejvyšším orgánem samosprávy. Má 45 členů a je
voleno na čtyřleté funkční období. Členové volí ze svého středu devítičlennou radu
kraje, kterou tvoří hejtman, jeho náměstci
a další členové. Každý člen rady má svěřeno
zabezpečování konkrétních úkolů v jednotlivých oblastech (investice, školství, kultura
apod.). Zastupitelstvo zasedá minimálně
jednou za tři měsíce a jeho jednání jsou
veřejná. Zastupitelstvu je ze zákona vyhrazeno například předkládat návrhy zákonů
Poslanecké sněmovně, předkládat návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních
předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky
kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, schvalovat programy rozvoje, zajišťovat jejich realizaci, schvalovat koncepce
rozvoje cestovního ruchu na území kraje,
stanovit rozsah základní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozhodovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat rozpočet
kraje a závěrečný účet kraje, zřizovat a rušit
příspěvkové organizace, zakládat obchodní
společnosti, zřizovat výbory atd., dále rozhodovat o majetkoprávních úkonech: nabytí a převod nemovitých věcí, poskytování
dotací obcím, poskytování dotací jiným
subjektům nad 200 tisíc Kč atd.
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Rada Zlínského kraje je výkonným orgánem
kraje v oblasti samostatné působnosti. Rada
připravuje návrhy a podklady pro jednání
zastupitelstva, je jí vyhrazeno zabezpečovat
a kontrolovat hospodaření podle schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat vedoucí
odborů, zřizovat komise rady, vydávat nařízení kraje, rozhodovat o některých majetkoprávních úkonech atd. Rada Zlínského kraje
má 9 členů (zvolených zastupitelstvem) a tvoří ji: hejtman, náměstci hejtmana a členové
rady. Schůze rady jsou dle zákona neveřejné.
Hejtman Zlínského kraje zastupuje kraj
navenek. Úkony, které vyžadují schválení
zastupitelstva, případně rady, může hejtman
provést jen po jejich předchozím schválení.
Hejtman jmenuje a odvolává ředitele krajského úřadu (se souhlasem ministra vnitra),
zřizuje na základě zmocnění v zákoně zvláštní orgány, odpovídá za informování občanů
o činnosti kraje apod. Hejtman svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady.
Krajský úřad Zlínského kraje plní úkoly
v samostatné působnosti, které mu uloží rada
a zastupitelstvo, pomáhá v činnosti výborů
zastupitelstva a komisí rady. Krajský úřad se
člení na odbory a oddělení. V jeho čele stojí
ředitel krajského úřadu, jenž je za plnění úkolů krajským úřadem odpovědný hejtmanovi.
Vztah Zlínského kraje a všech 304 obcí na
jeho území je rovnoprávný, kraj není jejich
nadřízeným. Každá obec je podobně jako
kraj samostatně spravována zastupitelstvem
obce a orgány kraje mohou do jejich samostatné působnosti zasahovat jen vyžaduje-li
to ochrana zákona. Do samostatné působnosti obcí a krajů patří zejména nakládání
s vlastním majetkem. To však již neplatí pro
působnost přenesenou, tedy činnosti, které
na orgány kraje a obcí přenesl stát zákonem
(např. stavební řízení, živnostenská oprávnění). Zde se již orgány obcí musí řídit pokyny
nadřízených orgánů, kterými jsou orgány kraje a příslušná ministerstva.

Kontakty na krajský úřad
adresa: třída T. Bati 21, 761 90 Zlín,
tel. 577 043 111, fax: 577 043 202,
e-mail: posta@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
Ředitel krajského úřadu: Ing. Vladimír
Kutý, tel. 577 043 200,
e-mail: vladimir.kuty@kr-zlinsky.cz
Odbor Kancelář hejtmana, vedoucí PhDr.
Stanislav Minařík, tel. 577 043 110,
e-mail: stanislav.minarik@kr-zlinsky.cz
Odbor Kancelář ředitele, vedoucí Mgr.
Pavel Hrubec, MBA, tel. 577 043 205,
e-mail: pavel.hrubec@kr-zlinsky.cz
Odbor ekonomický, vedoucí Ing. Michal
Hanačík, tel. 577 043 630,
e-mail: michal.hanacik@kr-zlinsky.cz
Odbor investic, vedoucí Ing. Milan Hudec,
tel. 577 043 870,
e-mail: milan.hudec@kr-zlinsky.cz
Odbor právní a Krajský živnostenský úřad,
vedoucí Mgr. Renata Navarová, tel. 577 043
550, e-mail: renata.navarova@kr-zlinsky.cz
Odbor tiskový, vedoucí Mgr. Patrik Kamas,
tel. 577 043 190,
e-mail: patrik.kamas@kr-zlinsky.cz
Odbor dopravy a silničního hospodářství, vedoucí Ing. Emilie Slavíková, tel. 577
043 500, e-mail: emilie.slavikova@kr-zlinsky.cz
Odbor kultury a památkové péče,
vedoucí Ing. Aleš Hudský, tel. 577 043 600,
e-mail: ales.hudsky@kr-zlinsky.cz
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
vedoucí Ing. Vladimír Zejdl, tel. 577 043
300, e-mail: vladimir.zejdl@kr-zlinsky.cz
Odbor strategického rozvoje kraje,
vedoucí Ing. Ivan Matulík, tel. 577 043 400,
e-mail: ivan.matulik@kr-zlinsky.cz
Odbor řízení dotačních programů,
prozatím bez vedoucího
Odbor školství, mládeže a sportu,
vedoucí Mgr. Petr Pavlůsek, tel. 577 043 700,
e-mail: petr.pavlusek@kr-zlinsky.cz
Odbor územního plánování a stavebního
řádu, vedoucí Ing. Alena Miklová, tel. 577
043 450, e-mail: alena.miklova@kr-zlinsky.cz
Odbor životního prostředí a zemědělství, vedoucí RNDr. Alan Urc, tel. 577 043
350, e-mail: alan.urc@kr-zlinsky.cz
Útvar interního auditu, vedoucí Ing.
Jarmila Háblová, tel. 577 043 280,
e-mail: jarmila.hablova@kr-zlinsky.cz

Připravila Bc. Eva Kočičková, Oddělení organizační KÚ ZK

ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Krajský úřad v souvislostech

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
UDĚLALI JSME...

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Rada schválila další investice
do dopravní infrastruktury
Zlín – Dva investiční záměry
na krajských komunikacích za
téměř 10 milionů korun schválila krajská rada. Jde o provedení
díla silnice III/05018 v Buchlovicích, kde bude vybudována
opěrná zeď za zhruba 7,1 milionu korun, ta nahradí dosavadní
již nevyhovující opěrnou stěnu. Druhou investicí je oprava
sesuvu způsobeného loňským
táním na silnici III/4893 v Trnavě za 2,7 milionu korun.
Hejtman uvedl do funkce
nové členy statutárních orgánů Krajské nemocnice T. Bati
Zlín – Nové členy představenstva Krajské nemocnice Tomáše Bati Miroslava Kundzfelda,
Bohumila Janíka a nového člena
dozorčí rady Lubomíra Doležala oficiálně uvedl do funkcí
hejtman Zlínského kraje Libor
Lukáš, zároveň jim předal jmenovací dekrety.
Stalo se tak na základě rozhodnutí rady kraje jako jediného
akcionáře společnosti, která zároveň z představenstva
odvolala Bohuslava Škubala
a Ladislavu Martincovou, stejně
jako Jiřího Čunka z dozorčí rady.
Odcházejícím členům statutárních orgánů hejtman poděkoval za jejich dosavadní práci.

V rožnovském domově pro
seniory se uskuteční další část
rekonstrukce
Zlín – Investiční záměr na druhou
etapu rekonstrukce Domova pro
seniory Rožnov pod Radhoštěm
za více než 17 milionů korun
schválili krajští radní. V rámci
rekonstrukce dojde k zateplení
objektů včetně výměny dveří,
oken a dalších částí.
Rekonstrukce, která plynule
navazuje na první část oprav
zařízení, by měla proběhnout
od července do listopadu letošního roku.
Na primární prevenci sociálně
patologických jevů ve školách
půjde téměř 840 tisíc korun
Zlín – Rozdělení částky téměř
840 tisíc korun v rámci Programu na podporu aktivit v oblasti primární prevence sociálně
patologických jevů u dětí a mládeže schválila krajská rada. Projekty byly předkládány v rámci
části programu zaměřené na
Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními neziskovými
organizacemi.
Program slouží k celkové podpoře primární prevence na školách a dostává do povědomí, že
tato oblast není záležitostí jen
výchovných poradců, ale celých
pedagogických sborů.

Zlínský kraj získal ceny za komunikaci

Zlín, Praha – Zlínský kraj uspěl se
svými tiskovinami v prestižní soutěži firemních prezentací a publikací Zlatý středník. Výroční zpráva
Zlínského kraje za rok 2005 získala ocenění vysoké profesionální
úrovně TOP Rated a měsíčník pro
občany Okno do kraje ocenění
profesionální úrovně Rated. Udělené certifikáty převzal v pražském
Divadle Archa tiskový mluvčí kraje
Patrik Kamas.
„Ocenění za kvalitní zpracování výroční zprávy a periodika
Okno do kraje je dalším uznáním
v oblasti komunikace kraje s občany, médii a institucemi. Otevřenost
instituce je totiž jednou z priorit jejího vedení a ceny získané
v posledních dnech dokazují, že

je tento záměr naplňován také
v praktickém životě,“ uvedl krajský
mluvčí s tím, že Okno do kraje má
nyní nárok na označení Rated, které bude formou razítka zveřejněno
na třetí straně magazínu.
Vyhlašovatelem pátého ročníku
soutěže Zlatý středník, ve kterém
odborná porota posuzovala téměř
170 přihlášených titulů, byl PR Klub.
Další ocenění v oblasti komunikace získal kraj v celostátním šetření
mezi 256 českými a moravskými
úřady; mezi krajskými úřady si vedl
dokonce nejlépe. Několik úspěchů
již sklidily také tiskoviny zaměřené
na propagaci cestovního ruchu,
které realizuje v rámci projektu
Společná propagace turistických
oblastí Zlínského kraje oddělení
cestovního ruchu krajského úřadu.

Muzejní pas
Na oslavu letošního Mezinárodního dne
muzeí připravily kulturní organizace Zlínského
kraje spolu s odborem kultury a památkové
péče představení společného projektu, který
se jmenuje „Muzejní pas“. Malá slavnost se
uskuteční na zlínském zámku ve výstavních
prostorách Muzea jihovýchodní Moravy
v pátek 18. května 2007.
Na projektu spolupracují: Muzeum regionu
Valašsko ve Vsetíně, Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti, Muzeum Kroměřížska,
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně,
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
Hvězdárna Valašské Meziříčí a Krajská knihovna
Františka Bartoše.
Muzejní pas se bude prodávat za 40 korun
a jeho součástí bude brožurka „Zlínský kraj
a jeho kulturní organizace“, kde je schematická
mapka s přehledem objektů, stručnými
informacemi o zúčastněných institucích, adresy
a kontakty, včetně provozních dob a barevné
fotografie pro usnadnění rozhodování.
Muzejní pas umožňuje dva vstupy s padesátiprocentní slevou do níže uvedených objektů
a navíc – jedno dítě do 15 let v doprovodu
osoby se vstupenkou na muzejní pas má vstup
zcela zdarma.

Muzejní pas se vyplatí prakticky již při návštěvě
tří až čtyř expozic, tedy nejen těm, kteří chtějí po
kraji putovat, ale i obyvatelům kraje, zejména
občanům větších měst. V dosahu městské
dopravy ve Zlíně je příležitostí k návštěvě
(včetně knihovny) více než deset – z toho se
vstupným a tedy s úsporou sedm. V dosahu
městské dopravy v Uherském Hradišti (od
Kunovic po Staré Město) je podobných
možností šest (se vstupným čtyři).
Ani po využití slev neztrácí pas svou hodnotu.
Může se stát nejen zajímavým suvenýrem, ale
lze ho do konce roku také vyměnit za knihu
„Muzea a galerie Zlínského kraje“, která byla
vydána ke společné výstavě pětice krajských
muzejních institucí v Národním muzeu v Praze.
Pokud držitel odevzdá do konce roku 2007 na
některé z pokladen Muzejní pas s minimálně
sedmi označenými vstupy (a popřípadě připojí
stručný názor na pas či na aktivity zúčastněných
institucí), získá jinak neprodejnou barevnou
publikaci Muzea a galerie Zlínského kraje, v níž
je nejen historie krajských muzeí, ale i základní
profily jejich sbírkotvorné činnosti.
Tomáš Mikulaštík,
odbor kultury a památkové péče KÚ ZK

Seznam zúčastněných institucí
a přístupných objektů ve Zlínském kraji
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
1. Vsetín – zámek
2. Vsetín – hvězdárna
3. Valašské Meziříčí – zámek Kinských
4. Valašské Meziříčí – lapidárium Trojice
5. Lešná u Valašského Meziříčí – zámecký areál
Hvězdárna Valašské Meziříčí
6. Valašské Meziříčí – areál hvězdárny i
programy
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
7. Uherské Hradiště – hlavní budova
8. Uherské Hradiště – galerie
9. Staré Město – Památník Velké Moravy
10. Topolná – soubor lidových staveb
11. Uherské Hradiště – Sady, NKP
12. Staré Město – Špitálky, NKP
13. Modrá u Velehradu – NKP
14. Kunovice – letecké muzeum
Muzeum Kroměřížska
15. Kroměříž – muzeum
16. Chropyně – zámek
17. Rymice u Holešova – tvrz
18. Rymice u Holešova – památky lidového
stavitelství
19. Velké Těšany – větrný mlýn
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Dbáme na vstřícnost a profesionalitu zaměstnanců
Bezesporu nejvýznamnější veřejnoprávní institucí působící na území Zlínského kraje je krajský úřad. Ten má dvojí funkci: v přenesené působnosti vykonává v regionu
státní správu v rozsahu stanoveném zákonem, protože má ve své kompetenci celé
spektrum odvolací činnosti vůči „prvoinstančním orgánům“, tedy vůči obcím a městům. Stále silněji se však krajský úřad profiluje jako výkonný orgán krajské samosprávy, čili jako instituce, která podstatnou měrou ovlivňuje život regionu podle vizí,
jaké určuje volená samospráva - krajská rada a krajské zastupitelstvo. Právě demokraticky zvolená regionální vláda se totiž čím dál tím výrazněji stává motorem rozvojových změn, které se v samosprávném území začínají odehrávat. Krajský úřad,
který sídlí ve zlínském Baťově mrakodrapu, představuje bezesporu nepřehlédnutelnou instituci, která se svými zhruba 420 zaměstnanci ovlivňuje činnost téměř dvou
set příspěvkových organizací a obchodních společností, v nichž je zaměstnáno přibližně 16 000 lidí. Fakticky se tak účastní také správy majetku v hodnotě zhruba
19 miliard korun. Ředitelem krajského úřadu je již od roku 2001 Ing. Vladimír Kutý.

Pane řediteli, krajský úřad vykonává funkci samosprávnou a současně je jakousi
prodlouženou rukou státu do území regionů. Není v tom rozpor?
Praxe postupně ukazuje, že tento model je
vyhovující, protože všechny kraje, ale také
obce a města dnes plní svou úlohu velmi
dobře. Zatímco samosprávná složka má
regiony rozvíjet, prostřednictvím výkonu
státní správy se ve správním území udržuje
řád a pořádek. Obojí je samozřejmě důležité,
faktem je, že stále větší důraz je postupně kladen na samosprávnou oblast, což
s sebou nese nároky na lidi – jejich odbornost, kreativnost, znalosti - tedy dynamické a tvořivé osobnosti, které by měly bořit
mýty o nevstřícných úřednících s razítky.
Dnes krajský úřad disponuje mnoha vynikajícími odborníky, kteří jsou schopni spolu
s krajskou politickou reprezentací garantovat rozvoj regionu s ohledem na hlediska
ochrany životního prostředí a další aspekty a zároveň tomuto kraji zprostředkovat
využití externích finančních zdrojů, především z fondů Evropské unie, ale i jiných.
Mohl byste uvést nějaký příklad schopnosti úředníků přinášet regionu peníze?
Ze všech realizovaných či probíhajících
projektů vzpomenu alespoň některé. Ve
spolupráci s obcemi kraje bylo zřízeno asi
150 míst veřejně přístupného internetu
v obcích a knihovnách za 14 milionů korun,
do oblasti energetiky směřovaly projekty
z iniciativy přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA v celkovém objemu 82 milionů
korun – především k zavedení efektivního
hospodaření s energiemi v některých školách a objektech sociálních služeb. Na podporu cestovního ruchu, vzdělávání či podnikání jsou realizována grantová schémata
v objemu 350 milionů korun, na přípravu
subjektů, které budou čerpat prostředky
z evropských fondů v současném plánovacím období 2007-2013, je realizován projekt v hodnotě 32 milionů korun.
To jsou však pouze skromné začátky, velkou
výzvou je právě současné plánovací období
2007-2013, ve kterém má být ročně ve Zlínském kraji z evropských fondů investováno
přibližně 4,5 miliardy Kč.
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Instituce, jakými jsou krajské úřady, se
v zahraničí těší velké prestiži a vážnosti.
Je tomu tak i u nás?
Zřejmě bychom našli země, kde se krajským
úřadům a podobným institucím celospolečensky dostává daleko větší vážnosti nežli
těm našim, ale to nepovažuji za zásadní. Za
důležitější považuji skutečnost, že prestiž
krajů a krajských úřadů u nás vzrůstá - a to
nejen stále dalšími úkoly, které na kraje přenáší stát, ale především schopností cíleně
rozvíjet území v celém spektru služeb, které
občan oprávněně očekává.
Krajské úřady k tomu mají předpoklady,
neboť jsou konstituovány jako moderní
instituce prakticky na zelené louce bez
starých zátěží a jsou budovány v souladu
s představami krajských politiků tak, aby
byly schopny realizovat jejich ambiciózní
plány ve prospěch regionu. Krajští úředníci, kteří dnes zajišťují správní řízení, jsou
spíše v postavení soudců, než úředníků,
a ti, kteří se zabývají samosprávnými úkoly,
jsou povětšinou projektovými manažery.
Obojí vyžaduje vysokou odbornost a profesionalitu. Proti tomu stojí náš národní zvyk
pohlížet na úředníka jako na neochotného
a líného komplikátora. Tento hluboce zarytý
názor je pravidelně podporován medializací některých problémových kauz, ale ještě
nikdy nebylo poukázáno na statisíce úkonů
provedených hladce a správně ke spokojenosti občanů.
Kladete důraz na „klientský přístup“
k občanům a k partnerům? Mohl byste přiblížit, co si pod tímto pojmem představit?
Klientský, nebo chcete-li zákaznický přístup
tomu všemu dává smysl. Začíná to u zdánlivých maličkostí, jakými jsou pozdrav,
úsměv, vstřícnost a zájem, přes sdělování
informací a nabídku možností, odborně
zodpovězené dotazy, profesionálně odvedené případy, až po realizované náročné
projekty, v nichž jde o velké peníze pro
region. Naším zaměstnancům vštěpuji, že
není žádný důvod k tomu, aby se krajský
úřad choval jinak, než například kterákoliv
jiná firma – tedy aby se práce zaměstnanců pravidelně hodnotila, byly stanovovány
cíle a sledovalo se jejich plnění.

Klienti krajského úřadu jsou jednou
z našich nejvýznamnějších cílových skupin.
Ve vstupních halách krajského sídla mají
dokonce možnost vyjádřit se ke své zkušenosti s návštěvou úřadu v dotaznících. I to
je jeden ze způsobů, jak nám občané-klienti
mohou poskytnout cennou zpětnou vazbu,
abychom mohli naše služby zkvalitňovat ve
prospěch veřejnosti.
Snažíme se nedělat pouze věci správně,
ale dělat správně správné věci, tedy takové, které jsou prospěšné našim klientům
- občanům.
Je to zatím spíše ideál, k němuž se chcete přiblížit, nebo se lze už v tomto směru
pochlubit i konkrétními, hmatatelnými
výsledky?
Jistě je to především ideál, vize, ke které
se snažíme přibližovat – možná pomalu,
často klopotně a bolestně, ale s odhodláním. A jestli máme mimo pocitů i konkrétní
výsledky? Ano. Kromě toho, že nás zatím
kladně hodnotí naši odborní nadřízení
(tedy ministerstva), kromě pozitivních ohlasů z řad starostů, partnerů i jednotlivých
občanů, nás pozitivně „známkují“ i některé nadregionální autority. Jen za poslední
tři měsíce jsme obdrželi dvě ocenění: jako
jediná veřejná instituce v České republice
jsme na Národní konferenci kvality v Liberci získali první místo v kategorii krajských
úřadů, uznání se nám dostalo za komunikaci s veřejností a sdělovacími prostředky
od mezinárodní společnosti WESTMINSTER,
která realizuje evropský výzkum komunikace úřadů s občany.
Specializovaná agentura na našem úřadě
rovněž zkoumala úroveň chování úředníků
metodou „utajených nákupů“, jejímž smyslem je sledovat přístup zaměstnanců ke
klientům. Výsledky zjištěné na našem úřadě
jsou podle závěrů agentury srovnatelné, ba
dokonce předstihují požadavky kladené na
zaměstnance bank, pojišťoven a podobných komerčních institucí. Nejvýznamnějším oceněním ale určitě bude pocit našich
občanů, že ve Zlínském kraji se jim žije dobře také díky kraji a krajskému úřadu.
Helena Mráčková

INFORMACE

Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje

Stejně jako v loňském roce přináší Okno do kraje souhrnný přehled zásahů jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému
Zlínského kraje, z něhož je patrné, jak se v našem regionu v roce 2006 vyvíjela práce hasičů, zdravotnické záchranné služby i policie.

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
V roce 2006 vyjížděli profesionální hasiči v kraji k 3562 událostem, což je nejvíce zásahů od
povodní v roce 1997. Největší
podíl na vzrůstu výjezdů nastal
v oblasti živelných pohrom
a vlivem sněhových kalamit na
počátku minulého roku. Nárůst
byl zaznamenán také v oblasti
technických zásahů, a to především kvůli povodním na Zlínsku
a Uherskohradišťsku. Na druhém
místě sledovaných skupin zásahů byly pomoci po dopravních
nehodách. I zde došlo k nárůstu
oproti roku 2005. Očekávaný
pokles dopravních nehod v souvislosti se zákonem o provozu
na pozemních komunikacích tak

Připravil Ing. Robert Pekaj, odd. pro zvláštní úkoly kanceláře hejtmana.

Činnost HZS ZK

hasiči v praxi vůbec nepoznali.
V oblasti požárů byl zaznamenán
pokles celkových zásahů. Hasiči
zaregistrovali o čtyřiasedmdesát
výjezdů méně než v roce 2005.
Výrazný pokles nastal u tzv. žňových požárů, a to především vlivem příznivého počasí, ale bylo
také méně požárů budov. V roce
2006 zemřely při požárech celkem
tři osoby. To je o šest osob méně
než v roce 2005. Při požárech se
podařilo hasičům včas evakuovat 391 osob, 8 osob bylo při
požárech hasiči zachráněno a 39
osob bylo plameny a kouřem
zraněno. U zásahů se při likvidaci
požárů zranili čtyři profesionální a
tři dobrovolní hasiči.
KM

okres
UH
VS

ZL

celkem
kraj

le se předpokládá posilování
sítě výjezdových stanovišť tak,
aby byl naplněn patnáctiminutový zákonný limit mezi přijetím tísňové výzvy a počátkem

ošetření pacienta, neboť stále
zbývá asi 10 procent lokalit, kde
se nedaří tento čas naplnit, především v případě nepříznivých
povětrnostních podmínek.
KM

okres
UH
VS

Počet výjezdů ZZS

7950

6951

Počet volání na linku 155
Počet ošetřených osob celkem
– z toho úrazy
– z toho podnapilé osoby
Stavy neslučitelné se životem

7860
7987
1619

Činnost ZZS ZK

ZL

celkem
kraj

10035

11872

36808

-

12990

107913

128763

7031

10007

11835

36860

1603

1979

3055

8256

184

168

318

788

1458

169

189

238

444

1040

Policie ČR
Ve Zlínském kraji má v posledních letech počet oznámených
trestných činů sestupnou tendenci. Oproti roku 2005 se celkový počet snížil o více než tři stovky případů. Obecná kriminalita,
pod níž patří majetková, násilná
nebo mravnostní trestná činnost,
a běžného občana se asi týká nejvíce, rovněž zaznamenala výrazný
pokles. V rámci kraje klesl téměř
o polovinu počet nejzávažnějších

trestných činů, kterými jsou vraždy. Nárůst této násilné trestné
činnosti zaznamenali pouze na
Uherskohradišťsku. V okrese Kroměříž markantně poklesl počet
vloupání do rodinných domů,
chat a rekreačních objektů,
v okrese Vsetín se zase podařilo
výrazně snížit počet loupežných
přepadení, a to o více než jednu
polovinu. Ve všech okresech se
snížil počet odcizených vozidel.

Počet výjezdů HZS

759

719

1081

1003

3562

Počet zásahů u požárů
Počet zásahů u dopravních nehod
Počet zásahů při živelních pohromách
Počet zásahů při úniku nebezp. látek
Počet zásahů při technických haváriích

119

144

165

205

633

176

147

217

201

741

74

68

72

78

292

22

23

40

36

121

322

277

514

398

1511

46

60

73

85

264

40
13

196
15

301
6

23
25

560
59

15 025

23 502

14 524

40 707

93 758

Počet vražd

1

3

13 618 143 821 27 116 301 882

486 437

Počet loupeží
Počet krádeží vloupáním do bytů
Počet krádeží vloupáním do RD
Počet krádeží vloupáním do chat
Počet kapesních krádeží

22
14

Počet krádeží automobilů
Počet dopravních nehod
Počet úmrtí při dopravních nehodách
Počet zranění při dopravních nehodách

Počet planých poplachů
Počet evakuovaných osob
Počet zachráněných osob
Škody způsobené požáry (tis. Kč)
Uchráněné hodnoty (tis. Kč)

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje
Záchranná služba zaznamenala v roce 2006 opět významný
nárůst počtu výjezdů, a to o 10
650, zvýšil se počet ošetřených
pacientů (o 1802) i počet tísňových výzev (o 5 831).
Aby se s touto situací záchranka

vypořádala, bylo nutno posílit
síť výjezdových stanovišť především na Zlínsku, kde byl zaveden tzv. rendez-vous systém,
dále byl rozšířen provoz RZP
posádky ve Valašských Kloboukách na 24 hodin denně. I nadá-

Činnost Policie ČR ve ZK

okres
UH
VS

ZL

celkem
kraj

1

2

7

22

17

32

93

9

14

36

73

24

48

30

74

176

36

30

93

28

187

9

51

19

238

317

55

36

71

93

255

1287
6
301

1837
13
328

1986
8
308

2794
8
479

7904
35
1416

KM
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ROZHOVOR
Ernest Bokroš
▪ narozen 25. 8. 1959 v Karviné

▪ ženatý, synové Lukáš a Tomáš, bydlí
v Trenčíně
▪ velmi úspěšný a uznávaný hokejový
trenér, s reprezentací Slovenska vyhrál
MS v Petrohradu, získal extraligové
mistrovské tituly se Zvolenem,
Slovanem Bratislava a Zlínem, třikrát
triumfoval s juniory Trenčína
▪ hokejisty HC Hamé dovedl
k premiérovému mistrovskému titulu
hned v první sezoně ve Zlíně
▪ zájmy: tenis, příroda, procházky
s německým ovčákem Nasťou
Ernest Bokroš.

foto: Michal Vlček

▪ neholduje sběratelství, říká, že by nikdy
neřadil do alba známky

Ernest Bokroš: Příští sezona může být těžká
Pane trenére, sezona pro hokejisty HC
Hamé skončila. Jaká byla?
Myslím, že jsme s týmem předvedli maximum, co bylo v našich silách. V základní části jsme skončili pátí, stejné místo nám patří
i v konečném hodnocení. Ve čtvrtfinále play
off nás vyřadila Sparta, tedy tým, který nám
dlouhodobě nesedí. Pořád mě mrzí, že jsme
narazili právě na ni, přes jiné celky bychom
měli větší šanci postoupit. Zvláště proto,
že hráči měli parádní formu, hráli hokej na
hranici svých možností. Spartě jsme proto vzdorovali více než v semifinále Liberec.
Při hodnocení sezony mě také těší, že jsme
dali velký prostor mladým hráčům. Nejen
na papíře, ale i na ledě. Byli jsme po Vsetíně
týmem, který dával mladým hráčům nejvíce
prostoru z celé extraligy. Pro klub je to do
budoucna jen dobře.
Ve Zlíně jste získal titul, druhé místo,
v posledních dvou sezonách jste ale vypadli ve čtvrtfinále play off. Mrzí vás to?
Hodně. Chtěl jsem získat ještě minimálně
bronz, aby sbírka medailí pro klub byla kompletní. Jenže dvakrát nám plány překazila silná
INZERCE
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Sparta. Můžeme se utěšovat snad jen tím, že
nás nevyřadil jen tak někdo, ale celek, který si
poté dvakrát dokráčel až pro mistrovský titul.

Blíží se další sezona. Bude podle vás Zlín
znovu patřit ke špici soutěže?
To je teď těžké říci. Ztrácíme generálního
sponzora a zatím není jasné, kdo jej nahradí. Je tedy pravděpodobné, že nám konkurence přetáhne řadu kvalitních hráčů, které
budeme muset nahradit hokejisty z první
ligy nebo mladíky. Může to být těžká sezona.
Nechci ale předbíhat, příští ročník extraligy
je ještě daleko.
Ve Zlínském kraji působíte čtyři roky.
Oblíbil jste si za tu dobu některá místa?
Určitě, úžasným relaxem je pro mě třeba
návštěva jednoho nákupního centra. Opravdu rád také chodím do ZOO Lešná, je nádherná a cítím se tam skvěle. Nesmím také
zapomenout na jednu tenisovou halu, kde
také trávím spoustu volného času.
Jste úspěšný trenér, měl jste nabídky z jiných
klubů. Proč zůstáváte věrný Zlínu?

Nelíbí se mi spojení „přirostl k srdci“, ale
v případě zlínského klubu to u mě platí.
Rád tady trénuji. V klubu panuje přátelská
atmosféra, nám trenérům do práce nikdo
nekompetentní nemluví. Ve zlínském klubu
trenér trénuje, kuchař vaří, uklízečka uklízí,
každý dělá svou práci a nemluví zbytečně
do jiné. Věřte mi, že tomu tak není všude.
Jsem také rád za to, že si na mě fanoušci
zvykli a respektují mě. Stejně jako brankáře
„Iča“ Murína, se kterým jsme před lety přišli
do Zlína zároveň.

V Česku se nedávno řešil skandál kolem
reprezentačních fotbalistů. Jak byste
postupoval, kdyby takto porušili životosprávu vaši hráči?
Je především nutné si uvědomit, že klub
není reprezentace. Ta se schází jen párkrát
za rok, hráči se v ní chtějí trochu odreagovat
od klubových povinností, „pokecat si“. Tím
samozřejmě neomlouvám, že došlo k porušení životosprávy. Mám pro to ale určité
pochopení. A říkám narovinu, že ženy a sex
ke sportovcům patří, takže nad tímhle se
určitě nepozastavuji. 
(dvo)

KULTURA

Filmový festival uvede světová díla
Zlín – Po čtyřicáté sedmé se
sjedou do krajského města filmaři z celého světa, aby při příležitosti Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež
představili zlínskému publiku
svá díla. Do letošní soutěže, která se bude konat od 27. května
do 2. června, přihlásili filmaři
více než 400 snímků z 51 zemí
světa. „Chceme našim divákům
nabídnout nejlepší díla a udržet
festivalovou tradici,“ uvedl
umělecký řiditel přehlídky Petr
Koliha. Loňský ročník uvedl 410
filmů z 31 zemí.
Vedle snímků soutěžících ve čtyřech kategoriích, do nichž organizátoři festivalu jednotlivé filmy
z přihlášených děl stále vybírají,
dostanou lidé z regionu také
pestrou nabídku nesoutěžních
filmových kousků.
V rámci sekce Dny evropské kine-

matografie se budou moci návštěvníci přehlídky blíže seznámit
s nizozemskou kinematografií.
„Speciálním hostem pak bude
nejvýznamnější holandský animátor současnosti Gerrit Van
Dijk, který je nositelem dvou
Zlatých berlínských medvědů,“
prozradila mluvčí festivalu Helena Hudečková.
Milovníci slovenských filmů si
zase přijdou na své díky sekci
Filmfórum, která představí nové
snímky z tvůrčích dílen našich
východních sousedů.
Výročí významných osobností
filmu a dětské literatury připomenou speciální retrospektivy. „Legendární Pipi Dlouhou
punčochou, tak vzpomeneme
na stoleté výročí narození slavné švédské spisovatelky Astrid
Lindgrenové, ohlédneme se
také za dosavadní filmografií

slovenského herce Juraje Kukury, který letos oslaví významné
životí jubileum, a přehlídka filmů Jiřího Brdečky připomene
nedožité devadesáté narozeniny tohoto českého režiséra,“
vypočítala mluvčí. Pamětníci
navíc při besedě nazvané Tenkrát na Kudlově zavzpomínají
na zlínské působení Júlia Satinského, od jehož úmrtí uplyne
letos v prosinci už pět let.
Z hostů, kteří přislíbili návštěvu
festivalu, je největší hvězdou
dnes osmnáctiletý americký herec Haley Joel Osment, který hrál
v takových filmech, jako jsou
Forrest Gump, A.I. - Umělá inteligence nebo Šestý smysl.
Vedle tradičních součástí programu
nabídne
dospělým
milovníkům filmů letošní festival zajímavou novinku – noční
autokino.
(mij)

Big Band slavil
Zlín – Patnáct let aktivního působení si v dubnu se svými příznivci připomněl Big Band Zlín Lubomíra Morávka.
Historie tohoto hudebního tělesa se začala psát v roce 1992, kdy
se kapelník, aranžér a organizátor Lubomír Morávek rozhodl po
mnohaleté muzikantské činnosti
rozšířit taneční soubor Akvarel
ve velký taneční orchestr. Od té
doby pořádá Big Band Zlín v letním období koncerty v Luhačovicích, v Kroměříži či ve Zlíně. (mij)

Baťův mrakodrap
Výstava k 60. výročí 1. cesty
cestovatelů Hanzelky a Zikmunda - Prezentace cestopisných fotografií.
Ve 2., 13., 14. a 15. etáži do
15. 6., ve 3. etáži do 11. 5.
Výstavy ve 3. etáži
14. 5. - 25. 5. Tvorba švédských zrakově postižených
umělců
Akce se uskuteční v rámci festivalu Dny umění nevidomých.
28. 5. – 15. 6.
Evžen Jecho - Koláže
Výstava v rámci doprovodného
programu dětského filmového
festivalu.
Výstavy ve 2. etáži
Cyklus pěti cestopisných
besed
Vždy ve čtvrtek od 19 hodin,
poprvé se koná 10. 5. s cestovatelem Miroslavem Zikmundem.

Také letos se uskuteční dražba klapek.

foto: archiv

Výstava přibližuje romská řemesla
Vsetín – Jaká jsou tradiční romská
řemesla? Jaká je jejich historie
a čem vypráví romské pověsti? Odpovědi na tyto otázky,
ale i mnoho dalších poznatků
o Romech získají všichni, kdo
se vypraví do Muzea regionu
Valašsko ve Vsetíně na výstavu
nazvanou Zapomenutá a současná romská řemesla. Ta potrvá
v interiéru vsetínského zámku
do 15. května.
„Výstava seznamuje s historickým vývojem romských řemesel
a neopomíjí ani ruční umění,
která dnes už většina lidí nezná,“
přiblížila expozici její kurátorka Hana Jabůrková. Všechny
vystavované pamětihodnosti
shromáždil autor výstavy Jan
Rác, který je vyhledal a získal na
Slovensku, odkud také pochází
jeho rod.

Návštěvníci uvidí ukázky dávných
dovedností, jako byly například
kotlářství, kovářství a korytářství.
Ze zapomenutých řemesel připomenou autoři veřejnosti výrobu
nepálených hliněných cihel, koňské handlířství, brusičství, stříhání
paznehtů dobytka nebo velmi
zajímavé medvědářství.
Hlavním cílem výstavy je odbourat mýtus, že se všichni Romové
dříve živili převážně příživnickým způsobem. „Chceme, aby si
po jejím zhlédnutí lidé přestali
myslet, že se Romové zabývali
jen překupnictvím, vykládáním
osudu z karet a rukou a drobnými
krádežemi. Exponáty dokládají,
že i v našich zemích byli Romové
kromě skvělých hudebníků také
zručnými řemeslníky nebo provozovateli jiných zaměstnání,“
dodala kurátorka.
(mij)

Kam za kulturou
▪Melodram Smrt Hippodamie Městského divadla Zlín a Filharmonie
Bohuslava Martinů získal Cenu
diváků Alfréda Radoka. Stalo se tak
díky tomu, že představení dostalo
od svých fanoušků nejvíce sms zpráv
z nominované pětice. Za hlavní roli
Hippodamie byla na ocenění navržena také Helena Čermáková, ta ale
nakonec neuspěla.
▪Osobnosti české literatury, jako jsou
spisovatel Ludvík Vaculík a básník J. H.
Krchovský, přijedou do Zlína v rámci
šestého ročníku festivalu Literární
květen. Ten se uskuteční v krajském
městě od 2. do 5. května. Organizační tým přehlídky zvolil tentokrát jako
hlavní témata festivalu detektivky
a exilovou literaturu. Proto je také
letošní setkání příznivců krásných
textů věnován proslulému spisovateli Arnoštu Lustigovi, který je ikonou
poválečné literatury. Dalšími z mnohých hostů festivalu budou například
psychiatr Jan Cimický, slovenská prozaička Daniela Kapitáňová a polská
básnířka Marta Podgórnik. Milovníky
hudby navíc jistě potěší úterní koncerty: odpoledne skupiny MourMusic
v parku Komenského a večer písničkáře Jaroslava Hutky v Zelenáčově Šopě.
▪Dvacet dva inscenací během šesti dnů
nabídne zlínskému publiku letošní
mezinárodní divadelní festival Setkání 2007 Stretnutie, který se v krajském městě uskuteční od 7. do 12.
května. Divadelní přehlídky se zúčastní čtrnáct českých a pět slovenských
souborů, jedno představení přivezou
do Zlína herci z polského Chořova.
Mezi nejzajímavější představení bude
patřit například Sedem hlavných hriechou bratislavského Radošinského
naivného divadla, hra Rock´n´roll
britského dramatika Toma Stopparda
v nastudování pražského Národního
divadla nebo představení Britney
goes to heaven ostravského Divadla
Petra Bezruče.
▪Knihu Moje město – Kroměřížská
čítanka autorek Anežky Fialové a Marcely Mercové vydalo ve spolupráci
s Krajskou knihovnou Františka Bartoše Muzeum Kroměřížska. V knize je
přiblížen genius loci Kroměříže a okolí. Své nazírání místních reálií představuje v knize čtyřiačtyřicet osobností,
které jsou s městem spjaty. Mezi nimi
najdou čtenáři například A. C. Nora,
Františka Kožíka, Karla Kryla nebo
Zuzanu Švabinskou – Vejrychovou. Ke
každému autorovi je v knize i krátká
charakteristika.
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46x265 mm

TIP NA VÝLET
INZERCE

Městské muzeum Val. Klobouky

24.5. ZLÍN-CLUB VELRYBA

Muzeum má dva objekty - Starou radnici
a Červený dům. Ve Staré radnici si můžete
prohlédnout expozici Pravěk jižního Valašska,
dokumentující nejstarší osídlení tamní oblasti,
ve velkolepé síni Staré radnice se pak konají
výstavy, ale také přednášky, besedy a koncerty. V parčíku před muzeem přímo v centru
Valašských Klobouk stojí renesanční pranýř,
který je jeden z nejstarších dochovaných pranýřů u nás. Červený dům, postavený v roce
1781, byl ve své době nejvýstavnějším ve
městě. V interiérech devatenáctého století je
zde prezentováno nejslavnější místní řemeslo,
tedy soukenictví, spolu s plátenictvím a barvířstvím. Zde si můžete prohlédnout dobové
zařízení světnice či černé kuchyně a poznat
také výrobní postupy zmíněných řemesel
– a třeba uvidět i tkaní na soukenickém stavu.

Kaple sv. Barbory
Ve stínu svého většího „bratra“ – hradu Buchlova – je trochu opomíjeným turistickým
cílem. Kaple sv. Barbory se nachází na vrcholu
Modré, lidově zvaném Barborka. Kapli spojuje
s hradem Buchlovem zhruba kilometr dlouhá
terénní šíje. Cesta z parkoviště u hradu Buchlov
trvá na protější kopec zhruba patnác minut.
Ranně gotický kostelík tam stával již od 13.
století. V letech 1672-73 pak došlo k výstavbě
nové ranně barokní kaple, která měla být součástí kláštera trinitářů. Vybavení kaple pochází
ze 17. – 19. století. Svatyně sloužila jako rodová
hrobka Petřvaldských a Berchtoldů a náhrobky
představují také nejcennější mobiliář. Za hlavním vchodem do kaple kryje deska vchod do
hrobky uherskohradišťských františkánů, kteří
pečovali o kapli a bydleli až do třicátých let
našeho století v tamní poustevně.
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Zámek Chropyně
Zámek v Chropyni je další stavbou spravovanou Muzeem Kroměřížska. Dnešní zámek stojí
v místech středověké rovinné tvrze vodního
typu. Nynější podoba zámku pochází z let
1701–1703, V přízemí se nachází památník
hudebního skladatele a krátce i ředitele Národního muzea Emila Axmana. V přilehlých výstavních prostorách bývají instalovány sezonní
výstavy převážně etnografického zaměření.
V prvním patře naleznete Rytířský a Ječmínkův
sál, v přilehlých místnostech jsou nastíněny
dějiny Chropyně počínaje pravěkem, dějiny
místního zemědělství, rybníkářství či lidové
kultury. Ve druhém patře zámku pak můžete
navštívit památník chropyňského rodáka Emila Filly. Ke zhlédnutí je průřez Fillovou tvorbou
s ukázkami z díla, doplněno řadou životopisných údajů a dokumentů z umělcova života.

Okolí obce Bystřičky

Obec Bystřička leží v západním okraji Vsetínských vrchů, na potoku Bystřička. Byla
založena v pol. 17. století a je charakteristickou zemědělskou obcí. V letních měsících láká
turisty především tamní přehrada ke koupání
a vodním sportům. Její hráz i dům hrázného je
kulturní památkou. Ale i jarní počasí nabídne
pěkné výlety po okolí. Můžete například slézat skály na vrcholu Zámčisko a v jeho okolí.
V katastru obce, jižně od vodní nádrže Bystřička, se nachází přírodní rezervace Klenov,
pojmenovaná podle kopce, který skrývá pozůstatky pravěkých valů. Koncem 13. století si
podle pověsti vybudovali na vrchu Klenov svůj
hrad Freundsberg templáři. Z Bystřičky vedou
také značené turistické značky po Vsetínských
vrších. U přehrady končí Naučná stezka Jana
Karafiáta, která vede z Valašského Meziříčí.

SPORT

Zlín se v lize udržel na úkor Kunovic
Zlín, Kunovice – Veselí ve Zlíně,
smutek v Kunovicích. Přesně takové nálady zavládly
u zástupců Zlínského kraje
v mezinárodní interlize házenkářek. Zlín obsadil předposlední místo mezi českými účastníky soutěže a zachránil se tak
na úkor posledních Kunovic. Ty
ale nakonec přeci jen sestoupit
nemusí. Pokud se totiž v červnu
nepřihlásí do interligy vítěz čes-

ké první ligy, bude účastnické
místo nabídnuto právě slováckým Kunovicím.
„Rozhodla naše větší vůle po
záchraně a bojovný kolektiv.
Spoustu lidí nám nevěřilo,
tým ale dokázal, že do interligy patří,“ zhodnotil sezonu
Petr Habrovanský, šéf zlínského klubu. Ten vyzdvihl i kouče
Jana Hegara. „Za ten rok, co zde
trénuje, odvedl obrovský kus

Kristýna Salčáková v útoku.

foto: archiv

Fotbalisté Zlína zachránili život
Zlín – Fotbalisté Tescomy Zlín zachránili při návratu
z ligového utkání v Plzni život ženě. Ta se zřejmě
pokusila skokem z mostu o sebevraždu. Jejímu
tělu bezvládně ležícímu na dálnici D1 se nejprve
riskantně vyhnul klubový autobus, poté zraněné
ženě poskytli lékař a členové týmu první pomoc.
K dramatické situaci došlo večer za minimální
viditelnosti. „Pomoc jsme poskytli za plného
provozu, hrozilo, že nás sestřelí nějaký kamion.
Ženu jsme odtáhli ke krajnici a poté se jí ujal
náš lékař Miroslav Budoš. Za pár minut poté už
přijela záchranka a policie,“ popsal průběh statečného činu zlínských fotbalistů trenér Pavel
Hoftych. Žena byla převezena do nemocnice
v Brně-Bohunicích.
(dvo)

práce. Jednáme s ním o dalším
prodloužení smlouvy,“ prozradil
Habrovanský.
Kunovice vstupovaly do interligy v pozici nováčka a přestože
skončily mezi českými celky
poslední, jejich účinkování
v soutěži určitě nebylo žádným propadákem. „Sehráli jsme
celou řadu kvalitních utkání.
Jenže se ukázalo, že bez zkušeností a hráček střední generace se mezinárodní soutěž
hrát nedá. V našem kádru měla
s interligou zkušenosti jen spojka Salčáková,“ upozornil trenér
Antonín Střelec.
Pro kunovický klub by případný
sestup nebyl tragédií, má stále
podporu sponzorů i místní radnice. Přesto doufá, že se v nejvyšší soutěži udrží. „Rozdíl mezi
interligou a první ligou je obrovský. Není to jen o penězích, ale
i o hráčkách a materiálním zázemí. Podle mého názoru v první
lize není v současné době klub,
který by mohl interligu hrát,“
soudí Střelec. 
(dvo)

Mladí hokejisté slavili titul

Vsetín, Zlín – Vynikající sezonu mají za sebou mládežnické celky hokejových klubů ze Vsetína a Zlína. Vsetínští
junioři získali extraligový mistrovský titul, když ve finále pokořili právě rivaly ze Zlína v poměru 2:1 na zápasy.
Prvenství slaví i dorostenci HC Hamé, kteří ve finále
soutěže porazili Vítkovice 2:0 na zápasy.
Vsetínští junioři se vrátili na trůn po dvou letech.
„Oddechl jsem si až po závěrečné siréně,“ svěřil se po
rozhodujícím utkání série trenér Valachů Josef Turek.
Nejlepší v extraligové soutěži jsou také zlínští hokejoví dorostenci. „Dosáhli obrovského úspěchu. Když
k tomu připočítáme stříbro juniorů, můžeme konstatovat, že mládežnické kategorie Zlína zaznamenaly
nejlepší sezonu v dosavadní historii našeho klubu,“
prohlásil mluvčí HC Hamé Přemysl Vícha. 
(dvo)

Volejbalisté znovu nepřešli přes bránu čtvrtfinále
Zlín – Stejně jako v minulých
letech nepřešli volejbalisté Fatry
Zlín první kolo play off. Stop jim
vystavily České Budějovice, které vyhrály čtvrtfinálovou sérii 3:0
na zápasy. V konečném účtování
tak Zlínu patří osmá příčka.
Přestože Moravané neuhráli
ani zápas, vítězi základní části
statečně vzdorovali. Všechny
zápasy rozhodovaly až páté
sety, jejichž koncovky ale Zlín
ani jednou nezvládl. „Chyběla nám větší jistota v útoku.
Pokud bychom ji měli, série by
byla dramatičtější,“ tvrdí trenér

a manažer klubu Roman Macek.
Pro něj je konečné osmé místo
zklamáním. „Kádr měl na umístění do šestého místa. To jsme
neuhráli, takže sezonu hodnotíme jako neúspěšnou,“ přiznal
zklamaně Macek.
Podle
kapitána
družstva
a nahrávače Petra Jakubíčka
Zlín splnil jen základní cíl, kterým byl postup do play off.
„Do něj jsme ale určitě měli
vstoupit z lepšího než osmého
místa. Musíme přiznat, že jsme
si v základní části alespoň tři
zápasy sami prohráli,“ sebekri-

ticky zhodnotil působení VSC
Fatra v dlouhodobé části. Proti Českým Budějovicím podle
Jakubíčka Zlín odehrál velmi
dobré zápasy, a i přes hladké
vyřazení nebyl vyloženě horším
týmem než soupeř. „Byli jsme
uvolnění a na naší hře to bylo
znát. Škoda jen, že jsme některý z dobře rozehraných zápasů
nedotáhli do vítězného konce,
šance jsme měli velké. Jihočeši
byli lepší jen o kousek, ten kousek byl ale znát právě v rozhodujících pátých setech,“ mrzelo
zlínského kapitána. 
(dvo)

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
▪Výborné čtvrté místo obsadila dvojice
Sokola Zlín-Prštné Jan Krejčí, Martin
Struhař na druhém turnaji extraligy
v kolové. Stejné umístění patří sokolům
i v celkovém pořadí. „Čtvrté místo nám
zajišťuje postup do bojů o titul, takže
se jej pokusíme ve zbývajících zápasech základní části udržet,“ řekl za tým
extraligového nováčka Jan Krejčí. V čele
šestičlenné tabulky je Favorit Brno I.
▪Triatlonista Petr Vabroušek se kvalifikoval na vrcholnou akci sezony, kterou
je havajský Ironman. Postup si zajistil
čtvrtým místem v závodě Světového
poháru v Jihoafrické republice. V něm
dokonce sahal po třetím místu, na které nakonec ztratil pouhých sedm a půl
minuty. „Hlavně jsem rád, že mám
kvalifikaci na Havaj i letos úspěšně za
sebou,“ těší Vabrouška.
▪Hned trojnásobné zastoupení měl Zlínský kraj v reprezentačním výběru juniorských házenkářek. Do kvalifikačních
bojů o postup na srpnové mistrovství
Evropy v Turecku zasáhly hráčky Zlína
Petra Růčková a Eliška Nevrlá a kunovická Veronika Sklenářová. Ani s jejich
pomocí se však juniorskému týmu na
šampionát postoupit nepodařilo.
▪Zlínští hokejisté vstoupí do nadcházející sezony pod novým názvem. Klub
bude v extralize působit pod značkou
RI Okna Zlín. Důvodem změny je příchod nového generálního sponzora,
který bude zlínské hokejisty podporovat v dalších čtyřech letech.
▪Vítězem Valašské rallye, úvodního dílu
domácího šampionátu v automobilových soutěžích, se stal Karel Trněný,
jezdící s vozem Škoda Octavia WRC.
O svém prvenství rozhodl až v závěrečné
jedenácté rychlostní zkoušce. Jako třetí
do cíle ve Valašském Meziříčí dorazila
největší hvězda soutěže a pravidelný
účastník mistrovství světa Jan Kopecký,
který startoval se Škodou Fabia Kit Car.
▪Ragbisté Zlína udrželi pro jarní zápasy
v první lize největší podzimní posilu,
odchovance klubu Karla Pekáčka. Ten se
sice měl před jarními boji vrátit z hostování zpět do extraligové Tatry Smíchov,
nakonec ale zůstane ve Zlíně. „Soutěž
máme dobře rozehranou, účast v play
off, kam postoupí čtyři nejlepší týmy,
by nám neměla uniknout,“ odhadl jarní
šance Zlína Karel Pekáček.
▪Česká federace sálového fotbalu
bude mít zastoupení ve světovém
futsalu. Místopředseda české federace Petr Koseček, který je známý
především z působení v klubu Jerevan Slavičín, byl zvolen na kongresu
v paraguayském Asunciónu do tříčlenné komise futsalu.
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KŘÍŽOVKA

ANKETA
Soutěžíme o venkovní gril a 10 propagačních předmětů

Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo na adresu: Okno do
kraje, Pekárenská 42,76001 Zlín do 31.5. 2007. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: venkovní gril – 55. došlá správná odpověď, propagační předměty – 9., 49., 89., 124., 158., 173.,199., 233., 289., 315. 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 : Věrný „tajenka č. 1“ je „tajenka č.2“ duše. Latinské přísloví.

SOUTĚŽ

Vyhrajte v soutěži slunečník

Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu
Okno do kraje pro vás připravujeme soutěž
o hodnotné věcné ceny. Soutěžní úkol, který
jsme pro vás tentokrát přichystali, zní:
Kolik národních kulturních památek se
nachází ve Zlínském kraji?
První cenou je slunečník, dalšími cenami
INZERCE
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propagační předměty. Vyhrává 100. správná
odpověď. Další ceny obdrží 5., 39., 61.,132.,
286. správná odpověď. Odpovědi posílejte
na adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz.
Jména výherců zveřejníme v červencovém
vydání magazínu Okno do kraje a na internetových stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci ankety z březnového vydání:
Hlavní cenu – LCD televizor vyhrává: Renáta Majdová – Zlín. Vstupenky od agentury
Velryba získávají: Věra Kolaříková – Zlín 5,
Josef Truhlář – Kelč, Jaromír Tobiáš – Valašské
Meziříčí, Světlana Janušová – Vsetín., Eliška
Pastuszková - Zlín. Propagační balíček získávají: Lucie Opatrná – Kostelec u Holešova,
Jana Kovářová – Uherské Hradiště.

Proč si stále dávat pozor

na brýle?

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

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.
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Babice, Bánov, Bařice–Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov–Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová,
Březůvky, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk,
Holešov, Honětice, Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko–Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov,
Chvalnov–Lísky, Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelany
nad Moravou, Kostelec u Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná,
Ludkovice, Ludslavice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice–Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, Nedašova
Lhota, Němčice, Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice–Tetětice, Podhradí, Podhradní
Lhota, Podkopná Lhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění,
Roštín, Rožnov pod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky,
Střítež nad Bečvou, Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří–Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky–Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, Uherský
Brod, Uherský Ostroh, Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice,
Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice–Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Žeranovice, Žítková, Žlutava
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