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Od 3. března 2008 opět hrajeme o třetí a poslední vůz Nová Škoda Fábia. Předání výhry bude spojeno 
s oslavou 12-ti let působení MPU na českém trhu. Podrobné podmínky soutěže jsou zveřejněny na 
pobočkách MPU a www.mpu.cz.

Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, náměstí Míru 186, 760 01 Zlín | www.mpu.cz, T: 577 211 317 
Pokladní hodiny: PO - PÁ 8.00 - 18.00 hodin, SO 8.00 - 13.00 hodin

■ bilanční suma přes 2,7 miliardy korun

■ více než 4 000 klientů

■ 12 let kvalitních služeb

■ spořící produkty, vkladní knížky

Výše vkladu
(v tisícich Kč)

Výpovědní lhůta

1 3 6 12 18

100 - 400 3,3 3,7 4,0 4,4 4,6

400 - 1000 3,5 4,1 4,5 4,8 4,9

1000 a více Individuální sazby (3,7 – 5,3 %)

Všechny vklady jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů, 
tedy stejně jako vklady u bank. Stejná je i výše pojištění vkladů, 

a to na 90 %, do výše ekvivalentu 25.000 EUR.

Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.
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nekomerční, křesťansky zaměřená média, televize noe a Rádio Proglas, pořádají společnou pouť na 
Svatém Hostýně. Akce se uskuteční 4. května od 10:15. Televize Noe, která dosud měla pobočky v Ostravě, 
Praze a Brně, otevřela koncem února regionální studio také ve Zlíně. Vysílá celoplošně prostřednictvím 
satelitu a také na internetu.

Silničářům ve Zlínském kraji odčerpala údržba silnic v tomto zimním období více peněz, než tomu 
bylo zimu minulou. Celkem museli na údržbu silnic druhé a třetí třídy vynaložit 76 milionů korun, což 
představuje meziroční nárůst o celých 17 milionů korun. Zvýšené náklady ale letošní plány Zlínského 
kraje na opravy silnic a investice neovlivní.

Uherský Brod si chce půjčit až 250 milionů korun. Půjčenými penězi chce město spolufi nanco-
vat připravované projekty, u nichž usiluje o získání dotace z EU. Mezi největší investice, které chce 
tamní radnice realizovat, patří především rekonstrukce čistírny odpadních vod. Tato akce si vyžádá 
přibližně 220 milionů korun. Stavební práce chce město zahájit na konci letošního roku, případně 
na začátku roku příštího.

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané, 
téma, které jsem si vybral pro tento úvodník, spadá do kategorie 
zahraničně–hospodářské politiky kraje.
Jedním z cílů naší práce je samozřejmě i podpora hospodářského 
rozvoje regionu a také kroků směřujících k otevírání nových hos-
podářských možností v zahraničí. Rychle se rozvíjející globální trhy 
nutí naše podnikatele být konkurenceschopnými, na druhé straně 
jim však nabízí nové příležitosti, z nichž může profi tovat celý regi-
on. Právě proto je jednou z našich aktivit organizování zahraničních 
obchodních misí. Samozřejmě se kolem tohoto tématu může vést 
nekonečná polemika, kdo, kam a proč jezdí. Tyto cesty však nejsou 

žádným výletem, ale velmi potřebnou a prozíravou prací.
V dnešním globalizovaném a konkurenčním světě má šanci uspět jen ten, kdo má odvahu překročit 
hranice svého regionu a země. Nebojí se vyhledávat nové příležitosti a „hřištěm“ jeho podnikání není 
jen kraj a naše malá republika. Jednoznačně to platí také o menších a středních fi rmách. 
S mými kolegy si to uvědomujeme a na základě toho formujeme zahraniční politiku našeho kraje. Za 
partnerské regiony vybíráme ty, které umožňují nejen kulturní nebo vzdělávací spolupráci, ale přede-
vším rozvoj obchodních vztahů.  Pokud připravujeme zahraniční návštěvy, jde v pravém slova smyslu 
o obchodní mise, u nichž mají politici za úkol otevírat dveře a zprostředkovat primární kontakty, k nimž 
by se podnikatelé bez této formy podpory nedostali. Naším cílem jsou země především na východ od 
nás, protože ty nemají plně obsazený trh. Také proto jsme ve spolupráci s krajskou hospodářskou komo-
rou založili Centrum pro východní trhy, které má fi rmám průnik do těchto teritorií usnadnit. Soustře-
ďujeme se na partnerské oblasti Samara v Rusku a Lvov na Ukrajině, pomáháme při snaze proniknout 
do partnerského regionu v Číně a naposledy jsme realizovali třídenní obchodní misi do Alexandrijské 
oblasti v Egyptě, ta správnost našeho přístupu jen potvrdila. Podnikatelé si přivezli konkrétní kontrakty 
a dohody. Lázně Luhačovice se budou podílet na budování turistické infrastruktury v Alexandrii, Fatra 
Napajedla připravuje projekty na poli chemie, Univerzita  T. Bati připravuje výměnné pobyty studentů 
a pro další konkrétní projekty je vytvořeno potřebné zázemí. Celou naši obchodní misi podporovalo, 
stejně jako v případě našich cest do jiných zemí, české velvyslanectví.  Ambasadoři i obchodní radové 
se osobně účastní velké části programu mise, což myslím jasně dokládá, že tyto aktivity mají praktickou 
náplň a podporu českých zastupitelských úřadů.
Z těchto příkladů je vidět, že snaha prosadit se na zahraničních trzích není umělým tématem, ale reál-
nou politikou, která může přinést výsledky, obchodní efekty, a tím dopad do ekonomiky a rozvoje 
regionu. To však nemůžeme takříkajíc „sedět na zadku“, ale musíme mít chuť se zvednout, být odvážní 
a tvůrčí a ono se to pozitivně projeví, i když třeba až s určitým časovým odstupem.
Ti, kteří již za „hranice“ podnikání v naší zemi třeba jen „nakoukli“, to potvrzují. Samozřejmě jde mnohdy 
o náročná jednání a těžké prosazování se. Štěstí však přeje odvážným lidem s vizí a my jim chceme 
vytvořit všechny podmínky k tomu, aby jejich startovací pozice byla co nejlepší. Alibistickým heslem 
„Kdo nic nedělá, nic nepokazí“ se v této souvislosti určitě řídit nechceme.
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ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Kroměřížská radnice 
se připravuje na uzavírku mostu
Kroměříž – Plánovaná oprava silniční-
ho mostu přes řeku Moravu v Kroměříži, 
která začne v červnu, trápí tamní radnici. 
Ke stavebním pracím dojde v místě, které 
je součástí páteřní komunikace spojující 
Kroměříž s městy na severovýchodě kraje. 
Kroměřížská radnice již nyní apeluje na 
řidiče, aby využívali hromadnou dopravu, 
používali objízdných tras a městskému 
centru se pokud možno vyhnuli. Řidičům 
přijíždějícím od Zlína ve směru na Brno 
pak kroměřížská radnice doporučuje, aby 
od začátku června použili komunikaci E 50 
přes Staré Město a buchlovské kopce ve 
směru na Slavkov u Brna.

Ochránci mapovali výskyt  
škeblí na Valšskomeziříčsku
Valašské Meziříčí – Výskyt škeblí říčních 
a rybničních mapovali na přehradě Bystřič-
ka na Vsetínsku valašskomeziříčští ochrán-
ci přírody. Využili k tomu cvičení speciální 
jednotky policejních potápěčů. Při největ-
ším záchranném transferu v české historii 
vylovili ochránci přírody před pěti lety 
z přehrady 136 tisíc škeblí a následně je 
rozmístili po okolních vodních plochách. 
Pětinu z nich předloni vypustili zpět do 
původního domova. Vedle výskytu škeblí 
budou ekologové v rámci biologického 
dozoru sledovat život v několika revitali-
začních nádržích, které na přehradě vznik-
ly po odtěžení více než 100 tisíc kubických 
metrů bahna. 

Letecké muzeum představilo 
další letoun
Kunovice – Letecké muzeum v Kuno-
vicích se může od dubna pyšnit novým 
exponátem. Jde o letoun Aero Ae-45, 
které bylo jako druhé letadlo renovováno 
v rámci společného projekt u firmy Aircraft 
Industries, města Kunovice a Slováckého 
aeroklubu Kunovice. Renovování letounu 
přišlo na asi 75.000 korun, další na řadě 
bude zřejmě Z-37 Čmelák, s jehož opravou 
by chtěli nadšenci začít už letos. Prvním 
společným exponátem je akrobatický 
letoun L-29 A Delfín, který byl představen 
loni. Letoun Aero Ae-45 poprvé vzlétl 21. 
července 1947. Lidé si letoun mohou pro-
hlédnout v muzeu, které se nachází v těsné 
blízkosti kunovického aeroklubu.

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. Akce má podobu výtvar-
né a literární soutěže. Každý měsíc je 
věnován jednomu zařízení, které se sou-
střeďuje na pomoc znevýhodněným či 
jakkoliv hendikepovaným dětem. Měsíc 
květen je věnován Domovu pro osoby 
se zdravotním postižením Kunovice - Na 
Bělince. Chcete-li Domovu pomoci, jeho 
číslo účtu je 218015918/0300, variabilní 
symbol je 805.

Úřady komunikují také přes internet
Zlínský kraj – S rozvojem moderní 
techniky jde ruku v ruce také její 
větší zapojování do každodenní-
ho života. Pozadu nechtějí zůstat 
ani městské úřady. Obce ve Zlín-
ském kraji proto nabízí svým 
občanům stále více možností, 
jak si mohou pomocí interne-
tu a mobilních telefonů ulehčit 
komunikaci s úředníky.
Většina velkých měst nabízí mož-
nost objednat se na konkrétní 
čas ke konkrétnímu úředníkovi 
pomocí internetu. Smluvit si tak-
to schůzku mohou například lidé 
z Valašského Meziříčí, Uherského 
Hradiště, Zlína nebo Otrokovic. 
„Tímto způsobem se mohou 
lidé objednat, potřebují-li vyřídit 
cestovní doklad, řidičský průkaz, 
registraci vozidla nebo živnos-
tenské podnikání,“ uvedla mluvčí 
uherskohradišťské radnice Petra 
Vaďurová Zemčíková.

Rozšířené je také upozorňování 
lidí pomocí sms, že už si mohou 
na úřadě vyzvednou požadova-
né doklady. Tuto službu nabízí 
od 1. dubna například radnice 
ve Valašském Meziříčí. „Cílem je 
hlavně ušetřit lidem čas,“ podo-
tkla vedoucí odboru správních 
činností valašskomeziříčského 
městského úřadu Soňa Valchářo-
vá. SMS služby mohou využít kli-
enti žádající o vydání občanského 
či řidičského průkazu a cestovní-
ho pasu. Přepravce a profesionál-
ní řidiče pak textová zpráva upo-
zorní na možnost vyzvednout si 
paměťové karty do digitálních 
tachografů, majitele vozidel pak 
na vydání rozhodnutí o jejich 
technické způsobilosti.
Podobnou službu nabízí i město 
Vsetín. To navíc nabízí lidem také 
možnost elektronického podpisu, 
který mohou lidé spolu s doku-

menty poslat na úřad, a nemusí 
tak za úředníky osobně. Práv-
nické i fyzické osoby mohou už 
nyní  této služby využít například 
ve správním či daňovém řízení. 
„Podle zákona o elektronickém 
podpisu je možné tímto způso-
bem podávat například ozná-
mení, žádosti, návrhy, námitky či 
odvolání v rámci daňového řízení 
či vyplňovat elektronicky zveřej-
něné tiskopisy užívané v daňo-
vém řízení,“ informovala vedoucí 
finančního odboru vsetínské rad-
nice Jana Matochová.
V krajském městě zase lidé 
mohou díky internetu zjistit, jest-
li už je hotový cestovní doklad 
s biometrickými prvky, o který 
si požádali. „Musí si pamatovat 
pouze datum, kdy o nový pas 
požádali,“ řekl vedoucí Odboru 
občansko-správního Magistrátu 
města Zlína Antonín Šrajer.  (mij)

Obce často přistupují k ekologickému vytápění objektů
Zlínský kraj – Měst a obcí, které 
využívají k vytápění spalová-
ní biomasy, ve Zlínském kraji 
neustále přibývá. Nejdále jsou 
s používáním ekologického tepla 
v obcích Hostětín a Roštín, kde je 
jím zásobována velká část tam-
ních domácností, jednotlivé pro-
jekty jsou také například ve Zlíně 
nebo Vsetíně. „Kromě ekologic-
kého přínosu změny technologie 
vytápění jsou zde i ekonomické 
aspekty. Ceny biomasy jsou ve 
srovnání s jinými palivy, napří-
klad plynem, nižší a dlouhodo-
bě stabilnější," uvedl náměstek 
hejtmana Vojtěch Jurčík. Kraj 
chce například využívat biomasu 
v kotelně v domově důchodců 

v části Valašského Meziříčí Pod-
lesí. Biomasa má nahradit uhlí, 
provozní náklady na vytápění 
budovy by se pak měly snížit až 
o desítky procent.
Ve Zlíně je na skládce Suchý důl 
fermentor, který vytváří z bioma-
sy speciální kompost. „Ten pak 
spaluje zdejší teplárna ATEL. Tep-
lárna navíc spaluje také skládko-
vý plyn, který je ze Suchého dolu 
odváděn pomocí potrubí,“ uved-
la mluvčí Zlína Marie Masaříková.
Ve Vsetíně je hned několik objek-
tů, které jsou vytápěny z obnovi-
telných zdrojů. „Jsou to například 
některé školy a školky, budova 
městského úřadu, podnikatel-
ský inkubátor Maštaliska nebo 

Hájenka na novém světě,“ prozra-
dila mluvčí města Eva Stejskalová. 
Všechny tyto projekty byly podle 
ní sice finančně náročné, městu 
se ale podařilo na jejich realizaci 
získat finance z Evropské unie. 
Bioenergetické centrum funguje 
již několik let v Roštíně na Kromě-
řížsku. Je na něj napojeno asi 85 
procent domácností, které jsou 
teplovodním potrubím vytápě-
né spalováním slámy. Podobné 
zařízení je také v Hostětí na Uher-
skohradišťsku, to však využívá 
k vytápění dřevní štěpku. Ta je 
využívána také pro vytápění síd-
liště ve Slavičíně. Rekonstrukce 
tamní kotelny si vyžádala investi-
ci 48 milionů korun.  (mij)

Práce na bourání prvních objektů a likvidaci zpevněných ploch v pro-
storách budoucí Strategické průmyslové zóny Holešov byly zahájeny. První 
investoři zamíří do průmyslové zóny v roce 2010.  (jjn) foto: Ivo Hercík

loď PRo BAťůV KAnÁl

Zlínský kraj – Na Baťově kanálu 
začne letos jezdit nová výletní 
loď. Stavba byla zahájena v led-
nu, dokončena bude v květnu. 
Hotová loď pojme 60 pasažérů, 
o jejím názvu se právě v těchto 
dnech rozhoduje. Šířka (4,45 
m) a délka lodi (17,5 m) byly 
zvoleny pro potřeby komor 
na Baťově kanálu. Začátek 
výletních plaveb je napláno-
ván na červen. Jejich součástí 
bude doprovodný program, 
jako jsou například plavby 
s hudební produkcí nebo plav-
by s ochutnávkou vín a kulinár-
ních specialit Slovácka.  (mij)
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Města a obce v kraji si připomínají konec války

Osvobození nebylo zadarmo
Například na území zlínského 
okresu přicházela spojenecká 
vojska jak přes Vlárský a Lyský 
průsmyk, tak z oblasti jižního 
Vsacka či Uherskohradišťska. 
V jižní části okresu postupovala 
Rudá armáda v úseku asi 50 kilo-
metrů širokém ve třech směrech, 
na Napajedelsko, Zlínsko a Vizo-
vicko. Na postupovém směru 
byly posledními obcemi v boji 
o přístup do Zlína obce Březnice, 
Kudlov a Jaroslavice. Konečné-
ho osvobození se zlínský okres 
dočkal ve dnech prvního až šes-
tého května 1945. Podle histori-
ků byl architektonicky unikátní 
Zlín ušetřen větších válečných 

škod právě díky rychlému postu-
pu osvobozeneckých armád, 
k mnoha škodám však přesto 
došlo. Poškozena byla fasáda či 
statika desítek zlínských domů 
i část areálu Baťových závodů. 
Přímo osvobozování Zlína si 
vyžádalo i několik životů míst-
ních obyvatel. Významnou roli 
při osvobozování hrála také 
domácí odbojová hnutí, jež 
působila na řadě míst v rámci 
celého regionu a jejichž členo-
vé se v mnoha případech kon-
ce války nedočkali. Například 
desítky odbojářů z Želechovic 
nad Dřevnicí byly krutě vyslý-
chány na gestapu v Uherském 
Hradišti a několik z nich skon-

čilo svůj život v koncentračních 
táborech. Obdobná byla situa-
ce na většině míst kraje. Přesto 
důsledný odpor a odvaha teh-
dejších občanů našeho regionu 
výrazně napomohla osvobozo-
vacímu procesu a očekávanému 
nastolení míru.

Místa vzpomínek
Hrůzy druhé světové války 
a důsledky válečného běsnění ve 
Zlínském kraji asi nejvíce připo-
míná národní kulturní památník 
na Ploštině, který nedá zapome-
nout na stejnojmennou pase-
kářskou osadu, jež byla ke konci 
války nacisty vyvražděna pro 
podporu partyzánů. Svůj život 
tam tehdy ztratilo čtyřiadvacet 
nevinných lidí. Součástí vzpo-
mínek je také památník obětem 
druhé světové války a okupace, 
na samotnou ploštinskou tra-
gédii upomíná kaple se jmény 
všech zavražděných pasekářů. 
Historii protifašistického odboje 
na území zlínského okresu pak 
v rámci této národní památky 
mapuje stálá expozice umístěná 
v jednom z ploštinských domků, 
který byl adaptován pro muzej-
ní účely. Druhou světovou válku 
připomíná řada dalších pomní-
ků či pamětních desek, umisťo-
vaných na nejrůznějších místech 
našeho regionu. Systematicky se 
mapováním válečných příběhů 
na území Zlínského kraje zabý-
vají také některá muzea nebo 
jednotlivé okresní archivy.

Veteráni nezapomenou
Asi nejvíce vzpomínek na přímé 
válečné události mají vojen-
ští veteráni, kteří se účastnili 
bojů o osvobození Českoslo-
venska v některé ze spojenec-

kých armád nebo domácích 
odbojových organizací. Tito 
lidé se již od roku 1992 spolu 
s dalšími vojáky v dosud aktivní 
službě organizují například ve 
Sdružení válečných veteránů 
České republiky, které má svou 
pobočku také ve Zlínském kraji. 
Velmi aktivní činnost vyvíjí také 
účastníci národního odboje za 
druhé světové války, sdružení 
v rámci Českého svazu bojovní-
ků za svobodu. Tito pamětníci 
jsou pravidelnými účastníky 
a častými organizátory pietních 
aktů u příležitosti různorodých 
výročí, která se nějakým způso-
bem váží k zásadním událostem 
v životě bývalého Českosloven-
ska nebo ke snahám o dosažení 
a udržení demokracie, svobody 
nebo suverenity v naší zemi. 
V rámci spolků válečných vete-
ránů se pak seskupují lidé růz-
ného zaměření, od pozemních 
vojáků přes letce až po výsad-
káře. Takto organizovaní lidé 
se v pravidelných intervalech 
a v souladu s příležitostí také ve 
svých uniformách schází, aby si 
připomenuli jak významná data 
naší historie, tak běžné události 
svého života. Váleční veteráni 
v mnoha případech vydávají 
vlastní časopis, ve kterém popi-
sují život své organizace a jejích 
členů, nebo nechávají tisknout 
pamětní medaile, které dle své-
ho uvážení udělují současným 
osobnostem  z nejrůznějších 
sfér veřejného života. Právě 
těmto lidem, kteří na vlast-
ní kůži zažili válečné tragédie 
a pro svobodu své země a jejích 
obyvatel byli připraveni nasa-
dit vlastní život, bychom měli 
v těchto dnech věnovat všichni 
uctivou vzpomínku.  (don)

Zlínský kraj – Začátkem května si kromě jiných míst v České 
republice připomínají také města a obce Zlínského kraje výro-
čí osvobození od fašistické okupace a ukončení druhé světo-
vé války. Příhraniční region, na jehož území se nyní rozkládá 
Zlínský kraj, byl významným tranzitním místem, přes nějž 
procházela sovětská Rudá armáda spolu s několika rumunský-
mi vojsky a příslušníky československého armádního sboru. 
Památku obětí druhé světové války si dodnes připomínají snad 
na všech místech našeho regionu, konkrétní vzpomínky ucho-
vávají například váleční veteráni nebo stálé expozice týkající 
se válečných tragédií a postupného osvobozovacího procesu.

Vzpomínkový akt u památníku na Ploštině. foto: archiv
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Podpora řemesel v odborném školství
Již dlouhodobě se na trhu práce projevuje 
potřeba zaměstnanců se stupněm středního 
vzdělání s výučním listem zvláště u oborů 
strojírenství a stavebnictví. Zlínský kraj se 
rozhodl situaci řešit řadou opatření. Jedním 
z nich je uvolnění fi nančních prostředků 
z krajského rozpočtu na systém „Podpora 
řemesel v odborném školství“, podle kterého 
jsou již podporováni žáci prvních ročníků 
ve školním roce 2007/2008, a to u oborů 
zámečník, strojní mechanik - stroje a zařízení, 
klempíř - strojírenská výroba, obráběč kovů, 
strojní mechanik, instalatér, klempíř - stavební 
výroba, podlahář, tesař, zedník.
Výše fi nanční podpory pro žáky se podle 
ročníků pohybuje od 300 do 500 korun 
měsíčně. Kromě toho lze za vyznamenání 
získat jednorázově od 1.500 do 5000 korun.
Jedinou podmínkou pro vyplacení částky 
je žádná neomluvená absence v daném 
měsíci. Podle ohlasů, které se na tento 
druh podpory žáků odborného vzdělávání 
ozývají, lze konstatovat, že systém je funkční 
a životaschopný. V současné době jsou 
již na základní školy zaslány přihlášky pro 
přijímací řízení na střední školy pro školní 
rok 2008/2009 a je tedy možné porovnat 
tyto počty odevzdaných přihlášek na 
podporované obory s předcházejícím školním 
rokem. Z porovnání vyplývá, že u řady 
podporovaných oborů se propad v počtu 
odevzdaných přihlášek zastavil, v některých 

případech je dokonce vyšší. Pro školní rok 
2008/2009 jsou tak do systému zařazeny 
rovněž obory malíř, lakýrník a sklář.  

Optimalizace přijímacího řízení 
Cílem tohoto projektu je, aby každý absolvent 
základní školy studoval na té střední škole, 
která nejlépe a nejpřesněji odpovídá jeho 
předpokladům, zájmům a přáním. Je určen 
pro žáky 9. ročníků a měl by jim poskytnout 
co možná nejkvalitnější informace spojené 
s nesnadným úkolem, a to kvalifi kovaným 
výběrem střední školy. Účast základních škol 
v projektu je dobrovolná, všem přihlášeným 
ji plně hradí Zlínský kraj. Projekt zahrnuje 
testování a dotazníkové šetření. Jeho výsledky 
zároveň poslouží každé zapojené škole jako 
objektivní podklad pro autoevaluaci školy. 
Výhody se projevily zvýšeným zájmem 
o projekt: letos se do projektu zapojilo 100 % 
základních škol ve Zlínském kraji.

Ocenění pedagogických pracovníků 
Protože základem kvalitního vzdělávání jsou 
kvalitní kantoři, připravuje odbor školství, 
mládeže a sportu 7. ročník Ocenění pedago-
gických pracovníků Zlínského kraje za peda-
gogickou činnost a významný přínos pro 
výchovu a vzdělávání. Letos bylo evidováno 
56 návrhů, z nichž komise vybrala 18. Slav-
nostní setkání s předáním ocenění proběhne 
20. května 2008 v sloupovém sále Muzea Jana 
Ámose Komenského v Uherském Brodě.

Ocenění žáků středních škol 
Odbor školství, mládeže a sportu připravu-
je na závěr školního roku 2007/2008 také 7. 
ročník Ocenění žáků středních škol Zlínského 
kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní 
činnosti nebo za mimořádný čin. Navrženi 
k ocenění mohou být žáci středních škol 
všech zřizovatelů, včetně žáků nižších roční-
ků víceletých gymnázií; v odůvodněných pří-
padech to mohou být rovněž studenti VOŠ. 
Výzva k předkládání návrhů na ocenění byla 
zveřejněna prostřednictvím školského portá-
lu ZKOLA na adrese www.zkola.cz. Uzávěrka 
návrhů je stanovena na 2. 5. 2008.

Minimální preventivní programy
Šestý ročník vyhodnocení Minimálních pre-
ventivních programů škol a školských zařízení 
Zlínského kraje se koná v Baťově mrakodrapu 
30. 4. 2008. Celkem odbor školství, mládeže 
a sportu vyhodnotil ve spolupráci s okresními 
metodičkami prevence a pracovnicemi peda-
gogicko–psychologických poraden 296 Mini-
málních preventivních programů. Z tohoto 
počtu porotu zaujalo 16, a to z těchto škol: ZŠ 
a MŠ Lhota u Vsetína, ZŠ a MŠ Všemina, ZŠ a MŠ 
Kněžpole, Jubilejní ZŠ T. G. Masaryka Rusava, 
ZŠ Šafaříkova Val. Meziříčí, ZŠ Zlín – Maleno-
vice, ZŠ Uherský Brod, Mariánské náměstí, ZŠ 
Kroměříž, Komenského 440, SZŠ a VOŠZ Vse-
tín, SZŠ a VOŠZ Zlín, Stojanovo gymnázium 
Velehrad, OU a Základní škola praktická Hole-
šov, ZŠ a MŠ Vsetín Turkmenská, Základní ško-
la praktická a Základní škola speciální Slavičín, 
ZŠ a MŠ Uherské Hradiště, Palackého náměstí, 
Základní škola praktická a Základní škola spe-
ciální Bystřice pod Hostýnem.

Návrh na ocenění Medailí MŠMT
Při příležitosti Dne učitelů 28. března vydává 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
ČR svou resortní medaili, která je udělována 
ve dvou stupních, a to jako stříbrná a bronzo-
vá plaketa. Zlínský kraj podal návrh na udělení 
obou medailí. Na udělení stříbrné medaile byli 
navrženi Ing. Alena Dofková, Mgr. Aleš Hába a  
Mgr. Miroslava Urbánková. Na udělení bron-
zové medaile byli Zlínským krajem navrženi 
Mgr. Milič Fojt, Mgr. Jaroslava Kratochvílová, 
Mgr. Jan Jurek a PaedDr. Rostislav Šaler. Minis-
tr školství, mládeže a tělovýchovy návrhy Zlín-
ského kraje přijal a rozhodl o udělení Medaile 
MŠMT všem navrženým osobám.

ZLÍNSKÝ 
KRAJ 

V KOSTCE

oblast školství a vzdělávání patří dlouhodobě k prioritám Zlínského kraje, neboť 
od úrovně vzdělanosti, intelektového potenciálu a připravenosti mladých lidí 
pro praktické uplatnění na trhu práce se bezprostředně i nepřímo odvíjí i životní 
úroveň v regionu a potažmo i celková spokojenost obyvatel v něm žijících. Kraj-
ská samospráva proto ve spolupráci s několika partnery, kteří k problematice 
vzdělávání díky své odbornosti a zkušenostem mají co říci, usiluje o průběžné 
koncepční vytváření systému vzdělávání i o přípravu mladých lidí, schopných 
obstát v životě díky svému umu, dovednostem, šikovnosti i zdravému sebevědo-
mí. V současnosti již funguje ve Zlínském kraji několik účinných a unikátních sys-
témů podpor, které mají pomoci k realizaci těchto společensky prospěšných cílů. 
Jde například o podporu některých řemesel v odborném školství, optimalizaci 
přijímacího řízení či systém oceňování studentů středních škol a pedagogů. Své 
nezastupitelné místo mají ve školství rovněž minimální preventivní programy škol.

O novinkách v krajském školství 

Studenti Střední odborné školy Otrokovice. foto: Ivo Hercík
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Zlín – Uzavření smlouvy o po-
skytnutí finančních prostřed-
ků z rozpočtu Státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 
2008 mezi fondem a Ředitel-
stvím silnic Zlínského kraje 
schválili krajští radní. Předmě-
tem smlouvy je poskytnutí 
částky 105,5 milionu korun, 
která budou sloužit k financo-
vání stavebních úprav na kraj-
ských komunikacích II. a III. třídy 
a povedou k odstranění závad 
a nebezpečných míst, včetně 
investic do poškozených mos-
tů. Peníze kraj získal na základě 
intenzivního působení svých 

představitelů, kteří poukazovali 
na velký historický dluh, s nímž 
byly komunikace do správy 
kraje převedeny. Za peníze by 
mělo být realizováno celkem 
sedm silničních staveb. 

ZPRÁVY ZKRAJE

odborníci budou opět rokovat 
o celoživotním učení
Kroměříž – Český trh práce pod 
tlakem globální konkurence, 
problémy spojené s poklesem 
počtu žáků, role Zlínského kraje 
jako nejvýznamnějšího zřizo-
vatele profesních škol, to je jen 
zlomek témat, jimiž se bude 
zabývat celostátní seminář 
věnovaný problematice celo-
životního učení, který se usku-
teční ve dnech 22. a 23. května 
v Kroměříži. Záštitu nad ním 
převzal Výbor pro vědu a vzdě-
lávání Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR, ministr školství, 
hejtman Zlínského kraje, rektor 
Univerzity Tomáše Bati a náměs-
tek ministra pro místní rozvoj.  

Přípravy výstavy „Fenomén 
Baťa“ v národní galerii
Zlín – Pracovní skupinu složenou 
ze zástupců kraje, galerie, muzea 
a města Zlína, která má ve spo-
lupráci s Národní galerií připra-
vit výstavu s názvem „Fenomén 
Baťa“, jmenovala na svém dub-
novém jednání krajská rada.
Cílem výstavy je představit zlín-
skou funkcionalistickou architek-
turu, především let 1910 až 1960, 
v reprezentativním výběru, včet-
ně satelitů funkcionalistického 
Zlína na území bývalého Česko-
slovenska i v zahraničí a poukázat 
na význam fenoménu baťovské 
architektury nejen v mezinárod-
ních dobových souvislostech, 
ale i v nadčasových historických 
horizontech. Výstava se uskuteč-
ní ve Veletržním paláci v Praze na 
ploše asi 1.500 metrů čtverečních 
od začátku března roku 2009 
a potrvá minimálně dva měsíce. 
Předpokládají se dále reprízy: 
jednou až dvakrát v západní 
Evropě a jedenkrát v USA. Poté 
se základní část výstavy stane 
součástí stálé expozice českého 
umění 20. století v Národní gale-
rii v Praze a součástí stálé expo-
zice Krajské galerie výtvarného 
umění ve Zlíně.

Další dotace na uchování 
hmotného kulturního dědictví 
Zlínský kraj – Přidělení dotací v rám-
ci Programu uchování, obnovy 
a zpřístupnění hmotného kultur-
ního dědictví ve Zlínském kraji, 
spolufinancovaného Finančními 
mechanismy EHP/Norska a Zlín-
ským krajem, schválilo dne 19. 
3. 2008 Zastupitelstvo Zlínského 

kraje. Dotace bude poskytnuta 
Muzeu Kroměřížska na projekt 
„Objekt muzea v Kroměříži č. p. 
38, Archeologicko – historická 
expozice“ a Slováckému muzeu 
na projekty „Rekonstrukce Památ-
níku Velké Moravy ve Starém 
Městě – I. etapa“ a „Multimediální 
expozice Velká Morava“, které na 
sebe navazují.

V soutěži Zlatý středník uspěly 
tři krajské tiskoviny
Zlín, Praha – Zlínský kraj uspěl 
se svými tiskovinami v prestiž-
ní soutěži firemních prezentací 
a publikací Zlatý středník 2007. 
Výroční zpráva Zlínského kra-
je za rok 2006 získala ocenění 
vysoké profesionální úrovně 
TOP Rated a měsíčník pro obča-
ny Okno do kraje ocenění pro-
fesionální úrovně Rated. Takto 
byly publikace ohodnoceny 
i v loňském ročníku soutěže. 
Novým úspěchem kraje je získá-
ní certifikátu TOP Rated v kate-
gorii Nejlepší interní časopis 
– pro čtvrtletník „Kraj“ určený 
zaměstnancům krajského úřadu. 
Vyhlašovatelem šestého roční-
ku soutěže Zlatý středník byl PR 
Klub. Posuzování přihlášených 
publikací a prezentací probíhá 
v minimálně pětičlenné porotě 
složené z nezávislých odborníků.

Stránky Krajské knihovny 
Františka Bartoše zvítězily
Zlín – Krajská knihovna Františka 
Bartoše získala již popáté první 
místo v soutěži BIBLIOWEB 2008 
o nejlepší webové stránky kniho-
ven v ČR. Soutěž byla vyhláše-
na v rámci akce Březen – měsíc 
internetu a organizoval ji Svaz 
knihovníků a informačních pra-
covníků ČR ve spolupráci s Asoci-
ací krajů České republiky. Porota 
hodnotila stránky 40 knihoven. 
Hodnocena byla kvalita obsahu, 
design, možnosti komunikace  
s uživatelem, přístupnost pro 
těžce zrakově postižené uživa-
tele a koncepce webu. Krajská 
knihovna Františka Bartoše 
zvítězila nejen ve své kategorii 
odborných knihoven a knihoven 
v obcích nad 25.000 obyvatel, ale 
stala se navíc vítězem v absolut-
ním pořadí. Výborného umístění 
dosáhla také Městská knihovna 
ve Valašském Meziříčí, která se 
umístila na 3. místě v kategorii 
odborných knihoven a knihoven 
v obcích nad 25.000 obyvatel. 

Další peníze na silnice 

Kroměříž – Klub Unesco Kroměříž a Národní dobrovolnické centrum 
Hestia zvou na mezinárodní konferenci „Deset let rozvoje dobro-
volnictví  –  rehabilitace občanských ctností“, která se bude konat 
ve dnech 5. a 6. května 2008 v prostorách Justiční akademie Kromě-
říž. Záštitu nad akcí převzala Džamila Stehlíková, ministryně Vlády 
ČR pro lidská práva a národnostní menšiny, Petr Pithart, místopřed-
seda Senátu Parlamentu ČR a Hana Příleská, radní pro sociální věci, 
národnostní otázky a menšiny Zlínského kraje. Cílem konference je 
zhodnotit uplynulých 10 let rehabilitace dobrovolnictví v ČR.

Konference k rozvoji dobrovolnictví 

Informace k výměně dokladů 

SEZnAm StAVEB

III/01868 Podolí most

III/4872 Hovězí 6 mostů

II/150 Osíčko opěrná zeď

III/0487 Lešná most

II/495 Hluk silnice

III/49714 Bílovice sesuv

III/49518 Rudimov sesuv

 

Zlín – V březnovém vydání 
magazínu Okno do kraje jsme 
zveřejnili článek s názvem Za 
hranice pouze s doklady. Na 
základě častých dotazů adre-
sovaných legislativcům krajské-
ho úřadu přinášíme nyní další, 
upřesňující informaci:
Občanské průkazy bez strojově 
čitelné zóny (obrázek č. 1), vyda-
né do 31. prosince 2003, pozbý-
vají platnosti nejpozději dnem 
31. prosince 2008. Občané, 
kteří jsou držiteli těchto občan-
ských průkazů, jsou povin-
ni v průběhu letošního roku 
požádat o bezplatnou výměnu 
za občanský průkaz se strojově 
čitelnou zónou (obrázek č. 2), 
a to nejpozději do 30. listopadu 
2008. Výjimku tvoří občanské 
průkazy občanů narozených 
před 1. lednem 1936, pokud je 
v nich vyznačena doba platnos-
ti bez omezení – tyto zůstávají 

nadále v platnosti a povinnost 
jejich výměny za nový se na ně 
nevztahuje.
Výměna se netýká ani občan-
ských průkazů se strojově čitel-
nou zónou (obrázek č. 2), které 
jsou vydávány od poloviny roku 
2000. Tyto jsou platné po dobu 
v nich uvedenou.

obrázek 1

obrázek 2

Rozšířený provoz kavárny v 16. 
etáži a restaurace ve 3. etáži 
Baťova mrakodrapu nově zajišťu-
jí studenti Střední odborné školy 
Otrokovice, kterou zřizuje Zlínský 
kraj. Obě gastronomická zařízení 
kraj nově vybavil a jsou k dispo-

zici veřejnosti sedm dní v týdnu 
do večerních hodin. Sídlo Zlín-
ského kraje se tak stává centrem 
společenského dění v návaznos-
ti na řadu výstav a dalších akcí 
zde konaných. Více informací na 
telefonu 577 043 927.

Mrakodrap nabízí širší gastroslužby
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Za školství a vzdělávání ve Zlínském kraji 
zodpovídá náměstek hejtmana mgr. Josef 
Slovák, který také přibližuje, co je v této 
oblasti nového.

Jakým způsobem jsou financovány kraj-
ské školy? 

Tyto školy a školská zařízení dostávají peníze 
z krajského rozpočtu, dále dotace z minis-
terstva školství, prostředky z EU a využívají 
různé další účelové dotace. Jsou však i samy 
ekonomicky aktivní a snaží se získávat i další 
zdroje. Jednou z aktivit je doplňková činnost, 
kterou provozuje 61 škol a zařízení ze součas-
ných 118. U odborných škol se jedná přede-
vším o zajištění odborného výcviku formou 
praxe. Určitě by bylo lépe, kdyby se praxe 
odehrávala v reálném životě, to znamená ve 
firmách. Bohužel to však není možné, a pro-
to se část uskutečňuje přímo v našich zaří-
zeních. Školy se zabývají širokým spektrem 
činností, které pokrývají veškerá řemesla od 
výroby skla až po opravy automobilů. Samo-
zřejmě, že zvládnutí těchto aktivit není pro 
management škol snadné a řízení těchto škol 
s vlastním podnikáním se podobá vedení 
menšího podniku se vším všudy. O to více si 
vážíme práce managementu těchto škol.

mohl byste přiblížit investiční akce, které 
jsou momentálně v oblasti školství reali-
zovány?

Nyní pokračujeme v akcích započatých již 
loni, a to ve druhé etapě přístavby tělocvičny 
na SPŠ v Uherském Hradišti a ve stavbě dílen 
odborné výchovy SOU Uherský Brod. Záro-
veň probíhají již dříve zahájené opravy, jako 
je rekonstrukce bytových jader na Domo-
vě mládeže Střední školy hotelové a služeb 
Kroměříž, oprava střechy školy a ústředního 
topení SOU Uherský Brod a oprava ústřed-
ního topení SOŠ Otrokovice. Naší snahou je 
zapojení škol k čerpání dotací ze strukturál-
ních fondů EU, ať už se jedná o Operační pro-
gram životní prostředí nebo Regionální ope-
rační program regionu soudržnosti Střední 
Morava.

Kraj se hodně zaměřuje na poskytování rad 
školám ohledně získávání dotací. Proč? 
Zlínský kraj věnuje přípravě škol a školských 
zařízení na čerpání peněz z EU mimořádnou 
pozornost. Na základě výsledků z předchá-
zejícího období, kdy se úspěšnost projektů 
předkládaných školami ve Zlínském kraji 
pohybovala v první třetině mezi ostatními 
kraji, jsme navázali efektivní spolupráci s pora-
denskou agenturou se záměrem podpořit úsilí 
škol a školských zařízení při výběru a přípravě 
projektů s vyšším potenciálem získání pod-
pory. Již koncem roku 2006 jsme odstartovali 
sérii seminářů zacílených zejména na oblast 
středního vzdělávání. Výsledkem je téměř 
stovka projektových záměrů připravených do 
operačního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. Semináře budou pokračovat 
i letos ve všech okresech kraje. Těžištěm využi-
tí prostředků je zejména problematika zvyšo-
vání kvality ve vzdělávání, rovné příležitosti 
dětí a žáků, včetně těch se speciálními vzdě-
lávacími potřebami, a další vzdělávání pra-
covníků škol a školských zařízení. Proto ještě 
před vyhlášením výzev se uskuteční v jednot-
livých okresech kraje čtyři semináře. Budou 
zaměřeny na prezentaci podmínek, pravidel 
a podporovaných aktivit v jednotlivých glo-
bálních grantech. Jsem přesvědčen, že všech-
ny zmíněné akce přispějí k efektivnímu využití 
finančních prostředků Evropského sociálního 
fondu a přínos jednotlivých projektů se ve 
svém důsledku projeví ve zvýšení kvality, účel-
nosti a dostupnosti základního a středního 
vzdělávání ve Zlínském kraji. 

Jak pokračuje proces optimalizace škol?

Optimalizace škol je běh na dlouhou trať. 
K 31. 12. 2001 převzal Zlínský kraj od státu 
158 škol a školských zařízení, k  začátku tohoto 
školního roku jich bylo 119. Snižování počtu 
je dokladem pružné a přiměřené reakce na 
nepříznivý vývoj ve snižujících se počtech 
žáků vycházejících ze základních škol. Opti-
malizace však nekončí. Od 1. ledna 2008 byly 
sloučeny Střední průmyslová škola Uherské 
Hradiště a Střední škola hotelová a obchodní 
Uherské Hradiště. Vznikl nový subjekt Střední 
škola průmyslová a hotelová Uherské Hradiš-
tě. Usnesením zastupitelstva optimalizace 
pokračuje i na Kroměřížsku, kde k 1. 7. 2008 
bude Odborné učiliště a Praktická škola Kro-
měříž připojeno k tamní Střední škole hotelo-
vé a služeb. S počátkem nového školního roku 
optimalizace středních škol zasáhne i Bystřici 
pod Hostýnem. K  1. září 2008 zde začne pra-
covat Střední škola nábytkářská a obchodní 
Bystřice pod Hostýnem, která vznikne slouče-
ním stávající Střední průmyslová školy nábyt-
kářské a Střední školy obchodní a oděvní.

tyto změny asi nepatří k těm nejpopulár-
nějším opatřením…? 

Optimalizace na všech školách probíhá vždy za 
předpokladu, že není omezena stávající vzdě-
lávací nabídka středních škol. Musíme si uvě-

domit, že výrazný pokles počtu žáků vychá-
zejících ze základních škol, který se začíná 
projevovat od školního roku 2007/ 2008, bude 
dramaticky pokračovat až do roku 2012. Jen 
pro zajímavost: v roce 2012 bude na středních 
školách Zlínského kraje studovat 64 procent 
současného stavu středoškoláků.  Optimaliza-
ce středních škol ale není vynucena jen nedo-
statkem absolventů základních škol, nýbrž je 
také jedním z nástrojů zkvalitnění vzdělávací-
ho procesu vedoucí například k snadnější pro-
stupnosti mezi obory ukončenými maturitou 
a výučním listem. Zároveň jsou připravovány 
možnosti využívání středoškolské kapacity 
pro rekvalifikace.

Jste spokojen se současnou podobou vzdě-
lávací sítě v regionu? 

Vzdělávací nabídku středních škol ve Zlín-
ském regionu lze považovat za vyváženou. 
Myslím, že zájemci o studium si určitě mohou 
vybrat školu podle svých zájmů a možností. Ve 
Zlínském kraji se můžete vzdělávat ve všech 
typech středních škol, od gymnázií, středních 
průmyslových a odborných škol, středních 
odborných učilišť, ale i uměleckoprůmyslo-
vých škol a konzervatoří. Zlínský kraj se může 
samozřejmě pochlubit i školami, které bychom 
obtížně hledali v jiných regionech. 

o jaké školy není ze strany žáků zájem, 
jaký by si zasloužily?

Problematický je obecně velmi malý zájem 
o odborné vzdělávání v řemeslnných oborech, 
což se projevuje začínajícím kritickým nedo-
statkem řemeslníků převážně v oblastech 
strojírenství a stavebnictví. Tento nedostatek 
se snažíme řešit stipendijním systémem „Pod-
pora řemesel v odborném školství“. Celková 
možná finanční výše příspěvku činí 12.000 až 
21.000 korun. Tento systém jsme pro školní 
rok 2008/09 rozšířili o další specializace. 

Do vašich kompetencí patří i širší proble-
matika mládeže a sportu, co je v této sféře 
nového?

Momentálně máme několik vlastních dotač-
ních titulů, prostřednictvím kterých finančně 
podporujeme jednotlivé sportovní akce či 
sportovní činnost. Každoročně vyhlašujeme 
také anketu Sportovec Zlínského kraje. Do 
oblasti podpory mládeže a sportu ročně vyna-
kládáme přibližně 25 milionů korun. Dále je 
také nutno podotknout, že Zlínský kraj finanč-
ně podporuje účast krajské reprezentace na 
olympiádách dětí a mládeže, což v jiných 
krajích vždy nebývá samozřejmostí. Letos se 
dokonce Zlínský kraj ujal pořadatelství Her III. 
zimní olympiády dětí a mládeže České repub-
liky, kterých se poprvé od jejich vzniku zúčast-
nilo všech 14 krajů. Ohlasy jednotlivých kraj-
ských výprav, Českého olympijského výboru 
i České olympijské, a. s., byly pozitivní. Uspo-
řádání Her považuji za úspěch Zlínského kraje, 
kterého jsme dosáhli i díky obětavosti desítek 
dobrovolníků. Všem patří velký dík. (hm)

Z některých škol v kraji se stávají malé podniky
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Cestování do zahraničí a ochrana našeho zdraví

Důležité je správné načasování
Základem je platné očkování proti tetanu. 
Od aplikace poslední vakcíny by nemělo 
uplynout více než 15 let, dobu lze ověřit 
u registrujícího lékaře. Do většiny exotic-
kých zemí je doporučeno očkování proti 
žloutence typu A a břišnímu tyfu. Mezi 
takové země patří například Egypt, Tunisko, 
Maroko, Turecko. 
Očkování by měl přitom cestovatel absolvo-
vat s patřičným předstihem před samotným 
pobytem, aby  začalo včas fungovat. Očko-
vací látku proti žloutence typu A a břišnímu 
tyfu lze podat současně - po jednom vpichu 
do každého ramene. Očkování proti žlou-
tence typu A je vhodné do roka zkompleto-
vat druhou dávkou, aby ochrana byla dlou-
hodobá. Toto onemocnění si z endemických 
zemí přiváží každý desátý nenaočkovaný. Je 
nutné pamatovat na skutečnost, že očková-
ní proti břišnímu tyfu chrání maximálně po 
dobu tří let.

Kombinované vakcíny
Při delších cestách do oblastí s méně vyspě-
lým zdravotnictvím, například do jižní 
a jihovýchodní Asie, Afriky a Jižní Ameriky, 
je možné očkovat kombinovanou vakcínou 
proti žloutence typu A i B. Žloutenka typu 
B se přenáší krví a pohlavním stykem, na 
což je třeba pamatovat zejména v případě 
„sexuální turistiky“. Před odjezdem je nutné 
aplikovat nejméně dvě dávky, třetí pak za 

půl roku. Jedině tak bude očkování kom-
pletní. Cestujeme-li do oblastí s endemic-
kým výskytem meningokokové meningiti-
dy, je možné očkovat se i proti této nemoci, 
zejména pokud cestovatel předpokládá užší 
kontakt s místním obyvatelstvem. Dostup-
ná je kombinovaná očkovací látka proti 
meningokoku typ A a C, která chrání  po 
dobu tří let. 
Přestože naše populace je proočkovaná 
proti dětské obrně, je vhodné, jsme-li star-
ší třiceti let,  při cestách do venkovských 
oblastí Indie, Pákistánu, Indonésie, Nigérie 
a podobně podstoupit očkování rovněž 
proti této nemoci. 

Očkování proti žluté zimnici
Jediným povinným očkováním, které je po 
cestovatelích požadováno při vstupu do 
subsaharské Afriky a některých zemí Jižní 
Ameriky, je očkování proti žluté zimnici. 
Očkování je účinné až deset dní po aplikaci, 
chrání po dobu deseti let. Je třeba mít potvr-
zení o jeho aplikaci v certifikovaném očko-
vacím středisku v mezinárodním očkovacím 
průkazu spolu s ostatním absolvovaným 
očkováním. Žlutou zimnici přenáší komáři. 
Očkuje se nejen jako prevence onemocnění 
u jednotlivce, ale i jako ochrana zavlečení 
původce do zemí, kde se vyskytuje pouze 
komár-přenašeč, ale nemoc už ne. Při opa-
kovaných návštěvách zemí, jako je napří-
klad Indie a Čína, spojených s cestováním 

po venkově nebo při možné profesionální 
expozici, je dobré uvažovat o preventivním 
očkování proti vzteklině. V těchto oblastech 
umírá na vzteklinu ročně několik tisíc lidí. 
Riziko poranění zvířetem zde nelze podce-
ňovat a co nejdříve po poranění vyhledat 
lékařskou péči a zahájit očkování, které 
může zabránit propuknutí nemoci. Preven-
tivní očkování proti vzteklině sestává ze tří 
dávek před odjezdem.
Očkovat se lze také proti choleře. U nás 
dostupná vakcína chrání současně i proti 
některým tzv. cestovatelským průjmům. 
Ochrana ale není stoprocentní a je pou-
ze krátkodobá (dva roky, resp. půl roku). 
Choleru si cestovatelé dováží nejčastěji 
z Indie. Jedná se o mezinárodně sledované 
onemocnění. Dobře živený Středoevropan 
zvládne onemocnění většinou bez násled-
ků, problémem je ale jeho nakažlivost. 

Studium v zahraničí
Studenti se mohou setkat s požadavkem 
zahraničních universit předložit doklad 
o očkování, prodělání nemoci nebo dosta-
tečném množství protilátek. Potvrzení, vět-
šinou v anglickém jazyce, je třeba doložit 
před nástupem na školu. Proto někteří stu-
denti musí absolvovat očkování proti žlou-
tence B, příušnicím, černému kaši či záškrtu 
a podobně.

Jiné formy prevence
Cestovatelům hrozí řada onemocnění, proti 
nimž specifické očkování zatím neexistuje. 
Jedním z nich je malárie. Lidé se proti ní 
mohou chránit preventivním užíváním léků 
tzv. antimalarik. V různých částech světa se 
vyskytují různé druhy původce malárie, kte-
ré jsou různě citlivé na dostupné léky. Proto 
je třeba, aby léky proti malárii předepisoval 
odborný lékař, který zohlední stav klienta, 
průběh cesty, oblast, odolnost původce 
malárie na léky.
Při pobytu v exotických zemích je důležité 
dodržovat základní pravidla: nedávat si led 
do nápojů, pít jen vodu v láhvích, originálně 
balenou a prokazatelně neotevřenou, nebo 
vodu ze zajištěného zdroje, jíst stravu dobře 
tepelně opracovanou, po setmění se oblé-
kat do světlého přiléhavého oděvu, použí-
vat repetenty.

Kde vám poradí
Každá cesta a každý cestovatel jsou jedi-
neční, proto je třeba ke každému přistu-
povat individuálně, s ohledem na prodě-
laná onemocnění, zkušenosti s cestováním 
a podobně. Před cest ou vám odborně 
poradí na každé příslušné hygienické stani-
ci, zdravotním ústavu nebo ve speciálních 
očkovacích centrech.

MUDr. Hana Tkadlecová
vedoucí odboru protiepidemického

KHS ZK se sídlem ve Zlíně

Ilustrační foto. foto:  archiv

V dnešní době cestují lidé do zahraničí v průběhu celého roku, vrcholem cestova-
telské sezony však stále zůstává léto, kdy se řada z nás chystá na dovolenou. Při 
zahraniční cestě většinou počítáme s většími výdaji, měli bychom do nich zahrnout 
také investici do svého zdraví. Důležité je podrobně se informovat o destinaci, do 
které míříme, o doporučených, případně povinných očkováních. Záleží nejen na 
oblasti, ale také na délce pobytu a způsobu trávení dovolené:  ležení u vody, aktiv-
ní dovolená, potápění, chození po lese, nocování v divočině. Specifickým případem 
jsou cesty spojené s prací v terénu, například odchyt zvěře zoology a podobně. 

Okno do kraje / květen 2008 �Okno do kraje / květen 2008

INFORMACE



narozen 10. 11. 1946 ve Zlíně

vystudoval historii a filozofii na FF UP 
v Olomouci

od roku 1977 je ředitelem Státního 
okresního archivu ve Zlíně 
– Klečůvce

je autorem známé knihy Sedm století 
zlínských dějin a mnoha dalších 
publikací o historii města Zlína 
a regionu

externě vyučuje na Fakultě 
managementu a ekonomiky 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
dějiny 20. století

k jeho největším zájmům patří 
cestování a turistika

▪

▪

▪

▪

▪

▪

PhDr. Zdeněk Pokluda

Zdeněk Pokluda: Člověk je v zásadě nepoučitelný
Zdeněk Pokluda je znalcem baťovské historie. foto: Ivo Hercík

Jak se podle vás po roce 1989 vyvíjí zájem 
veřejnosti o historii, potažmo o informace 
uložené v archivech?
Zájem veřejnosti o historii - měřeno počtem 
publikací - vzrostl. Vychází velmi mnoho knih 
a časopisů, odborných i populárních. K tomu 
se objevuje množství textů v novinách, televi-
zi, rozhlase. A navíc obíhá spousta informací na 
internetu. Člověk má před sebou nekonečné 
množství informací a názorů - klíčové je umět 
dnes hledat a vybírat ty, které jsou ověřené, 
spolehlivé, důvěryhodné. Jinak hrozí zahlcení, 
dezorientace a podléhání legendám. Vzrostl 
zájem o informace z archivů: přibylo tu stu-
dentů, protože také přibylo univerzit, přichází 
víc občanů dohledávajících třeba majetkové 
a jiné převody, objevuje se víc lidí hledajících 
své rodinné kořeny a pátrajících po předcích.

Pozorujete výraznější zájem jednotlivců 
zorientovat se v „osobních dějinách“?

Zájem o osobní a rodinné dějiny trvá už delší 
dobu v Americe i Evropě. Ovšem pokud jde 
o pátrání po rodinných tajemstvích - tady si 
nejsem jist, zda takováto tajemství lze úspěš-
ně nalézt zrovna v archivu. Mnoho věcí, 

a zvlášť těch důležitých, nebylo nikdy zapsá-
no. Mějme na paměti, že třeba ve 20. století se 
hodně telefonovalo, mnohé se důvěrně sjed-
návalo, a tak spousta věcí odešla spolu s akté-
ry či pamětníky. A navíc si uvědomme aspekt 
srozumitelnosti. Dnešní mladší člověk třeba 
najde cestu do archivu, nalezne tu zajímavé 
papíry, čte v nich záznamy z 50. nebo 70. let,  
avšak dobře nerozumí, co se tu vlastně říká. 
Copak asi znamenala formulace, že „soudruh 
ztratil důvěru“, anebo že „jmenovaný podlehl 
reformistickým a oportunistickým názorům“ 
a podobně. Porozumí tomu, co ta slova zna-
menala a přinesla lidem? Jaká tajemství jsou 
zašifrována v dobově pokřiveném jazyce?

na Univerzitě tomáše Bati přednášíte ději-
ny 20. století. lze toto století považovat za 
výjimečný uzel na ose dějin  civilizace?

Dvacáté století máme celkem čerstvě v pamě-
ti, a tak nám připadá obzvlášť důležité. Pokud 
ho považujeme za výjimečný uzel dějin, pak je 
to možná jen pro tu časovou blízkost. Někomu 
se může zdát uzlem dějin třeba 16. století díky 
zámořským objevům, reformaci, renesanci, 
nebo 17. století pro své nábožensko-politické 

konflikty, třicetiletou válku, anebo 19. století 
třeba z hlediska vědeckých vynálezů.

Jste znalcem doby baťovského Zlína. Je 
podle vás toto období perspektivou dneš-
ka správně pochopeno a vykládáno? 

Baťovské období dnes leckdo chápe hlavně 
jako dobu, kdy se stavěly budovy a kdy se 
vyráběly a prodávaly boty a jiné výrobky. Sláb-
ne paměť o tom, jak v baťovském systému žili 
a pracovali lidé, jak dovedl Tomáš Baťa motivo-
vat schopné spolupracovníky nebo jak vysoce 
funkční byl systém na zlínské radnici.

Proč má lidská společnost tak malou schop-
nost poučit se z historie a opakuje v růz-
ných variantách stále stejné chyby?

Omezená schopnost poučit se z historie zřej-
mě patří k lidské povaze. Přece i v běžném 
životě opakuje jednotlivec chyby, navzdory 
vlastním zkušenostem. Znovu a znovu pod-
lehne sugestivní reklamě, čtyřikrát uzavře 
sňatek a čtyřikrát se rozvede a podobně. Opa-
kovat chyby je člověku asi souzeno - někdo 
těch chyb ovšem dělá víc, a to je pak problém. 
 Helena Mráčková

INZERCE
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Zlín – Hlavním městem divadla 
celé střední Evropy se stane Zlín 
od 12. do 17. května. V těchto 
dnech se zde totiž uskuteční 
divadelní festival Setkání 2008 
Stretnutie, který poprvé obsáh-
ne všechny země Visegrádské 
čtyřky. Hostitelskou scénou bude 
Městské divadlo Zlín.
„Letos poprvé v historii bude 
partnerem festivalu vedle Sloven-
ského národního divadla Brati-
slava a polského Teatru Rozrywki 
Chorzów také Maďarské divadel-
ní Muzeum a Institut,“ prozradila 
mluvčí divadla Veronika Jurčová. 
Patronát nad přehlídkou převza-
la i letos herečka Zdena Studen-
ková a herec Miloslav Mejzlík.
Na letošní festival se přihlásilo 
téměř padesát divadel s devade-
sáti inscenacemi. Odborná komi-
se nakonec vybrala jednadvacet 
titulů, které akcentovaly letošní 
naplánované vyznění přehlíd-
ky. „Chceme konfrontovat dva 
základní životní pocity, které se 
objevují v současných inscena-
cích, a to pocit naděje a beznadě-
je,“ uvedl umělecký šéf zlínského 
souboru Dodo Gombár. Ve Zlíně 

se nakonec představí celkem 20 
divadelních souborů z Česka, 
Slovenska a Polska.
Mezi hlavní taháky budou patřit 
již tradiční hosté, jako jsou Národ-
ní divadlo Praha s inscenací  Mar-
tina Františáka nazvanou Doma 
a zlínským publikem oblíbené 
Radošinské naivné divadlo Bra-
tislava, které sehraje novou hru 
Stanislava Štepky Veľké ilúzie.
Diváci se mohou těšit také napří-
klad na hru Smrt Pavla I., kterou 
zinscenují herci Městského diva-

dla Brno. Hra byla v minulosti 
oceněna třemi cenami Alfréda 
Radoka a jednou Thálií. Ze scé-
ny také zazní jedna hra v polšti-
ně a jedna v rusínštině. Setkání 
– Stretnutie je zaměřeno na 
podporu původní dramatické 
a inscenační tvorby. Do přehlídky 
jsou tak zařazeny pouze divadelní 
novinky, původní hry, adaptace 
a nové překlady v českých a slo-
venských premiérách, a i proto 
slibuje každým rokem neopako-
vatelné divadelní zážitky.  (mij)

Divadlo zve na Setkání – Stretnutie
Filharmonie B. Martinů pořádá v letoš-
ním roce již 19. ročník svého Meziná-
rodního festivalu mladých koncertních 
umělců Talentinum. Festival se přede-
vším v devadesátých letech změnil 
v oblasti organizace, protože dnes jej 
pořádá pouze Filharmonie B. Marti-
nů za finanční podpory statutárního 
města Zlína, Zlínského kraje a letos 
i Visegrádského fondu. V letošním roce 
budeme mít příležitost vyslechnout 
pět koncertů mladých sólistů zemí 
Visegrádu s doprovodem orchestru 
ve Zlíně, Kroměříži a Luhačovicích. 
Zároveň se můžeme těšit na houslo-
vý recitál Gabriely Demeterové, která 
se zúčastnila Talentina 1994. Dalším 
z bývalých účastníků, vystupujících na 
letošním Talentinu, bude i šéfdirigent 
Filharmonie B. Martinů Jakub Hrůša. 
Jeden z koncertů je věnován vítězům 
nově vzniklé houslové soutěže v Kro-
měříži, Archetti in Moravia 2007. 
Letošní Talentinum 2008 se koná ve 
dnech 12. - 30. 5.

Ve všech okresech kraje letos poprvé 
oficiálně propukne zlínský filmový fes-
tival pro děti. Po Otrokovicích se totiž 
partnery jeho 48. ročníku stala i města 
Kroměříž, Uherské Hradiště a Vsetín. 
Díky podpoře Všeobecné zdravotní 
pojišťovny se v každém partnerském 
městě během festivalu uskuteční Den 
zdraví. Spolu s dopolední a odpolední 
projekcí dětských filmů k němu bude 
patřit pestrý program v centru města. 
Jeho součástí bude kromě her, sou-
těží či vystoupení kouzelníka hlavně 
atraktivní ukázka zdravotnického 
záchranného systému Zlínského kraje 
v akci. V těchto dnech se rozbíhá i další 
doprovodná akce filmového festivalu, 
a to minisalon filmových klapek. Více 
než stovku klapek s originálními mal-
bami českých umělců si lidé mohou 
prohlédnout od 15. května v Galerii 
pod radnicí ve Zlíně.

V muzeu ve Valašském Meziříčí probíhá 
v těchto dnech výstava nazvaná Když 
jsem chodil do školy..., která přibližuje 
školu padesátých let dvacátého století. 
Expozice představuje školu v 50. letech 
20. století a zejména mladší návštěvníci 
se mohou na vlastní oči přesvědčit, 
v jakém prostředí studovali jejich rodiče 
a prarodiče. K vidění jsou obrázky Živé 
abecedy, čítanky s ukázkami z knih 
sovětských spisovatelů nebo zpěvníček 
plný budovatelských písní. Na výsta-
vě nechybí ani nástěnky plné hesel 
a závazků. Výstava, doplněná texty 
o historii školství, dobovými fotogra-
fiemi, vysvědčeními, diplomy, letáky, 
dětskými kresbami, aktovkami, sešity 
a časopisy z 50. let, potrvá do 25. 5. 

▪

▪

▪

KAm ZA KUltURoU

Kina v kraji se rozrostou, stávající budou opravena
Zlínský kraj - Velké změny mohou 
v příštích měsících očekávat kina 
ve Zlínském kraji. Začne zde půso-
bit první multikino, zlínské Velké 
kino a Kino Květen začne provo-
zovat nový nájemce a hradišťský 
Máj a vsetínskou Vatru čeká veliká 
rekonstrukce. Milovníci filmů se 
tak mají na co těšit.
První multikino ve Zlínském kraji 
bude od druhé půle května půso-
bit v centru Zlaté jablko, které je 
dokončováno na náměstí Míru 
ve Zlíně. Bude mít šest sálů, jeho 
celková kapacita bude 1.000 
míst. Provozovatelem multikina 
bude společnost Golden Apple 
Cinema. Tato společnost bude 
ale spravovat také dva dosavad-

ní kinosály v krajském městě. Po 
výpovědi dosavadního nájemce, 
společnosti Filmové ateliéry, byla 
firma jediná, kdo se o provoz Vel-
kého kina a Kina Květen ucházel. 
Zlínští zastupitelé schválili nájem-
ní smlouvu na příštích pět let. 
Nový provozovatel se  zavázal, že 
umožní pronájem obou objektů 
pro konání Mezinárodního filmo-
vého festivalu pro děti a mládež 
a zachová centrální předprodej 
na kulturní a společenské akce 
v objektu Velkého kina.
Kompletní rekonstrukce čeká na 
vsetínské kino Vatra. „Ze studie, 
která byla zpracována koncem 
uplynulého roku, vyplývá, že je 
v kině nutné opravit elektroinsta-

laci, systém větrání a teplovzduš-
ného vytápění. Dále je nutné 
vyměnit koberce, akustické obkla-
dy i podhledy a stmívací jednotky 
v kinosálu,“ uvedla mluvčí města 
Eva Stejskalová. Oprava třicet let 
starého kina si vyžádá investici 
dvanáct milionů korun a měla by 
začít v polovině příštího roku.
Rekonstrukci kina Máj chystá také 
uherskohradišťská radnice. Více 
než 40 let stará budova už nevy-
hovuje po stránce technické, ani 
po stránce společensko-kulturní. 
Investice si vyžádá 50 milionů 
korun. První etapa oprav by měla 
začít letos v září a město na ni zís-
kalo dotaci deset milionů korun 
ze státního rozpočtu.  (mij)

Výstavy Sdružení dětí a mlá-
deže Romů ČR (do 9. 5.): 
Putujeme z Indie do Evropy, 
3. etáž
Zlínsko – sběrné tábory 
– osvětim, 15. etáž  

12. – 23. 5. Ukrajina očima 
dobrovolníků – Výstava foto-
grafií sdružení Samari, 2. etáž 

12. – 30. 5. Kovová plastika
Sbírky hradu Helfštýna, 3. etáž 

BAťůV mRAKoDRAP 

Loňské pouliční představení Blázni jsme divadlem     foto: archiv MDZ

Zlínský květen bude opět literární
Zlín – Rosteme s knihou a 40 let od okupace v roce 1968, to jsou dvě 
ústřední témata letošního festivalu Literární květen. Festival se usku-
teční v krajském městě od 5. do 7. května. Přehlídka nabídne řadu 
seminářů a besed, vystoupí na něm také známí čeští spisovatelé 
a básníci. Příznivci krásné litaratury se mohou těšit například na Ire-
nu Douskovou, Jaromíra Štětinu, Pavla Medka, Jiřího Dědečka nebo 
Dušana Taragela. Loňský ročník nabídl jako novinku autorské čtení 
na schodech, které se setkalo s velmi příznivým přijetím. Organizátoři 
festivalu, kterými jsou studenti fakulty multimediálních komunikací 
zlínské univerzity, proto zařadili tento bod do programu i letos. Na 
schodech pořádající fakulty si návštěvníci mohou poslechnout polské 
autory Darka Fokse a Krzysztofa Siwczyka.  (mij)
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třI JíZDY KRÁlů

Pouze jednou za šest let se konají na Slovácku 
tři jízdy králů v jediném roce. Přesně tak je tomu 
právě letos. Každá jízda má totiž jiný interval. 
Vlčnovská se koná každoročně, kunovická jed-
nou za dva roky a v Hluku objíždí obec král jed-
nou za tři roky. Další příležitost, kdy budou moci 
lidé krátce po sobě srovnat tři obdobné slovác-
ké slavnosti, tak nastane zase až v roce 2014. 
Každá ze tří jízd je něčím specifická. Ta vlčnov-
ská je známá neopakovatelným předvečerem 
Jízdy králů ve vlčnovských búdách s krásnou 
atmosférou vytvářenou cimbálovými muzika-
mi. Kunovice se věnují připomenutí krásy koní 
a zajímavé projížďky na koních i povozech jsou 
svátkem všech milovníků těchto zvířat. V Hluku 
se zase Jízda králů přeměnila v Dolňácké slav-
nosti a tamní festival dechovek je pro milovníky 
tohoto žánru opravdovou slavností. 

VlČnoV

Vlčnovská jízda králů se koná každým rokem, 
letos připadla na termín 23. až 25. května. Jíz-
da králů se ve Vlčnově během staletí téměř 
nezměnila a dnes se každý rok koná už jen 
zde. Objížďka se konávala o svatodušním 
pondělí, od roku 1953 se přesunula na nedě-
li. Po 2. světové válce její popularita stále více 
rostla a rok od roku přibývalo návštěvníků. 
Ti se dožadovali ještě další kulturní podíva-
né, a proto došlo k rozšíření programu jízdy 
králů. Do dalšího vývoje zasáhly oslavy 700. 
výročí obce v roce 1964 a vyvrcholily národo-
pisnými slavnostmi, které se také od té doby 
konají každoročně. Průvod tvoří mladíci, kteří 
v daném roce dosáhnou osmnácti let. V jejich 
středu sedí na bělouši král oblečený ve staro-
dávném ženském kroji, má v ústech růži na 
znamení mlčenlivosti.

KUnoVIcE

Kunovická jízda králů se v letošním roce usku-
teční v době od 16. do 18. května.  První písem-
ná zmínka o konání této slavnosti v Kunovicích 
pochází už z roku 1897. V té době se zřejmě 
jezdívala každým rokem, a to až do roku 1914. 
Poté byla tato tradice přerušena první světo-
vou válkou. Po jejím skončení byly jízdy králů 
opět obnoveny a konaly se až do roku 1944. 
První poválečná jízda králů se uskutečnila 
až v roce 1954. V následujícím roce pak byla 
zakomponována do spartakiádního průvodu, 
aby se vůbec mohla pořádat. Po roce 1972 byla 
tradice opět přerušena, a to na dlouhých čty-
řiadvacet let. K poslední obnově došlo v roce 
1996, kdy se jízda králů stala součástí oslav 800. 
výročí první písemné zmínky o Kunovicích. Od 
té doby se tato slavnost koná v Kunovicích již 
pravidelně v dvouletých intervalech. 

HlUK

Dolňácké slavnosti písní a tanců, pořádané 
v Hluku téměř sedm desítek let jednou za tři roky, 
probíhají souběžně s každoročním Slováckým 
festivalem dechových hudeb. Nedílnou součás-
tí Dolňáckých slavností, které se letos uskuteč-
ní od 4. do 6. července, je jízda králů. V období 
slavností žije celý Hluk několikadenním progra-
mem komponovaným pro široký okruh milov-
níků zpěvu, tance, dechovky, dobrého jídla, pití 
a folkloru. Před samotnou jízdou si chlapci musí 
vybrat někoho, kdo bude jejich králem, a taky 
koho pověří jakou funkcí v družině. Pážata a král 
jedou na bílých koních a jsou přestrojeni do svá-
tečních ženských krojů s pentlením na hlavě. 
Ostatní jezdci jsou oblečeni do krojů mužských. 
Typickým prvkem výzdoby koní je v Hluku srdce 
na prsou koně, který je dále ozdoben papírový-
mi růžemi a stuhami zapletenými do hřívy. 
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www.velryba.cz      tel. 577 218 849

Hana
    Zagorová

24.6.08
Rožnov p. Radhoštěm
Amfiteátr NA STRÁNI

Prodejce stavebn ho skla

vyrobce izolacn ch skel
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AGC Fenestra

VSTUPENKY NA VŠECHNY KONCERTY
AGENTURY VELRYBA K DOSTÁNÍ V SÍTI

TICKETPORTAL
www.ticketportal.cz

05.06.08
OSTRAVA
ČEZ ARÉNA

21.5. PRAHA 22.5. BRNO
23.5. OSTRAVA

RUSSIAN STATE DANCE COMPANY

RUSSIAN COSSACK - RUSSIAN COSSACK - RUSSIAN COSSACK

RUŠTÍ KOZÁCI

VSTUPENKY:
WWW.TICKETPORTAL.CZ
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Bývalý nejlepší střelec první fotbalové 
ligy Jiří Kowalík odehraje jarní část 
sezony v Mutěnicích, které hrají MSFL. 
Na podzim působil ve slovenských Tren-
čianských Stankovcích, kde nastřílel 34 
branek. Kowalík se stal králem ligových 
střelců před pěti roky, kdy v dresu 1. FC 
Synot nastřílel během jedné sezony 16 
branek. 

Hokejový Vsetín chce od příští sezony 
obnovit seniorské mužstvo, které se 
rozpadlo po vyřazení valašského klubu 
z extraligy. Nejpravděpodobnější je,  že 
šestinásobný český šampión naskočí do 
třetí nejvyšší soutěže. Vedení oddílu už 
jedná s několika kluby, které by mohl 
ve druhé lize nahradit.  

Mladí hokejisté Vsetína vyhráli sedm-
nácté mezinárodní mistrovství světa 
hráčů narozených v letech 1994 a 1995, 
které proběhlo v rakouském Zell am 
See. Zlaté medaile vybojovali v konku-
renci šestnácti týmů z celého světa.  

Favorit letošního mezinárodního mis-
trovství České republiky v automobilo-
vých soutěžích Roman Kresta suverénně 
vyhrál Valašskou rallye, která se jela na 
Vsetínsku. První Čech, který absolvoval 
kompletní seriál mistrovství světa, vedl 
od úvodní rychlostní zkoušky. 

Sledge hokejisté Hamé Sedící Medvědi 
Zlín skončili poprvé v lize bez medaile. 
V sérii o bronz podlehli 1:2 na zápasy 
Drakům Kolín a skončili čtvrtí. „V rozho-
dujícím utkání měl soupeř více štěstí,“ 
přiznal Petr Julina, vedoucí družstva 
Sedících Medvědů. 

Starší žáci fotbalového oddílu Jiskry 
Otrokovice se stali mistry České republi-
ky ve futsale. Ve finále porazili 7:6 a 7:2 
Krupku Teplice. Filip Gargulák se navíc 
stal nejlepším brankářem soutěže, jeho 
spoluhráč Pavel Krajča byl vyhlášen 
nejlepším střelcem finále. 

Na květnovém hokejovém mistrovství 
světa v Kanadě se bude hrát s puky 
vyrobenými ve valašských Kateřinicích. 
Firma už dodala do dějiště šampionátů 
dva tisíce kusů puků. 

Sto padesáti aktivními členy se muže 
pochlubit Tělocvičná jednota Sokol 
Bojkovice, která po nuceném zrušení 
znovu obnovila činnost v roce 1994. 
Jejím současným starostou je Pavel Kři-
žka. Bojkovická jednota je jednou ze 26 
jednot České obce sokolské ve zlínské 
župě Komenského. 

Stolní tenisté Avexu Zlín ovládli mis-
trovství České republiky v Hodoníně. Ve 
dvouhře se stal mistrem Radek Košťál, 
který ve finále porazil oddílového kole-
gu Martina Olejníka. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

SPoRtoVní JEDnoHUBKYHokejisté už zbrojí na novou sezonu
Zlín – Hokejisté RI Okna Zlín už 
mají téměř pohromadě kádr 
pro příští sezonu, ve které se 
pokusí odčinit třináctou příčku 
z posledního ročníku extraligy. 
Jako poslední se nová smlouva 
dolaďovala s útočníkem Petrem 
Leškou, ostatní opory včetně 
nejlepšího kanonýra soutěže 
Jaroslava Balaštíka už má klub 
pod smlouvami.
„Udržet chceme i Lešku, také on 
má zájem ve Zlíně pokračovat. 
Dolaďujeme poslední detaily 
nového kontraktu,“ ujistil gene-
rální manažer Zlína Miroslav 
Michalovský. Ve Zlíně naopak 
nebudou pokračovat brankář 
Čech, obránce Klouček a také 
útočník Okál, který ukončil ext-
raligovou kariéru. „Nebylo to jed-
noduché rozhodnutí. Jsem moc 
rád, že jsme před čtyřmi roky 
vyhráli titul,“ svěřil se osmatřice-
tiletý Miroslav Okál, který kromě 
vojny v Topolčanech nastupoval 
pouze ve zlínském dresu. 
Nejvýraznější posilou pro příští 
sezonu se stal slovenský útoč-
ník Andrej Kollár, který přichází 
z Trenčína. Na 194 centimetrů 
vysokého a 103 kilogramů váží-
cího hráče budou Berani hodně 

spoléhat. „Byl nejproduktivněj-
ším hokejistou Trenčína, velká 
osobnost na ledě i v kabině. Jsme 
rádi, že jsme ho získali,“ netají se 
Michalovský. 
Příprava na novou sezonu začne 
28. dubna. Zařazeni do ní budou 
i nadějní junioři Matějka, Brunec, 
Ondráček, Vlach, Bořuta a Matu-
la. Na prvním tréninku je určitě 
přivítá trenér Rostislav Vlach, 
dosud ale není jisté, zda nadále 
v roli hlavního kouče nebo jako 
asistent. „Máme zájem o návrat 
Zdeňka Venery. Pokud přijde, 

přesune se Vlach do role asisten-
ta. Jednat s Venerou ale začneme 
až po extraligovém finále, v němž 
jeho Karlovy Vary vyzvaly Slavii 
Praha,“ vysvětlil Michalovský. 
Právě postup Karlových Varů do 
finále případný příchod Venery 
do Zlína zkomplikoval. Západo-
češi se totiž pokusí úspěšného 
trenéra ve svých službách udržet. 
„Jeho cena se tímto úspěchem 
zvýšila. Přesto věříme, že Zdeněk 
Venera bude trénovat od příští 
sezony náš tým,“ řekl generální 
manažer beranů. (zd)

Zlín – Změny v kádru se dají čekat během letní pře-
stávky u volejbalistů Fatry Zlín. Kvůli nevydařené 
právě končící sezoně někteří hráči družstvo opus-
tí z výkonnostních důvodů a místo nich přijdou 
posily. Nedá se také vyloučit, že některé opory 
zláká konkurence. To je případ především smečaře 
Tomáše Fily. „Víme o zájmu ze zahraničí. Musíme se 
připravit na to, že za něj budeme hledat náhradu,“ 
připustil manažer Zlína Roman Macek. 
Zlín hrál prakticky celou sezonu o záchranu a hro-
zilo,  že nakonec obsadí poslední, tedy sestupo-
vou příčku. Zvládnutým finišem nakonec vybojo-
val devátou pozici. Ještě před tím se ale ukázalo, 
že se pádu do první ligy obávat nemusel, protože 

extraliga se od příštího ročníku rozšiřuje na dva-
náct účastníků a letos tak nikdo nesestupuje. „To 
nic nemění na tom, že se nám sezona nepovedla. 
Tým špatně začal a už se nám ho nepodařilo z kri-
ze vyvést. Hráči si přestali věřit,“ mrzelo trenéra 
Pavla Třešňáka. 
Zkušený světoběžník přišel k týmu právě po 
nepodařeném úvodu. I když byl klub s jeho pra-
cí spokojen, není jisté, zda bude na lavičce Fatry 
pokračovat. „Přišel na výpomoc, o dlouhodobější 
spolupráci jsme nemluvili, přesto ji nemohu vylou-
čit. Stejně jako v minulých letech nejprve sestavíme 
kádr, potom se budeme zabývat otázkou trenéra,“ 
vysvětlil Macek.  (zd)

Celek volejbalistů Fatra Zlín chystá změny v kádru

Berani v této sezoně moc důvodů k radosti neměli. foto: Petr Sagner

Vsetín – Talentovaná motokárist-
ka Lucie Panáčková z Ratiboře 
na Vsetínsku se stala testovací 
jezdkyní prestižní Formule 3 
v týmu Campos. Před sedm-
náctiletou závodnicí se tak do 
budoucna otevírá šance dostat 
se až do seriálu formule 1. 
Panáčková se motokárovému 
sportu věnuje od jedenácti 
let a připsala si již celou řadu 
úspěchů. Výborně odstartovala 
i letošní sezonu, když se v ital-

ském Lonatu probojovala do 
finálového závodu Winter Cupu. 
V něm obsadila konečnou dva-
cátou příčku. 
„S technikou, kterou jsme měli 
k dispozici, Lucka zajela maxi-
mum. Do finále se navíc dosta-
la jako jediná dívka,“ upozornil 
mechanik jejího týmu Martin 
Gregor.  Studentka meziříčské-
ho gymnázia v letošní moto-
kárové sezoně přestoupila do 
nejsilnější třídy KZ 2. (zd)

Panáčková má nakročeno do prestižních formulí
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Vážení čtenáři, 

držíte v rukou květnové číslo magazínu 
Okno do kraje, který vydává Zlínský kraj. 
Je naší snahou, aby časopis byl co nejkva-
litnější a přinášel Vám zajímavé informa-
ce a rady. K tomu ale potřebujeme znát 
Vaše názory a připomínky. Proto jsme do 
tohoto čísla zařadili anketní lístek. Získa-

né poznatky nám poslouží jako důležité pod-
klady pro další práci.

Anketní lístek zasílejte na adresu okno do 
kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín. Vyplnit 
jej můžete i na internetových stránkách www.
oknodokraje.cz. Pokud vyplníte své jméno 
a adresu, zařadíme Vás do soutěže. Uzávěrka 
této ankety je 25. května.  Do soutěže budou 

zařazeny všechny odpovědi s vyplněným jmé-
nem a adresou. Rozhoduje přitom pořadí, 
v jakém budou doručeny. 

První cenu, telefon nokia 6300, získá 258. 
odpověď. Dalších pět cen (73., 121., 166., 200., 
a 212. odpověď) tvoří vstupenky na akce pořá-
dané agenturou Velryba. Odpovědi s číslem 370, 
463, 598, 655 a 700 získají reklamní balíček.

Anketa: hodnoťte s námi magazín Okno do kraje
Zí

SK
EJ

tE
 c

En
U

1. Jste spokojeni s grafi kou magazínu?

ano

spíše ano

spíše ne

ne

2. Jste spokojeni s obsahem magazínu?

ano

spíše ano

spíše ne

ne

3. Zajímají Vás přílohy magazínu?

ano

spíše ano

spíše ne

ne

jméno

příjmení

ulice město

číslo

PSČ

4. V magazínu Vás nejvíce zajímají:

kratší aktuální informace

rozsáhlejší zpravodajské materiály

praktické informace a tipy

rozhovory

5. Čemu by se měl magazín více věnovat?

regionální samosprávě

aktuálnímu dění v regionu

ekonomice

kultuře

sportu

jiné:

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:

na které místo v rozloze se řadí Zlínský kraj 
mezi všemi kraji? (bez hl. města Prahy)

První cenou je USB fl ashdisk, dalšími cena-
mi jsou propagační předměty. Vyhrává 148. 
správná odpověď. Další ceny obdrží 4., 58., 
91., 132., 284. správná odpověď. Odpovědi 
posílejte na adresu: 

okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín 
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz. 
Jména výherců zveřejníme v červencovém 
vydání magazínu Okno do kraje a na interne-
tových  www.oknodokraje.cz.

Výherci křížovky z březnového  vydání: 
Hlavní cenu – DVD přehrávač vyhrává: Ladi-
slav Pekárek – Brumov – Bylnice. Propagač-
ní předměty získávají: Šupinová – Bílovice, 
Danuše Bosáková – Hulín, Anka Pavlíková 
– Kroměříž, Jaroslav Kuchař – Otrokovice, Jana 
Řepková – Vsetín, Milan Zachrdla – Valašské 

Meziříčí, Marie Valentová – Velehrad, Vlasta 
Močičková – Vsetín, Eva Sedláčková – Zubří, 
Libuše Komárková – Hradec Králové. Tajenka 
zněla: Přátelství je součást lidského štěstí.

Výherci soutěže z březnového  vydání: 
Baťův mrakodrap byl dostavěn v roce 1938. 
První cenu, volejbalový míč, vyhrává: Květa 
Dohnalová – Zlín. Propagační předměty zís-
kávají: Jakub Fryštacký – Zlín, Karla Zapleta-
lová – Kroměříž, Anna Langrová – Kašava, 
Ladislava Topičová – Kostelec u Holešova, 
Dorota Julinová – Lukov. So

U
tĚ

Ž

Vyhrajte USB fl ashdisk

6. Je pro Vás některá rubrika nezajímavá?

ne, zajímají mě všechny

pokud ano, napište která:

INZERCE

Oplocení - Tluma ov
specializovaná prodejna pletiv a plot

www.oploceni.EU 
 sloupky ( kovové, betonové, plastové, systémové, ...) 
 pletivo ( PVC, Zn) - klasické, okrasné, bezpe nostní, 
 chovatelské sít ; ov í-lesnické-v ela ské pletivo 
 dopl ky– napínací strojky, dráty, plotové clony,  
 plastové a d ev né plotovky, pr myslové ploty  

sít  a pletiva prodáváme v libovolných délkách, není nutno brát celá balení 

Tluma ov, nám.Komenského 799 
D m služeb (naproti pošty) 
tel.: 736 635 083
Otev eno Po-Pá: 9-16:30h

slevový kupón 3%  
p i p edložení tohoto kupónu získá 
zákazník výše uvedenou slevu na u nás zakoupené zboží 
Slevy nelze s ítat.            Platnost kupónu do 30.6.2008 

w
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nabízíme: 
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poèet bytù
výše úvìru v

Kè*

splatnost (v

letech)

roèní úroková

sazba****

mìsíèní výše

splátky v Kè**

požadovaná

mìs. výše

dlouhodobých

záloh v Kè***

mìsíèní výše

DZ na 1 byt

5 4,9 18 826 22 148 1 477

10 5,1 10 656 12 536 836

15 5,31 8 071 9 495 633

5 4,9 56 477 66 444 4 430

10 5,1 31 967 37 608 2 507

15 5,31 24 212 28 485 1 899

1 000 000

3 000 000

15

* max. výše uvìru bez zajištìní èiní 300 tis. Kè na 1 bytovou jednotku (platí pro SVJ)
** splátka zohledòuje úrokovou sazbu s pevnou fixací po celou dobu splácení, s pøedpokládaným vyèerpáním úvìrových prostøedkù

 do 6 mìsícù od podpisu úvìrové smlouvy platnou ke dni 25.2.2008, anuitní splátka vèetnì úrokù

*** mìsíèní splátka jistiny a úrokù by nemìla èinit víc než 85% celkového mìsíèního pøíspìvku záloh na opravy
**** pøíklad fixní sazby po celou dobu splácení k 25.2.2008

Orientaèní pøehled splátek k 25.2.2008

* max. výše uvìru bez zajištìní èiní 300 tis. Kè na 1 bytovou jednotku (platí pro SVJ)
** splátka zohledòuje úrokovou sazbu s pevnou fixací po celou dobu splácení, s pøedpokládaným vyèerpáním úvìrových prostøedkù

 do 6 mìsícù od podpisu úvìrové smlouvy platnou ke dni 25.2.2008, anuitní splátka vèetnì úrokù

***  mìsíèní splátka jistiny a úrokù by nemìla èinit víc než 85% celkového mìsíèního pøíspìvku záloh na opravy
**** pøíklad fixní sazby po celou dobu splácení k 25.2.2008

poèet

bytù

výše úvìru v

Kè*

splatnost

(v letech)

roèní úroková

sazba****

mìsíèní výše

splátky v Kè**

požadovaná mìs. výše

dlouhodobých záloh v Kè***

mìsíèní výše

DZ na 1 byt

5 4,9 18 826 22 148 1 477

10 5,1 10 656 12 536 836

15 5,31 8 071 9 495 633

5 4,9 56 477 66 444 4 430

10 5,1 31 967 37 608 2 507

15 5,31 24 212 28 485 1 899

15

1 000 000

3 000 000

* max. výše uvìru bez zajištìní èiní 300 tis. Kè na 1 bytovou jednotku (platí pro SVJ)

** splátka zohledòuje úrokovou sazbu s pevnou fixací po celou dobu splácení, s pøedpokládaným vyèerpáním úvìrových prostøedkù

do 6 mìsícù od podpisu úvìrové smlouvy platnou ke dni 25.2.2008, anuitní splátka vèetnì úrokù

*** mìsíèní splátka jistiny a úrokù by nemìla èinit víc než 85% celkového mìsíèního pøíspìvku záloh na opravy

**** pøíklad fixní sazby po celou dobu splácení k 25.2.2008

Orientaèní pøehled splátek k 25.2.2008

> úvìr na financování zejména oprav, rekonstrukcí výtahù dle norem EU,
 rekonstrukcí a modernizací bytových objektù se splatností až 20 let

Kontakt: Ing.Váòová Hana
Mob.: 737 201 575
E-mail: havanova@csob.cz

Slovák Alfons, DiS.
Mob.: 731 423 031
E-mail: aslovak@csob.cz

ú

www.smartpujcka.cz

777 760 960

na dobu 7 až 12 měsíců

hotovost až do domu

nejvýhodnější podmínky v regionu

měsíční splátky

Hledáme 

nové

obchodní 

zástupce.

RPSN od 145,93 %

k03_inz_104x147,5_cmyk.indd   1 10.4.2008   10:11:36
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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

INZERCE


