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TRADICE, KVALITA, DYNAMIKA.
I když by se mnohým zdálo tvrzení titulku nadsazené, vyjad uje pln  dnešní po-
dobu významné spole nosti našeho regionu, p edního eského výrobce barev a 
lak  spole nosti COLORLAK, a.s. ve Starém M st . COLORLAK navazuje na odkaz 
ing. Kirschnera, který zde založil výrobu nát rových hmot p ed 83 lety. Své krédo vy-
jád il již roku 1937 – „Když prodáváte barvy a laky, znamená to, že pomáháte zachra-

ovat svým zákazník m majetek p ed zkázou, že dáváte svým zákazník m – pomocí 
nových krásných barev – více radosti ze života – více radosti z jejich majetku“. Tuto 
krásnou myšlenku se snaží dnešní pokra ovatel tradice - COLORLAK, a.s.- napl ovat.
COLORLAK je modernizovaným výrobcem nát rových hmot, který p ed množstvím 
preferuje jakost svých výrobk . Výrobní program pokrývá širokou škálu pot eb zákaz-
ník  od tradi ních olejových barev, p es syntetické až po vysoce kvalitní polyuretano-
vé a ekologicky šetrn jší vodou editelné nát rové hmoty.
Ekonomicky stabilizovaná spole nost umož uje dynami t jší postup na trhu nát -
rových hmot. Do cílev dom  budované skupiny COLORLAK dnes pat í vedle mate -
ské  rmy i další výrobní závod regionu EKOLAK s.r.o. Bílovice, který je zam en na 
produkci zateplovacích systém , interiérových a fasádních barev a širokého sorti-
mentu stavební chemie. Obchodní složku skupiny tvo í zejména jedna z nejv tších 
obchodních spole ností v oboru nát rových hmot – PANTER COLOR a.s Praha, který 
svojí obchodní sítí pokrývá celé území eské republiky. Skupina se neomezuje jen na 
tuzemský trh. Pat í do ní i FEB Spišská Nová Ves a TECHNICOLOR Banská Bystrica, 
které jsou základem pro pronikání na slovenský trh. COLORLAK vyváží i do dalších 
zemí Evropské unie, nap . Polska, Bulharska a N mecka a významné obchodní kon-
takty má i mimo ni, nap . v Rusku, nebo Chorvatsku.
A co si tedy m žeme p edstavit pod pojmem skupina COLORLAK? Tém  dev t mili-
on  kilogram  barev a lak  a dalších výrobk  s emblémem páva. Již v lo ském roce 
více jak 1 miliardu K  konsolidovaného obratu. A zejména to co je uvedeno v titulku 
– TRADICI – KVALITU -  DYNAMIKU.

www.colorlak.cz
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unikátní prostory univerzitního centra ve Zlíně budou na dva dny otevřeny pro širokou veřejnost. 
Všichni zájemci o návštěvu této dlouho očekávané stavby jsou zváni na Dny otevřených dveří, které se 
uskuteční v pátek 20. června a v sobotu 21. června 2008 od 9:00 do 18:00. Pro návštěvníky bude při-
pravena prohlídka objektu s výkladem. Adresa Univerzitního centra ve Zlíně: nám. T. G. Masaryka 5555 
(v blízkosti obchodního domu Prior). 

Nový moderní krytý bazén s celoročním provozem budou mít k dispozici lidé žijící v Luhačovicích 
a návštěvníci tamních lázní. Pětadvacetimetrový bazén se čtyřmi drahami by měl vyrůst nejpozději 
do roku 2010, stát bude zhruba sto milionů korun. Ke stavbě bazénu se město rozhodlo z důvodu, že 
podobné zařízení v Luhačovicích dosud chybí.

▪

▪

Vážení spoluobčané, 
v uplynulém měsíci se uskutečnila celá řada akcí, které určitým způ-
sobem souvisely s utvářením naší bezpečnosti, potažmo fungováním 
integrovaného záchranného systému jako základní složky zajišťující 
ochranu a bezpečnost obyvatel. Proto jsem se rozhodl úvodník věno-
vat právě tomuto tématu. V oblasti připravenosti na krizové situace je 
bezpodmínečně třeba myslet takříkajíc dopředu, aby nás věci nenadá-
lé a nepříjemné nezaskočily. 
Právě proto jsme zorganizovali v historii kraje již druhé rozsáhlé cvi-
čení složek IZS. Tentokrát neslo název Trauma 2008 a zaměřilo se na 
schopnost Krajské nemocnice T. Bati v koordinaci se záchrannými 

složkami přijmout větší množství těžce zraněných. Ihned po cvičení jsem mohl konstatovat, že proká-
zalo potenci systému tuto situaci zvládnout. 
Ocenili jsme také dobrovolné hasiče, kteří jsou často těmi, kdo v tíživých situacích pomáhají a jsou mezi 
prvními na místě nehody či jiné tragédie. Navíc jsou i důležitou složkou našeho kulturního a společen-
ského života, a to zejména v menších obcích.
V uplynulých týdnech jsem rovněž vyvíjel další aktivity k tomu, aby na letecké základně v Přerově–Bocho-
ři byly i nadále dislokovány lehké vojenské vrtulníky, které v závažných případech pomáhají našemu 
záchrannému systému a mají podíl na záchraně několika životů při urychleném převozu či vyhledání 
pacientů. Také spolupráci a armádou v této oblasti považuji za nezbytnou. Chtěl bych v této souvislosti 
a právě na tomto místě, kdy zdůrazňuji potřebu spolupráce s armádními složkami, znovu připomenout 
a ještě jednou vzdát čest a úctu panu Radimu Vaculíkovi, praporčíkovi in memoriam, skutečnému hrdino-
vi z našeho kraje, který zahynul v Afghánistánu při bojové misi, jejímž cílem je i ochrana naší bezpečnosti 
a lidské svobody. Položit svůj život za lepší svět, který bude světem šťastnějším a radostnějším, je ta nej-
větší oběť člověka a je třeba si těchto statečných spoluobčanů hluboce vážit.
S naší bezpečností souvisela i návštěva ministra Ivana Langera, se kterým jsem jednal o reformě policie 
a zřízení krajského policejního ředitelství, jehož součástí bude i nové operační středisko. To bude partne-
rem složkám našeho integrovaného záchranného systému a na rozdíl od současné situace, kdy je toto 
pracoviště v Brně, bude skutečně přímo v našem regionu. S oblibou jsem již na několika místech použil 
přirovnání, že nevidím důvod, proč by babička z Lopeníku v případě nouze měla volat do Brna, kde bude 
složitě vysvětlovat, kde vůbec Lopeník je. K takovým věcem by už docházet nemělo. Zmínit také musím to, 
že stavíme za sto milionů korun středisko zdravotnické záchranné služby a budujeme či rekonstruujeme 
několik výjezdových stanovišť záchranky. I to podstatně zlepší celý systém.
Vidíte, že péče o bezpečnost spočívá v řešení mnoha různých oblastí, které se následně spojují v jed-
nom integrovaném systému. Samozřejmě si přejeme, abychom ho využívali co možná nejméně.
O naší bezpečnosti nemůžeme pouze mluvit, ale musíme ji aktivně a soustavně budovat a zapojit při-
tom dostatek fi nančních zdrojů, které máme k dispozici. Připravovat se zkrátka musíme, protože život 
přináší i složité a krizové situace.
Ale já Vám přeji, abyste se do nich nedostávali a naopak si užili jaro a přicházející léto. Vstupujeme do posled-
ního měsíce školního roku, takže přeji všem žákům a studentům, aby ho zvládli co nejlépe dokončit a Vám, 
kteří letos absolvujete střední či vysoké školy, ať se vydaří šťastný a úspěšný start do Vaší profesní kariéry.
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ZPRÁVIČKY Z KRAJE

V Luhačovicích začala sezona
Luhačovice – Svěcením léčebných pra-
menů, doplněným o folklorní vystoupení, 
začala druhý květnový víkend v Luhačovicích 
na Zlínsku lázeňská sezona. Letošní oslavy 
byly pořádány jako vzpomínka na osobnos-
ti, které ve městě žily nebo jej pravidelně 
navštěvovaly. Jednou z nich byl například 
Leoš Janáček, který sem přijížděl každé léto, 
pětadvacet let. Letošní slavnostní otevírání 
pramenů se v Luhačovicích uskutečnilo již po 
patnácté. V souvislosti s akcí se opět začalo 
mluvit o možném zápisu největších morav-
ských lázní na seznam UNESCO. Jestli se 
perla lázeňství na Moravě skutečně dostane 
mezi vyvolené památky, o tom se rozhodne 
do letošního července.

Vsetín  má  slavnostní  fanfáru  pro 
zvláštní příležitosti
Vsetín  –  Novou slavnostní intrádou se 
může pochlubit město Vsetín. Melodie je 
vedle vlajky a znaku třetím poznávacím 
znamením města. Krátká slavnostní fan-
fára je dílem ředitele vsetínské základní 
umělecké školy Romana Konůpka. Sklad-
ba je dlouhá půl minuty a je zkompono-
vaná pro žestě a tympány. Znělkou by 
měly být zahajovány významné události, 
pro její použití budou stanovena přesná 
pravidla. Jde hlavně o to, aby se slavnostní 
melodie nezneužívala a neznevažovala. 
Poprvé byla slavnostní intráda použita18. 
května, a to u příležitosti předání Ceny 
města Vsetína lékařům Františku Božkovi 
a Květoslavu Kotasovi.

Lidé loni vytřídili více odpadu 
než v roce 2006 
Zlínský  kraj – Občané Zlínského kraje 
vytřídili v roce 2007 celkem 17.219,4 tun 
odpadu. V průměru na jednoho obyvatele 
to představuje 29,2 kg papíru, plastu, skla 
a nápojového kartonu, což je o dva kilogra-
my více ve srovnání s rokem 2006 a o 12,4 
kilogramu více oproti roku 2003. Ze sta-
tistických údajů vyplývá, že na Zlínsku se 
nejvíce třídí papír – 13,8 kg na jednoho 
občana. Následuje sklo (9,13 kg), plast (6,1 
kg) a nápojový karton (0,14 kg). Byť tří-
děný odpad vzrůstá, stále jsme nedosáhli 
celostátního průměru, který za loňský rok 
představuje celkem 31,8 kg. Tento výsledek 
se podařilo překonat jen v regionu Zlín 
(32,4 kg tříděného odpadu na občana).

Děti pomáhají dětem
Zlínský  kraj – Charitativní akce Děti 
dětem, která chce pomoci sociálním 
a zdravotnickým zařízením na území jižní 
a jihovýchodní Moravy, pokračuje i v roce 
2008. Odborná porota vybrala z výtvarné 
a literární soutěže dvanáct obrázků a bás-
ní, které seřadila do speciálního kalendáře 
pro rok 2008. Každý měsíc je věnován 
jednomu zařízení, která se soustřeďují na 
pomoc znevýhodněným či jakkoliv hendi-
kepovaným dětem. Měsíc červen je věno-
ván dětskému oddělení nemocnice v Kyjo-
vě. Chcete-li dětem v nemocnici pomoci, 
číslo účtu sbírky je 218015918/0300, 
variabilní symbol je 806.

Města hledají své partnery v zahraničí
Zlínský kraj – Největší rozkvět uza-
vírání smluv se zahraničními part-
nery nastal po revoluci. Města tak 
chtěla mimo jiné zajistit svým 
občanům a studentům možnost 
výměnných pobytů a slibovala si 
od partnerství kulturní a hospo-
dářské výhody.
Začátkem května ukončil Zlín 
partnerství se dvěma městy 
– německým Limbach–Oberfro-
hna a italským Sesto san Gio-
vanni. Podle vedení radnice byly 
vztahy s těmito samosprávami již 
delší dobu formální. „Dá se ale jen 
velmi těžko vyčíslit, kolik peněz 
město vypovězením smluv ušet-
ří,“ konstatovala mluvčí Zlína 
Marie Masaříková. I tak zůstalo 
krajskému městu šest zahranič-
ních partnerů. 
Jedním z nich je také polské měs-
to Chorzów, se kterým Zlín spolu-

pracuje již deset let. „U Chorzówa 
leží město Bytom, se kterým má 
partnerství Vsetín. Chorzów má 
navíc smlouvu s jedním maďar-
ským městem, my máme sloven-
ský Trenčín. Nabízí se tak součin-
nost všech těchto měst na bázi 
višegrádské spolupráce,“ nastínil 
možnou budoucnost předseda 
Komise Rady města Zlína pro 
mezinárodní styky Ondřej Kapus-
ta. Uherské Hradiště v současnos-
ti jedná se čtyřmi zahraničními 
partnery o uzavření smlouvy. Jde 
o maďarský Sárvár, slovenskou 
Skalici, italské Priverno a polské 
město Krosno. Město chce docílit 
zvýšení cestovního ruchu a lepší 
získávání peněz z evropských fon-
dů. Radnice přiznává, že partner-
ství přijde ročně na desítky tisíc 
korun, spolupráce je ale podle ní 
mnohonásobně přínosnější.

Kroměříž navázala za léta celkem 
pět partnerství, z toho nejdelší 
s francouzským městem Chateau-
dun trvá již více než 35 let. „Druž-
ba ale neprobíhá jen na úrovni 
městských delegací. Partnerská 
města pořádají výměnné pobyty 
v rodinách. V Kroměříži je navíc 
velmi aktivní Česko–francouzská 
společnost, Česko–rakouská spo-
lečnost, Spolek přátel Slovenska 
a Česko–rumunská společnost,“ 
konstatoval mluvčí města Pavel 
Zrna. 
Také Zlínský kraj navazuje spo-
lupráci s partnery z celého svě-
ta. Nejedná se ale o partnerství, 
jaká uzavírají města. Jde více 
o konkrétní smlouvy mezi hos-
podářskými komorami a podni-
katelskými subjekty, které mají 
napomoci příznivému rozvoji 
celého regionu. (mij)

Cenu Salvator v kategorii občan získala Michaela Křivá
Zlínský  kraj  – Již popáté byli nej-
odvážnější záchranáři, hasiči 
a policisté dekorováni oceněním 
Salvator – cena hejtmana Zlínské-
ho kraje členům integrovaného 
záchranného systému – IZS. 
Cena Salvator patří těm členům 
záchranného systému, kteří nad 
rámec svých služebních povin-
ností pomohli druhému v nouzi. 
V kategorii občan si letos cenu 
odnesla šestadvacetiletá Micha-
ela Křivá ze Zlína. Cenu Salvator 
získala za záchranu jedenáctileté 
Karolínky z rozvodněného poto-
ka v Prštném.
Příběh Michaely a Karolínky 
se odehrál 5. června loňského 

roku při tehdejších lokálních 
záplavách. „Na jednom místě 
v Prštném protéká tamní potok 
mezi dva metry vysokými beto-
ny. Normálně mívá potok tak 
dva metry, tehdy ale byla voda 
zvedlá až po okraj betonu. Stála 
jsem na zahradě a viděla jsem 
Karolínku, jak neodhadla, kde 
končí beton a spadla do vody,“ 
vypráví Michaela.
Okamžitě se proto rozběhla 
k místu, kde Karolínka spadla do 
vody, popadla větev a volala na 
hočičku, ať se chytne. „Nejdřív 
mě vůbec neslyšela. Až když jsem 
byla důraznější, otočila se, natáh-
la se pro větev a díky tomu jsem 

jí dostala na břeh. Byla tak vystra-
šená, že když jsem se jí ptala, kde 
bydlí a kdo je její maminka, otoči-
la se a bez bot odběhla pryč. Až 
druhý den jsem zjistila, o koho se 
jedná,“ usmívala se zachránkyně.
Hrdinkou se ale rozhodně necí-
tí. „Jsou lidé, jako hasiči, lékaři 
a policisté, kteří toho dokazují 
mnohem více než každý den já. 
O těch by se mělo psát, ne o mně“ 
je přesvědčená Michaela, která 
jen sedmnáct dní po záchraně 
Karolínky otěhotněla. Bohužel 
ale měla rizikové těhotenství a při 
porodu dvojčátek o jedno přišla. 
„Největším Salvatorem je pro mě 
můj syn,“ dodává žena. (mij)

Začátkem května byla v Otrokovicích zahájena nová plavební 
sezona na Baťově kanále. Slavnost se konala v nově otevřeném přísta-
višti, které bylo dokončeno začátkem letošního roku. Náklady na vybu-
dování přístaviště dosáhly deseti milionů korun, otrokovická radnice si 
od něj slibuje zvýšení cestovního ruchu.          (mij) foto: Michal Kratochvíl

JubIlEum RAžENí mINcí

Kroměříž – Již čtyřsté výročí dne, 
kdy bylo městu Kroměříž udě-
leno mincovní privilegium, si 
koncem dubna připomněli 
tamější obyvatelé. Privilegium 
obdržel olomoucký biskup 
František z Dietrichsteina. Ten 
stál v čele olomoucké diecéze 
od konce šestnáctého století 
do roku 1636 a mincovní pri-
vilegium získal pro olomoucké 
biskupy v roce 1608. Mince 
vydávalo u nás mnoho církev-
ních institucí, ale jako jedny 
z mála sloužily ty olomoucké 
jako platidlo. V rámci oslav byla 
také vydána pamětní medaile, 
kterou vyrobil uznávaný český 
medailér Karel Zeman. (mij)
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Úcta k životu a k sobě samým patří k výchově dětí 

Odborníci varují
„Přibývá nejen šikany, ale také 
sebepoškozování. Děti se ve 
složitosti světa neorientují, a tak 
ubližují buď druhým, nebo sami 
sobě. Odreagovávají si silné afek-
ty doslova s žiletkou v ruce. Při-
tom základem prevence je předat 
jim schopnost porozumět sobě 
samotným a potažmo těm dru-
hým, neboli vše začíná u sebe-
přijetí,“ říká dětský a dorostový 
psychiatr Vítězslav Kouřil ze Zlína. 
„Děti sice ovládají počítače, umí 
anglicky, ale naprosto chybí důraz 
na rozvíjení sociální a emoční 
inteligence. O stavu naší společ-
nosti vypovídá bezohlednost, 
jaké jsme denně svědky třeba na 
silnicích,“ dodává lékař. 

Duchovní tradice je základ
Psychologové i pedagogové 
poukazují na to, že ve školách 
všech vyspělých demokracií 
najdeme předmět, který se 
nějakou formou věnuje etické 
výchově. Shodují se na tom, 
že jednou z cest, jak pozitivně 
působit na utváření základních 
morálních norem, a tím ovliv-
ňovat i vnitřní vyrovnanost dětí, 
je kromě pozitivních vzorů také 
dobrovolná výuka náboženství, 
která se vrací do našich škol. V je-
jím rámci jsou dětem vysvětlová-
ny základní otázky života, jeho 
smyslu i přesahu, a spolu s tím 
jsou jim předávány hodnoty 
jako je láska, úcta k druhému, 
víra, vděčnost, slušnost, poko-

ra i odvaha. Bývá organizována 
buď přímo prostřednictvím škol, 
anebo mimo ně – třeba formou 
různých kroužků při farnostech 
či církevních, například salesián-
ských klubech mládeže. K těm-
to možnostem jsou přirozeně 
vedeny zejména děti z rodin 
věřících, i když dveře jsou zde 
otevřeny naprosto všem. 
„V některých nekatolických círk-
vích probíhá výuka v takzva-
ných nedělních školách neboli 
dětských bohoslužbách, kde se 
dětem věnují učitelky a probírají 
s nimi nějaké náboženské téma, 
zatímco rodiče se účastní boho-
služeb,“ upřesnil Josef Pala, pub-
licista a pedagog. 

Nový předmět osnov
Určitou příležitostí, jak oslovit 
další část mládeže, a to přímo 
v rámci školních osnov, by se 
mohla stát i „etická výchova“, 
kterou již několik let propagují 
členové občanského sdružení 
Etické fórum a současně usilující 
o zavedení předmětu do vzdě-
lávacích programů. Zastánci 
tohoto trendu jsou přesvědčeni, 
že ve společenské situaci, kdy 
z nejrůznějších důvodů selhává 
rodina, by právě škola, dosud 
zaměřená především na vzdělá-
vací funkci, na sebe měla ve větší 
míře převzít i funkci výchovnou 
a nabídnout dětem předmět, 
v němž se naučí takovým zdánli-
vě samozřejmým dovednostem, 
jako je umění naslouchat, ote-
vřeně a pravdivě komunikovat, 
pozitivně hodnotit sebe i ostat-
ní, tvořivě a rozvážně řešit pro-
blémy, jasně a s citem vyjadřovat 
své postoje, vžít se do druhého 
a zároveň se chovat asertivně, 
čili jedním slovem prosociálně. 

Etická výchova je praktikována 
asi na padesáti školách v ČR, 
v regionu např. na kroměřížském 
arcibiskupském gymnáziu. 
„Momentálně jednáme s Výz-
kumným ústavem pedagogic-
kým, který rozhoduje o zařazení 
předmětu do osnov základních 
škol, a bylo nám přislíbeno, že 
bude začleněn jako doplňující 
vzdělávací obor. Na řediteli kon-
krétní školy bude potom záviset, 
zda poskytne disponibilní hodi-
ny pro výuku. U středních škol 
to už takto funguje,“ konstatuje 
Pavel Motyčka, člen Etického 
fóra ČR, který předmět v Kromě-
říži také vyučuje. 

Příklady táhnou
Přestože tím nejzákladnějším 
prostředím, které utváří posto-
je mladého člověka ke světu, 
k lidem i k sobě samému, je 
bezesporu rodina, v procesu 
dospívání jej stále významněji 
ovlivňují vzory: kantoři, trené-
ři, vedoucí zájmových kroužků. 
Právě oni mohou dětem bez-
prostředním a přesvědčivým 
příkladem předat principy zdra-
vého chování a tvořivého přístu-
pu k životu. 
Proto i Zlínský kraj každým 
rokem oceňuje pedagogy i jed-
notlivce, kteří se věnují výchově 
mládeže v různých aktivitách, 
aby touto formou alespoň sym-
bolicky poděkoval těm, kdo děti 
nejen vzdělávají, nýbrž také 
pozitivně osobnostně formují. 
Bez očekávání odměny či osob-
ních výhod tím pro společnost 
odvádějí velmi důležitou práci, 
jejíž hodnotu lze jen dost težko 
vyčíslit, a přesto má nedoceni-
telný význam. 

Helena Mráčková

Problematika takzvaného sociálně–patologického chování dětí 
a mládeže, agresivity a nejrůznějších druhů závislostí se stala 
reálným problémem dneška. Zlínský kraj proto na tuto oblast 
cíleně zaměřuje pozornost, když každoročně uvolňuje ze své-
ho rozpočtu milionové dotace na podporu sportu, zájmových 
aktivit dětí, nebo na činnost různých neziskových organiza-
cí pracujících s mládeží na bázi prevence. Jedná se o problém 
tak závažný, že před ním nelze zavírat oči. Fakt, že se v posled-
ních letech v České republice rozvádí polovina z původně 
uzavřených manželství, jistě také sehrává svou negativní roli. 

Výchově dětí se věnují například selesiánská střediska. foto: Ivo Hercík
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Je třeba rozlišovat napojení na kanalizaci 
s koncovou čistírnou odpadních vod 
(ČOV) a kanalizaci bez ČOV, pomocí které 
jsou odváděny odpadní vody předčištěné 
v nejčastěji rozšířených septicích či méně 
rozšířených domovních ČOV do povrchových 
vod. Vyskytují se ovšem ještě i lokality, ze 
kterých jsou vypouštěny odpadní vody 
z nemovitostí do povrchových toků bez 
jakéhokoliv čištění přímo. Stejný dopad na 
povrchové vody mají ovšem i nemovitosti 
vybavené sice septiky či dokonce domovními 
ČOV, které však nejsou řádně provozovány 
a udržovány.

Jak je na tom Zlínský kraj
Ve Zlínském kraji bylo v roce 2006 napoje-
no na veřejnou kanalizaci 480.362 obyvatel, 
což je přes 81 procent. Veřejnou kanalizací je 
z celkového počtu 304 měst a obcí vybaveno 
156 obcí a 113 obcí má kanalizaci s konco-
vou ČOV. Hlavními provozovateli kanalizací 
jsou společnosti Vodovody a kanalizace Kro-
měříž a.s., Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., 
Slovácké vodárny a kanalizace a.s. Uherské 
Hradiště a Moravská vodárenská a.s. Celkové 
množství vypouštěných odpadních vod za 
rok 2006 bylo 52,911 milionu m3 do povrcho-
vých vod, do kanalizací pro veřejnou potřebu 
bylo vypuštěno 22,1 milionu m3 odpadních 
vod. V žádném případě nelze tvrdit, že náš 
kraj v budování kanalizací a čistíren odpad-
ních vod zaostává, jenom je to zkrátka kraj 

rozmanitosti. Od hanáckých nížin po valaš-
ské kopce – obce stísněné v úzkých údolích. 
To nejsou příznivé podmínky pro budování 
kanalizací. Od přírodních podmínek se i odví-
jí složitost řešení a od ní dále velká fi nanční 
náročnost. 
Zlínský kraj má zpracován a schválen Plán 
rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kra-
je, což je koncepce řešící mimo zásobování 
vodou také výhledová řešení odkanalizování 
obcí do roku 2015. 
Investice potřebné k realizaci Plánu rozvoje 
vodovodů a kanalizací Zlínského kraje – čás-
ti kanalizace pro období 2004 – 2015 byly 
v době zpracování koncepce vyčísleny na 
závratnou sumu 9,014 miliardy korun (a to 
v cenách roku 2003).

Starostové obcí hledají řešení
Přes všechny uvedené skutečnosti se v dnešní 
době snaží většina starostů nalézt optimální 
způsob řešení likvidace odpadních vod. Mno-
hým z nich se snaha vyplatila. Připomeňme 
odkanalizování velkého území našeho kraje 
v jeho jihovýchodní části – vybudování ČOV 
v Brumově – Bylnici a svedení odpadních 
vod na ni z obcí Nedašova Lhota, Návojná, 
Nedašov, Brumov – Bylnice a Štítná nad Vlá-
ří – Popov. Tím se pomohlo řece Vláře, která 
teče z tohoto území na Slovensko.
A co teprve realizace projektu Čistá řeka Beč-
va, který patří k nejvýznamnějším projektům 
zrealizovaným v letech 2005 – 2006 v oblasti 

životního prostředí v České republice. Projekt 
vyřešil odkanalizování a čištění odpadních 
vod v 15 městech a obcích mikroregionu 
Vsetínsko, v povodí Rožnovské a Vsetínské 
Bečvy a jejich přítoků. 
Podstatná část mikroregionu patří do CHKO 
Beskydy a Chráněné oblasti přirozené aku-
mulace vod Beskydy a Vsetínské vrchy. Rea-
lizací projektu se zachová čistota povrcho-
vých vod ve velmi cenném území. A úsilí na 
Valašsku neusíná – už se připravuje Čistá 
řeka Bečva II.
V současné době se velmi svižným tempem 
rozběhla příprava realizace dalšího projektu 
odkanalizování, která by měla navrátit ke 
svému původnímu rekreačnímu účelu vodní 
nádrž Luhačovice. Ta je každoročně sužová-
na výskytem zelených řas a toxických sinic. 
Jedná se o odvedení a čištění odpadních 
vod z aglomerace zahrnující obce Horní Lho-
ta, Dolní Lhota, Sehradice a Slopné. Tento 
projekt by měl být ukončen do konce roku 
2010 a věřme, že se tím přispěje i ke zvýše-
ní návštěvnosti největších moravských lázní 
– krásných Luhačovic.
Závěrem nelze opomenout velkou snahu 
o řešení odkanalizování i u nejmenších obcí 
našeho kraje. Jejich starostové se o tuto pro-
blematiku zajímají a snaží se ji řešit. Ale řešení 
nemusí stát vždycky velké peníze. Proto při-
dáváme trochu legislativy:
Pro obce o velikosti do 2.000 ekvivalentních 
obyvatel platí ustanovení článku 7 směrnice 
Rady 91/271/EHS, o čištění městských odpad-
ních vod, podle kterého: Městské odpadní 
vody odváděné stokovými soustavami musí 
být před vypuštěním čištěny způsobem 
vymezeným v čl. 2 odst. 9 – tzv. přiměřeným 
čištěním. Přiměřené čištění je defi nováno jako 
čištění odpadních vod jakýmkoliv postupem 
nebo způsobem zneškodňování, který zajistí, 
že po jejich vypouštění vyhoví recipient cílům 
daným v našem případě nařízením vlády č. 
61/2003 Sb., v platném znění. To znamená, 
že máme-li správně provozované septiky 
a domovní ČOV u jednotlivých nemovitostí 
v obci, ze kterých jsou předčištěné odpadní 
vody vypouštěny do povrchových vod není 
třeba ČOV na konci kanalizace budovat.

Mgr. Věra Vaculíková,
vedoucí oddělení vodního hospodářství 

krajského úřadu

ZLÍNSKÝ 
KRAJ 

V KOSTCE

úroveň ochrany vod před znečištěním se nejčastěji hodnotí podle vývoje produko-
vaného a vypouštěného znečištění. Produkovaným znečištěním je množství znečiš-
tění obsažené v produkovaných odpadních vodách. V souvislosti s požadavky Eu se 
v posledních letech v ČR vývoji produkovaného znečištění věnuje zvýšená pozornost. 
Jakost povrchových vod ovlivňují především bodové zdroje znečištění, což jsou měs-
ta a obce, průmyslové závody a objekty soustředěné živočišné výroby. Významnou 
složkou znečištění je znečištění komunální – tedy způsobené odpadními vodami 
z měst a obcí vypouštěné do povrchových toků. V roce 2006 žilo v domech připoje-
ných na kanalizaci přes 8,2 milionu obyvatel České republiky a do kanalizací bylo 
vypouštěno celkem 542 milionů krychlových metrů odpadních vod. Z porovnání 
s jinými regiony není situace ve Zlínském kraji lichotivá. V počtu obyvatel napoje-
ných na kanalizaci vyjádřeném v procentech jsme na 7. místě ze 14 krajů, v podílu 
odpadních vod čištěných vyjádřeném opět v procentech jsme dokonce na 13. místě.

Kraj a problém odpadních vod

Jedné z nejkrásnějších řek v kraji pomohl projekt Čistá řeka Bečva. foto: archiv
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Zlín – Dvacet jedna staveb v sed-
mi kategoriích se letos ucházelo 
o titul Stavba roku 2007 Zlínské-
ho kraje, čestná uznání a nejvyš-
ší ocenění Grand prix architek-
ta Pavla Nováka. Organizátoři 
z Krajské stavební společnosti 
při Svazu podnikatelů v ČR, Čes-
ké komory autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě a České komory archi-
tektů soutěž vyhlásili již po šesté 
a opět pod záštitou hejtmana 
Zlínského kraje.
Na slavnostním večeru v Luha-
čovicích bylo ocenění Stavba 
roku 2007 Zlínského kraje udě-
leno rekonstrukci vily „Alpská 
růže“ v Luhačovicích, poly-
funkčnímu domu firmy Zlínstav 
ve Zlíně, bytovému domu na 
Baťově v Otrokovicích, rodin-
nému domu číslo 429 ve Zlíně 
Loukách, skladové hale firmy 
ARLES ve Fryštáku,  silnici II/429 
v Luhačovicích a Radničnímu 
náměstí v Karolince.
Zvláštní cenu získala rekon-
strukce Hotelu Mlýn v Českém 
Krumlově. Čestná uznání patří 
Sportovnímu a společenské-
mu centru ve Valašské Bystřici, 
bytovým domům u Centrální-
ho parku na Jižních svazích ve 
Zlíně, bytovému komplexu na 

ulici Březnická ve Zlíně, stavbě 
ČOV Lidečko – Čistá řeka Bečva 
a Podnikatelskému inkubátoru 
Vsetín. 
Součástí soutěže je také udělení 
dalších dvou cen. Hejtman Libor 
Lukáš předal svoji cenu severo-
východní části obchvatu Otro-
kovic. Novinářskou cenou se 
může pyšnit Radniční náměstí 
v Karolince. Odborná porota se 
rozhodla letos neudělit nejvyšší 
ocenění – Grand prix architekta 
Pavla Nováka.
První místo v soutěži o student-
skou práci roku získal Michal 
Tichý, druhý skončil Antonín 
Lečbych a třetí místo patří Jiřímu 
Karáskovi – všem ze Zlína za stu-
dii kavárny v prostoru u krajské 
knihovny Františka Bartoše ve 
Zlíně.  Na slavnostním večeru 
byli oceněni i učni, kteří výbor-
ně reprezentovali Zlínský kraj 
na celostátních a mezinárodních 
soutěžích – v mezinárodním 
finále 11. ročníku Soutěže učňů 
stavebních oborů získali první 
místo v oboru truhlář Michal 
Frecer a Kamil Mahdal ze SOŠ 
technické Uh. Hradiště a oceně-
ní za čtvrté místo v této soutěži 
převzali Michal Tichý a Jan Lukáš 
ze SOŠ Jana Sousedíka Vsetín.

Jana bubeníková

ZPRÁVY Z KRAJE

Rada schválila další 
zkvalitnění záchranky
Zlín – Investiční záměry na 
výstavbu nových výjezdových 
stanovišť zdravotnické záchran-
né služby ve Valašském Meziříčí 
a Uherském Brodě schválila kraj-
ská rada. Ve Valašském Meziříčí 
bude kraj investovat 26,4 mili-
onu korun, v Uherském Brodě 
pak 17,5 milionu korun. 
Výjezdová stanoviště doposud 
fungují v obou městech v nevy-
hovujících prostorách. Realizací 
investic by se mělo zlepšit záze-
mí pro záchranáře i služby pro 
pacienty. Dokončení obou akcí 
je plánováno na rok 2009.
Kraj také pořídí dalších pět  
nových vozidel rychlé lékařské 
pomoci za necelých 15 milio-
nů korun pro Zdravotnickou 
záchrannou službu Zlínské-
ho kraje. Pořízení sanitek je 
v souladu s plánem postupné 
obměny záchranářských vozi-
del. Záchranná služba využívá 
pro zajištění přednemocniční 
neodkladné péče na území 
Zlínského kraje 45 vozidel, 
z nichž v současné době je 17 
vozidel starší 6 let. Zlínský kraj 
postupně snižuje průměrné 
stáří sanitek a pravidelně doku-
puje nová moderní vozidla. 

Do silnic budou investovány 
z unijních fondů stovky 
milionů
Zlín – Krajským silnicím pomo-
hou stovky milionů korun 
z Regionálního operačního 
programu. Poměrně úctyhod-
ná částka až 680 milionů korun 
ze strukturálních fondů Evrop-
ské unie v rámci Regionálního 
operačního programu (ROP) by 
měla v letošním a v příštím roce 
pomoci při rekonstrukcích silnic 
a mostů ve Zlínském kraji. Před-
pokládá se, že do konce roku 
2015 se budou ze strukturálních 
fondů investovat do silnic II. a III. 
třídy v kraji dohromady dokon-
ce až 2 miliardy korun. 

Dobrovolní hasiči byli 
pozváni do mrakodrapu 
Zlín – Na padesát dobrovolných 
hasičů ze všech částí Zlínského 
kraje přijal při příležitosti svátku 
svatého Floriana v sídle Zlínské-
ho kraje hejtman, aby jim podě-
koval za jejich obětavou činnost 
v hasičských sborech. Předsta-
vitelé Sdružení hasičů Čech, 

Moravy a Slezska jednotlivých 
okresů, mezi nimiž byli dlouho-
době aktivní členové i příslušníci 
nejmladší generace a dorostu, 
úspěšní například v soutěžích, 
obdrželi z rukou reprezentantů 
kraje dary a pamětní listy. Za kaž-
dý okres bylo oceněno dvanáct 
hasičů a hasiček, které do kraj-
ského sídla doprovázeli staros-
tové okresních sdružení hasičů. 
Libor Lukáš také udělil Záslužné 
vyznamenání Zlínského kraje 2. 
stupně za aktivní a dlouhodo-
bou činnost panu Josefu Dvo-
řáčkovi z Uherského Hradiště. 
Akce se konala za účasti plk. Ing. 
Mojmíra Jurky, ředitele Hasičské-
ho záchranného sboru Zlínské-
ho kraje, a Josefa Krajči, starosty 
Krajského sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska.
Zlínský kraj uvolní v letošním 
roce ze svého rozpočtu částku 
jeden a půl milionu korun jako 
podporu budování obecních 
rozhlasů napojených na jednot-
ný systém vyrozumění a varová-
ní České republiky a dále částku 
přes šest a půl milionu korun na 
věcné vybavení jednotek sborů 
dobrovolných hasičů v obcích 
– jmenovitě na nákup a opravy 
materiálu. Kromě toho se kraj 
rozhodl částkou jeden milion 
tři sta tisíc podpořit činnosti 
a akce hasičů zaměřené na prá-
ci s mládeží. 

Region Slovácko 
má novou značku
Slovácko – Region Slovácko 
zavádí novou značku Tradiční 
výrobek Slovácka. V současné 
době se tímto označením může 
pyšnit deset výrobců, kteří nabí-
zejí například batikované krasli-
ce, keramické pekáče a nádoby 
na kysané zelí, paličkované kraj-
ky nebo výrobky z proutí. Regi-
on Slovácko, který vznikl kvůli 
zlepšení cestovního ruchu, chce 
touto značkou podpořit folklor, 
tradice a lidovou kulturu. Zboží 
označené jako Tradiční výrobek 
Slovácka je možné zakoupit 
v informačních centrech v regi-
onu a v místech, které jsou 
vyhledávaným cílem turistů. 
V budoucnu by se měl počet 
míst, kde se bude zboží s no-
vým označením prodávat, ještě 
rozšířit. Seznam všech výrobků, 
které označení mohou nosit, je 
v informačních centrech také 
k dispozici.

Vítězové  Stavby  roku

Cvičení prověřilo všechny složky IZS
Zlín – Cvičení Krizového štábu 
Zlínského kraje s názvem Trau-
ma 2008, které proběhlo na 
konci dubna v Krajské nemoc-
nici T. Bati ve Zlíně, prověřilo 
připravenost krizového štábu 
a všech složek IZS. Akce, kte-
rou zahájil simulovaný výbuch 
v budově hygienické stanice, 
a po němž následoval zásah 
hasičů a záchranářů zakon-
čený přesunem raněných do 
traumatologického oddělení, 

ukázala, jak by se mohla reál-
ně vyvíjet hromadná havárie. 
Cvičení potvrdilo známý pro-
blém, že by v případě příjezdu 
většího počtu záchranek mohly 
u nemocnice vyvstat dopravní 
komplikace. Jako další se uká-
zala nutnost provést rozsáh-
lejší zastřešení příjmu úrazové 
ambulance, protože v případě 
nepřízně počasí by nebylo mož-
né všechny pacienty pod sou-
časným zastřešením přijímat.

Cvičení Trauma 2008. foto: Petr Zákutný
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Za oblast životního prostředí, zeměděl-
ství a rozvoje venkova je v Radě Zlínské-
ho kraje odpovědný statutární náměstek 
hejtmana Vojtěch Jurčík. 

Pane náměstku, jste spokojen s tím, jak 
se vyvíjí oblast, za niž jste v rámci krajské 
samosprávy kompetentní?

Ano, v zásadě mám dobrý pocit i díky tomu, 
že v loňském roce se již začaly, byť v ome-
zené míře, realizovat projekty nového plá-
novacího období 2007–2013. Stěžejním 
programem, který přispívá k rozvoji měst 
a obcí, byl podprogram na podporu obnovy 
venkova. Na rozdíl od roku 2006 byl rozšířen 
i o sídla do 1.500 obyvatel a celkem v něm 
bylo rozděleno 44.650 korun a vyhověno 
bylo 178 žadatelům. Novinkou bylo vyhláše-
ní dotačního titulu na podporu zpracování 
projektových žádostí nebo na zpracování 
stavebně–technické dokumentace inves-
tičních projektů. S touto pomocí si mohly 
obce zhotovit jednoduchý projekt, který pak 
mohly uplatnit v některém z vyhlášených 
programů. Podprogram na podporu obnovy 
venkova je tak stále velmi důležitým zdrojem 
pro možnost získání finančních prostředků 
určených k obnově a rozvoji menších obcí.

Všichni si přejeme čistou vodu v řekách, 
ale do mnohých stále ještě ústí kanaliza-
ce. co dělá kraj pro zlepšení situace?

Prostřednictvím dotačního titulu Rozvoj 
vodohospodářské infrastruktury v obcích 
jsme podpořili budování vodovodních řádů 
obcí, neboť dostupná a kvalitní pitná voda 
by měla být na začátku 21. století naprostou 
samozřejmostí. Zlínský kraj proto uvolňuje 
dotace i na výstavbu či rekonstrukce kanali-
začních sítí a čistíren odpadních vod. Napří-
klad vloni tuto dotaci na realizaci projektů 
vodohospodářské infrastruktury získalo cel-
kem 16 žadatelů, a to v celkové výši 23,5 mili-
onu korun. V této souvislosti je třeba zmínit 
účast kraje zejména na významné investiční 
akci – odkanalizovaní a vyčištění odpadních 
vod v aglomeraci obcí Horní a Dolní Lhota, 

Slopné a Sehradice. Tím dojde k významné-
mu zlepšení nejen kvality vod, které přitékají 
do Luhačovické přehrady, ale i ke znovuob-
novení atraktivity této lázeňské lokality. 

S velkým ohlasem byla v minulých letech 
veřejností přijata snaha pomáhat začína-
jícím včelařům. Pokračuje tento trend? 

Ano, i letos uvolníme pro začínající včelaře 
zhruba půl milionu korun, pro zajímavost 
vloni to bylo 545.000 korun pro celkem 55 
jednotlivců. Tato iniciativa se opravdu setka-
la s mimořádně kladným ohlasem, a to i ve 
vedení Českého svazu včelařů. Mám upřím-
nou radost z toho, že náš program převzaly 
i další regiony v České republice. Včelařství 
se v současné době potýká s vysokým výsky-
tem nebezpečného roztoče Varroa destruc-
tor a morem včelího plodu. Proto je pomoc 
tomuto segmentu velmi důležitá. Nelze 
pominout ani výraznou podporu Zlínského 
kraje při financování Včelařské akademie, 
která se pořádá každé dva roky ve Fryštáku.

může podle vás krajská samospráva nějak 
řešit situaci regionálních zemědělců?  

Fungování zemědělství je nastaveno stát-
ní politikou, do níž kraje teprve začínají 
postupně pronikat. Můžeme však na regi-
onální úrovni dělat určité věci pro – řekně-
me – morální podporu našich zemědělců 
a v tomto směru se nám velmi dobře osvěd-
čila spolupráce s Agrární komorou Zlínské-
ho kraje. Ta spočívala zejména v přípravě 
a organizaci tří významných akcí. Jde o Perlu 
Zlínska, neboli soutěž zaměřenou na propa-
gaci a výběr nejkvalitnějších potravinářských 
výrobků v celém Zlínském kraji, dále Tradič-
ní Valašsko – chov ovcí a produkce v Prlově, 
kde se mohli návštěvníci seznámit s proble-
matikou chovu ovcí, zpracováním produktů 
a vším, co s chovem ovcí souvisí, a konečně 
Krajské dožínky v Kroměříži, kde se nám 
vloni podařilo po mnoha letech obnovit tra-
diční slavnost dožínek za účasti zemědělců, 
potravinářů a široké veřejnosti. Doufám, že 
touto aktivitou byl položen základ k pravi-
delnému konání těchto oslav. Tyto projekty 
se setkaly s nečekaně příznivým přijetím ze 
strany veřejnosti, což je myslím jeden z velmi 
důležitých předpokladů, aby se regionálním 
producentům potravin opět vrátila chuď do 
podnikání.

myslíte si, že se kraj dostatečně angažuje 
v oblasti ochrany přírody a krajiny? 

Rozhodně tato sféra není stranou našeho 
zájmu. Jen v roce 2007 jsme investovali šest 
milionů korun do zlepšení informačního sys-
tému pro veřejnost v chráněných územích, 
přírodních parcích a na naučných stezkách, 
poskytli jsme dotace na činnost záchran-
ných stanic volně žijících živočichů v Buch-
lovicích a Bartošovicích. V rámci podpory 
výchovných činností na ochranu přírody 
jsme zahájili projekt Zelená pro Zlínský kraj 

– environmentální vzdělávání jako cesta 
k udržitelnému rozvoji, který řeší například 
rozvoj vztahu k tradičním řemeslům, vzdě-
lávání veřejnosti k používání ekologických 
produktů, třídění odpadů, využívání alterna-
tivních a obnovitelných zdrojů energie. Rov-
něž pravidelně podporujeme mezinárodní 
festival s problematikou životního prostředí 
Týká se to také tebe.

Setkáváte se často s požadavky jednot-
livců či skupin, kteří se s odvoláním na 
ochranu přírody stavějí proti rozvojovým 
záměrům krajské samosprávy? 

Ano, dnes a denně jsme konfrontováni s tím, 
že lidem záleží na ochraně přírody, protože 
to je zřejmě pro naprostou většinu z nás 
důležitá věc. Mě ale trápí, že některé tyto 
skupiny jako by chtěly za každou cenu nego-
vat a mařit vše, co se připravuje. Jenže to je 
špatný postup, protože vždy je nutné společ-
ně hledat rozumné kompromisy. Pokud tedy 
nepřijmeme variantu, že nebudeme budo-
vat vůbec nic a smíříme se s tím, že v regio-
nu za těchto podmínek nedojde k žádnému 
růstu životní úrovně, což je samozřejmě také 
možné. Myslím si však, že se lze dobrat racio-
nálních variant řešení, které budou akcepto-
vatelné pro většinu občanů.

Vás osobně nemrzí, že realizace různých 
projektů si vybírá daň v podobě znehod-
nocování úrodné zemědělské půdy? 

Určitě mě to mrzí, protože vzhledem k hor-
naté severovýchodní části regionu nemáme 
v našem kraji úrodné půdy žádný nadbytek. 
Jenže ani silnice, ani plynovody či rozvody 
elektrické energie zatím neumíme vést jinudy, 
než po zemi. Myslím si však, že zábor země-
dělské půdy není na území Zlínského kraje 
nijak enormní, především proto, že například 
dopravní infrastruktura zatím v našem kraji 
není vybudována a její vytvoření je zkrátka 
něčím, bez čeho se neobejdeme. 

co považujete za nedořešené či žha-
vé téma, na které se v oblasti venkova 
a životního prostředí bude muset inten-
zivně zaměřit nová krajská vláda? 

Co se týče zemědělství, vychází stále víc 
najevo, že jsme provázáni s celým světem, 
a je tudíž skutečně věcí politiky spíše Evrop-
ské unie, aby se naše zemědělství stalo 
lépe konkurenceschopným. Pokud však jde 
o životní prostředí, budeme si muset co nej-
dříve vyjasnit to, čemu se dosud vyhýbáme, 
a sice stanovit si priority v rámci energetické 
bezpečnosti republiky. Dnes je pozastavena 
výstavba jaderných elektráren, to ale není 
moc optimistické. Vyrábět energii pouze 
z alternativních zdrojů není reálné, to jsou 
pouze doplňkové možnosti, které situaci 
neřeší. Zde se budeme muset k věci jasně 
postavit, a to jak na úrovni národní, tak i na 
úrovni krajské. 

Helena Mráčková

V ochraně včelstev jde Zlínský kraj příkladem 
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1. Pečujeme o všestranný rozvoj území Zlín-
ského kraje a o potřeby našich občanů.

2. Usilujeme o efektivní využití evropských 
financí ve prospěch regionu; poskytujeme 
poradenství a metodickou pomoc příjem-
cům dotací.

3. Podporujeme zajímavé projekty z oblasti 
neziskové, veřejnosprávní i podnikatelské 
sféry prostřednictvím krajských programů.

4. Motivujeme investory, a tím zvyšujeme 
konkurenceschopnost i ekonomický růst.

5. Realizujeme aktivity pro rozvoj cestovního 
ruchu a propagujeme Zlínský kraj v národ-
ním i mezinárodním měřítku.

6. Odpovídáme za opravy a údržbu silnic II. 
a III. třídy, rozvoj dopravní infrastruktury.

7. Zajišťujeme dopravní obslužnost v kraji 
veřejnou linkovou a drážní dopravou.

8. Podporujeme rozvoj nemocnic, zdravot-
nické záchranné služby a dalších zdravotnic-
kých zařízení.

9. Zabezpečujeme střední a vyšší odborné 

vzdělávání, základní umělecké vzdělávání, 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami v mateřských, základních i střed-
ních školách.

10. Spravujeme dětské domovy, školská 
poradenská zařízení, jazykové a plavecké ško-
ly a zajišťujeme řadu dalších školských služeb 
včetně stravování a ubytování.

11. Provozujeme, podporujeme a podílíme se 
na rozvoji kulturních institucí – galerií, muzeí, 
hvězdárny, knihovny a filharmonie.

12. Podporujeme obnovu památek a celkové 
funkční oživení kulturního a památkového 
potenciálu kraje.

13. Přispíváme na kulturní, mládežnické 
a sportovní aktivity, podporujeme environ-
mentální vzdělávání, výchovu a osvětu.

14. Zabezpečujeme provoz zřizovaných 
sociálních zařízení, usilujeme o efektivní fun-
gování sítě sociálních služeb na území kraje 
a zvyšování jejich kvality.

15. Zajišťujeme sociálně–právní ochranu 

dětí včetně zprostředkování osvojení a pěs-
tounské péče.

16. Podporujeme oblast protidrogovou, pre-
venci kriminality a sociálně–patologických 
jevů a oblast integrace národnostních men-
šin a cizinců.

17. Odpovídáme za přípravu kraje na řešení 
mimořádných událostí.

18. Plníme funkci nadřízeného orgánu pro 
správní orgány měst a obcí; přezkoumáváme 
správnost a zákonnost jimi vydaných rozhod-
nutí, usnesení a dalších opatření; poskytuje-
me metodickou pomoc obcím.

19. Zajišťujeme začlenění nadregionálních zá-
měrů do územně plánovacích dokumentací.

20. Dohlížíme, jako jeden z orgánů státní sprá-
vy, na ochranu životního prostředí – ovzduší, 
lesů, vod, přírody, krajiny, zemědělské půdy 
a na odpadové hospodářství.

21. Ověřujeme podpisy, registrujeme zájmo-
vá sdružení právnických osob ad.; jsme kon-
taktním místem Czech POINT.

21 DůVoDů, PRoČ ExIStuJE ZlíNSKý KRAJ A KRAJSKý úřAD ZlíNSKého KRAJE

Základní  principy  práce  veřejnoprávní  korporace

Poslání, vize a hodnoty
Představíme-li si činnost Krajského úřadu 
Zlínského kraje v podobě jedinečné „21. 
budovy“ – sídla kraje a úřadu, pak základní-
mi kameny jsou HODNOTY, které ctí zaměst-
nanci kraje zařazení do Krajského úřadu 
Zlínského kraje při své každodenní práci 
–  profesionalita jednání, tvořivost, vytváření 
loajality na základě spolupráce či partnerství 
a v neposlední řadě budování, udržení a šíře-
ní dobré pověsti kraje.
Pokaždé vstupují zástupci krajského úřadu 
do vztahu s Vámi s jasným POSLÁNÍM: profe-
sionálně a efektivně Vám poskytovat veřejné 
služby, vedoucí k zajištění Vaší spokojenosti 
i k všestrannému rozvoji kraje.
„Stavební materiál“ k vybudování pevného 
a přitom pružného vztahu musí splňovat 
požadavky korektního a otevřeného jedná-
ní, musí být často a efektivně konzultován, 
propojen s okolím a vyhodnocen jako eko-
nomicky a společensky výhodný. Jedině tak 
je možné kraj rozvíjet a naplňovat VIZI Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje, tedy: být pro-
fesionálním a efektivním úřadem a důvěry-
hodným zaměstnavatelem, který na základě 
tvořivosti, spolupráce a partnerství aktivně 
přispívá ke zvyšování kvality Vašeho života.

Kdo jsme?
Krajský úřad je orgánem kraje, který realizu-
je rozhodnutí Rady a Zastupitelstva Zlínské-
ho kraje a v přenesené působnosti vykoná-
vá činnosti stanovené zákony.

Proč jsme?
Posláním Krajského úřadu Zlínského kraje 
je poskytovat veřejné služby, vedoucí ke 
spokojenosti občanů a k všestrannému 
rozvoji kraje.

Čím chceme být?
Vizí Krajského úřadu Zlínského kraje je být 
profesionálem a efektivním úřadem a důvě-
ryhodným zaměstnavatelem, který na zákla-
dě tvořivosti, spolupráce a partnerství aktivně 
přispívá ke zvyšování kvality života občanů. 

V co věříme?
Hodnotami, jež respektují zaměstnanci Zlín-
ského kraje zařazení do krajského úřadu, 
jsou: 
profesionalita 
tvořivost
spolupráce a partnerství
loajalita 
dobrá pověst

Kdo jsme?
KR A JSK Ý ÚŘ AD  je orgánem kraje, který realizuje rozhodnutí Rady a Za-
stupitelstva Zlínského kraje a v přenesené působnosti vykonává činnosti stanove-
né zákony.

Proč jsme?
POSL ÁNÍM Krajského úřadu Zlínského kraje je poskytovat veřejné služby, 
vedoucí ke spokojenosti občanů a k všestrannému rozvoji kraje.

Čím chceme být?
VIZ Í  Krajského úřadu Zlínského kraje je být profesionálním a efektivním úřadem 
a důvěryhodným zaměstnavatelem, který na základě tvořivosti, spolupráce a part-
nerství aktivně přispívá ke zvyšování kvality života občanů.

V co věříme?
HODNOTAMI , jež respektují zaměstnanci Zlínského kraje zařazení do kraj-
ského úřadu jsou:

Jsme tady pro Vás
Naše služby poskytujeme účelně, efektivně, hospo-
dárně a transparentně. Vaše problémy řešíme v rámci 
našich kompetencí dle zásad dobré správy. Jednáme 
vždy dle etického kodexu.

Společně najdeme řešení
Potřeby našich klientů zjišťujeme cíleně, dle získaných 
informací zefektivňujeme proces plnění úkolů. Obča-
nům poskytujeme aktuální informace o našich služ-
bách a aktivitách.

Pomáháme na cestě 
k vytyčeným cí lům
Spolupracujeme s partnery, spojením kvalitních a včas-
ných informací s kvalifikovanými lidmi dosahujeme 
stanovených cílů a efektivního využití finančních pro-
středků.

Neustále se vzděláváme
Trvale pečujeme o profesní růst našich zaměstnanců 
a odpovídající podmínky pro jejich práci.

Jaké máme předpoklady úspěchu?

Vážení čtenáři, možná si příležitostně kladete otázku, k čemu Vám – občanům vlast-
ně slouží Krajský úřad Zlínského kraje. Především je realizátorem rozhodnutí Rady 
a Zastupitelstva Zlínského kraje, která mají zcela zásadní vliv na život v celém regi-
onu. V přenesené působnosti úřad vykonává činnosti stanovené zvláštními záko-
ny. Každá korektní společnost či instituce formuluje své poslání, vizi a hodnoty, 
aby vymezila svým zaměstnancům základní mantinely pro jejich práci, a také aby 
dala svým klientům najevo, co od ní mohou očekávat, popřípadě vyžadovat. Jiný-
mi slovy proč tady je a jak chce dosáhnout vytyčených cílů. Činíme tak proto i my.

KRAJSKý úřAD ZlíNSKého KRAJE

třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefon: +420 577 043 111
fax: +420 577 043 202

www.kr-zlinsky.cz
podatelna@kr-zlinsky.cz

 

Okno do kraje / červen 2008 �Okno do kraje / červen 2008

INFORMACE



předsedkyně Klubu UNESCO 
Kroměříž

Narozena 18. ledna 1938 v Martine 
na Slovensku

vystudovaná lékařka, absolventka 
fakulty všeobecného lékařství s 
odbornostmi gynekolog–porodník 
a anesteziologie–resuscitace

dva roky poslankyní ve Federálním 
shromáždění, čtyři roky poslankyní 
v Poslanecké sněmovně a dva roky 
senátorka, čtyři roky místostarostka 
města Kroměříž

dvě děti, čtyři vnoučata

má ráda zahrádkaření a vážnou 
hudbu

▪

▪

▪

▪

▪

▪

muDr. Eva Nováková

Nováková:  Být  hrdí  nestačí,  zahrady  musejí  žít
Eva Nováková, předsedkyně Klubu UNESCO Kroměříž. foto: Miroslav Juráň

oproti jiným zápisům na seznam uNESco 
probíhal ten kroměřížský trochu netradič-
ně. V čem byl rozdíl?
Většina zápisů do seznamu světového kul-
turního dědictví iniciují města a obce, v nichž 
tyto památky jsou. Kroměříž je ale unikátní 
v tom, že u nás vzešel impulz od občanské-
ho sdružení Klub UNESCO Kroměříž. Klub byl 
založen v roce 1991 čtyřmi osobami, a to Mila-
nem Syručkem, Antonínem Pucharem, Anto-
nínem Lukášem a Václavem Tomáškem a jeho 
hlavním cílem bylo právě zapsání historického 
zachovalého jádra města na seznam UNES-
CO. Na začátku ale nebylo vůbec zřejmé, co 
z kroměřížských památek na seznam přihlásit, 
protože podobných městských rezervací jsou 
ve světě zapsány stovky. V tom nám nakonec 
pomohl ředitel Památkového ústavu v Brně 
Zdeněk Novák, který přišel s myšlenkou kom-
plexu zahrad a zámku.

V zahradách se každým rokem uskutečňu-
je spousta kulturních a společenských akcí. 
Není to na škodu, neničí se tím?

To určitě není. Památku je třeba opatrovat 
a věnovat jí péči. My jako občanské sdružení 

samozřejmě nemáme prostředky, abychom 
mohli v zahradách vysazovat květiny nebo 
opravovat zídky, ale zase máme jiné možnosti. 
Péče o památky totiž podle mě nemůže spočí-
vat v tom, že se zakonzervují. Naší povinností 
je vnášet do nich život, aby lidé měli důvod 
památky navštěvovat. Nepůjdete přeci kaž-
dý rok na prohlídku stejné památky. Ale když 
víte, že je tam krásný koncert nebo významná 
výstava, tak to je jiné. A právě proto jsme si 
vytkli za cíl vnášení života do zahrad a zámku.

letos uplyne už deset let od zápisu na 
seznam světového kulturního dědic-
tví. Které akce, jež pravidelně pořádáte, 
považujete za ty stěžejní?

Zahrady a zámek byly zapsány na seznam 
UNESCO v červnu, a proto jsme se rozhodli, 
že každý rok v tomto období budeme pořádat 
pro veřejnost Dny zahrad a zámku v Kroměříži. 
Začali jsme takzvanými zahradními slavnost-
mi, kdy jsme střídavě v Květné a Podzámecké 
zahradě dělali přehlídku místních souborů 
a divadel. A spousta lidí nám potvrdila, že to 
úplně jinak vypadá, když v zahradách hraje 
hudba nebo se tančí, než kdyby se procházeli 

prázdnými záhony. V létě pak děláme hudební 
festival Hudba v zahradách a zámku, kdy kaž-
dý týden pořádáme jeden zajímavý koncert. 
Loni se nám navíc zadařila mimořádná věc, 
a to byla výstava Orbis Pictus, kterou navštívilo 
neuvěřitelných 25 tisíc návštěvníků.

Vy osobně jste aktivně pečovala o spole-
čenské dění v Kroměříži hned po revoluci. 
Jaké byly vaše první projekty?

V době, kdy jsem byla poslankyní ve Fede-
rálním shomáždění, schválila Česká repub-
lika základní listinu lidských práv a svobod, 
o kterou jsem se jako místopředsedkyně 
parlamentní komise pro lidská práva velmi 
zajímala. Při této práci jsem poznala spous-
tu zajímavých osob z této oblasti, a proto 
mě napadlo, že bychom v Klubu UNESCO 
mohli pořádat po dobu deseti let konferen-
ce na téma výchovy k lidským právům. A to 
se nám také úspěšně podařilo. No a protože 
prvních deset let uplynulo jako voda, tak 
nyní už máme osmý ročník konferencí z další 
desetiletky na téma dobrovolnictví. Prostě 
se snažíme sledovat různé světové trendy 
a pokoušet se je u nás reflektovat.  (mij)

INZERCE
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Valašské  Meziříčí – Po rozdělení 
federace došlo mezi kultur-
ními institucemi k přerušení 
vzájemných kontaktů. Postih-
lo to také Hvězdárnu Valašské 
Meziříčí, která pocítila nejen 
úbytek návštěvníků, ale také 
absenci společného dialogu 
se spřátelenými vědci. Proto se 
meziříčská hvězdárna rozhodla 

spolu s hvězdárnou v Kysuckom 
Novom Meste a Hvězdárnou 
a planetáriem v Hlohovci tento 
nepříznivý stav změnit.
„Astronomie je důležitou součás-
tí kultury a vzdělání od počátku 
existence civilizace. Více než 
v jiných oborech se právě v ast-
ronomii uplatňuje velmi širo-
ká mezinárodní spolupráce,“ 

vysvětlil ředitel Hvězdárny Valaš-
ské Meziříčí Libor Lenža.
Hvězdárna se tak se slovenskými 
partnery zapojila do evropského 
programu podpory INTERREG 
IIIA ČR–SR, díky němuž získala 
finanční prostředky na společné 
projekty. Tři z nich už v minulosti 
proběhly, v současné době je pak 
v běhu čtvrtý. 
„V současné době realizujeme 
projekt Astronomie pro všech-
ny, který prohlubuje vzájemnou 
spolupráci v příhraničním regio-
nu netradičním přístupem k ast-
ronomickým znalostem v sou-
vislostech jiných vědních oborů 
a možností praktické prezentace 
fundamentálních znalostí,“ pro-
zradil Lenža. 
První projekt, zaměřený pře-
devším na školní mládež, začal 
v prosinci 2005, ten současný pak 
skončí letos v červnu. Celkový 
objem prostředků, které na své 
aktivity hvězdárny získaly, dosa-
huje částky téměř 600.000 korun.

Hvězdárny spolupracují i přes hranici
Již po desáté se letos uskuteční meziná-
rodní setkání malířů, sochařů, kerami-
ků, řezbářů, folklórních souborů, diva-
delních skupin, muzikantů a hudebních 
skupin, které se nazývá Valašské 
kumštování ve Valašských Kloboukách. 
Kumštování bude probíhat po čtyři dny 
od 26. do 29. června pod širým nebem 
přímo na dolním valašskoklobouckém 
náměstí. Přihlášení umělci začnou 
pracovat na svých dílech ve čtvrtek 
odpoledne, budou je tvořit v průběhu 
celé akce a hotové je přihlásí do lidové 
dražby, která se uskuteční v neděli. 

Od 13. do 16. června se ve Valašském 
muzeu v přírodě odehraje 16. Meziná-
rodní armádní folklorní festival Rožnov-
ská valaška. Festival je pořádaný Armá-
dou České republiky, městem Rožnov 
pod Radhoštěm a Valašským muzeem 
v přírodě. Rožnovská valaška je pokra-
čováním československého armádní-
ho festivalu v Trenčíně. V jeho rámci 
probíhá současně festival historického 
šermu. V posledních deseti letech se 
festival Rožnovská valaška zařadil mezi 
nejvýznamnější festivaly v republice. 

V Muzeu jihovýchodní Moravy probíhá 
od začátku května výstava Tajemný 
jednorožec aneb zkameněliny v legen-
dách a mýtech. Pro pravěkého člověka 
byly zkameněliny amuletem slouží-
cím k rituálu, pro antického myslitele 
výsledkem působení hvězd a pro Dar-
wina důkazem vývoje života na Zemi. 
Prostřednictvím autentických exponá-
tů výstava představuje zkameněliny 
jako hříčky přírody, rituální předměty 
a medikamenty, svědky biblické poto-
py a ostatky draků, obrů či jednorožců. 
Výstava potrvá do 31. srpna.

Do 8. června potrvá v Muzeu Kromě-
řížska výstava nazvaná Prababička po 
škole. Program navazuje na úspěšnou 
výstavu Pradědeček po škole, která pro-
běhla v roce 2002. V tomto programu se 
muzeum vrací do doby, kdy v naší zemi 
vládli Habsburkové, tedy do školních let 
v rakousko – uherské monarchii. Plynu-
le na toto období bude poté navazovat 
škola za První republiky. Kromě histo-
rického interiéru čekají na návštěvníky 
dobové pomůcky do jednotlivých před-
mětů, sešity a učebnice. 

Evropský svátek hudby se uskuteční 
22. června v altánu zámeckého parku 
ve Slavičíně. Svátek hudby je slavností, 
která nabízí veřejnosti setkání s růz-
nými hudebními žánry, jejich poznání 
a porovnání. Svátek hudby s tradicí od 
roku 1982 se poprvé začal rozvíjet na 
evropské úrovni u příležitosti Evropské-
ho roku hudby 1985. Od roku 1995 pak 
probíhá po celé Evropě.

▪

▪

▪

▪

▪

KAm ZA KultuRou

Nový  zlínský  salon  již  přivítal  své  první  návštěvníky
Zlín – Na třech místech ve Zlíně se 
mohou od poloviny května setkat 
milovníci výtvarného umění s tím 
nejlepším z české a slovenské 
výtvarné tvorby současnosti. Ve 
zlínském Domě umění, ve dru-
hém poschodí zlínského zámku 
a ve 12. budově bývalých Baťo-
vých závodů totiž probíhá již pátý 
ročník trienále Nový zlínský salon. 
Ten potrvá v krajském městě až 
do 7. září.
První Nový zlínský salon byl slav-
nostně otevřen 25. dubna 1996, 
v den 60. výročí zahájení 1. Jarní-
ho zlínského salonu soudobého 
československého umění, které 
pořádala firma Baťa. V letech 1936 
– 1948 se pak uskutečnilo celkem 

11 vyhlášených zlínských salonů. 
„Obnovené zlínské salony, ať už 
Nový zlínský salon, anebo vždy 
následný rok po něm probíhající 
Zlínský salon mladých pro uměl-
ce do třiceti let, se staly logickou 
součástí výstavní činnosti Krajské 
galerie výtvarného umění ve Zlí-
ně, se všemi jejími přesahujícími, 
na baťovské tradice navazujícími 
významy,“ vysvětlil ředitel krajské 
galerie Ludvík Ševeček.
K zásadní proměně salonů došlo 
v roce 2005, kdy zlínská galerie 
navázala úzkou spolupráci se 
slovenskými partnery, a tak je ny-
nější V. Nový zlínský salon již třetí 
společnou prezentací českého 
a slovenského soudobého umění.

Na přípravě expozice se podílela 
odborná jury, která nakonec do 
přehlídky vybrala 65 českých a 35 
slovenských umělců starších třice-
ti let. „Všech sto autorů je v instala-
cích výstavy zastoupeno pracemi, 
jež vytvořili v průběhu posledních 
tří roků. V rámci přehlídky probí-
hají též dvě doprovodné výsta-
vy. Jednak je to Pocta Adrieně 
Šimotové ve zlínském zámku a ze 
slovenské strany Pocta Juraji Bar-
tuszovi ve 12. budově zlínského 
továrního areálu,“ dodal Ševeček.
K výstavě je vydán obsáhlý kata-
log, s řadou textů o současném 
českém a slovenském výtvarném 
dění a základními biografickými 
daty o autorech.  (mij)

1. – 21. 6. Filmy pro děti oči-
ma otrokovických žáků
Výstava děl žáků ZŠ Otrokovice 
v rámci MFF DM, 3. etáž 

9. – 27. 6. Proměny regionu 
Fotografie žáků ze základních 
škol, 2. etáž 

23. 6. – 18. 7. Dny umění nevi-
domých na moravě 2008 
Nevidomí a slabozrací umělci již 
potřetí v mrakodrapu, 3. etáž

Návštěvníci mohou využít 
služeb kavárny na terase (10:00 
– 22:00) a restaurace (14:00 
– 22:00, víkendy od 10:00).

bAťůV mRAKoDRAP 

Studenti naslouchají výkladu o hvězdách.     foto: archiv HVM

Filmový festival není jen o filmech
Zlín – Doprovodný program letošního 48. Mezinárodního festivalu fil-
mů pro děti a mládež bude letos velmi bohatý. Hned 1. června čeká 
na děti na zlínském náměstí Míru Filmový karneval, který navštíví také 
režisér Zdeněk Troška. O dva dny později se náměstí promění v Kav-
čí hory, jelikož zde bude probíhat Den s Českou televizí. Celodenní 
program pak vyvrcholí koncertem slovenské skupiny PEHA, který pro-
běhne ve sportovní hale Novesta. Ten samý den bude v ZOO Lešná 
připraven zábavně – vzdělávací program s názvem Den v ZOO s Lesy 
České republiky. Na své si přijdou hlavně milovníci zvířat a lesa a ti, 
kteří se chtějí pobavit a zároveň prověřit své znalosti z oblasti ochrany 
přírody. Den plný kouzel s Harry Potterem je připravený na 5. června 
a jeho organizátoři se těší na všechny zájemce o čáry a magii, kteří si 
mohou zkusit kouzlit nebo létat na koštětech. V průběhu celého festi-
valu se navíc na pódiu na náměstí Míru ve Zlíně budou střídat známí 
hudebníci, jako jsou například Lucie Bílá, Matěj Rupert a Roman Holý, 
Tereza Černochová nebo skupina Premier. (mij)
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KoStElEc

Již více než tří set letou minulost mají Lázně Kos-
telec, které leží v krásné přírodě na rozhraní Hos-
týnských a Vizovických vrchů v blízkosti města 
Zlína. Samotné lázně byly založeny již v roce 
1742. Lázně Kostelec jsou ale zajímavé nejen 
svými přírodními sirnými prameny, které jsou 
využívány k léčení kožních onemocnění a pohy-
bového ústrojí, ale také širokou škálou dalších 
aktivit, které v Kostelci a okolí mohou pacienti 
a návštěvníci provádět. Milovníci kol jistě využijí 
dlouhé cyklostezky ze Zlína do ZOO Lešná, která 
areálem lázní přímo prochází. Na své si přijdou 
také obdivovatelé golfu, pro které je přichystáno 
devítijamkové hřiště, driving range s tréninkový-
mi odpališti, cvičný chipping a putting green 
s písečným bunkerem. Mezi další aktivity, které 
lázně a okolí nabízí, patří minigolf, pétanque, 
ruské kuželky, stolní a klasický tenis.

oStRožSKÁ NoVÁ VES

Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves se nachází 
v samém srdci Moravského Slovácka. Mimo 
hlavní léčebné procedury, jíž jsou sirné koupe-
le, nabízí okolí lázní také léčbu ducha v podo-
bě neopakovatelných přírodních a kulturních 
krás. Návštěvníci lázní mohou navštívit Dolní 
Věstonice, které na celém světě proslavil nález 
sošky z pálené hlíny – věstonické Venuše. Jen 
o několik kilometrů vzdálený Mušov proslul 
zase díky odkryté hrobce germánského bojov-
níka a zbytkům římského tábora. Památky 
lidové architektury mohou zájemci objevit ve 
Strážnici, v Pavlově nebo Vlčnově. Za návštěvu 
stojí určitě také letecké muzeum v nedalekých 
Kunovicích nebo významné poutní místo cyri-
lometodějské a velkomoravské tradice, Vele-
hrad. Milovníky jízdy na kole potěší hustá síť 
cyklostezek a cyklotras.

lEoPolDoV

Lázně Leopoldov na Smraďavce se sirným 
pramenem se nachází v údolí Chřibů na okra-
ji Buchlovic. Součástí lázeňského areálu je 
Lovecký zámeček, Lovecká restaurace a osm 
bungalovů. Zámeček vznikl v letech 1670 
– 1680. Středisko v současnosti poskytuje 
léčebné pobyty spojené s psychickou a fyzic-
kou relaxací, centrum regenerace pak zajišťu-
je bylinné, solné a bahenní koupele, péči 
o tělo, saunování či masáže. Lázně Leopoldov 
ale nabízejí velmi zajímavé doplňující progra-
my. Mezi oblíbenou relaxační činnost patří 
vyjížďky na koních, milovníci bílého sportu 
si užijí místních tenisových kurtů, v zimě se 
na blízkých sjezdovkách vyřádí zase příznivci 
lyžování. Pro turisty a obdivovatele historie 
jsou poté tím nejlepším doporučením hrad 
Buchlov a zámek Buchlovice.

luhAČoVIcE

Největší moravské lázně se zabývají léčbou 
dýchacích cest, trávicího ústrojí, diabetu a pohy-
bového aparátu. Odhlédneme-li od léčebných 
procesů, už samotná atmosféra lázeňského 
města je útěchou na duši. Malebná kolonáda se 
spoustou obchůdků, tryskající fontána a nád-
herné stavby Dušana Jurkoviče citlivě doplněné 
o budovy secesní, raně moderní i funkcionalistic-
ké jsou téměř takovým bohatstvím, jako samot-
né luhačovické prameny. Lázně Luhačovice ale 
nabízí během sezony také kulturní vyžití, ať už 
je to otevírání pramenů, hudební festival Janá-
ček a Luhačovice, pravidelné kolonádní koncer-
ty anebo hostovnání předních českých herců 
v tamním Lázeňském divadle. Sportovce zase 
potěší možnost zahrát si tenis, minigolf, kuželky 
nebo squash. Na své si přijdou také milovníci 
koní nebo vášniví rybáři.
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Volejbalisty Fatry Zlín posílí od příští 
sezony libero Přemysl Obdržálek. Hráč 
s reprezentačními zkušenostmi již ve 
zlínském celku působil, v roce 1999 
s ním vybojoval dokonce mistrovský 
titul. Do moravského klubu se vrací 
z angažmá v polské Bytomi. 

Hokejisty RI Okna Zlín povede v nad-
cházející sezoně zkušený trenér Zde-
něk Venera, který s klubem podepsal 
dvouletou smlouvu. Dosavadní hlavní 
kouč Rostislav Vlach se přesunul do 
pozice asistenta. „Vracím se do kva-
litního klubu a známého prostředí,“ 
prohlásil Venera, který ve Zlíně strávil 
většinu hráčské, trenérské i funkcio-
nářské kariéry. 

Jednokolkař Martin Hruška ze Vsetína 
získal třetí titul mistra České republiky 
v trialu za sebou. Dějištěm tuzemského 
šampionátu byla Choceň, kam dorazilo 
šedesát závodníků nejen z tuzemska, 
ale i ze Slovenska, Polska, Rakouska, 
Slovinska a Německa. „Konkurence 
byla opravdu velká. O dost náročnější 
než v minulých letech byla také trať,“ 
svěřil se Hruška. 

Bývalý nejlepší střelec první fotbalové 
ligy a opora 1. FC Synot Jiří Kowalík 
přestoupil do Mutěnic, jednoho z nej-
lepších týmů MSFL. Před tím působil 
ve čtvrté nejvyšší soutěži na Slovensku, 
kde v dresu Trenčianských Stankovců 
nastřílel za rok 34 branek. 

Reprezentant v trapu Jiří Gach vyhrál 
Český pohár v Plzni. Otrokovický spor-
tovní střelec si zajistil prvenství nástře-
lem 117 bodů a o pouhé tři mu unikla 
nominace na mistrovství Evropy na 
Kypru. „Závod mi parádně vyšel, i když 
jsem před ním necítil formu. Nominaci 
si pokusím zajistit na některém z příš-
tích mítinků,“ ujistil Gach. 

Luhačovický jezdec Roman Kresta 
vyhrál Rallye Český Krumlov a upevnil si 
tak vedení v mezinárodním mistrovství 
České republiky v automobilových sou-
těžích. Třetí dojel do cíle Pavel Valoušek 
z Otrokovic, kterému patří v průběžném 
pořadí šampionátu druhá příčka. 

Házenkáři Zubří skončili druzí v extrali-
ze. Ve finále nestačili na obhájce titulu 
Karvinou, sérii ztratili v poměru 0:3 na 
zápasy. Druhý zástupce Zlínského kra-
je, Bystřice pod Hostýnem, se v nejvyšší 
soutěži zachránil. 

Kroměřížský atlet Róbert Štefko se 
stal mistrem České republiky v mara-
tonu. Titul si zajistil na Pražském 
mezinárodním maratonu, kde doběhl 
jako nejlepší tuzemský závodník na 
patnáctém místě.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

SPoRtoVNí JEDNohubKYSoftbalisté  Kunovic  nechtějí  níž
Kunovice  – Softbalisté Snails 
Kunovice se jako vůbec první 
moravský tým probojovali do 
první ligy. V premiérovém roč-
níku v nejvyšší soutěži je jejich 
hlavním cílem záchrana. 
První ligu hraje devět týmů, do 
play off postoupí šest nejlepších. 
Zbylou trojici čeká boj o udržení, 
nejhorší tým poté nastoupí 
v baráži proti vítězi druhé ligy. 
„Nečeká nás nic lehkého, ale věří-
me, že se udržíme. Podle mého 
odhadu na úkor Plzně. Měřit se 
určitě můžeme i s Havlíčkovým 
Brodem,“ tipnul si hrající trenér 
Šneků Milan Zedník. 
Aby se z účasti v první lize nesta-
la jen epizodní záležitost, obmě-

nily Kunovice třetinu kádru. Nej-
výraznější posilou kunovického 
týmu je pálkař s prvoligovými 
zkušenostmi Zdeněk Mateřan-
ka, který je společně s další 
kunovickou oporou, nadhazova-
čem Markem Lapčíkem, členem 
reprezentačního výběru České 
republiky. „V týmu máme také 
reprezentanta do devatenácti 
let Ondřeje Blahu. Máme na čem 
stavět,“ je si jistý Zedník. 
Hned v úvodních zápasech se 
kunovičtí softbalisté přesvědči-
li, že mezi druhou a první ligou 
jsou velké rozdíly. „Problémy 
nám dělají zejména pálkaři sou-
peřů, míče odpalují podstatně 
rychleji, než jsme byli zvyklí ve 

druhé lize. Během pár týdnů 
se ale přizpůsobíme, obranu 
nemáme špatnou,“ soudí Marek 
Lapčík. „Musíme si zvyknout i na 
jiné nadhazovače. Potíže nám 
bude dělat zejména chomutov-
ský Vrbenský, který je zřejmě 
nejlepším hráčem na tomto pos-
tu v Evropě,“ doplnil Zedník. 
V postupové sezoně Šneci pro-
hráli pouze pět zápasů, z nichž 
některé už v situaci, kdy bylo jis-
té, že druhou ligu vyhrají. V prv-
ní lize jejich bilance tak skvělá 
nebude. „Chystám kluky na to, 
že budou prohrávat víc zápa-
sů než v minulých sezonách. 
Jde přeci jen o nejvyšší soutěž,“ 
dodal Zedník.  (zd)

hÁZE-
NÁ JE V 
Potížích

ĎÁbloVé chtěJí obhÁJIt

Zlín – Už tradičně trojnásobné zastoupení bude 
mít Zlínský kraj v extralize in-line hokejistů. Mis-
trovský titul chce obhájit Prozax Devils Zlín, za 
favorita soutěže je považován jeho městský rival 
Reflex, hrát extraligu bude i Uherský Brod. Ďáb-
lové vstupují do extraligy s nejvyššími ambicemi, 
ale přiznávají, že jejich handicapem může být 
omlazení kádru. „Budeme postrádat několik opor, 
což se může projevit,“ tvrdí obránce mistrovské-
ho celku Pavel Zavrtálek. „O titul se popere až 
pět týmů, včetně nás a Reflexu,“ předpokládá 
manažer Ďáblů Ivan Tomaštík. Reflex se za hlav-
ního favorita nepovažuje. „Rozhodovat se bude 
až v  play off,“ ujistil manažer Aleš Pšurný.  (zd)

Zlín – Plavci SK Zlín obhájili loňský bronz v lize 
družstev. Ve finále konaném v Hradci Králové byli 
lepší pouze Kometa Brno a druhá Slavia Plzeň. 
Zlínské ženy se stejně jako v minulé sezoně do 
finálové osmičky neprobojovaly. Zlín, který sázel 
především na zkušené veterány Málka s Bendou 
a talentovaného Zouhara, měl dlouho blízko 
k druhému místu. „Ještě před závěrečnou kraulo-
vou štafetou jsme byli o bod před Plzní. Bohužel 
západočeská sestava dohmátla do cíle o tři deseti-
ny vteřiny dříve, což nás odsunulo na třetí příčku,“ 
popsal dramatický závěr finálových bojů zlínský 
šéftrenér Petr Přikryl. Ten za největší oporu sou-
časného družstva označil Michala Zouhara. „Doká-
zal získat nejvíce bodů,“ vysvětlil.  (zd)

Plavci  Zlína  skončili  třetí

Zlín – Nejlepším sportovcem 
Zlínského kraje za loňský rok 
se stala potápěčka Jarmila Slo-
venčíková. Sedmadvacetiletá 
členka Free Diving Teamu Zlín 
v minulém roce získala titul na 
mistrovství světa jednotlivců 
v Egyptě v disciplíně freediving. 
Nejlepšího sportovce vyhlašo-
val Zlínský kraj už pošesté. 
V únoru byla Slovenčíková zvo-
lená rovněž Nejlepším sportov-
cem města Zlína. 
„To, že se stanu nejlepším spor-
tovcem Zlínského kraje, jsem 
rozhodně nečekala. Musím se 
navíc přiznat, že jít si pro cenu 
na pódium zlínského městského 
divadla je pro mě horší než se 
desetkrát potopit do padesáti 
metrů,“ nezakrývala rozpaky Jar-
mila Slovenčíková. 
Volnému potápění se úspěšná 
sportovkyně věnuje teprve tři 
a půl roku. Za tu dobu se vypra-
covala mezi absolutní špičku, 

což potvrdila úspěchem na svě-
tovém šampionátu. V Egyptě se 
dokázala bez ploutví potopit do 
hloubky padesát metrů. „Celý 
výkon, tedy i s návratem na hla-
dinu, trval dvě minuty dvacet 
vteřin,” vzpomínala potápěčka, 
která při bazénových disciplí-

nách vydrží pod vodou bez 
deseti vteřin pět minut.
Slovenčíková věří, že se může 
stále zlepšovat. „I v hloubce 
padesát metrů cítím, že mohu jít 
hlouběji. Vybrala jsem si sport, 
který mě opravdu baví,“ svěřila 
se sportovkyně.  (zd)

Sportovkyni  roku  se  na  pódium  příliš  nechtělo

Jarmila Slovenčíková. foto: archiv
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Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu 
Okno do kraje pro vás připravujeme soutěž 
o hodnotné věcné ceny. Soutěžní úkol, který 
jsme pro vás tentokrát přichystali, zní:

Kolik plavebních komor je na baťově kaná-
le na území Zlínského kraje?

První cenou je discman, dalšími cenami per-
manentky. Vyhrává 45. správná odpověď. 
Další ceny obdrží 10., 34., 99.,154., 299. správ-
ná odpověď. Odpovědi posílejte na adresu: 
okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín 
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz. 
Jména výherců zveřejníme v srpnovém  vydá-
ní magazínu Okno do kraje a na internetových 
stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci soutěže z dubnového vydání: 
ZOO Zlín vloni navštívilo 503.450 lidí.

První cenu – napařovací žehličku vyhrává: 
Iveta Vodová – Pitín. Propagační předměty 
získávají: Alena Vaškových – Uherské Hradiště, 
Marie Kolářová – Bojkovice, Ludmila Kalová 
– Zlín, Ing. Rostislav Miklíček – Bánov, Gabriela 
Wunschová – Štípa.

Kř
íž

o
V

K
A

Soutěžíme o mobilní telefon Nokia 2610 a 10 propagačních předmětů
Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo na adresu: okno do 
kraje, Pekárenská 42, 760 01 do 30. 6. 2008. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: mobilní telefon – 56. došlá správná odpo-
věď, propagační předměty – 3., 22., 45., 79., 100., 134., 172., 201., 236., 365. 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: lidem nechybí „tajenka č.1“, ale „tajenka č. 2“. hugo
Výherci křížovky z dubnového vydání: Hlavní cenu – mobilní telefon: Rebeka Fojtů – Vsetín. Propagační předměty získávají: Jaroslav Šretr 
– Luhačovice, Jaroslav Vrána – Kroměříž, Eva Kolářová –  Zlín, Josef Gášek – Uherský Brod, František Tomek – Napajedla, Dana Sklářová  – Zdě-
chov, Ludmila Trochtová – Vsetín, Dagmar Vašíková – Bystřice pod Hostýnem, Anna Pytelová – Zlín, Tereza Vaňková – Zlín.  
Tajenka zněla: Dobrý lék je obyčejně hořký.

So
u

tě
ž

Vyhrajte discman a 5 permanentek 
do bazénu Lázní Kostelec

INZERCE

SPECIALIZOVANÁ
VÝKUPNA 

BAREVNÝCH KOV

Vykupované odpady:
autobaterie, m , hliník, bronz, mosaz, olovo, zinek, cín, nikl, titan, nerez,  
izolované  kabely,  trafa, elektromotory, technické  st íbro,  elektroodpady s 
obsahem drahých kov , autokatalyzátory, slinuté karbidy ( ezací plátky) atd.

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

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

608 052 745  577 220 494

Otevírací doba:

www.qu in ta ldog .cz 
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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 %
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SLEVA 30% 
z ceny ubytování
(Pro uplatn ní slevy 
p edložte tento kupon)

objednejte na tel.: 
577 152 152

Tématické pobyty
Hotel po ádá tématické pobyty, 
které zahrnují ubytování, stravu 
a balí ek lé ebných procedur. Cel-
kovou nabídku pobyt  naleznete 
na našich internetových stránkách 
nebo Vám ji rádi zašleme poštou.

SLEVA 50% 
ze zakoupených 
procedur
(Pro uplatn ní slevy 
p edložte tento kupon)

objednejte na tel.: 
577 152 420

VSTUP 1+1 
osoba zdarma
(Pro uplatn ní slevy 
p edložte tento kupon)

Lé ebné procedury 
Lázn  Kostelec nabízí škálu lé-
ebných procedur pro širokou 

ve ejnost. Vybrat si m žete
z r zných druh  koupelí, masáží, 
zábal , atd.

Areál hotelového koupališt
U hotelu se nachází komplex 
vyh ívaných koupališ , které jsou 
v provozu od kv tna do íjna.
Teplota vody je 28°C.

Využijte slevových kupon  a p ij te si vyzkoušet služby 
hotelu, lázní a golfového klubu v Kostelci u Zlína.

Hotel Lázn  Kostelec je zasazený do krásné p írody p edhú í
Hostýnských a Vizovických vrch . Areál se nachází 3 km od Zlína, na 
za átku obce Kostelec, p ímo u cyklistické stezky vedoucí k Zoo Lešná.

Lé ebné prameny Lázní Kostelec jsou významné p edevším
nezvykle vysokým obsahem sirovodíku, který má nezastupitelné 
blahodárné ú inky. Tyto prameny jsou vhodné jak k lé b  pohybového 
ústrojí, tak pro lé bu kožních onemocn ní.

Sportovní areál hotelu nabízí vyh ívané venkovní bazény v etn
d tského brouzdališt , tenisový kurt s um lým povrchem, 10 
minigolfových jamek, nep etržit  vyh ívanou saunu.

Golfový komplex zahrnuje kvalitní 9 jamkové h išt , cvi nou louku, 
indoor golf s celoro ním provozem. Sou ástí golf clubu je i golfový 
simulátor.

Hotel Lázn  Kostelec
Golf Club Lázn  Kostelec

Hotel Lázn  Kostelec
Kostelec 493
763 14 Zlín 12
tel.: 577 152 111
fax.: 577 152 166
hotel@hotel-kostelec.cz
www.hotel-kostelec.cz

SLEVA 30% 
ze zakoupených lekcí
(Pro uplatn ní slevy 
p edložte tento kupon)

objednejte na tel.: 
577 152 171

Golf Club Lázn  Kostelec
Golf Club Lázn  Kostelec nabízí 
zkušeným hrá m i úplným 
za áte ník m možnost objednat 
si individuální lekce s golfovým 
trenérem.

Střední Morava
a Jeseníky jedou k vám!
Pojízdné informační centrum přijíždí do Uherského Hradiště a Zlína 
s lákavou turistickou nabídkou a zve vás k procházce regiony Střední 
Morava a Jeseníky přímo ve vašich městech! 

Navštivte 
    originální

Uherské Hradiště, 9.–10. června 2008 
Masarykovo náměstí,10.00–18.00 hod.

Zlín, 11.–12. června 2008
náměstí Míru,10.00–18.00 hod.

  originální

Uherské Hradiště 9 10 června 2008

www.infobus-ok.cz • www.ok-tourism.cz

ZDARMA
turistické brožury a materiály,

TIPY na dovolenou 

BONUS!
Po předložení inzerátu 

obdržíte DÁREK

Mediální partner projektu:

POSTŽIRO
osobní úèet Váš nejbližší úèet

Banka se postará o realizaci
(nájem, SIPO, 

pojistné, spoøení....)
 pro obsluhu úètu

Platební karta Maxkarta
(mezinárodní platební karta)
Elektronické bankovnictví
Cashback (ve vybraných 
obchodech si klient pøi 
placení mùže u pokladny 
vybrat i hotovost)

, pokud 
má klient založené Penzijní 
pøipojištìní Stabilita

veškerých plateb

3300 pošt

Poplatkové prázdniny

Zdarma
Zdarma

Pøíchozí platby zdarma.

 zøízení a vedení spoøícího úètu.
 vydání Maxkarty.

Poštovní spoøitelna - Vaše nejbližší banka
www.postovnisporitelna.cz, infolinka: 800 210 210

Bližší informace získáte na Vaší poštì.

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


