
 
sr

p
en

 2
0
0
7
 

 r
o
čn

ík
 I
II

Baťův kanál –
turistické lákadlo

5

Návštěva premiéra
Mirka Topolánka

7

Tradiční Trnkobraní
ve Vizovicích

11



CentroZlin104x297.indd   1 16.7.2007   20:43:48CentroZlin104x297.indd   1 16.7.2007   20:43:48

Okno do kraje / srpen 2007

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

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

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

klinikazlin.cz

Proč si stále dávat pozor 

na brýle?
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Ve Zlínském kraji ubylo za posledních 15 let více než 8.000 obyvatel. Zatímco v roce 1991 žilo v regi-
onu 598.110 lidí, na konci roku 2006 jich bylo 589.839. Může za to především soustavně klesající porod-
nost. V regionu se totiž narodilo zhruba o 8.600 dětí méně, než kolik zemřelo obyvatel. Nejvíce lidí měl 
region v roce 1994, a to 601.235.

Lidé ze Vsetína volající na linku 155 se již dovolají přímo do krajského operačního střediska do Zlína. 
Vsetín je tak dalším místem, které záchranka připojila k centrálnímu dispečinku. Tento krok má urychlit 
dojezdy k pacientům. Dispečeři budou mít totiž podrobný přehled o výjezdech posádek, na místo tak 
mohou vyslat i vzdálenější, ale volnou sanitku.

Obyvatelé kroměřížského sídliště Bělidla se mohou těšit na opravu okolí svých domovů. Nové chod-
níky, lavičky, bezbariérové přechody a další úpravy by měly začít vznikat už letos v září.

Uherské Hradiště zřídí sportovní centrum olympijských nadějí. Radnice tak chce dát šanci pře-
devším vynikajícím mladým sportovcům připravovat se v lepších podmínkách. Centrum bude sloužit 
i okolním obcím.

Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji se v červnu snížila o 0,2 procentního bodu na 6,1 procenta. 
Po rekordním dubnovém snížení nezaměstnanosti jde opět o výrazný pokles, díky němuž se region stá-
le udržuje pod celorepublikovým průměrem. Úřady práce v regionu evidovaly na konci června 18.722 
uchazečů, kteří mohli okamžitě nastoupit do práce. V květnu jich bylo o 562 více.

Ve Zlínském kraji padl 16. července teplotní rekord. Nejvyšší hodnotu meteorologové naměřili v Kro-
měříži, kde rtuť na teploměrech ukázala 34,7 stupně Celsia. To je o 1,3 stupně Celsia více, než byl rekord 
dosavadní, který byl zaznamenán v roce 2001. Lékaři také měli zvyšený počet případů dehytratace, 
infarktů a dalších zdravotních komplikací.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané,  
před několika dny uplynulo deset let od katastrofálních povodní, kte-
ré v roce 1997 ochromily rozsáhlé části Moravy. To mě vede k zamyš-
lení se nad naším vztahem ke krajině, její údržbě i realizaci protipo-
vodňových opatření. Jsem rád, že se v uplynulých letech podařilo 
vybudovat  protipovodňovou ochranu postižených měst, jako byly 
Otrokovice či Napajedla. Zároveň mě ale znepokojuje i to, že některé 
hustě zalidněné aglomerace, jako například Uherské Hradiště nebo 
Tlumačov, stále nemáme chráněny novými vodohospodářskými 
stavbami. V této souvislosti mě alespoň částí optimismu naplňuje 
slib ministra zemědělství Petra Gandaloviče, kterým mi při návštěvě 
v našem regionu deklaroval finanční zajištění těchto staveb. Jejich 

zahájení by tak nemělo nic stát v cestě a my se budeme soustředit také na realizaci opatření na řece 
Bečvě, která se při jarním tání chová velmi nevyzpytatelně a rozvodňuje právě koryto Moravy.
Povodně, to však není jen otázka technických opatření, ale především  našeho přístupu ke krajině, její 
údržbě, obdělávání a celkového působení člověka v ní. Především stanovení jasných limitů pro urbani-
zaci území Pomoravní nivy a rovněž i budoucí směřování zemědělské politiky má a bude mít na údrž-
bu krajiny a zadržování vody zásadní vliv. Víme, že situace v tomto sektoru je nesmírně složitá a jeho 
fungování podle běžných pravidel velmi ovlivňují různé typy dotací. Řada našich zemědělců se právě 
kvůli nim dostává v porovnání se svými zahraničními konkurenty do nevýhody. Proto, abychom doká-
zali naši krajinu zachovat a udržovat ji, musíme měnit i strukturu našeho zemědělství. Posunovat také 
jeho význam od produkce směrem právě ke službám, údržbě krajiny a vytváření tak podmínek pro 
rozvoj souvisejících segmentů, jako je agroturistika nebo další oblasti cestovního ruchu. Zemědělství 
ovlivňuje kvalitu života na vesnicích, proto musíme hledat formy jeho nového rozvoje, kterými jsou 
právě zmiňované služby a také zemědělská výroba směřující svoji produkci do alternativních energetic-
kých zdrojů a výroby s tímto odvětvím související, jako jsou třeba metylester, etanol, biobutanol nebo 
bioplyny. Musíme se na zemědělství dívat ne jako na pouhou produkci potravin, ale jako na atraktivní 
odvětví s mnoha možnostmi uplatnění.
Žijeme v regionu s kouzlem rozmanitosti a krajina, o niž my všichni a především naši hospodáři pečuje-
me, je jeho základní devizou při nabídce trávení volného času. Vždyť ani možná my sami, kteří v tomto 
malebném koutu Moravy žijeme, jsme ještě neodhalili a nepoznali všechny jeho krásy a pozoruhodnos-
ti. Věřím, že také k tomu využijeme prázdninové týdny.
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Libor Lukáš
Váš hejtman
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ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Vsetín oslaví sedm set let existence
Vsetín – Kulatých 700 let oslaví v příštím 
roce město Vsetín. Přípravy na tuto význam-
nou událost jsou ale v plném proudu už 
nyní.  Součástí oslav bude řada kulturních, 
sportovních a společenských akcí, ty budou 
mít navíc i své vlastní logo. To se objeví na 
dopisech odcházejících z úřadu a z pošty 
nebo na poštovních známkách. Město při-
pravuje i vydání publikace o Vsetínu, speci-
ální pohlednice a propagační předměty. Do 
příprav se zapojí různé městské organizace, 
například Masarykova veřejná knihovna.

Cimburk opravovali mladí lidé 
ze tří kontinentů
Koryčany – Dvanáct lidí ze tří kontinen-
tů pomáhalo při opravách hradu Cimburk 
u Koryčan na Kroměřížsku. Nejvzdálenější 
brigádníci pocházeli až z Jižní Koreje a Kana-
dy. Účastníci mezinárodního workshopu, mezi 
nimiž byli například i Francouzi, Švýcar nebo 
Ruska, přijeli na východní Moravu na začátku 
prázdnin a odjeli 21. července. Během pobytu 
dobrovolníci pomáhali při statickém zajištění 
takzvané šíjové hradby, po níž se návštěvníci 
dostanou ke strážné věži. 

Kožní oddělení nabídne větší komfort
Zlín – Ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati 
začala rekonstrukce kožního pavilonu. Opra-
va budovy bude stát více než 12 milionů 
korun, peníze na ni uvolnil Zlínský kraj. Po 
dokončení oprav budou mít hospitalizovaní 
k dispozici větší pohodlí. Až dosud museli 
například docházet na společné sociální 
zařízení na chodbě, nyní bude pro dva 
pokoje jedna koupelna a WC. Investor počítá 
s tím, že oprava oddělení skončí v listopadu 
letošního roku. Pavilon poté nabídne místa 
pro 21 pacientů ve dvoulůžkových pokojích 
a jednom pokoji pro izolaci nemocného 
s infekční kožní chorobou. 

Výstavba protipovodňových opatření 
bude pokračovat
Zlínský kraj – Ochrana před velkou vodou 
by se měla ve Zlínském kraji ještě zlepšit. 
Vodohospodáři totiž připravují další stavby, 
které mají obce a města před přívaly vody 
chránit.  U velkých protipovodňových staveb, 
kterých se bude v kraji do roku 2010 reali-
zovat hned několik, je již schválen investiční 
záměr. Povodí Moravy připravuje především 
tři velké akce, které mají ochránit Uherské 
Hradiště se Starým Městem a dále pak Sla-
vičín a Tlumačov. Nyní je nejblíže realizace 
druhé etapy ochrany Slavičína, kde začnou 
stavební práce již v příštím roce. 

Uherský Brod má informační centrum
Uherský Brod – Radnice v Uherském Bro-
dě otevřela v Domě kultury na Mariánském 
náměstí nové informační centrum. Středisko 
bude zároveň jedním z přístupových bodů 
veřejného vysokorychlostního internetu, kte-
rý město vybudovalo jako součást své metro-
politní komunikační sítě za zhruba 15 milionů 
korun.  Centrum bude především poskytovat 
informace a služby pro turisty a občany měs-
ta, prezentovat Uherský Brod na veletrzích 
cestovního ruchu či vydávat Brodský zpravo-
daj. Nově vznikající metropolitní komunikační 
síť propojí internetem objekty místní správy 
a instituce zřizované městem.

Úřady jsou většinou bezbariérové
Zlínský kraj – Důležité úřady a insti-
tuce ve Zlínském kraji jsou pro 
tělesně handicapované mnohem 
lépe dostupné než v minulosti. 
Města na bezbariérové přístupy 
myslí a snaží se v tomto ohledu 
vyjít handicapovaným spoluob-
čanům vstříc. 
V krajském městě je bezbari-
érový vstup na radnici z jejího 
dvora. „V místech, kde však není 
možné schody nahradit jiným 
řešením, přijdou za občanem 
příslušní úředníci. Jedná se 
zejména o platbu poplatků za 
komunální odpad a psy na eko-
nomickém odboru a o dotazy 
a platby na oddělení vodního 
hospodářství a oddělení odpa-
dového hospodářství," vysvětli-
la mluvčí zlínského magistrátu 
Marie Masaříková.
V Uherském Hradišti jsou budo-
va radnice i odloučené pracoviš-
tě nad Hradišťankou přístupné 

výtahem. „Poslední budova, 
která zatím není přístupná pro 
vozíčkáře, je na Svatováclav-
ské ulici. I zde se ale řešení již 
připravuje,“ připoměla mluvčí 
města Petra Vaďurová–Zemčíko-
vá. V rámci plánování sociálních 
služeb se zástupci radnice a han-
dicapovaných domluvili, na kte-
rá obtížně dostupná místa by se 
úředníci měli zaměřit. Na zákla-
dě toho se v Hradišti připravuje 
bezbariérová cesta městem. 
Také ve Vsetíně a Kroměříži se 
v posledních letech situace výraz-
ně zlepšila. Kroměřížská radnice   
přistoupila k budování bezba-
riérových tras a bezbariérových 
přechodů pro chodce. Součástí 
těchto aktivit je i velký projekt 
bezbariérové městské hromadné 
dopravy, kterou dnes v Kroměříži 
zajišťují výhradně nízkopodlažní 
autobusy. Ve Vsetíně je pak vozíč-
kářům přístupná budova radnice, 

knihovny a České spořitelny. Vel-
kým úspěchem zástupců města 
a Základní školy Integra, která 
se dlouhodobě zabývá integra-
cí zdravých a postižených dětí, 
bylo vybudování bezbariérového 
vstupu do hlavní budovy České 
pošty, které bylo zrealizováno 
koncem loňského roku.
Na usnadnění návštěvy dů-
ležitých oddělení myslí také zlín-
ský krajský úřad. „Při rekonstrukci 
mrakodrapu se podařilo vyřešit 
bezbariérový vstup a pohyb prak-
ticky ve všech prostorách budovy. 
Ke krajskému úřadu vede vodící 
pás pro zrakově postižené, dále 
se osob s jakýmkoliv zdravotním 
problémem včetně nevidomých 
ujímají pracovníci recepcí kraj-
ského úřadu, kteří často pomáha-
jí také starým a těžko pohyblivým 
lidem," uvedla vedoucí oddělení 
neziskového sektoru krajského 
úřadu Pavlína Nováková.  (mij)

Vzrostlý buk z Karlovic aspiruje na titul Strom roku

Desítky nádherných lilií zhlédli  v minulých týdnech návštěvníci výstavy 
Krásné lilie celého světa v rožnovském Valašském muzeu v přírodě. Kromě 
vizuálního zážitku nabídla výstava i zážitek čichový, neboť celá výstav-
ní síň byla naplněna příjemnou nasládlou vůní. (mij) foto: Miroslav Juráň

SPOLUPRÁcE KRAJů

Zlínský kraj – Memorandum 
o spolupráci mezi Zlínským 
a Jihomoravským krajem po-
depsali hejtmani obou krajů, 
Libor Lukáš a Stanislav Jurá-
nek. Spolupráce bude zamě-
řená na oblast rozvoje vodní 
cesty Baťův kanál. Smlouva 
byla uzavřena při společném 
zasedání obou krajských rad, 
při němž zástupci krajů jednali 
s představiteli Povodí Moravy 
o protipovodňových opatře-
ních na řece Moravě. „Jde nám 
o to zvýraznit Baťův kanál 
jako významnou technickou 
památku," vysvětlil hejtman 
Libor Lukáš.  (mij)

Velké Karlovice – Po loňském neú-
spěšném roce, kdy se do závě-
rečných bojů nedostal žádný 
z krajských stromů, bude letos 
jeden z buků rostoucích ve Zlín-
ském kraji ve finále celostátní 
ankety Strom roku. Do poslední 
dvanáctky postoupil buk, který 
zdobí lokalitu Bařinka ve Vel-
kých Karlovicích.
Vzrostlý strom přihlásilo do 
soutěže sdružení výtvarníků 
Valašský názor, které okouzlil 
a inspiroval k řadě výtvarných 
děl. Podle pověsti zasadil dřevi-
nu ve Velkých Karlovicích před 

350 lety samotný čert. Návrh 
výtvarníků na zařazení stromu 
do netradičního klání podpořila 
také obec a místní penzion.
O vítězné dřevině rozhodne 
veřejnost. Lidé budou moci své 
hlasy zasílat od 1. srpna do 11. 
října pomocí hlasovacích archů 
nebo dárcovských textových 
zpráv. Výtěžek z hlasování 
použijí organizátoři na výsadbu 
nových stromů po celé repub-
lice. Hlavní cenou pro vítězný 
strom bude jeho odborné ošet-
ření. Výsledky ankety budou 
slavnostně vyhlášeny 20. října 

během Koncertu pro stromy, na 
kterém vystoupí Bratři Ebenové.
V loňském roce se ankety 
zúčastnilo devadesát dřevin, 
titul Strom roku nakonec získala 
250 let stará lípa srdčitá, vyrůs-
tající z rozvalin hrádku Sádek 
u Čáslavic na Třebíčsku. Strom 
získal 11.785 hlasů. Do volby se 
zapojilo rekordních 50.000 lidí.  
U každého z finálové dvanáctky 
byla umístěna plaketa, která upo-
zorňuje na účast těchto dřevin  
v soutěži, všechny si lze navíc pro-
hlédnout na internetové adrese 
www.nadacepartnerstvi.cz.  (mij)
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Baťův kanál – turistické lákadlo Zlínského kraje

Šedesát kilometrů plavby
Vodní cesta v úseku od Otrokovic 
do Sudoměřic je v současnosti 
přibližně 60 km dlouhá. Někte-
ré úseky vedou řekou Moravou, 
jinde vede cesta uměle vyhlou-
benými kanálovými stezkami. 
Celkově je Baťův kanál splavný 
od Kroměříže po Hodonín, je 
ale třeba počítat s několika „pře-
kážkami“. Na severní straně chybí 
plavební komora na bělovském 
jezu u Otrokovic. To znamená, že 
úsek od tohoto jezu po Kroměříž 
je samostatný a není napojen na 

zbytek vodní cesty. Dalším úska-
lím je fakt, že na jižní části Baťova 
kanálu chybí plavební komora 
v Sudoměřicích, což znemožňuje 
plavbu od tabulového stavidla 
dál směrem do Hodonína, kde je 
samostatný splavný úsek. Stavba 
této plavební komory by měla 
být zahájena v roce 2008.

Další statistiky
Hloubka Baťova kanálu je prů-
měrně 1,5 metru. Oborníci dopo-
ručují, aby ponor lodi nepřesa-
hoval 80 cm. Velikost lodi, která 

má plout po Baťově kanálu, by 
se měla orientovat podle veli-
kosti plavebních komor. Loď by 
tedy neměla být širší než 5 met-
rů. Na vodní cestě je postaveno 
na 50 mostů, z nichž mnohé jsou 
unikátní technickou památkou. 
Podjezdná výška mostů kolísá na 
říčních úsecích podle aktuálních 
průtoků, výjimečně 2,1m, ale 
obvykle 2,4m. Na vodní cestě je 
9 pevných sjezdů do vody. Pro-
tože však sjezdy na řece nemusí 
být vždy upraveny, doporučuje 
se využívat sjezdy v přístavech, 
jejichž udržování je zaručeno.

Cestovat lze i bez oprávnění
Jízdu po Baťově kanále si 
mohou bez problému dopřát 
i lidé, kteří nevlastní oprávnění 
pro řízení lodi či člunu. Bez pat-
řičného průkazu je totiž možno 
řídit malá plavidla do výkonu 
20kW, která jsou schopna pou-
ze výtlačné plavby při dosažení 
maximální rychlosti 20 km/h. 
Jedinou podmínkou pro řízení 
plavidel je dovršení osmnácti 

let a proškolení k manipulaci 
s lodí, které je prováděno pří-
mo v půjčovně před samotnou 
plavbou. Zakázána je ovšem 
plavba ve skluzu a rychlost je 
na kanálových úsecích omeze-
na maximální výší 5km/hod. 

Plánuje se další rozvoj
Rozvoj Baťova kanálu rozhodně 
není u konce. Zlínský kraj, pří-
padně jiná zájmová sdružení, 
jako je například Sdružení obcí 
na Baťově kanálu, vynakládají 
úsilí směřující k dalšímu rozšíře-
ní této plavební cesty a také ke 
zkvalitnění služeb, které jsou na 
Baťově kanálu poskytovány. Vše 
ale závisí na penězích, a proto 
se dotčené orgány pokouší i pro 
tuto krajskou vodní cestu získat 
peníze z prostředků Evropské 
unie. V přístavech Baťova kaná-
lu jsou pravidelně organizovány 
také různé kulturní či společen-
ské akce, z nichž nejznámější je 
asi tradiční otevírání plavební 
sezony v přístavišti Na Rejdě 
v obci Spytihněv.  (don)

Baťův kanál, který dnes reprezentuje jedno z nejatraktivnějších 
turistických lákadel Zlínského kraje, vybudovaly v druhé polo-
vině třicátých let minulého století zlínské Baťovy závody. Až 
do roku 1961 sloužil Baťův kanál výhradně pro účely nákladní 
přepravy a do služeb cestovního ruchu vstoupil až v roce 1996. 
Již během prvního roku provozu rekreační plavby se po Baťově 
kanále projelo pět tisíc lidí. V loňské sezoně to bylo již padesát 
tisíc lidí a zájem je rok od roku stále větší. Tvorba dalších úseků 
cesty, například splavnění vodní cesty do Hodonína a od něj dále 
na jih po soutok Moravy s Dyjí, by na území střední a jižní Mora-
vy mohlo ročně přivést další desetitisíce turistů, kteří by měli 
možnost dosyta vychutnat atmosféru kraje podél vodního toku 
na soukromých i výletních lodích, hausbótech či plachetnicích.

Výletní loď Amos na Baťově kanálu. foto: Ivo Hercík

VýBĚR PRAVIDELNýcH PLAVEB

Spytihněv – Napajedla a zpět
Kdy: Každou srpnovou sobotu 
cena: 50Kč dospělý, 20Kč dítě
Odjezd: 13h ze Spytihněvi

Spytihněv – Babice a zpět
Kdy: každou srpnovou neděli 
cena: 35Kč dospělý, 20Kč dítě
Odjezd: 13h a 14h ze Spyti-
hněvi

Veselí n. M. – Strážnice a zpět
Kdy: každou srpnovou středu, 
sobotu, neděli a státní svátek
cena:  220Kč pro dospělého 
tam i zpět, dítě 100Kč tam i zpět

Okolo Strážnice 
Kdy: v srpnu každý den, vždy 
v 11h a 15h
cena: 80Kč dospělý, 40Kč dítě

Pohádková plavba Hodonín
Kdy: každou srpnovou středu 
a sobotu, vždy v 16h30
cena: 99Kč dospělý, 79Kč dítě 

Hodonín – Skalica a zpět 
Nástupište: Hodonín, 
Rohatec, Skalica
Kdy: květen, červen, červenec, 
srpen: každou neděli
cena:  dle nástupiště (50-110Kč)

INZERCE
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Sociální služby kraje pro seniory  
ZLÍNSKÝ  

KRAJ 
V KOSTCE

Ve Zlínském kraji žilo podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001 více než 
81 tisíc osob starších 65 let, což představuje téměř 14% obyvatelstva. Podle pro-
gnóz vývoje věkové struktury obyvatelstva se počet seniorů bude stejně jako v celé 
republice v příštích letech zvyšovat. V roce 2030 by ve Zlínském kraji měl dosáh-
nout téměř 24%. Lidé za touto věkovou hranicí bývají řazeni mezi seniory a někte-
ří z nich potřebují pomoc a podporu prostřednictvím sociální služby. Je zřejmé, že 
proto bude nutné věnovat sociálním službám pro seniory stálou pozornost. Již 
v současné době představují senioři nejpočetnější skupinu osob, jimž jsou ve Zlín-
ském kraji sociální služby poskytovány. Na zabezpečení této péče je také vynaklá-
dáno největší množství finančních prostředků, které do systému sociálních služeb 
směřují, ať už z dotací státu, kraje a obcí nebo od samotných seniorů. V roce 2006 
bylo na zajištění sociálních služeb pro seniory ve Zlínském kraji vynaloženo cel-
kem 646 milionů korun, což představuje 57% všech výdajů na sociální služby.

Domovy pro seniory
Nejznámější službou, již mohou 
využívat senioři, kteří již nemohou 
ani za pomoci jiných služeb 
zůstat ve svých domácnostech, 
jsou domovy pro seniory. Ve 
Zlínském kraji funguje celkem 32 
zařízení tohoto typu s celkovou 
kapacitou 2.701 míst. Všichni 
senioři, kteří služeb domovů pro 
seniory využívají, by měli být 
příjemci příspěvku na péči.

Typy sociálních služeb
Senioři, kteří si přejí zůstat ve 
svých domácnostech, ale potře-
bují pomoc při určitých činnos-
tech nebo úkonech, mohou 
využívat terénních sociálních 
služeb, například pečovatelské 
služby. Ta jim může zajistit nejen 
dovoz obědů, ale například 
také pomoc při osobní hygieně 
nebo pomoc při zajištění chodu 
domácnosti. Pokud senioři potře-
bují rozsáhlejší pomoc při péči 
o vlastní osobu, mohou si zajistit 
službu osobní asistence.

V případě, že senioři nemohou 
nebo nechtějí trávit celý den 
sami doma, ale chtějí nadále 
bydlet ve svých domácnostech, 
mohou využít některou z takzva-
ných ambulantních služeb, napří-
klad centrum denních služeb 
nebo denní stacionář. Klienti do 
těchto zařízení přicházejí nebo 
jsou přiváženi ráno a odpoledne 
se vracejí do svých domácností. 
Zařízení jim během dne poskyt-
ne nejen požadovanou péči včet-
ně zajištění stravy, ale nabízí také 
nejrůznější aktivizační činnosti, 
jako například rukodělné práce 
nebo kulturní aktivity.
O některé seniory pečují v domác-
nostech jejich rodinní příslušníci 
nebo jiné blízké osoby. V mnoha 
případech se jedná o péči vel-
mi náročnou a pečující osoby 
potřebují také odpočinek. Tehdy 
je možné využít odlehčovacích 

služeb, které po předem vymeze-
nou dobu poskytují péči člověku, 
o kterého jinak pečuje rodina. Po 
skončení této doby opět zajišťuje 
každodenní péči rodina.
V případě, kdy již není mož-
né zabezpečit péči o seniora 
v domácím prostředí, a to ani 
při využití jiných služeb, mohou 
senioři využít některé z pobyto-
vých sociálních služeb. Domo-
vy pro seniory (dříve domovy 
důchodců) poskytují svým uživa-
telům komplexní celoroční služ-
by podle jejich potřeb, v určitém 
rozsahu je jim taktéž poskytová-
na zdravotní péče. Senioři, kteří 
trpí Alzheimerovou chorobou či 
jiným typem demence, mohou 
využít služeb domova se zvlášt-
ním režimem, který se od běž-
ného domova pro seniory liší 
v tom, že je přizpůsoben speci-
fickým potřebám těchto osob. 
Často bývá tato služba poskyto-
vána právě v rámci domovů pro 
seniory, a to na specializovaných 
odděleních.

Všechny uvedené služby jsou 
v různém rozsahu ve Zlínském 
kraji poskytovány. Bližší infor-
mace jsou uvedeny v Katalogu 
sociálních služeb Zlínského kraje 
nebo v Registru poskytovatelů 
sociálních služeb na stránkách 
kraje www.kr–zlinsky.cz pod odka-
zem sociální oblast, sociální služ-
by. Senioři, kteří potřebují pomoc 
druhé osoby a chtějí využívat 
některé ze sociálních služeb, by 
měli mít vyřízen příspěvek na 
péči, který použijí na zaplacení 
této služby. O příspěvek na péči 
lze žádat na odborech sociálních 
věcí obcí s rozšířenou působnos-
tí. Ve Zlínském kraji to jsou obce: 
Bystřice pod Hostýnem, Holešov, 
Kroměříž, Luhačovice, Otroko-
vice, Rožnov pod Radhoštěm, 
Uherské Hradiště, Uherský Brod, 
Valašské Klobouky, Valašské 
Meziříčí, Vizovice, Vsetín a Zlín.

Umístění domova Poskytovatel služby  Kap. Telefon
Okres Kroměříž 650

Holešov Centrum pro seniory 180 573 396 595

Koryčany Kroměříž – Erbenovo nábř. 18 573 376 322

Kroměříž – Erbenovo nábř. Sociální služby města Kroměříže 136 573 336 044

Kroměříž – Riegrovo nám. Sociální služby města Kroměříže 80 573 338 657

Kroměříž – Vážany Sociální služby města Kroměříže 120 573 336 500

Kroměříž – Na Kopečku Sociální služby Uherské Hradiště 66 573 333 305

Pačlavice Sociální služby Pačlavice 50 573 372 012

Okres Uherské Hradiště 647

Boršice Oblastní charita Uherské Hradiště 35 572 501 609

Buchlovice Sociální služby Uherské Hradiště 220 572 435 521

Horní Němčí Oblastní charita Uherský Brod 6 572 648 474

Nezdenice Sociální služby Uherské Hradiště 165 572 610 811

Nivnice Oblastní charita Uherský Brod 17 572 693 719

Slavkov Oblastní charita Uherský Brod 12 572 648 075

Uherské Hradiště Sociální služby Uherské Hradiště 159 572 414 532

Uherský Ostroh Sociální služby Uherské Hradiště 18 572 591 290

Vlčnov Oblastní charita Uherský Brod 15 572 675 176

Okres Vsetín 641

Bystřička (Podlesí) Sociální služby Vsetín 227 571 443 302

Karolinka Sociální služby Vsetín 146 571 459 099

Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny N. Hrozenkov 13 571 451 548

Rožnov pod Radhoštěm Sociální služby Vsetín 209 571 654 886

Valašská Bystřice Charita Valašská Bystřice 16 571 646 501

Vsetín – Ohrada Diakonie ČCE 30 571 437 846

Okres Zlín 763

Loučka Domov pro seniory Loučka 115 577 006 921

Luhačovice Domov pro seniory Luhačovice 51 577 131 053

Lukov* Domov pro seniory Lukov 173 577 911 623

Napajedla Domov pro seniory Napajedla 67 577 942 046

Nedašov Naděje 22 577 335 578

Otrokovice Charita sv. Anežky Otrokovice 48 577 112 036

Zlín – Burešov Domov pro seniory Burešov, 184 577 433 853

Zlín – Jižní Svahy* Naděje 35 577 012 428

Zlín – Malenovice Církev adventistů sedmého dne 18 577 104 767

Zlín – Zarámí Hvězda – občanské sdružení 50 577 005 531
 
* V domovech označených tímto symbolem jsou zřízena specializovaná 
oddělení typu domova se zvláštním režimem pro osoby trpící Alzheimero-
vou chorobou či jiným typem demence. 
Pozn.: v domově umístěném v Kroměříži – Na Kopečku jsou kvůli rekon-
strukci dočasně umístěni uživatelé z Domova pro seniory Kvasice. Př
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Zlín – Na dvoudenní oficiální návštěvu Zlín-
ského kraje zavítal ve dnech 28. – 29. června 
předseda Vlády České republiky Mirek Topo-
lánek, kterého hejtman Libor Lukáš zasvětil 
do problematiky regionu. „Je několik zásad-
ních témat, která chceme s panem premié-
rem dlouhodobě řešit a nalézt podporu při 
jejich prosazování. Je to zejména pokračová-
ní výstavby dálnice do regionu a budování 
dopravní infrastruktury, průmyslová zóna 
v Holešově, revitalizace Baťova areálu a roz-
voj Univerzity Tomáše Bati coby významné-
ho centra inovace a výzkumu,“ předeslal na 
začátku návštěvy hejtman Libor Lukáš. 
Mirek Topolánek přiznal, že má ke Zlínskému 
kraji „subtilní osobní vztah“. 
„Region se silnou průmyslovou tradicí dnes 
trpí důsledky rozdělení Československa a je 
na desátém až jedenáctém místě v tvorbě 
hrubého domácího produktu. Nyní se již 

podařilo identifikovat problémy a slabá místa 
a je třeba odstraňovat bariéry, které Zlínský 
kraj znevýhodňují,“ řekl Mirek Topolánek. 
Premiér konstatoval, že výstavba strategic-
ky významných tepen, jakými je dálnice do 
Zlínského kraje či rychlostní komunikace ve 
směru Hulín – Fryšták, by měla pokračovat 
plynule a že v urychleném budování dopravní 
infrastruktury regionu nevidí žádný problém. 
Velkou pozornost věnoval hejtman Libor 
Lukáš při jednání s premiérem holešovské 
průmyslové zóně. „Potřebujeme směrem 
k české vládě deklarovat, že zóna je projekt, na 
němž by Česká republika měla mít eminentní 
zájem. Nabízíme strategickou plochu o rozlo-
ze 300 hektarů, která bude mít v budoucnu 
mimořádnou hodnotu s ohledem na volný 
pohyb pracovních sil,“ zdůraznil hejtman 
Lukáš. Premiér Topolánek na tato slova při-
takal. „Ve střední Evropě je takto rozlehlá plo-

cha velkou šancí pro investora, je to naprosto 
unikátní prostor, který nemá paralelu, neboť 
v České republice neexistuje jiný takový stej-
ně připravený areál. Shodli jsme se na tom, 
že perspektivním řešením je postupné obsa-
zování zóny takovými výrobami a techno-
logiemi, které by měly pro kraj dlouhodobě 
ekonomicky přínosný efekt. Dohodli jsme se 
s panem hejtmanem na postupech a mecha-
nismech, jak tomu pomoci. Při rozhovorech se 
zájemci o investice v naší zemi má nyní zóna 
Holešov prioritu,“ řekl Mirek Topolánek. 
Hejtman Lukáš rovněž otevřel téma obnovy 
Baťova areálu ve Zlíně. I pro ně nalezl u premi-
éra pochopení, když Mirek Topolánek přislíbil, 
že vláda bude usilovat o revokaci usnesení 
z podzimu 2006.  „Jsem velmi rád, že pan pre-
miér slyšel na argumenty regionální samosprá-
vy a vyjádřil vůli pomoci. Problém areálu sou-
visí s krachem celého obuvnického průmyslu, 
nejde tedy jen o regionální záležitost, ale o věc, 
která je úzce spjata s celostátní ekonomikou, 
proto je nutné, abychom se mohli opřít o pod-
poru národní reprezentace. Naplňuje mě opti-
mismem to, že premiér na naše argumenty slyší 
a přislíbil, že bude iniciovat revokaci usnesení. 
To by mělo uvolnit cestu pro finanční revitali-
zaci, a tím pádem také umožnit vstup investic 
do tohoto areálu,“ řekl Libor Lukáš. 
Hejtman také tlumočil premiérovi zájem 
Zlínského kraje rozvíjet Univerzitu Tomáše 
Bati coby důležitou základnu inovativních 
a výzkumných programů, které mají vazbu 
na ekonomický rozvoj regionu. „Je to pro nás 
zásadní téma, které musíme všemi prostředky 
podporovat,“ zdůraznil Lukáš.  Tuto myšlenku 
premiér jednoznačně podpořil. „Univerzitě 
Tomáše Bati dávám absolutní prioritu, pro-
tože si dokázala rychle získat dobré jméno 
a nabízí něco, co jiné univerzity neposkytují, 
například výuku odborných předmětů v ang-
ličtině, myslím, že i z hlediska spádovosti má 
tato škola v rámci středoevropského prostoru 
velkou perspektivu,“ řekl premiér Topolánek.

Zd
ro

j: 
tis

ko
vý

 od
bo

r k
ra

jsk
éh

o ú
řa

du

ZPRÁVY Z KRAJE

Kraj si s ředitelem czechInves-
tu potvrdil harmonogram pří-
prav zóny v Holešově
Zlín – Harmonogram příprav 
strategické průmyslové zóny 
v Holešově, který předpokládá 
dokončení projekčních prací 
a povolovacích řízení do konce 
letošního roku a začátek staveb-
ních prací na připojování zóny 
k sítím na začátek roku 2008 si 
s novým ředitelem CzechInves-
tu Romanem Čermákem potvr-
dili hejtman Libor Lukáš a jeho 
náměstek Stanislav Mišák. 
Shodli se na důležitosti procesu 
přípravy zóny. V souvislosti se 
stavebními pracemi, které mají 
začít příští rok, budou také spo-
lečně působit na to, aby byla 
navazujícím způsobem budová-

na i dopravní infrastruktura. Tedy 
rychlostní komunikace R49, jejíž 
stavba by měla začít také v roce 
2008. Zástupci kraje zároveň 
potvrdili, že mezi nimi, minis-
terstvem průmyslu a obchodu 
i agenturou CzechInvest exis-
tuje shoda na tom, že umístění 
investorů v zóně by mělo být 
diverzifikované, což bude pro 
region přínosné, tedy aby na plo-
še bylo více typů podnikání, což 
umožňuje rozložit rizika spojená 
s případným odstupem jednoho 
velkého investora.

Mladí sportovci Zlínského kra-
je se s medailemi vrátili z dět-
ské olympiády
Ústí nad Labem, Zlín – Výprava mla-
dých sportovců, kteří při letošních 

Hrách III. letní Olympiády dětí 
a mládeže České republiky v Ústí 
nad Labem na konci června repre-
zentovali Zlínský kraj, přivezla 
domů 9 zlatých, 5 stříbrných a 11 
bronzových medailí. Výpravu tvo-
řilo 218 sportovců, 39 trenérů a 2 
vedoucí. Nejúspěšnějším sportov-
cem se ziskem čtyř zlatých medai-
lí byl Tomáš Pavlíček v disciplíně 
plavání. Nejúspěšnějšími kolek-
tivy se stala družstva volejbalistů 
a volejbalistek, která získala bron-
zové medaile. 
Olympiády dětí a mládeže jsou 
projektem Českého olympijské-
ho výboru. Her se zúčastnilo 
všech 14 krajských reprezenta-
cí. V celkovém bodování krajů 
obsadil kolektiv Zlínského kraje 
desáté místo. 

Kraj opraví části nemocnic
Zlín – Plán menších oprav v kraj-
ských nemocnicích ve Zlíně, 
Uherském Hradišti a Kroměříži 
v celkové výši 22, 4 milionu korun 
schválili krajští radní. V Krajské 
nemocnici T. Bati bude opravena 
střecha gynekologicko-porodnic-
kého oddělení nebo výtahy pavi-
lonu LDN, práce budou probíhat 
i v několika dalších pavilonech 
včetně investic do kuchyňského 
provozu. V Uherském Hradišti 
zajistí kraj opravy střešní krytiny 
objektu chirurgické ambulance, 
ARO, očního a transfúzního oddě-
lení a také k rozšíření jednotky 
intenzivní péče. V kroměřížské 
nemocnici bude investováno do 
oprav kotelny a izolací v jednotli-
vých budovách.

Zlínský kraj navštívil premiér ČR
Premiér Mirek Topolánek s hejtmanem Liborem Lukášem při tiskové konferenci. foto: Petr Zákutný
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Rok 2007 je pro sociální oblast rokem 
významných změn, neboť v souvislosti 
s nabytím účinnosti nového zákona dochá-
zí k reformě sociálních služeb. O tom, jak 
se reforma promítla do života obyvatel 
a o dalších novinkách hovoříme s PhDr. 
Zdeňkem Szpakem, radním ZK zodpověd-
ným za oblast sociálních věcí.

Pane radní, při našem posledním rozhovo-
ru v závěru roku 2006 jste hovořil zejména 
o očekáváních v souvislosti s reformou soci-
álních služeb. Jak byste po několika měsí-
cích fungování nového systému zhodnotil 
situaci v této oblasti?

Jako každá velká změna, ani tato se neobe-
šla bez potíží, s nimiž se již od začátku roku 
vyrovnáváme. Občané jistě zaznamenali 
mnohé diskuse, které se na toto téma vedou 
i v celostátních médiích. Za všechny zmíním 
například to, že poskytování příspěvku na péči 
nefunguje tak, jak bylo zamýšleno. Příspěvek 
mnohdy není příjemci využíván k určenému 
účelu, a to na zajištění pomoci v situaci, kdy 
pomoc druhé osoby potřebují. Na druhé stra-
ně existují signály o tom, že posuzování náro-
ku na příspěvek je někdy tak přísné, že mnozí 
občané příspěvek vůbec nedostanou nebo je 
jim přidělen v minimální výši. Tato záležitost 
však patří do kompetence státní správy. Já 
se mohu zaměřit spíše na to, co nová právní 
úprava přináší samosprávám, to znamená 
obcím a kraji.

Problémem bývá nedostatek finanč-
ních prostředků, jak se situace projevu-
je v našem regionu právě v souvislosti 
s reformou sociálních služeb?

Kraj měl na rozdělování dotací pro jednotlivé 
sociální služby menší vliv než v předchozích 
letech. V některých případech totiž došlo 
k tomu, že ministerstvo práce a sociálních 
věcí neakceptovalo návrh kraje a pro rozdě-
lení dotací uplatnilo vlastní kritéria. Nemálo 
poskytovatelů sociálních služeb se tak dostalo 
do výrazných existenčních potíží. Tyto potíže 

se nevyhnuly ani Zlínskému kraji jako zřizova-
teli zařízení typu chráněného bydlení, které 
bylo ve většině případů finančně podpořeno 
v naprosto nedostatečné výši. Velkým problé-
mům čelí také někteří poskytovatelé pečo-
vatelské služby. Jednak z důvodu nízké výše 
schválené dotace, další důvody souvisí s již 
zmiňovaným příspěvkem na péči. Část uživa-
telů, kteří příspěvek získali, přestali pečovatel-
skou službu využívat a raději si služby zajišťují 
jiným způsobem, např. za pomoci rodinných 
příslušníků, další uživatelé příspěvek vůbec 
nedostávají. Organizacím, které pečovatel-
skou službu poskytují, pak tyto peníze v roz-
počtu zákonitě chybí.

Jak se momentálně Zlínský kraj podílí na 
řešení této nepříjemné situace?

Již od počátku roku, kdy bylo zřejmé, že se 
sociální služby v kraji budou potýkat s nedo-
statkem finančních prostředků, hledáme řeše-
ní. Kraj dodatečně uvolnil finanční prostředky 
z vlastních zdrojů, další peníze se nám poda-
řilo získat z ministerstva práce a sociálních 
věcí. Díky tomu se některé problémy podařilo 
částečně vyřešit nebo alespoň zmírnit. Sku-
tečností však je, že některé sociální služby na 
území regionu budou zřejmě redukovány, 
některé možná zaniknou zcela. Výsledným 
efektem by však mělo být, že sociální služby 
projdou jakousi očistou, díky níž budou nadá-
le poskytovány pouze služby kvalitní, efektivní 
a vysoce profesionální. Je to cíl, ke kterému 
bychom měli směřovat a který také korespon-
duje s filozofií zákona o sociálních službách. 
Věřím, že současné problémy jsou pouze „dět-
skými nemocemi“, bez nichž se neobejde žád-
ná zásadní systémová změna.

Sociální služby jsou citlivou oblastí prá-
vě proto, že pomáhají lidem, kteří jsou 
v nějaké nepříznivé sociální situaci. Jak se 
reforma dotkla těchto lidí?

Snažíme se o to, aby uživatelé sociálních 
služeb negativní důsledky reformy pocítili 
co nejméně a dostávali takové služby, jaké 
potřebují. Zatím jsem zmiňoval především 
obtíže spojené s reformou sociálních služeb. 
Domnívám se však, že obecně se postavení 
uživatelů služeb zlepšilo. Uživatelé se z pasiv-
ních příjemců pomoci stali aktivními subjekty, 
kteří se mohou sami rozhodnout, jakým způ-
sobem si pomoc zajistí a díky příspěvku na 
péči mají možnost si tuto péči i zaplatit. Také 
díky tomu, že s poskytovateli služeb uzavírají 
smlouvy, mají větší vliv na to, jaké spektrum 
služeb a v jakém rozsahu jim bude poskytová-
no. Zákon o sociálních službách ukládá posky-
tovatelům služeb nové povinnosti, mezi nimiž 
je i dodržování standardů kvality. Proto by se 
sociální služby měly zkvalitnit a měla by se 
zvýšit profesionalita jejich poskytování. To by 
pak mělo přispět k lepší ochraně práv uživa-
telů služeb. Na druhé straně uživatelé musí 
většinou počítat s tím, že budou platit vyšší 
úhrady za poskytování služeb než dříve. To je 

dáno zejména tím, že dostávají příspěvek na 
péči, který slouží k tomu, aby si za něj sociální 
službu koupili.

Zatím jsme mluvili o tom, jaké změny 
nastaly v sociálních službách v minulých 
měsících. Jaké jsou ale plány Zlínského kra-
je v této oblasti do budoucna?

Hlavní směry dalšího rozvoje sociálních 
služeb v kraji jsou vymezeny v Plánu rozvoje 
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 
2008, který v červnu tohoto roku schválilo 
Zastupitelstvo Zlínského kraje. Plán stanoví 
vize, priority i konkrétní aktivity pro zajišťo-
vání poskytování sociálních služeb a jejich 
rozvoj v následujícím roce. Jedná se o první 
materiál tohoto charakteru, který se zabývá 
všemi sociálními službami na celém území 
Zlínského kraje.

Přináší tento plán do sociálních služeb 
nějaké novinky, na které se obyvatelé Zlín-
ského kraje mohou těšit?

Plán se soustředí především na to, které soci-
ální služby v regionu chybí a které je třeba 
občanům zajistit. Namátkou uvedu, že mezi 
plánovanými aktivitami je například vznik jed-
noho zařízení s celokrajskou působností, kte-
ré by poskytovalo komplexní služby ženám, 
jež nemají děti a ocitnou se bez přístřeší. To 
je cílová skupina, pro niž zatím v našem kraji 
žádné služby neexistují a je proto velmi těžké 
jim v jejich obtížné situaci zajistit adekvátní 
pomoc a podporu. V plánu jsme se snažili 
zaměřit do značné míry pozornost právě na ty 
ohrožené skupiny občanů, kterým je nesnad-
né zajistit služby a které byly v předchozích 
letech poněkud opomíjeny. Tady bych zařa-
dil například sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, kterých je zatím poskrov-
nu, ale jejich význam může být pro rodinu 
naprosto zásadní. Tyto služby se zaměřují na 
pomoc rodinám, v nichž se objevily některé 
sociální problémy a rodina není schopna je 
sama zvládnout. Terénní pracovníci pak pří-
mo v rodinách pomáhají rodičům i dětem 
tyto problémy překonat a díky této službě se 
pak často daří předcházet tomu, aby v rodině 
vznikly problémy závažnějšího charakteru, 
které by mohly vést až k umístění dítěte do 
ústavní výchovy. 

Počítá se také s nějakými novými aktivi-
tami pro seniory a osoby se zdravotním 
postižením?

Samozřejmě ani na ně plán nezapomíná. Sou-
středili jsme se zejména na určitá „bílá místa“, 
která zatím v pokrytí službami existují. Jako 
příklad uvedu plánovaný vznik specializova-
ných oddělení v rámci domovů pro seniory, 
která by poskytovala odbornou péči lidem 
s Alzheimerovou chorobou nebo vznik den-
ních stacionářů pro osoby s duševním one-
mocněním.

Připravily Jana Bartošková  
a Helena Mráčková

Sociální péče prochází etapou velkých změn

� Okno do kraje / srpen 2007 Okno do kraje / srpen 2007

INFORMACE



Každá studna by měla být čistá. foto: Ivo Hercík

Ostatní obyvatelé jsou odká-
záni na vodu z domovních či 
veřejných studní. Mnozí využí-
vají vlastní studny na chatách 
a chalupách během víkendů 
a dovolených. Mít vlastní studnu 
je výhoda: voda je vždy čerstvá 
a nemusí se za ni platit. Není-li 
však o studnu dobře pečová-
no, nemusí být levným zdrojem 
dobré vody, ale zdrojem starostí 
a případně i zdravotního rizika.
Používá–li někdo studnu jen 
k zásobování své domácnosti, 
žádný předpis mu přímo neuklá-
dá sledovat kvalitu vody. Záleží 
výhradně na majiteli studny, 
zda udržuje stavební stav stud-

ny, pořádek v jejím okolí, zda si  
občas ověří  rozborem vody, jest-
li je voda, kterou pije on i jeho 
blízcí včetně dětí,  nezávadná, 
či do jaké míry  může případně 
ohrozit zdraví .
Je-li však studna využívána i ke 
komerční činnosti, např. záso-
bování restaurace, ubytovacího 
zařízení, firmy se zaměstnanci 
a veřejných zařízení jako jsou 
např. školy, zdravotnická zaříze-
ní a podobně, pak jejímu maji-
teli, resp. provozovateli, ukládá 
zákon o ochraně veřejného zdra-
ví povinnosti, mezi které patří 
i pravidelné laboratorní kontroly 
jakosti vody a předávání výsled-

Zásady péče o studny či 
další zdroje pitné vody

ků těchto kontrol do informač-
ního systému hygienické služby. 
Zde bylo na začátku roku 2007 
v rámci Zlínského kraje evidová-
no a kontrolováno provozování 
11 veřejně přístupných stud-
ní, jejichž provozovateli jsou 
vesměs obce a 245 komerčních 
a neveřejných studní. 
Občas zkontrolovat kvalitu vody 
a provést technickou prohlídku 
zařízení by měl majitel každé 
studny – minimálně z důvodu 
odpovědnosti za své blízké, kte-
ří vodu používají. 
Voda může vypadat i chutnat 
výborně, a přesto může být 
závadná – člověk svými smysly 
přítomnost mikroorganismů 
a většiny chemických látek pro-
stě nepozná.
Skutečnost, že voda ze stud-
ny je dlouho používána bez 
jakýchkoli pozorovaných nepří-
znivých důsledků, ještě nezna-
mená garanci její nezávadnosti. 
U pravidelných uživatelů tako-
vé vody se může vyvinout tole-
rance k určité míře mikrobiolo-
gického znečištění, ale vážně 
onemocnět onemocnět mohou 
jak návštěvy a malé děti, tak 
uživatelé samotní, pokud se 
v důsledku různých příčin jejich 
imunitní systém oslabí.
Nejčastěji zjišťovaným nedo-
statkem ve studničních vodách 
je jejich mikrobiologická závad-
nost, z chemických ukazatelů 
se jedná o nadlimitní množství 
dusičnanů a dusitanů. Celkový 
obsah dusíkatých látek v pod-
zemních vodách vykazuje znač-
né rozdíly především vlivem 
zemědělského obdělávání půdy, 
klimatického a půdního charak-
teru lokality a také úrovně údrž-
by a stavu studní.

Řada lidí, především městských, 
kteří preferují jinou než vodo-
vodní vodu, si dováží vodu z pra-
menů a studánek. Tito lidé by 
měli mít stále na paměti, že jde 
o tzv. nezajištěné zdroje vody, 
zdroje, které nejsou žádným 
způsobem zabezpečeny proti 
znečištění – nemají ochranné 
pásmo, nejsou zpravidla  vůbec 
kontrolovány – kvalita vody se 
může změnit ze dne na den.
Z těchto důvodů nelze  studán-
ky a prameny prohlásit za ofici-
ální zdroje pitné vody a  proto 
připomínáme, že každý z obča-
nů, který využívá tuto vodu 
k pitným účelům, činí tak na 
vlastní zodpovědnost. Doporu-
čujeme v tomto případě vodu 
ihned spotřebovat nebo ji mít 
po nezbytnou dobu uskladněnu 
v chladnu a temnu. Rozhodně 
by tato, z hlediska kvality neza-
bezpečená a nesledovaná voda, 
neměla být používána na přípra-
vu kojenecké stravy.
Náš život je neoddělitelně spjat 
s vodou, bez vody není života. 
Voda je hlavní součást našeho 
těla, proto hlavně teď, v horkém 
létě, by nikdo neměl zapomínat 
na nezbytné doplnění tekutin. 
Tím nejpřirozenějším nápojem, 
který odpovídá potřebám naše-
ho organismu a nezatěžuje trá-
vení, je čistá voda. Zdravá pitná 
voda pochází ze zdravého život-
ního prostředí; máte-li svůj zdroj 
vody, pečujte o něj.
Základní informace  pro uživate-
le domovních a veřejných stud-
ní najdete na www.khszlin.cz, 
odbor hygieny obecné a komu-
nální – dokumenty úseku vod 
„Studna jako zdroj pitné vody.“

  Ing. Eva Javoříková
Krajská hygienická stanice Zlín

Velký počet lidí ve městech i na venkově pije vodu z vodovodu. 
O kvalitu vody se starají jejich provozovatelé. Ve Zlínském kraji bylo 
v roce 2005 vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobováno 
celkem 520 526 obyvatel, což představuje 88,2 % obyvatel kraje.

Voda má význam života i očisty. V našem 
kraji existuje nespočet studánek, které nás 
okouzlují svou magickou mocí a v jejichž 
blízkosti se cítíme dobře, aniž bychom věděli 
proč. K některým pramenům se váží pověry 
a legendy, posilující jejich tajuplné a blaho-
dárné působení. 
Možná znáte pokojné šero lesa nad Maleno-
vicemi, v němž vyvěrá mnohými pověstmi 
opředená Svatá voda, jež jako magnet při-
tahuje poutníky přicházející prožít ozdravné 
okamžiky tolik vzácného klidu a ticha.
Podobně pozoruhodnou zastávkou může 
být Provodov na rozhraní Slovácka a Valaš-
ska ve Vizovických vrších. První zmínky 
o poutním místě zvaném „Na Malenisku“ 
pocházejí z počátku 18. století, kdy se sle-
pé manželce místního mlynáře ve snu zjevil 

staříček a poradil jí, aby si nemocné oči pro-
pláchla vodou ze studánky. Ta uposlechla 
a zanedlouho poté prohlédla. Když byl tímto 
léčivým pramenem uzdraven i majitel luha-
čovického panství hrabě Serenyi, nechal na 
místě vybudovat kapličku, která byla později 
přestavěna do podoby půvabného barokní-
ho kostela stojícího dodnes. 
Početné zástupy návštěvníků míří do těchto 
míst zejména při hlavní pouti ke slavnosti 
Panny Marie Sněžné, jíž je kostelík zasvěcen. 
Letos připadá na neděli 5. srpna, a tak jestli 
ještě nemáte tip na prázdninový výlet, zkus-
te, jak chutná pramen vyvěrající přímo z pod 
oltáře provodovského svatostánku. Možná 
naleznete osvěžení, které nedokáže zdůvod-
nit žádný biologický ani chemický rozbor.  

Helena Mráčková

Pozvánka k prameni vody živé – malý výlet ke studánce v Provodově

Kaple u provodovské studánky foto: Ivo Hercík
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předseda představenstva a generální 
ředitel, Lázně Luhačovice, a. s.

narozen 4. 11. 1937 v Štítné nad Vláří

pracoval na Stálé misi ČSR při OSN 
v New Yorku

byl velvyslancem ve Švédsku

je členem Sdružení podnikatelů pro 
rozvoj Zlínského kraje

je členem Rady ředitelů Česko–arabské 
obchodní komory

v roce 2005 byl vyhlášen Manažerem 
roku odvětví zdravotnictví 
a sociálních služeb

působí jako jednatel a vedoucí katedry 
lázeňství  Vysoké školy cestovního 
ruchu, hotelnictví a lázeňství

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Ing. Josef Krůžela, cSc.

Ředitel Josef Krůžela: Diplomat ve službách lázní
Pane řediteli, před několika týdny jste 
obdržel titul Podnikatel roku Zlínského 
kraje za rok 2006. co pro vás znamená 
toto ocenění?
Ocenění mě těší a velmi si ho vážím. Vní-
mám ho především jako ocenění pracovní-
ho a tvůrčího úsilí  svých spolupracovníků 
a zaměstnanců akciové společnosti Lázně 
Luhačovice, bez něhož by se naše společnost 
nemohla řadit mezi nejvýznamnější lázeňská 
zařízení v ČR. Považuji jej i za uznání lázeňství 
jako významného odvětví v oblasti léčebné 
péče a zdravotní turistiky v ekonomickém 
rozvoji Zlínského kraje. Je svým způsobem 
i vyjádřením podnikatelského přínosu jako 
hybné síly v tomto rozvoji.

Dříve jste působil v diplomatických služ-
bách. Jak se člověk stane diplomatem 
a jak se diplomat stane generálním ředi-
telem Lázní Luhačovic?
To je velmi zajímavá otázka. Z profesního 
hlediska je diplomacie především odbor-
nost jako mnohé jiné. Základem je vyso-
koškolské vzdělání v oblasti zahraničních 
vztahů, dobré jazykové znalosti a nezbytná 

dlouholetá praxe. Tak jako v jiných oborech 
státní služby, i v diplomacii platí funkční 
stupnice odbornosti a kariérního postupu. 
Ve vrcholové funkci velvyslance, který je 
představitelem hlavy státu a vlády své země 
v zemi, kde působí, se předpokládají značné 
znalosti a zkušenosti z politiky, ekonomiky, 
kultury, managementu a dalších. S takovými 
předpoklady se pak rozhodnutím akcionářů 
může stát diplomat i generálním ředitelem 
akciové společnosti nebo jiného podniku.

Je pro vás působení v diplomatic-
kých službách přínosem pro současné 
zaměstnání?
 Znalosti a získané zkušenosti z působení 
ve vyspělých zemích byly velmi prospěšné 
zvláště v počátečním období fungování 
akciové společnosti v novém tržním pro-
středí. A to jak při formování její podnika-
telské a obchodní strategie, při navazování 
kontaktů se zahraničními smluvními part-
nery, při získávání klientely, ale i v samotné 
řídící činnosti. Návyky z každodenní diplo-
matické praxe, společenské i podnikatelské 
etiky, z komunikace s vrcholnými představi-

teli vlády, parlamentu, organizací i podni-
katelského sektoru se stanou součástí pra-
covního i životního stylu a dají se uplatnit 
i v současnosti a kdekoliv jinde.

Za celou dobu své kariéry jste proces-
toval snad celý svět. Které místo jste si 
oblíbil nejvíce?
Českou republiku, Zlínský kraj a Luhačovi-
ce, které jsou obklopeny krásnou přírodou 
s čistým vzduchem a příjemným podhor-
ským klimatem. Půvab Luhačovic spočívá 
v příjemné domácí atmosféře a nezamě-
nitelném rázu, který městu vtiskly stavby 
architekta Dušana Jurkoviče. Nejen proto 
jsou Luhačovice vážným kandidátem na 
zápis do Seznamu kulturního světového 
dědictví UNESCO.

Máte vůbec při vaší náročné manažer-
ské práci čas na nějaké koníčky při nichž 
můžete relaxovat? 
O koníčky by v mém případě nebyla nouze. 
Chybí mi však časový prostor se jim věnovat. 
Relaxuji za volantem auta, rád si zajdu do 
divadla nebo na koncert.  (kra)

Josef Krůžela foto: Michal Kratochvíl

INZERCE
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Vizovice – Již čtyřicátý ročník tra-
dičního Vizovického trnkobraní 
se letos uskuteční v půlce srpna 
v areálu vizovické likérky Rudolf 
Jelínek. Oproti uplynulým letům 
se uskuteční pouze jedno trn-
kobraní. Organizátoři obou kon-
kurenčních festivalů se po soud-
ních sporech o užívání tradičního 
názvu Trnkobraní dohodli a zača-
li opět spolupracovat. Akce se 
uskuteční od 17. do 19. srpna.

Hlavní náplní festivalu budou 
hudební produkce. Na pěti scé-
nách organizátoři počítají až se 
70 vystoupeními. Hlavními hosty 
bude kapela MIG 21, No Name, 
Gipsy.cz, David Koller, Buty, Peha 
nebo norská skupina Greenland 
Whalefishers. Speciální vystou-
pení si připravuje i kapela Čecho-
mor, která si na pódium přezve 
Horňáckou cimbálovou muziku 
Martina Hrbáče z Velké nad Velič-

kou. V areálu likérky se uskuteční 
i oblíbený Jelínkův vizovický košt, 
který je otevřený pro širokou 
veřejnost. Vyvrcholením festiva-
lu bude soutěž v pojídání švest-
kových knedlíků, jíž se zúčastní 
deset jedlíků.
Festivalem v polovině srpna oži-
je nejen areál, ale také ostatní 
části Vizovic. V jedné z uliček se 
uskuteční řemeslný jarmark a na 
náměstí se představí folklorní 
a dechové soubory. V okolí rybár-
ny si dají dostaveníčko rybáři, 
kteří se zapojí do „pstruhobraní“.
Zpestřením třídenního festivalu 
bude i tradiční jízda městem. Tu 
vykoná „valašský král Boleslav 
I. Dobrotivý“ Bolek Polívka. Lidi 
pozdraví z koňského spřežení. 
Zároveň král na festivalu uspo-
řádá první a podle organizátorů 
možná i poslední veřejné zase-
dání valašské vlády. Návštěvníci 
festivalu se tak zřejmě potkají 
i s ministrem královstí Pavlem 
Zedníčkem nebo prezidentem 
Valašského království Radkem 
Brzobohatým.  (mij)

Vizovice čekají na letošní Trnkobraní
Již 38. ročník Mezinárodního folkového 
festivalu Liptálské slavnosti se letos 
uskuteční ve vísce Liptál poblíž Vsetí-
na. Vyhlášené folklórní soubory z celé 
Evropy, ale i Číny, Indonésie a Mexika se 
do Liptálu sjednou 22. srpna. Přehlídka 
plná hudby a tanců bude trvat do 28. 
srpna, záštitu nad ní převzal hejtman 
Zlínského kraje Libor Lukáš. Od 22. do 
24. srpna budou zahraniční účastníci 
vystupovat po městech celého kraje, 
25. srpna pak propukne hlavní část fes-
tivalu v samotném Liptále. Závěrečnou 
tečkou festivalu bude slavnostní defilé 
vystupujících, kteří v neděli 26. srpna 
protančí Liptálem.

Chodby zlínského zámku obsadili strašá-
ci. Koná se zde výstava nazvaná Strašáci 
aneb Úpadek strašáctví v Čechách a na 
Moravě. Kromě desítek fotografií zachy-
cujících nejrůznější strašáky u morav-
ských polí, vinic a zahrad, uvidí lidé 
také strašidla, která vyrobily pracovnice 
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. 
Autorem fotografií je Pavel Bezděčka. 
Pro malé návštěvníky je ve výstavním 
sále navíc vymezený prostor, kde si kaž-
dý může vlastního bubáka vyrobit.

Rožnovský skanzen nabídne v jed-
nom dni hned dvě zajímavé akce, při 
kterých se budou bavit všichni velcí 
i malí návštěvníci. V sobotu 18. srpna 
se totiž v areálu skanzenu uskuteční 
jak akce s názvem Vůně lesů a dřeva, 
tak i tradiční hudební festival Valašské 
folkrokování. První akce je pojata jako 
setkání lesníků a dřevařů s ukázkami 
techniky tradičního zpracování dřeva 
a bohatým kulturním programem. 
Valašské folkrokování zase zaujme 
milovníky hudby, kteří se budou moci 
v rámci přehlídky zaposlouchat do 
melodií například kapely Abraxas, 
Hudby Prahu anebo Skyline.

Do krajského města opět zamíří bratři 
Čadíci se svým pojízdným kinem. Kine-
matograf bratří Čadíků se na náměstí 
Míru ve Zlíně uskuteční v polovině 
letních prázdnin, a to od čtvrtka 2. do 
neděle 5. srpna. Milovníci filmu budou 
moci zhlédnout filmy Experti, Maharal 
– Tajemství talismanu, Grandhotel 
a Jak se krotí krokodýli.

Zajímavé a netradiční rozloučení 
s prázdninami čeká i letos na děti 
v Holešově. 26. srpna se zde totiž od 
13 hodin v Zámecké zahradě uskuteční 
již 6. Melounocpaní. Kromě pojídání 
melounů na čas se odpoledne utkají 
všichni zájemci také v soutěžích nazva-
ných Párkozbouchání, Pivochlemtání 
a Holešovský opičák. Dosavadním 
rekordem v pojídání melounů je čas 72 
sekund v kategorii do 12 let, který drží 
za snězení čtvrtky melounu bez použití 
rukou Marie Štaudlová.

▪

▪

▪

▪

▪

KAM ZA KULTUROU

Výstava láká na sbírku novin ze zemí celé planety
Kroměříž – Unikátní kolekci novi-
nových titulů ze 180 zemí světa 
vystavuje Galerie v podloubí, 
umístěná v kroměřížském muzeu. 
Autorem této originální sbírky 
je kroměřížský novinář Miroslav 
Karásek, který tiskoviny shromaž-
ďuje už 18 let. Pochlubit se může 
tituly ze všech kontinentů světa. 
Nevšední výstava potrvá v Kro-
měříži až do 2. září.
Jak sám přiznává, ke svému 
koníčku se dostal Miroslav Kará-
sek vlastně náhodou. „Dostal 
jsem jedny noviny od kamaráda, 

který se vrátil z Ghany, a pak se mi 
dostaly do rukou i noviny z Číny, 
Itálie, Řecka či Bulharska. Všechny 
mě zaujaly a schoval jsem si je.  
I když čas od času k nim přibyl dal-
ší titul, do roku 1989 sbírka příliš 
nerostla," poznamenal sběratel. 
Větších rozměrů nabyla kolekce 
teprve v 90. letech, kdy se díky 
svým kamarádům cestovatelům 
dostal sběratel k jedinečným 
titulům. Proto začal uchovávat 
noviny systematicky. 
Ani v současnosti ale nedokáže 
Karásek  říci, kterých kousků ze 

sbírky si váží nejvíce. „Nejspíš 
jsou to ty, které jsou spojeny 
s nedostupností té dané země. 
Proto si velmi vážím tiskovin 
z Fidži, Nepálu, Tibetu, Pákistánu, 
Kašmíru, Bhútánu, Bangladéše či 
Sierry Leone,“ prozradil Karásek. 
O tom, že jeho sbírka je vskut-
ku ojedinělá a zajímavá, svědčí 
i ocenění, které získal od Klubu 
sběratelů kuriozit. Jeho kolekce 
byla označena titulem Pozoru-
hodná sbírka, jenž klub uděluje 
jen velmi originálním a speciali-
zovaným sbírkám.  (mij)

Výstavy ve 3. etáži
Do 3. 8. Z ateliéru hedvábné 
zahrady – Česko – francouzský 
výtvarný projekt.

6. 8. – 17. 8. Výstava Vojen-
ského sdružení rehabilito-
vaných
20. 8. – 31. 8. adRAnaLLYn
Výstava fotografií od Petra 
Frýby se uskutečtní v souvislosti 
s Barum rally.

Výstava ve 2. etáži 
Do 5. 8. Putovní výstava 
Interreg IIIA SR – ČR
O čerpání prostředků z Evrop-
ské unie 

BAťůV MRAKODRAP 
Kroměříž – Pouhé dva týdny a už téměř šest tisíc návštěvníků. Taková 
je aktuální bilance návštěvnosti unikátní expozice Orbis pictus, kte-
rá je od konce června instalována v historických prostorách Květné 
zahrady v Kroměříži a která bývá označována za kulturní událost 
letošního roku  ve městě. V centrální rotundě i ve velké kolonádě 
najdou návštěvníci originální zvukové, optické či pohybové nástro-
je, které v člověku probouzejí zvláštní chuť zkoušet, objevovat a hrát 
si. Samotný název výstavy s výstižným podtitulem Brána do světa 
tvořivé lidské fantazie většině lidí připomene proslulé Komenského 
dílo a právě to bylo záměrem kolektivu výtvarníků a umělců v čele 
s Petrem Niklem. Věrni heslu „škola hrou“ připravili projekt, který je, 
jak Petr Nikl uvádí, zaměřen především na kreativní poznávání světa 
i sebe sama skrze vlastní smysly. Výstava měla světovou premiéru 
loni na podzim ve francouzské metropoli, kde ji vidělo přes šedesát 
tisíc návštěvníků. U nás ji zatím mohli zhlédnout lidé v Praze a Brně. 
Výstava v kroměřížské Květné zahradě je otevřena denně od 10 do 
18 hodin a potrvá přes celé prázdniny až do 26. srpna.   (mij)

Expozice Orbis pictus láme rekordy 

Trnkobraní navštíví každy rok tisíce lidí. foto: archiv  Trnkobraní
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KROMĚŘÍŽSKO
2. srpna 18.00
Kroměříž
Velké náměstí – koncert 
skupiny Trip

4. – 12. srpna 9.00 – 17.00
Kroměříž
Skleník květné zahrady 
– výstava kaktusů a sukulentů

5. srpna 20.00
Holešov
Nádvoří zámku – Folk & Coun-
try night

8. srpna 19.30
Kroměříž
Sněmovní sál Arcibiskupského 
zámku – závěrečný koncert 
festivalu Hudba v zahradách 
a zámku Kroměříž 2007

9. srpna 18.00
Kroměříž
Velké náměstí – koncert folko-
vé kapely Jamtour

10. srpna 20.00
Holešov
Nádvoří zámku – koncert 
punkové kapely Los Perdidos 
a dalších hostů

11. srpna
Hulín
Letní kino – 4. ročník festivalu 
dechových orchestrů

11. – 12. srpna
Holešov
Čmelák model show 2007 –
10. ročník mezinárodní letec-
ko–modelářské přehlídky

16. srpna 18.00
Kroměříž
Velké náměstí – koncert 
dechové hudby Zdounečka

23. srpna 18.00
Kroměříž
Velké náměstí – koncert 
swingové kapely Big Band 
Otty Šalera

26. srpna 13.00
Holešov
Zámecká zahrada – 6. ročník 
Melounocpaní aneb rozlou-
čení s prázdninami s hlavní 
soutěží v pojídání melounů

UHERSKOHRADIšťSKO
20. – 29. července
Uherské Hradiště
Letní filmová škola

1. a 2. srpna 20.30
Uherský Brod
Dům kultury – divadelní před-
stavení Tonka Šibenice aneb... 
v podání souboru Divadlo 
Brod

3. srpna 18.00
Uherské Hradiště
Slovácká búda – večer s coun-
ty kapelou Telegraf

15. srpna 19.30
Uherský Brod
Dům kultury – koncert skupi-
ny Shannon

19. srpna 15.00
Uherské Hradiště
Slovácká búda – Boršičanka, 
koncert dechové hudby Anto-
nína Koníčka

19. srpna 14.30
Uherský Brod
Dům kultury – koncert decho-
vé hudby Nivničanka

VSETÍNSKO
3. – 5. srpna
Rožnov pod Radhoštěm
Dřevěné městečko – IX. ročník 
Mezinárodního festivalu 
slovenského folklóru v České 
republice a VII. ročník Mistrov-
ství Valašského království ve 
stloukání másla 

11. a 12. srpna
Rožnov pod Radhoštěm
Dřevěné městečko – Starodáv-
ný jarmark

18. srpna 9.00 – 17.00
Rožnov pod Radhoštěm
Mlýnská dolina – Vůně lesů 
a dřeva, setkání lesníků 
a dřevařů s ukázkami tech-
niky tradičního zpracování 
dřeva a bohatým kulturním 
programem 

18. srpna 17.00
Rožnov pod Radhoštěm 
Valašská dědina – Valašské 
folkrokování, hudební festival 
v rožnovském muzeu

25. srpna
Rožnov pod Radhoštěm
Mlýnská dolina – Ve znamení 
ryb, rybářský výlet pro celou 
rodinu, ukázky rybářských 
technik, vaření rybých lahů-
dek a specialit

22. – 28. srpna
Liptál
38. mezinárodní folklórní 
festival Liptálské slavnosti

26. srpna 14.00
Rožnov pod Radhoštěm
Dřevěné městečko – Z druhé 
strany Radhoště, ozvěny fren-
štátského festivalu

ZLÍNSKO
31. července – 11. srpna
Luhačovice
Akademie Václava Hudečka

2. – 5. srpna 21.00
Zlín
Náměstí Míru – Kinematograf 
bratří Čadíků, venkovní promí-
tání filmů

3. a 4. srpna
Fryšták
Fryštácká Skalka – mezinárod-
ní mistrovství České republiky 
v cross country rally

4. srpna
Zlín
Malenovice podhradí – Festi-
val Zlínský Woodstock

17. –19. srpna
Vizovice
Areál Rudolfa Jelínka –  
40. Vizovické trnkobraní

Valašské Klobouky
5. mezinárodní hubební festi-
val Setkání muzikantů Bílých 
Karpat – folklórní festival 

19. – 25. srpna
Luhačovice
9. ročník přehlídky komorní 
a divadelní tvorby Divadelní 
Luhačovice

23. – 25. srpna
Fryšták
Čajovna múzický klub – VII. 
Fryštácký malý svět, tradiční 
hudební festival na konec 
prázdnin

30. srpna – 1. září
Zlín
Malenovice podhradí – HRAn-
Dění, každoroční setkání 
amatérského divadla a hudby

AKcE V SRPNU

IN
ZE

RC
E

Fakulta 
aplikované

 informatiky
Univerzity Tomáše Bati

ve Zlín

vyhlašuje

2. kolo
p ijímacího ízení

do bakalá ských
studijních program

Studijní obory
(kombinovaná i prezen ní
forma studia):

 Informa ní technologie
 Automatické ízení
a informatika
 Bezpe nostní
technologie, systémy 
a management

Studijní obory
(jen prezen ní forma 
studia):

 Informa ní technologie
(výuka i v P erov )
 Chemické a procesní 
inženýrství

Termín podání e-p ihlášky:
17. 8. 2007

Termín p ijímací zkoušky:
27. 8. 2007

Možnost prominutí 
p ijímací zkoušky.

Bližší informace:
www.fai.utb.cz

slovakova@fai.utb.cz
telefon: 57 603 5052
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Osm medailí vybojovali na plaveckém 
mistrovství České republiky dorostu 
ve Zlíně domácí závodníci. Největší-
ho úspěchu dosáhl starší dorostenec 
Michal Zouhar, který se stal mistrem na 
trati 400 metrů volný způsob. „S výsled-
ky jsem maximálně spokojen ,“ svěřil se 
šéftrenér SK Zlín Petr Přikryl. 

Zlínský basketbalový klub získal nej-
vyšší soutěž hráčů do 18 let. Extraligu 
mladšího dorostu převzal od týmu 
Snakes Ostrava. „Koupi nebo převzetí 
soutěže od severomoravského klubu 
jsme zvažovali již od května,“ uvedl 
manažer Protonu Zdeněk Mikel. 

Úspěchem domácích závodníků 
skončila mezinárodní Velká cena Zlín-
ského kraje a města Zlína ve vzpírání 
mládeže do 20 let, kterou hostil Zlín. 
Absolutním vítězem soutěže se stal 
Jiří Orság z Karolinky, dorosteneckou 
kategorii do 17 let ovládl Tomáš Hof-
bauer z Defendu Zlín. 

Odchovanec zlínského hokeje Roman 
Hamrlík mění v zámořské NHL dres. 
Na čtyři roky se upsal historicky 
nejslavnějšímu klubu soutěže Mon-
trealu Canadiens. Celkově si vydělá 
22 milionů dolarů. „Kariéru bych ale 
rád ukončil ve Zlíně. Láká mě znovu 
si zahrát s bráchou Martinem,“ svěřil 
se Hamrlík. 

Exzlínské házenkářky Lenka Kysu-
čanová a Pavla Poznarová získaly 
s týmem Mét titul ve francouzské 
nejvyšší soutěže. Uspěly hned během 
prvního roku svého zahraničního 
angažmá. Ve finále Méty porazily Le 
Havre, za který nastupuje další bývalá 
opora Zlína Jana Simerská. 

Kanoista Ostrožské Nové Vsi Jakub 
Mlčoch dostal na 49. ročníku Morav-
ského poháru v Kojetíně Cenu Fair 
play. Jedenáctiletý závodník upozornil 
rozhodčí na to, že obdržel neprávem 
bronzovou medaili za závod na 200 
metrů, ve kterém skončil čtvrtý. 

Třetí ročník memoriálu Petra Vymaza-
la se konal v sobotu 30. června. Vedle 
pořádající Jiskry Otrokovice se zúčast-
nily týmy Viktorie Otrokovice a Slavie 
Fatra Napajedla. Turnaj vyhrála Vikto-
rie Otrokovice. O druhé místo se kopa-
ly pokutové kopy, ve kterých za Jiskru 
proměnil jen střelec Hanousek, takže 
na domácí zůstalo až 3. místo.

Během Dnů lidí dobré vůle na Vele-
hradě se uskutečnila dvoudenní 
konference s názvem Fotbal a etika. 
O zlepšení situace v nejmasovějším 
českém sportu během ní diskutovali 
zástupci katolické církve a fotbalových 
funkcionářů. Iniciátorem akce byl olo-
moucký arcibiskup Jan Graubner. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKYBarum rally bude natáčet Eurosport
Zlín – Do začátku 37. ročníku 
Barum rally Zlín už zbývají pou-
ze týdny. Mezinárodní auto-
mobilová soutěž, která je letos 
zařazená vedle mistrovství Evro-
py i do nově vytvořeného pres-
tižního seriálu Intercontinental 
Rally Challenge (IRC), odstartuje 
v pátek 24. srpna.  
Zařazení do seriálu IRC posou-
vá barumku opět o velký kus 
dopředu. Ocitla se totiž ve vybra-
né devítičlenné společnosti, kte-
rou tvoří bývalé podniky seriálu 
mistrovství světa, nejlepší závody 
mistrovství Evropy a ambiciózní 
rallye. Seriál navíc získal výraz-
nou mediální podporu satelitní 
stanice Eurosport, takže se dá 
očekávat nárůst počtu diváků. 
„IRC přináší velmi kvalitní jezdce 
a velkou publicitu. Přece jen má 

satelitní stanice Eurosport velké 
možnosti, celkový objem vysílá-
ní má být přes osm hodin,“ kon-
statoval ředitel soutěže Miloslav 
Regner. „Pro fanoušky je napří-
klad velmi přitažlivá městská 
zkouška. V předloňském roce ji 
zhlédlo asi 25 tisíc lidí, loni ještě 
více,“ naznačil mluvčí barumky 
Roman Ordelt, že zvýšení počtu 
lze očekávat i letos.
Fanoušci budou opět platit 
vstupné. Permanentka vyjde 
stejně jako v loňském roce na 
170 korun,  jednorázové vstup-
né se zvýšilo ze 40 na 50 korun. 
„Náklady na rally šly enormně 
nahoru. Nicméně neděláme žád-
né drastické zásahy a nejdeme 
s cenou na evropskou úroveň,“ 
tvrdí Regner, který stojí v čele 
rally více než třicet let.  (dvo) 

Uherské Hradiště – Fotbalistky 1. 
FC Slovácko skončily třetí v nej-
vyšší soutěži. Nad jejich síly byly 
pouze pražské kluby:  mistrov-
ská Sparta a druhá Slavia, na 
kterou uherskohradišťské hráč-
ky ztratily v konečném účtování 
pouze bod. V příštím roce chce 
Slovácko zaútočit na titul. 
Fotbalistky z Uherského Hradiš-
tě mají za sebou velmi těžký rok, 
protože pocítily finanční pro-
blémy 1. FC Slovácko. „Jeho teh-
dejší majitel Jan Řezník nesplnil 

nic z toho, co nám před sezo-
nou slíbil. Zabezpečení oddílu 
bylo naprosto nedostatečné. 
Náročnější ročník jsem ve své 
trenérské kariéře ještě nezažila,“ 
konstatovala trenérka Slovácka 
Jitka Klimková. Změnu majitele 
klubu, kterým se stal uhersko-
hradišťský podnikatel Zdeněk  
Zemek, proto uvítala. „Hned 
z první schůzky s novým vede-
ním jsem měla výborný pocit. 
Zdá se, že budeme mít konečně 
prvoligové podmínky. Pokud 

tomu tak skutečně bude, zaú-
točíme v následující sezoně na 
první místo,“ slíbila Klimková.
Slovácko už začalo vyhlížet 
posily. Po skvělé zkušenosti 
s angažováním Američanky 
Julie Scheppele se poohlíží 
i ve Spojených státech. „S Julií 
jsme vytipovaly možné posi-
ly a věřím, že je v našem týmu 
nakonec uvítáme. S nimi bude-
me mnohem silnější. Na novou 
sezonu se už nesmírně těším,“ 
tvrdí trenérka.  (dvo)

Bronzové fotbalistky 1. FC Slovácka chtějí příští rok titul 

Inline hokejisté IHC Prozax Devils Zlín obhájili mistrovský titul. Cel-
kem získali už páté prvenství v sedmileté historii extraligy. Druhý zlín-
ský klub Reflex skončil společně s Berounem na třetím místě, Uherský 
Brod nepostoupil do play off.  (dvo) Foto: archiv Devils Zlín 

Kunovice – Pouze epizodní cha-
rakter mělo účinkování házen-
kářek Kunovic v interlize. Po 
sestupu z elitní soutěže, ve 
které působil jednu sezonu, 
klub navíc čelí vážným ekono-
mickým problémům. 
„Po sestupu nás opustil gene-
rální sponzor, takže kunovic-
ká házená bojuje o holé žití,“ 
konstatoval trenér Antonín 
Střelec. Ekonomické důvody 
dokonce donutily kunovické 
házenkářky přihlásit se pro 
příští ročník až do druhé ligy. 
„První ligu si finančně prostě 
nemůžeme dovolit, i když po 
sportovní stránce bychom ji 
hravě zvládli,“ řekl Střelec.
Rychlý pád z nejvyšší soutěže 
a odchod sponzora způsobil 
také úprk hlavních opor, takže 
na návrat mezi elitu už Kuno-
vice nemyslí.  (dvo)

HÁZENÁ JE V POTÍŽÍcH

HARMONOgRAM RALLY
RZ čas 1. jezdce
1  Speciální (Zlín) 21.00
25. srpna
2  Slušovice 8.58
3  Pindula 9.36
4  Halenkovice 12.05
5  Kudlovice 12.53
6   Slušovice 14.51
7  Pindula 15.29
8  Halenkovice 18.02
9  Kudlovice 18.50
26. srpna
10  Zádvěřice 8.48
11  Janišov 9.31
12  Troják 9.54
13  Zádvěřice 12.44
14  Janišov 13.27
15  Troják 13.50
 cíl (Zlín – pod Velkým kinem)       15.50
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Soutěžíme o kuchařskou knihu a 10 propagačních předmětů
Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo na adresu: Okno do 
kraje, Pekárenská 42,76001 Zlín do 31.8. 2007. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: kuchařská kniha – 69. došlá správná 
odpověď, propagační předměty – 8., 39., 78., 93., 125., 141., 187., 200., 248., 299. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozho-
duje termín jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka : Kam „tajenka č. 1“, tam „tajenka č.2“. České přísloví.

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 km silnic II. a III. třídy spravuje ZK? 

První cenou je osobní váha, dalšími cenami 
propagační předměty. Vyhrává 65. správná 

odpověď. Další ceny obdrží 25., 84., 100.,133., 
178. správná odpověď. Odpovědi posílejte 
na adresu: 
Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín 
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz. 
Jména všech výherců z tohoto čísla zveřej-
níme v říjnovém vydání magazínu Okno do 
kraje a také na našich internetových strán-
kách www.oknodokraje.cz.

Výherci soutěže z červnového vydání: 
Zlínský kraj sousedí s Žilinským krajem a Tren-
čianským krajem. 
První cenu, soubor společenských her, vyhrá-
vá: Katka Valová – Horní Bečva. 
Propagační předměty získávají: Petr Korvas 
– Kroměříž, Iveta Kozáková – Kvasiny, Lida Žár-
ská – Vsetín, Anna Langrová – Kašava, Zdeněk 
Janík – Zlín 4.

Vyhrajte v soutěži osobní váhu 

INZERCE

od 3 měsíců do 14 let
metodou jako při učení mateřského jazyka

ANGLIČTINA pro DĚTI

Objednejte se na ukázkovou hodinu zdarma

INFO ZLÍN: Bc. Helena Zmìlíková, mobil: 777 894 348, e-mail: zlin@helendoron.com
INFO UHERSKÉ HRADIŠTĚ, UHERSKÝ BROD: Bc. Dagmar Halodová, mobil: 775 361 931

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