
Sídlo Zlínského kraje
V letošním roce uplynulo deset let  

od vzniku Zlínského kraje.
Foto: Ivo Hercik

Magazín Zlínského kraje prosinec 2010 / ročník VI





 ▪ Petr Sáha byl zvolen rektorem
Akademický senát Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně zvolil 19. října kandidátem na jme-
nování rektorem profesora Petra Sáhu. Rek-
tora jmenuje na návrh akademického senátu 
univerzity prezident republiky. Návrh se po-
dává prostřednictvím ministra školství, mlá-
deže a  tělovýchovy. Petr Sáha získal dvacet 
čtyři hlasů, přičemž pro zvolení bylo třeba 
nadpoloviční většiny hlasů všech členů aka-
demického senátu, tedy devatenáct. V  aka-
demickém senátu zasedá celkem 24 akade-
mických pracovníků a 12 studentů. Petr Sáha 
stál u  zrodu univerzity a  byl jejím prvním 
rektorem v  letech 2001 – 2007. V  současné 
době působí na pozici prorektora pro strate-
gii a rozvoj. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
má šest fakult, celkem se na ní vzdělává asi 
13 000 studentů.

 ▪ Úspěšná prezentace v Šanghaji
Prezentace turistického potenciálu Východní 
Moravy, kterou uspořádal Zlínský kraj na svě-
tové výstavě EXPO 2010 v  čínské Šanghaji, 
se setkala s mimořádným ohlasem odborné 
čínské veřejnosti. „Prezentace byla směřová-
na k zástupcům cestovních kanceláří, touro-
perátorům a  odborným médiím. Zúčastnilo 
se jí na 50 odborníků, včetně největších čín-
ských cestovních kanceláří,“ sdělila ředitelka 
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy 
Dana Daňová. Po  skončení prezentace se 
uskutečnilo deset individuálních jednání, 
která budou pokračovat konkretizací nabíd-
ky turistického potenciálu čínské klientele. 
Největší zájem vzbudil projekt Moravská jan-
tarová stezka, včetně jeho připravované me-
zinárodní varianty, která umožňuje poznat 
takřka celou střední Evropu.

 ▪ Vánoční hvězda může pomáhat
Nadace Šance, která již řadu let organizuje 
pomoc pro onkologicky nemocné děti a  je-
jich rodiny, pořádá také letos akci Vánoční 
hvězda. „Pořízením typické květiny, která 
zdobí naše domovy v čase adventu a Vánoc, 
může každý, kdo si květ zakoupí prostřednic-
tvím Nadace Šance, podpořit léčbu dětských 
pacientů,“ uvedla Zdeňka Wasserbauerová 
z pořádajícího sdružení. Na Zlínsku bude cha-
ritativní prodej probíhat v několika termínech 
a na  různých místech: 28. listopadu to bude 
v kostelích na zlínských Jižních Svazích a v Ot-
rokovicích, 30. listopadu a 1. prosince v pro-
storách krajského úřadu, 2. a 3. prosince v bu-
dově Krajské správy sociálního zabezpečení 
a  5. prosince v  kostele v  Želechovicích nad 
Dřevnicí. Kromě toho je prodej zajišťován též 
ve školách a institucích.
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Vážení a milí spoluobčané,

pomalu vcházíme do posledního období roku, 
který byl bohatý na mnoho událostí. Byl rokem 
několika volebních klání, z  nichž ta komunální 
máme ještě v živé paměti. I v našem kraji došlo 
k  tomu, že se někde budou volby opakovat, 
protože někteří sice dostali důvěru, ale složi-
li mandáty. V Žítkové a v Dolní Lhotě se vzdali 
mandátu poslanci za KDU-ČSL. Také došlo k pře-
kvapením – vítězové voleb, například i s nejvíce 
preferenčními hlasy, se nebudou podílet na ve-
dení města, protože jiní se spojili proti nim: Když 
mi nemůžeme mít starostu, tak vy také ne. Svěd-
čí to o politické kultuře u nás, zároveň to vede 
občany k závěru, že není nutné chodit k volbám. 
Ale i  taková je demokracie. Všem, kdo budou 
obce a  města v  našem kraji vést v  dalších čty-
řech letech, přeji, aby se jim v jejich práci dařilo 
co nejlépe.
Další významnou událost si připomínáme nyní. Právě v tomto období před deseti lety došlo k ustave-
ní krajského zastupitelstva. Při vzpomínání na dobu, která předcházela prvnímu ustavujícímu zasedá-
ní, se mi vybavuje petice, kterou jsem za vznik kraje ještě z funkce starosty pomáhal iniciovat, a také 
přesvědčování poslanců napříč politickým spektrem o tom, že vznik Zlínského kraje je pro náš region 
nezbytností. Tomuto výročí je věnováno prosincové vydání našeho magazínu, ve kterém se snažíme 
nejen mapovat uplynulých deset let, ale i seznámit s přínosem krajských institucí pro rozvoj regionu.
Při této příležitosti hejtmanství také vydává publikaci, která mimo jiné připomíná, že Zlínský kraj 
není novým a uměle vytvořeným celkem, nýbrž že jeho dnešní obrysy do značné míry nesou stopy 
po správním členění, jaké se zde v různých obměnách vyskytovaly již dávno v minulých dobách. Rád 
bych poděkoval všem, kdo se na vytvoření knihy autorsky podíleli a byli nápomocni svými radami 
a konzultacemi.
Kniha je samozřejmě jedna věc a život sám se do ní nedá obsáhnout. I relativně krátká historie nově 
konstituovaného Zlínského kraje, která se začala psát před deseti lety, s sebou přinesla nespočet 
novot, realizovaných akcí i změn v lidských osudech, na které by nestačila ani mnohosvazková pu-
blikace…
Za deset let se do krajské samosprávy zapojil nespočet lidí a každý do ní přinesl to, co odpovídá jeho 
hodnotám, dovednostem či prioritám. Všem, kdo svojí prací a svým poctivým úsilím přispěli k rozvoji 
Zlínského kraje, patří moje velké poděkování.
Na závěr bych rád využil této příležitosti také k tomu, abych vám popřál v adventním čase, který 
právě nastává, najít co nejvíce klidu. My lidé totiž v tomto čase jdeme většinou proti přírodě, která 
se ukládá k zimnímu „spánku“, kdežto my máme nejvíce naspěch. Dovolte mi, abych vám popřál ra-
dostně prožité Vánoce v kruhu vašich blízkých a přátel a do nového roku 2011 přijměte mé upřímné 
přání pevného zdraví, vzájemného porozumění, lásky a mnoho úspěchů v životě.

MVDr. Stanislav Mišák, 
hejtman Zlínského kraje

15-22   příloha 10 let Zlínského kraje

14, 19, 23, 24   reklamní strany

Okno do kraje / prosinec 2010  strana 3



 ▪ Hejtman převzal medaili hasičů
Zlín, Praha – U příležitosti státního svátku vzni-
ku samostatného Československa při slavnost-
ním aktu v prostorách Trojského zámku v Praze 
ocenil Generální ředitel Hasičského záchran-
ného sboru ČR Miroslav Štěpán na šest desítek 
osob za záchranu životů, za dlouholetou práci 
i za zásluhy o bezpečnost. Jednou z vyzname-
naných osobností je také hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák, který byl oceněn medai-
lí „Za zásluhy o bezpečnost“. Stejné ocenění si 
převzal také současný místostarosta Kroměříže 
a nově zvolený senátor Miloš Malý. Stanislav Mi-
šák získal ocenění za svůj dlouholetý přínos pro 
oblast krizového řízení. Jako starosta Otrokovic 
se podílel například na  řešení povodní v  roce 
1997. Jeho zkušenosti pak výrazně pomohly 
ke koordinaci a efektivnímu fungování povod-
ňových komisí a krizových štábů v celé ČR.

 ▪ Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr
Zlínský kraj – Technologické inovační centrum 
Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem a partne-
ry vyhlásilo již čtvrtý ročník studentské soutěže 
o  nejlepší podnikatelský záměr. Odborně-kre-
ativní soutěž určená pro studenty středních, 
vyšších odborných a vysokých škol ve Zlínském 
kraji podněcuje studenty k vytvoření vlastního 
originálního podnikatelského záměru. Podni-
katelský záměr může být zpracován na  libo-
volné téma a  z  jakéhokoli oboru. Do  soutěže 
se studenti mohou hlásit ve dvou kategoriích: 
1. student/studentský tým střední školy a 2. stu-
dent/studentský tým vyšší odborné školy a vy-
soké školy. Své podnikatelské záměry mohou 
studenti do soutěže zasílat do 28. února 2011. 
Na nejlepší záměry čekají ceny v hodnotě 100 
tisíc korun včetně možnosti získat roční bez-
platný pronájem kanceláře.

 ▪ Nejoblíbenější hospodou je Kordulka
Rožnov pod Radhoštěm – Koliba Kordulka 
z Rožnova pod Radhoštěm se stala vítězem an-
kety TOP 10 restaurací, hospůdek a kolib Valaš-
ska, kterou vyhlásila Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy. Dostala nejvyšší počet hlasů. 
Společně s dalšími nejlépe umístěnými podniky 
bude Kordulka zařazená do tištěného průvodce 
pro turisty, který CCRVM vydá před příští sezo-
nou. Dvacet vylosovaných hlasujících se může 
těšit na  zajímavé ceny od  pořadatele soutěže, 
tou hlavní je víkendový pobyt s  valašskými 
specialitami na Valašsku pro dvě osoby. Koliba 
Kordulka je stylovou restaurací nedaleko středu 
Rožnova. Její interiér zdobí díla uměleckého 
kováře Václava Kitzbergra. Na  dalších místech 
se v anketě umístily:  Raťkovský šenk Karolinka, 
koliba Fojtka Hutisko-Solanec, Valašská koliba 
Valašské Meziříčí a hotel Horal Velké Karlovice.

Holešov – V  areálu Strategické průmyslové 
zóny Holešov opět začínají působit archeo-
logové. Byly totiž započaty práce na  přípra-
vě území pro stavbu Technologického parku 
Progress, v  němž naleznou prostory začína-
jící či inovační firmy. Stavbaři musí nejprve 
na  budoucím staveništi provést skrývku or-
nice. Hned poté nastává čas pro archeolo-
gy. Vzhledem k  tomu, že budou v dohledné 
době postupně připravovány i  další stavby 
v zóně, archeologové zde zřejmě budou pů-
sobit delší dobu.
Pracovníci z Ústavu archeologické památkové 
péče Brno již v areálu zóny pracovali v letech 
2007 až 2009 při stavbě základní technické 
a dopravní infrastruktury. Podařilo se jim zde 
uskutečnit několik zajímavých objevů, které 
doplnily pomyslnou mozaiku historie osídlení 
lokality. Stavby, na  kterých až dosud v  zóně 
působili, přitom měly liniový charakter. Šlo 
například o  komunikace, vodovody či plyno-
vody. K  dispozici tak měli vždy jen poměrně 

úzký pás území se skrytou ornicí. „Nyní nás če-
kají práce na plošných stavbách, kdy můžeme 
prozkoumat větší celky. To samozřejmě vytváří 
předpoklad pro rozsáhlejší nálezy,“ pozname-
nal archeolog Miroslav Šmíd.
V  letech 2007 až 2009 archeologové objevili 
například středověkou osadu, kterou ve  14. 
století postihla přírodní pohroma, zřejmě se-
suv půdy v  důsledku záplav. Při záchranném 
výzkumu narazili rovněž na  osídlení z  doby 
lužických popelnicových polí, konkrétně šlo 
o kultury slezskou a platěnickou. Zajímavý byl 
i objev sídliště ze starší doby bronzové.
„Obdobné archeologické výzkumy budou 
realizovány i při zástavbě průmyslové zóny. 
Náklady s  tím spojené vždy budou hradit 
investoři jednotlivých staveb,“ doplnil vý-
konný ředitel společnosti Industry Servis ZK 
Jakub Černoch. Odborníci z Ústavu archeo-
logické památkové péče Brno budou v are-
álu zóny pracovat prakticky až do  poloviny 
příštího roku.  (tz)

K Holešovu se vrátili archeologové
Buchlovice, Javorníky – Nové kulturní centrum 
bylo otevřeno začátkem října v Buchlovicích. 
Vzniklo přestavbou budovy bývalé základní 
školy z roku 1888. Náklady činily 17,4 milio-
nu korun, 14,8 milionu korun získal městys 
jako dotaci z evropských a národních zdrojů. 
Akce byla totiž spolufinancována z programu 
přeshraniční spolupráce, kde byla Buchlovi-
cím partnerem slovenská obec Horný Hričov. 
Obyvatelé Buchlovic tak získali prostor, kde 
se budou konat vzdělávací a kulturní pořady, 
přednášky a další akce.
Společné slovensko-české informační cent-
rum bylo otevřeno 28. října v rekreační oblasti 
Kohútka v Javorníkách. Zvláštností centra je 
to, že když do něj návštěvník z moravské stra-
ny vejde, překročí hranici a ocitne se na území 
Slovenska. K vybavení centra patří mimo jiné 
technika pro zimní údržbu běžeckých tras. Na-
příklad rolba na úpravu tratí či horská sekačka 
na údržbu javornických luk.  (vc)

Nová infocentra

Uherský Brod – Třetí ročník celostátní konferen-
ce „Škola ve firmě - firma ve škole“ se uskutečnil 
koncem října v Uherském Brodě. Mezi diskuto-
vanými tématy byly například otázky: Lze sladit 
požadavky firem na  kvalifikovanou pracovní 
sílu se znalostmi a  dovednostmi absolventů 
škol? Jak propojit kariérové poradenství s  ob-
lastí rozvoje lidských zdrojů ve firmách? Jedna-
lo se také o vytváření kvalitních podmínek pro 
profesní přípravu žáků odborných škol nebo o 
podpoře vzdělávání na území kraje. „Je zřejmé, 
že kvalitní, dlouhodobá a systémová spoluprá-
ce škol a firem může být jedním z východisek ze 
současného ekonomického stavu společnosti. 
Této spolupráci však brání řada legislativních, 
organizačních a  také komunikačních problé-
mů. Pokoušíme se je pojmenovat, definovat 
a  dále řešit. Město Uherský Brod se svou pe-
dagogickou tradicí spojenou s  rodištěm J. A. 
Komenského na  jedné straně a prosperujícími 
firmami na straně druhé je pro to ideálním mís-
tem,“ řekl krajský radní Josef Slovák. (vc)

Konference Škola ve 
firmě – firma ve škole

Konference Škola ve firmě - firma ve škole    Foto: Petr Zákutný 
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Jaroslav Drozd.    Foto: Ivo Hercik

Počátkem prosince dojde konečně k  na-
pojení zlínské aglomerace na  dálniční síť. 
I  když samotný Zlín zůstane jediným kraj-
ským městem v republice, který nemá dál-
nici, přesto je to úspěch...
Ano, všichni netrpělivě čekáme na dokončení 
dálnice D1 stavby Kroměříž – Říkovice a nava-
zující rychlostní silnice R55 z Hulína do Otro-
kovic, jejichž uvedení do provozu očekáváme  
3. prosince 2010. Tím se alespoň přiblíží napo-
jení krajského města Zlína na dálniční síť. 
Jedná se o  významný krok, o  který usiloval 
Zlínský kraj od svého vzniku v roce 2000 a pro 
tento cíl neváhal vynaložit mnoho prostředků 
a  práce nejen na  politické úrovni, ale na  poli 
veřejné správy jako celku.
Je to úspěch, ale cíl je ještě před námi. Na-
pojení Zlína rychlostní silnicí R49 z  Hulína 
do Fryštáku, včetně navazující stavby do Lípy, 
je jedním z  řešení dopravní situace na  pře-
tížené silnici I/49 v  průtahu městem, která 
dlouhodobě ztěžuje život obyvatelům v  bez-
prostřední blízkosti třídy Tomáše Bati. Nepo-
chybně i napojení průmyslové zóny na přiva-
děč z rychlostní silnice R49 u Holešova je pro 
investory klíčovou podmínkou a výhodou při 
jednání o jejich zájmu.
Nezbývá než věřit ministerstvu dopravy, že 
stavba R49 Hulín – Fryšták bude v  reálném 
čase dokončena a  peníze schválené ve  Stát-
ním fondu dopravní infrastruktury na  roky 
2011 až 2013 umožní její úspěšnou realizaci. 
V  neposlední řadě i  zařazení mezinárodního 
projektu rychlostní silnice R49/R6 jako pro-
pojení české dálnice D1 u Hulína a slovenské 
dálnice D1 u  Púchova do  transevropské sítě 
TEN-T bude významným krokem k  našemu 
společnému cíli.
Dalším významným cílem je příprava a realiza-
ce rychlostní silnice R55. Především dokončení 
jihovýchodního obchvatu Otrokovic a  po-
kračování přípravy od  Napajedel do  Starého 
Města a  Moravského Písku, včetně napojení 
na silnici I/50 u Uherského Hradiště, je nezbyt-
nou podmínkou řešení velmi špatné dopravní 
situace v  obcích a  městech na  trase stávající 
silnice I/55 ve Spytihněvi, Babicích, Huštěnovi-
cích a Kunovicích.
Neméně důležitou stavbou je také obchvat 
města Valašské Meziříčí silnicí I/57, kde pokra-
čování přípravy a  jeho realizace je neopome-
nutelnou podmínkou napojení severovýchod-
ní části našeho kraje na dálniční síť.
Je zřejmé, že dílčí úspěch nás nesmí uspokojit 
a  mnoho práce nás teprve čeká a  teprve do-
končení nadřazené silniční sítě nás může posu-
nout ke konkurenceschopnosti celého regionu 
východní Moravy na úroveň odpovídající stan-
dardu Evropy.

Napojení na dálniční síť až do Otrokovic je 
dobrá zpráva, ale prozatím pořád zůstává 
problémem dostat se plynule z  Otrokovic 
do  krajského města. Kdy, podle vás, dojde 
k dořešení problému na I/49? 
Zde se dotýkáme dvou otázek v jedné: dokon-
čení rozšíření I/49 v Malenovicích a problema-
tiky přetížené silnice I/49 v úzkém údolí města 
jako celku.
Rozšíření silnice I/49 v úseku Malenovice – Ot-
rokovice se po mediální stránce stalo tématem 
i  na  ministerstvu dopravy a  zahájená, zasta-
vená a znovuzahájená realizace této stavby je 
všeobecně známá. Problematika propojení Ot-
rokovic a Zlína zajímá již generace dopravních 
expertů a techniků. Tato silnice je po desítky let 
jednou z nejzatíženějších nejen v ČR.
Její postupné rozšiřování v minulých 40 letech 
se blíží ke  svému dokončení s  předpokláda-
ným termínem v roce 2012. Nelze než doufat, 
že všechny aspekty úspěšného dokončení 
od  financování (které je zajištěno ve  schvá-
leném rozpočtu SFDI), přes dokončení všech 
správních řízení, případně i  vyvlastňovacích 
řízení až po kvalitně odvedenou práci zhotovi-
telů se podaří Ředitelství silnic a dálnic, Správě 
Zlín, úspěšně zajistit.
Pokud se ale budeme bavit o řešení problema-
tiky silnice I/49 na  průtahu krajským městem 
od  Otrokovic přes centrum Zlína až po  Žele-
chovice a Lípu k napojení na R49, pak se jedná 
o celý komplex námětů pro dopravní inženýry. 
Řešení není jednoduché a dlouhodobě prově-
řované s mnoha návrhy dopravní osnovy měs-
ta a jejího spolupůsobení v napojení na dálnič-
ní síť. Jednou ze základních podmínek je proto 
již zmiňované dokončení R49 do Lípy.
Zlínský kraj a  jeho představitelé trvale jednají 
s  ministerstvem dopravy a  snaží se všech-
ny výše uvedené záměry a  projekty prosadit 
do aktuálních realizačních dokumentů. A dlou-
hodobě jednoznačné společné postoje napo-
máhají řešení, které občané požadují.

Pane náměstku, co bylo hlavní náplní pra-
covního jednání v  Bruselu, kterého jste 
se zúčastnil nejen jako zástupce kraje, ale 
i jako předseda Komise rady Asociace krajů 
pro dopravu?
V  Bruselu jako každý rok proběhl ve  dnech 
4. až 7. října týden evropských měst a regionů, 
tzv. Open days 2010. Toto setkání je příleži-
tostí vzájemně projednat společnou politiku 
a  zájmy všech regionů EU v  různorodých ob-
lastech. Letošní téma dopravy reflektovalo 
přípravu nové evropské politiky v oblasti revize 
transevropské sítě komunikací TEN-T.
Hlavní odpovědnost za rozvoj a stav dopravní 
infrastruktury leží na  jednotlivých členských 
státech a na regionech. Dosud platná Politika 

transevropských sítí vstoupila v platnost v roce 
1996 a v roce 2004 byla výrazně aktualizována, 
což byla zejména reakce na významné rozšíře-
ní EU. Politika stanovila ambiciózní cíle defino-
váním tzv. globální sítě, která měla za úkol mj. 
napojit všechny evropské regiony na  hlavní 
transevropskou síť. Pro další směřování evrop-
ské politiky transevropských sítí zvolila Evrop-
ská komise formu zelené knihy, tj. diskusního 
dokumentu. Diskusní proces probíhal v  první 
polovině roku 2009.
Dalším krokem bylo ustanovení expertních 
skupin, které měly za úkol do června 2010 vy-
pracovat návrh metodiky pro stanovení revi-
dované sítě TEN-T a návrh na novou legislativ-
ní úpravu, která bude nově definovat politiku 
TEN-T. Byly zahájeny konzultace o  změnách 
na  transevropské síti TEN-T v  rámci přípra-
vy tzv. „Bílé knihy“ Evropské komise. Dalším 
krokem bude návrh map základní sítě, které 
zpracuje EK, a  zpracování nového evropské-
ho nařízení. Jeho návrh by měl být přednesen 
na jaře roku 2011.
V zemích střední a východní Evropy je síť TEN-T 
méně hustá než v ostatních zemích, proto Čes-
ká republika iniciovala společný návrh zemí Vi-
šegrádské skupiny (ČR, Slovensko, Polsko, Ma-
ďarsko) na aktualizaci sítě TEN-T, která vychází 
ze zásady napojit všechny regiony (kraje) na síť 
TEN-T, a to v oblasti silniční i železniční dopravy.
Součástí této agendy je i  společný postup 
v  projektu tzv. Baltsko-jaderského koridoru 
jako multimodálního propojení obou moří přes 
Polsko, Českou republiku, Slovensko, Rakousko 
a Itálii. V loňském roce byla podepsána dohoda 
zástupců 14 regionů těchto států o společném 
postupu a podpoře myšlenky tohoto záměru. 
Vytvoření nového multimodálního dopravního 
koridoru, který bude součástí hlavní osy trans-
evropských sítí TEN-T, je pro nás výzvou i novou 
příležitostí ke  konkrétnímu rozvoji partnerské 
spolupráce států i regionů. Slibujeme si od něj 
řadu synergických efektů – například budeme 
v rámci něj usilovat o rozvoj železniční, silniční 
i  letecké dopravy ve Zlínském kraji. V Bruselu 
proběhly semináře a konzultace právě v těch-
to oblastech. (red)

Tento rok je pro dopravu zlomový
V prosinci letošního roku dojde k dlouho očekávané události. Stavbaři 
zprovozní další úsek dálnice D1 z Kroměříže do Říkovic, zároveň s tím se 
otevře část komunikace R55 do Otrokovic. Více podrobností se dozvíte 
z následujícího rozhovoru s náměstkem hejtmana Zlínského kraje 
Ing. Jaroslavem Drozdem, který má na starosti dopravu.
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Letošní 7. ročník slavnostního ocenění dob-
rovolných pracovníků s  dětmi a  mládeží se 
uskutečnil v  prostorách Mramorového sálu 
vsetínského zámku a  Zlínský kraj tak vzdal 
úctu lidem, kteří svou dlouhodobou a  kva-
litní činností v oblasti volnočasových aktivit 
dětí a  mládeže dávají nejmladší generaci 
vzor chování a  přispívají k  utváření pozitiv-
ního směru v celé společnosti. 
V rámci metodiky výběru oceněných dobro-
volníků bylo v  letošním roce doručeno od-
boru školství, mládeže a  sportu Krajského 
úřadu Zlínského kraje celkem 53 nominací. 
Vítězné kandidáty pak podle předem sta-
novených kritérií určila výběrová komise. 
Jednotliví kandidáti tak byli poměřováni 
z pohledu dlouhodobého provádění své čin-
nosti, práce s dětmi a mládeží z ohrožených 
sociálních skupin, druhu zájmového zamě-
ření, působení v  iniciačních a poradních or-
gánech a také z pohledu publikační činnosti 
související s volnočasovými aktivitami. 
„Dnešní ocenění je příležitost symbolicky 
poděkovat dobrovolníkům za  jejich práci 
s mládeží a dětmi konanou bez jakéhokoliv 
honoráře. Jsou to lidé, kteří se těm mladým 
rozdávají, jsou jim vzorem, pomáhají jim 
formovat žebříček hodnot a  pomáhají je 
nasměrovat do  budoucna, aby se v  životě 
dobře našli a nalezli povolání, které jim bude 
sedět. Současně však dobrovolníci naše děti 
a mládež vychovávají k férovosti, určité sou-
těživosti a poctivosti. Všech dobrovolníků si 
nesmírně vážím, protože ono se říká, že všu-
de je potřeba peněz, to jistě, ale bez těchto 
lidí by to v  mnoha případech zůstalo bez 
užitku. Tito lidé to s  podporou svých blíz-
kých zněkolikanásobí a tím také velmi dobře 
reprezentují Zlínský kraj v jednotlivých sou-
těžích a  akcích. Dnešní ocenění je takový 
vzkaz dobrovolníkům: Víme o vás, máme vás 
v úctě a jsme rádi, že jste,“ pronesl hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Ocenění dobrovolníci:
 ▪ Ivo Skoček, vedoucí turistického oddílu Zla-
té šípy Valašské Meziříčí

 ▪ Eva Žárská, zakladatelka klubu Pondělníček 
ve Vsetíně

 ▪ Libor Mikuda, Sbor dobrovolných hasičů 
Dolní Bečva

 ▪ Anna Kohoutová, bývalá česká reprezen-
tantka ve sportovní gymnastice, Vsetín

 ▪ Tomáš Hájek, modelářský kroužek ve Slavi-
číně

 ▪ Ilona Doleželová a Věra Velísková, vedou dět-
ský folklorní soubor Konopka v Sazovicích

 ▪ Alois Reimer, vedl turistický oddíl mládeže 
v Holešově

 ▪ Vlastimil Tupý, celý život pracuje s  dětmi 
a mládeží v Třeběticích

 ▪ Eliška Sušilová, Uherský Brod

 ▪ Hana Paňáková, dvacet let pracuje s mláde-
ží v Chropyni

 ▪ František Mudřík, trenér sálové cyklistiky, 
Zlín-Prštné

 ▪ František Vlčnovský, člen Sboru dobrovol-
ných hasičů Těšov, Uherský Brod

 ▪ Hana Minářová, pracuje s dětmi ve folklor-
ních souborech, Zlín

 ▪ Lubomír Ferdus, vede softballové žákovské 
družstvo, Luhačovice

 ▪ Vladimír Opluštil, Kroměříž

 ▪ Milan Šurý, Uherské Hradiště

 ▪ Pavel Handl, Sokol Zlín

 ▪ Jiří Miškár, Nivnice

 ▪ Martin Holčík, Otrokovice

 ▪ Eva Hýbalová, Ostrožská Nová Ves

 ▪ František Zuska, Zlín                                    (tz)

Zlínský kraj ocenil dobrovolníky pracující s mládeží

Dvaadvacet dobrovolníků z celého 
regionu věnujících se dlouhodobě 
ve svém volném čase práci s dětmi 
a mládeží se dočkalo zasloužené-
ho uznání od Zlínského kraje. Pře-
dávání cen se letos uskutečnilo již 
posedmé.

ocenění

Ocenění dobrovolníci.     Foto: Petr Zákutný

Oceňování dobrovolníků na zámku ve Vsetíně.    Foto: Petr Zákutný
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inzerce

Sypače jsou připraveny na výjezd do terénu.   Foto:  archiv ŘSZK

Nastalo pětiměsíční období zimní 
údržby silnic. Silničáři ve Zlínském 
kraji udělají vše pro to, aby byla na 
silnicích i přes nepřízeň počasí udr-
žena sjízdnost. Nedokážou zázraky 
a bez určité trpělivosti a pochopení 
motoristů se neobejdou. Plán zim-
ní údržby je propracovaný systém, 
který má zajistit, aby se normální 
život v kraji ani při zimním počasí 
nezastavil.

Aby se život v kraji ani v zimě nezastavil

zimní údržba silnic

Nepřetržitá zimní pohotovost se drží na  dis-
pečincích zimní údržby každoročně od 1. lis-
topadu do 31. března. Zimní údržbu na silnič-
ní síti (silnice I., II. a III. třídy) ve Zlínském kraji 
zajišťují na  základě uzavřených smluvních 
vztahů obchodní organizace: SÚS Kroměříž-
ska se sídlem v  Kroměříži, SÚS Slovácka se 
sídlem v  Uherském Hradišti, SÚS Valašska se 
sídlem ve Valašském Meziříčí a SÚS Zlínska se 
sídlem ve  Zlíně. Základním předpisem jsou 
plány zimní údržby silnic. Byly projednány 
s Policií ČR, městskými úřady obcí s rozšířenou 
působností.

Limity
Silnice v každém okrese jsou rozděleny do tří 
pořadí z  hlediska důležitosti komunikací pro 
zajištění zmírňování závad vznikajících pově-
trnostními vlivy. Pro každé pořadí jsou sta-
noveny časové limity pro odstranění závad 
ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je 
lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve  II. 
pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. Na vy-
mezených úsecích silnic s  velmi malým do-
pravním významem není zajišťována - stejně 

jako v minulých letech - zimní údržba vůbec. 
Jde o 125,8 kilometru silnic II. a III. tříd, což je 
6 procent silniční sítě. Tyto úseky budou opat-
řeny přechodným dopravním značením, které 
řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní. 

Posypový materiál
Chemický posyp (solení) bude podle plánu 
zimní údržby uplatňován na 942,7 kilometru 
dopravně nejzatíženější silniční sítě (45 %), 
inertními posypy (kamennou drtí) bude udr-
žováno 1048,2 kilometru (49 %). Pro letošní 
zimní období je ve skladech SÚS připraveno 
9 840 tun soli a 18 600 tun kamenné drti, dal-
ší potřebné množství je smluvně zajištěno 
k odběru v průběhu zimní sezony. 

Organizace zimní údržby
Silniční síť je v kraji rozdělena pro účely zim-
ní údržby komunikací do 57 obvodů. Správy 
a  údržby silnic (včetně subdodavatelů) mají 
k dispozici 73 sypačů, 108 traktorových rad-
lic, 34 nakladačů a  17 těžkých mechanismů 
(frézy, grejdry). Během roku pokračovala 
obměna mechanismů. Správy a  údržby sil-

nic zakoupily 5 nových sypačů, 4 nakladače 
a jeden traktor. Do zimní údržby komunikací 
bude v celém kraji zapojeno 404 pracovníků.

Aktuální stav najdete na internetu
Informace o  zimní sjízdnosti komunikací 
v  celé ČR zadávají dispečeři z  celého území 
ČR aktuálně při každé změně počasí nebo 
podmínek sjízdnosti a  dále denně ve  stan-
dardních časech. Každá informace repre-
zentuje převažující stav počasí, stav povrchu 
vozovky a  doporučení pro sjízdnost v  dané 
oblasti. Tyto informace jsou přístupné na in-
ternetu. Zájemci se na tyto stránky dostanou 
prostřednictvím přímých odkazů z  webo-
vé stránky Ředitelství silnic Zlínského kraje 
www.rszk.cz/sjizdnost.html.

V nouzi můžete telefonovat
Dispečinky zimní údržby
• Kroměříž: 573 331 457 
• Uherské Hradiště: 572 434 210 
• Valašské Meziříčí: 571 611 686 
• Zlín: 577 432 894 
 Vojtěch Cekota
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 ▪ Zlínský kraj se prezentoval v Číně
Zlínský kraj – Úspěchem skončila obchodní 
mise Zlínského kraje v Číně. Kraj v zemi s dy-
namickou ekonomikou prezentoval investiční 
možnosti, zároveň představil region jako tu-
risticky atraktivní destinaci. Na  programu ná-
vštěvy byly účasti na  veletrzích či prezentace 
v  několika městech, například v  GuangZhou, 
Hong Kongu, Shenyangu, Pekingu, Shanghai 
či Macau. Mottem všech prezentací i  veletrž-
ních účastí bylo představení Zlínského kraje 
jako brány do Evropy. 
Při pracovní cestě v Číně bylo členy Rady Zlín-
ského kraje uskutečněno devět prezentací za-
měřených na představení institucí ze Zlínského 
kraje, jež mají potenciál pro spolupráci s  čín-
skými subjekty. Těchto akcí se zúčastnilo 367 
zástupců firem či institucí. Z toho 21 subjektů 
projevilo vážný zájem o  investici či obchodní 

příležitost. V  rámci vytvoření sítě obchodních 
zastoupení Kontaktního centra pro východ-
ní trhy – sekce Čína projevilo okamžitý zájem 
o  spolupráci na  vytvoření zastoupení šest 
konkrétních čínských subjektů. Při příležitosti 
konání veletrhu investičních příležitostí v Ma-
cau, kterého se zúčastnilo 850 vystavovatelů, 
vzešlo z přímých jednání s investory celkem 32 
potenciálních obchodních případů. S  těmito 
zájemci se dále jedná.
Zlínský kraj navíc podepsal novou smlouvu 
o spolupráci s městem Shenyang, které je jed-
ním z  nejdůležitějších průmyslových center 
Číny. Samostatným bodem programu byla 
návštěva Farmy Čínsko-česko-slovenského 
přátelství. Jde o konglomerát tvořený 600 pod-
niky. Název celého komplexu odráží historická 
fakta, kdy československá vláda v  50. letech 
poslala do Číny 600 kusů zemědělských strojů. 

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktu-
álně obsazují následující pracovní místa:
 ▪ Lékař/lékařka na kožní oddělení – Kroměříž

 ▪ Lékař/ lékařka na dětské oddělení – Kroměříž

 ▪ Lékař/lékařka na oddělení klinické onkologie 
– Vsetín

 ▪ Lékař/ lékařka na UNK oddělení – Vsetín

 ▪ Lékař/lékařka na  ortopedické oddělení – 
Vsetín

 ▪ Lékař/lékařka na oční oddělení – Zlín

 ▪ Fyzioterapeutický pracovník – Karolinka, Kro-
měříž, Vsetín

Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná 
pracovní místa jsou uvedeny na www.kr-zlin-
sky.cz/kariera. Zde najdete i registrační formu-
lář do databáze pro uchazeče o zaměstnání.

Speciální škola byla opravena

Bystřice pod Hostýnem – V  Bystřici pod Hos-
týnem začalo fungovat nové výjezdové praco-
viště Zdravotnické záchranné služby Zlínského 
kraje. „Otevření nového objektu pro personál 
každodenně zachraňující lidské životy v regio-
nu Bystřice pod Hostýnem je kamínkem do mo-
zaiky zvyšování kvality poskytované rychlé 
zdravotnické služby, kdy díky modernímu vy-
bavení sanitek nejde jen o stabilizaci základních 
životních funkcí pacienta, ale může se na zákla-
dě diagnózy zahájit léčebný postup ještě před 
jeho příjezdem do  specializovaného zdravot-
nického pracoviště. Jako zřizovatelé Zdravot-
nické záchranné služby na území kraje chceme 
mít vybudovanou síť stanovišť tak, aby dosaži-
telnost a příjezd k potřebným byl co nejkratší,“ 
uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Stálá tříčlenná posádka záchranářů působí 
v Bystřici pod Hostýnem od roku 1993. V roce 
2002 přibyli další dva a od té doby zde vždy pů-
sobí v nepřetržitém provozu pět osob.
Celkový počet zaměstnanců záchranky je 26. 
Pro ochranu zdraví a  životů obyvatel žijících 
v regionu Bystřice pod Hostýnem využívají pět 
sanitních vozidel.  (tz) 

Zlín – Zlínský kraj uvedl do provozu zrekon-
struovanou budovu školy a internátu pro 
mentálně postižené děti v areálu Dětského 
domova Základní školy speciální a Praktické 
Zlín. Důvodem kompletní rekonstrukce budo-
vy byly nevyhovující hygienické podmínky a 
křížení provozu dětského domova s provozem 
školy a internátu v jednom objektu. 
„Slavnostním otevřením nově zrekonstruo-
vaných prostor završujeme další etapu prací 
směřujících k nastavení standardních, moder-
ních a všem předpisům odpovídajících pod-
mínek pro výchovu a vzdělávání dětí s mentál-
ním postižením z širokého okolí a osobně jsem 
tomu velmi rád,“ pronesl statutární náměstek 
hejtmana Libor Lukáš ještě před tím, než se 
ujal slavnostního přestřižení pásky zrekon-
struovaného objektu. Celkové náklady rekon-
strukčních prací dosáhly 43 milionů korun.
V rámci rekonstrukčních prací bylo po přemís-
tění provozu Dětského domova do nového 
objektu vybudovaného v minulém roce, v sou-

ladu s platnými předpisy, upraveno dispoziční 
uspořádání stávajícího objektu. Je zcela nově 
vyřešena provozní návaznost školy, logope-
dické pracoviště,  internát a stravovací provoz. 
Dětský domov a Základní škola speciální a 
Praktická ve Zlíně je specifickým zařízením 
svého druhu ve Zlínském kraji. Součástí zaříze-
ní jsou dětský domov, základní škola speciál-
ní, přípravný stupeň, základní škola praktická, 
praktická škola, internát, speciálně pedago-
gické centrum, školní jídelna a družina. Zlínský 
kraj, jako zřizovatel školy, se pravidelně podílí 
na modernizaci prostor pro výuku a vzdělává-
ní.  V roce 2009 byla celkovým nákladem 27 
milionů korun dokončena rekonstrukce pří-
stavby dětského domova pro 16 dětí. „Dovrše-
ním této etapy rekonstrukce získávají naši žáci 
důstojné a moderní prostředí pro své vzdělá-
vání a pevně věřím, že společnou prací odbor-
ného týmu připravíme naše žáky na kvalitnější 
život ve společnosti,“ dodala ředitelka zařízení 
Jana Gavendová.  (red)

Nová záchranka

Zástupci kraje otevřeli novou budovu záchranné služby.    Foto: Petr Zákutný

Kroměříž – Specializovaný přístroj získalo oční 
oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s. Takzva-
né OCT, které slouží k zobrazení očního poza-
dí s velmi vysokým rozlišením, dokáže svými 
funkcemi kvalitně nahradit histologický řez 
sítnicí a pomoci tak zavčasu diagnostikovat 
makulární choroby. „Jedná se o velmi častá 
zraková onemocnění. Mezi ně se řadí napří-
klad věkem podmíněné degenerace makuly, 
které postihují pacienty starší padesáti let. 
Zbavují je možnosti číst, snižují u nich ostrost 
i schopnost vidění,“ upozornila primářka oční-
ho oddělení Marie Holbová. Právě vyšetření 
pomocí přístroje OCT pomáhá tyto choroby 
včas odhalit a nastavit jejich vhodnou a účin-
nou léčbu, kterou je v těchto případech nutné 
indikovat co nejrychleji. „Pacienty vyšetřuje-
me podle potřeby, v těchto případech se ne-
smí dlouho čekat,“ dodala Holbová.  (vk)

Moderní přístroj
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Ve Slavičíně mají unikátní projekt
Slavičín – V  rekonstruované budově Průmys-
lového areálu Slavičín bylo otevřeno nově vy-
budované Centrum informačních technologií 
a aplikované informatiky. Cílem celého projek-
tu je vybudování vědecko-technologického 
parku a centra pro transfer dat se zaměřením 
na bezpečnost informačních technologií prá-
vě v Průmyslovém areálu Slavičín. „Od projek-
tu si slibujeme zejména zvýšení technologické 
úrovně služeb poskytovaných firmám v tomto 
areálu a zejména transfer znalostí a technolo-
gií zasídleným společnostem. Nové centrum 
bude zaměřeno na informační a komunikační 
technologie, které se stávají základním kame-
nem rozvoje podnikání. V  oblasti spolupráce 
se budeme zaměřovat zejména na  bezpeč-
nost počítačových sítí, bezpečnost aplikací, 
zabezpečení přístupů, autorizace, identifika-
ce, personifikace a počítačovou grafiku i mul-
timediální prezentaci,“ objasnil za  garanta 

projektu společnost Regionální centrum ko-
operace, a.s., předseda představenstva Rado-
mír Bezděk. Centrum je ukázkou příkladné 
revitalizace brownfieldu, kdy rekonstrukcí 
bývalého výpočetního střediska Vlárských 
strojíren vznikl nový vědeckotechnologický 
park a centrum pro transfer technologií se za-
měřením na  bezpečnost. Otevírá se zde také 
možnost spolupráce se středními a vysokými 
školami, jako například Fakultou informačních 
technologií VUT v  Brně. Nové centrum bude 
přínosem také pro firmy v  areálu, protože 
zde vzniká prostor k  připojení všech objektů 
na  páteřní optickou síť. Nové Centrum infor-
mačních technologií budou moci využívat 
nejen společnosti podnikající v Průmyslovém 
areálu Slavičín, ale i noví investoři. 
Celkové náklady na vybudování nového cent-
ra činí 50,2 milionů korun, ze kterých bylo 30,1 
milionů korun pokryto s podporou EU.  (tz)

 ▪ Most v Bojkovicích byl dokončen
Bojkovice – Po více než půlroční rekonstrukci 
a  celkové přestavbě byl uveden do  provozu 
most v Bojkovicích. Rekonstrukce si vyžádala 
téměř 55 milionů korun. V rámci rekonstrukč-
ních prací došlo k  celkové přestavbě původ-
ního mostu přes Olšavu a  navazujících úse-
ků silnice II/495. Nosná konstrukce nového 
mostu je trámová spřažená železobetonová 
deska, podepřená spřaženými hlavními oce-
lovými nosníky ztuženými ocelovými příčníky. 
Spodní stavba je železobetonová monolitická 
s hlubinným založením na poloskalním pod-
loží. Změna umístění nového mostního objek-
tu si vyžádala směrovou a  výškovou úpravu 
navazujících úseků silnice v celkové délce 176 
metrů a součástí přestavby mostu byly přelož-
ky vodovodu, plynovodu, veřejného osvětle-
ní, místního rozhlasu a sdělovacích kabelů.
Do  oprav silnic a  mostů ve  všech okresech 
Zlínského kraje bylo během uplynulých tří let 
investováno více než 1,5 miliardy korun.

 ▪ Nemocnice má nový zdroj tepla 
Uherské Hradiště – Po téměř čtyřech měsících 
skončila rozsáhlá rekonstrukce tepelného 
hospodářství Uherskohradišťské nemocnice, 
na kterou poskytl Zlínský kraj 65 milionů ko-
run. Vedení nemocnice několik let usilovalo 
o rekonstrukci špatného, technicky zastaralé-
ho a těžko regulovatelného parního systému. 
V první etapě v rámci rekonstrukce původní-
ho parovodního systému ze 70. let minulého 
století došlo k zásadní opravě tepelného zdro-
je – středotlaké plynové kotelny sestávající ze 
tří parních kotlů. Konkrétně spočívala v  de-
montáži všech nevyhovujících kotlů a  jejich 
výměně za  teplovodní. Docílilo se tím nejen 
úspor energie, ale i snížení imisní zátěže.

 ▪ Hejtman předal dvě vyznamenání
Zlínský kraj – Záslužným vyznamenáním II. 
stupně, pamětním listem a  dárkovými před-
měty hejtman Stanislav Mišák ocenil dlouho-
leté zásluhy na zvyšování zájmu dětí o lidové 
tradice a kulturní aktivity paní Věry Haluzové. 

Za  dlouholeté působení v  uměleckých obo-
rech pak převzal ocenění Vladislav Jurčák. 
Věra Haluzová se narodila v  roce 1924 a  již 
padesát let působí ve  folklorním hnutí jako 
uznávaná autorita v oblasti dětského folkloru, 
čistoty nářečí a krojů, stejně jako přirozeného 
tanečního projevu dětí na jevišti. Celý svůj ži-
vot věnovala působení v dětských souborech 
a činnosti porotkyně v soutěžích a přehlídkách 
dětských souborů, práci na tvorbě scénických 
pásem a scénářů pořadů folklorních souborů. 
Vladislav Jurčák se narodil v roce 1932 a patří 
mezi propagátory a patrioty regionu. Vladislav 
Jurčák na svoji dřívější zálibu a tvorbu ve foto-
grafii navázal ve své práci drobnými kolážemi 
s vysoce kvalitním nápadem známkové tvorby. 
Za posledních 16 let vytvořil více než 580 těch-
to drobných výtvorů s podtextem Valašského 
království, Zlínského kraje či ČR. Ve svém díle 
ztvárňuje především osobnosti české kultury, 
sportu a politického života. 

Centrum informačních technologií a aplikované informatiky ve Slavičíně    Foto: Petr Zákutný

Zlínský kraj – Letos poprvé přibyla k systému 
oceňování osobností Zlínského kraje nová 
kategorie - lidé, kteří odvádějí kus záslužné 
práce v oblasti sociálních služeb. Z iniciativy 
krajské radní Taťány Nersesjan, zodpovědné 
za tento resort, schválila krajská rada vyhlá-
šení prvního ročníku ankety „Pracovník roku 
v sociálních službách Zlínského kraje“. Výzva 
byla určena poskytovatelům sociálních slu-
žeb, veřejnosti, představitelům samospráv 
a  dalším organizacím, které měly možnost 
navrhnout do uvedené ankety své kandidá-
ty. „Šlo nám o to vyzdvihnout práci těch, kdo 
výrazně přispívají k rozvoji a propagaci soci-
álních služeb v našem kraji. Toto ocenění je 
určeno pracovníkům za  jejich mimořádnou, 
dlouhodobou a obětavou činnost, za kterou 
jim patří veřejné poděkování,“ uvedla Taťána 
Nersesjan. 
Do ankety bylo nominováno celkem 25 kan-
didátů. Podle pořadatelů je zájem poskyto-
vatelů služeb důkazem chuti ocenit a moti-
vovat své kvalitní zaměstnance a  zvýšit tak 
současně prestiž mimořádně obtížné práce 
v  této oblasti. Z  nominovaných hodnotící 
komise vybrala celkem sedm osob. Jsou jimi 
Ludmila Kadlecová z  Domova pro seniory 
Luhačovice, Ludmila Struhelková z  Domu 
s pečovatelskou službou Uherský Brod, Anna 
Hatlapatková z  Domova pro seniory Karo-
linka, Mgr. Tomáš Bernatík, vedoucí zařízení 
Samaritan - služby pro lidi bez domova za-
členěného do organizace Charita sv. Anežky 
Otrokovice a Mgr. Pavla Stavinohová, ředitel-
ka Charity Valašská Bystřice a  Farní charity 
Rožnov p. Radhoštěm. Kromě těchto pěti žen 
a  mužů Rada Zlínského kraje rovněž udělí 
zvláštní ocenění dalším dvěma pracovníkům 
za  mimořádný přínos a  inovativní přístup 
v  oblasti sociálních služeb. Jedná se o  paní 
Šárku Dořičákovou z organizace Podané ruce 
a  Mgr.  Ivo Vojtka, ředitele Sociálních služeb 
města Kroměříže.  (hm)

Uznání pro pracovníky 
v sociálních službách 
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rozhovor

Bude pro školní rok 2011/2012 přijímat uchazeče o studium 
následujících studijních oborů:

      79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium) 
      79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté studium)
      79-41-K/41  Gymnázium (tělesná výchova)
      79-41-K/41  Gymnázium se sportovní přípravou
Uchazeče o studium zveme na Dny otevřených dveří, které 
proběhnou ve dnech 8. 12. 2010 a 3. 2. 2011. Pro zájemce o studium 
bude organizován bezplatný přípravný kurz k přijímacím zkouškám. 

Škola nabízí: 

Další informace získáte na Dnech otevřených dveří.

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

Tel. 577 007 444   |   E-mail: gym@gjszlin.cz   |   www.gjszlin.cz   |   náměstí T. G. Masaryka 2734–9, 760 01 Zlín

možnost výuky geografie a základů společenských věd 
v angličtině, dějepisu a geografie ve francouzštině, 

v rámci výuky přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám 
(Cambridgeské zkoušky, Zertifikat Deutsch, DELF),  

specializovanou výuku moderních informačních technologií 
a počítačové grafiky (program Adobe Photoshop a další),

zahraniční výměnné a poznávací pobyty pro studenty.

inzerat-gjszlin-2010-okno-do-kraje.indd   1 10.11.2010   16:40:06

inzerce

Po  únoru 1948 jste byl ve  Zlíně zatčen, 
mučen, odsouzen k  šesti letům těžkého 
žaláře. Čím jste se znelíbil komunistické-
mu režimu? Neříkal jste si někdy, že by 
bylo lepší stát se více nenápadným, unik-
nout pozornosti StB a přežít na svobodě?
Angažoval jsem se ve straně lidové, byl jsem 
členem Orla. Vedl jsem náboženský život. Vi-
děli ve  mně osobnost, která se jim nelíbila. 
Byl jsem nominovaný i na kandidáta na po-
slance, ale z  toho pak sešlo. Několikrát mě 
oslovili, abych vstoupil do KSČ, a  já jsem to 
odmítl. Řekl jsem jim: Pánové, kdybych měl 
jít k  vám, musel bych si vyrvat srdce a  dát 
si na  jeho místo nějaké jiné. Nikdy mne ale 
nenapadlo stáhnout se. Žil jsem si po svém 
a nelituji toho.

Věnoval jste se hodně sportu. Jen ve vol-
ném čase, nebo i profesionálně?
Profesionálně znamená za prachy. Ale tehdy 
se za prachy neběhalo. Dělal jsem sport čis-
tě pro sport. SK Baťa nebo Orel mi zaplati-
ly cestovné a to bylo všechno. Živil jsem se 
tehdy jako učitel němčiny. Ale dosahoval 
jsem ve  sportu dobrých výkonů, takže se 

pak na mne lidé dívali spíše jako na nějaké-
ho závodníka než na učitele. Času jsem spor-
tu věnoval hodně. Když jsem trénoval Emila 
Zátopka, tak jsme běhali téměř každý den.

Pomohla vám dobrá fyzická kondice pře-
žít pracovní tábory? Vděčíte jí i za svůj vy-
soký věk?
Jsem v  rukou Božích. Jestli Pán Bůh chtěl, 
abych se dožil 96 let, tak jsem se jich dožil, ne 
proto, že jsem dělal sport. Ale sport byl urči-
tý prostředek k otužování těla, což mi v kri-
minále pomohlo. Byl jsem odsouzen na šest 
let. Zažil jsem při vyšetřování bití i  mučení 
elektrickým proudem. V  jáchymovské kob-
ce a po každodenních vyšetřovačkách jsem 
byl úplně zdecimovaný a dostal jsem tyfus. 
Zhroutil jsem se. Dali mě do trestnice v Kar-
lových Varech. Tři týdny jsem o  sobě nevě-
děl, chodili se na  mě celou dobu dívat, jak 
umírám a jestli už nejsem mrtvý. Pak jsem se 
ale najednou probral a žil jsem dál. Netrvalo 
to dlouho a šel jsem zase do dolů.

Splnil politický vývoj u nás po roce 1989 
vaše představy a  přání? Nebo jste také 
z něčeho rozčarovaný?

Po celou dobu až do roku 1989 jsem byl v je-
jich moci. Pořád mě sledovali, žil jsem pod 
určitým napětím, v tísni. Téměř nic jsem z té 
doby neměl. Po  roce 1989 se to všechno 
změnilo. Ale myslel jsem si, že se bude si-
tuace měnit k lepšímu rychleji. Jde to velmi 
pomalu. Zdá se mi, že se svět nějak divně 
vyvíjí. Svět se sice po materiální stránce zdo-
konaluje, ale morálně se nevyvíjí. Prosazuje 
se taková světskost. Čekal jsem, že se u nás 
po  roce 1989 morální stránka života zlepší, 
ale to se nestalo. Skoro bych řekl, že se dnes 
všechno dělá jen pro peníze. Přitom řada lidí 
je na tom hodně špatně.

Co byste vzkázal generaci nynějších mla-
dých lidí, kteří už minulý režim osobně 
nezažili a odmalička vyrůstali v demokra-
tické zemi?  
Současná mládež neprošla takovými těžký-
mi zkouškami a hrůzami, jaké jsme zažili my. 
Ocitla se hned ve svobodné éře, tak toho vy-
užívá. Mladí lidé by se měli více snažit o zís-
kání moudrosti, a  ne se soustřeďovat jen 
na prožitky, které prospívají pouze tělu. 

Vojtěch Cekota

Jan Haluza: Mladí lidé, hledejte moudrost! 

JUDr. Jan Haluza

 ▪ Žije se svou manželkou Věrou v Pozlovicích.

 ▪Narodil se v roce 1914 ve Šternově, dnešním 
Újezdu u Brna. 

 ▪ V  roce 1939 promoval na  právnické fakultě 
v Brně.

 ▪Od  mládí se intenzivně věnoval sportu, vy-
bojoval mnoho mistrovských titulů. Běhal 
za  Atletický klub Baťa Zlín, stal se trenérem 
olympionika Emila Zátopka.

 ▪ Ve  Zlíně byl po  únoru 1948 zatčen, mučen 
ve  věznici v  Uherském Hradišti, odsouzen 
k šesti letům těžkého žaláře

 ▪ 28. října 2010 mu prezident Václav Klaus pro-
půjčil Řád T. G. Masaryka II. třídy za vynikající 
zásluhy o rozvoj demokracie, humanity a lid-
ská práva.Jan Haluza, nositel Řádu T. G. Masaryka II. třídy.    Foto: Ivo Hercik
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kulturaVánoční čas v muzeích
Zlínský kraj – Muzea v našem kraji nabízejí ši-
rokou paletu předvánočních akcí a aktivit. Slo-
vácké muzeum v Uherském Hradišti připravi-
lo prezentaci výroby drobných rukodělných 
předmětů s  možností jejich nákupu. Zhoto-
vování drobných zvykoslovných předmětů si 
mohou zájemci vyzkoušet od 20. do 22. pro-
since v čase od 9 do 12 a od 12.30 do 16 hodin 
v  Dětském ateliéru a  v  Ondřejském sále Ga-
lerie Slováckého muzea. Na  programu bude 
zdobení perníků, výroba panenek z  kukuřič-
ného šustí, výroba keramických zvonečků, 
vánočních přáníček nebo pečení tradičního 
vizovického pečiva.
Muzeum Kroměřížska uskuteční ve svých pro-
storách dvě různorodé vánoční dílny. V první  
dílně 11. prosince od 9 do 12 a od 13 do 16 ho-
din se budou vyrábět skleněná sněžítka. Vyro-
bit si vlastní vánoční dekorace nebo drobné 
vánoční dárky umožní druhá vánoční dílna 
18. prosince od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. 
Ve výstavní síni Portál bude do  6. ledna k vi-
dění velký mechanický betlém pana Lindušky. 

V  hlavním výstavním sále Muzea jihový-
chodní Moravy ve  Zlíně mohou návštěvníci 
zhlédnout do  2. ledna výstavu ,,Stromečku, 
rozsviť se“. Výstava zachycuje vývoj vánoční 
zdobnosti, proměny vánočního stromku spo-
lu s vánočními ozdobami. Součástí výstavy je 
interaktivní program v malém výstavním sále 
– vánoční strom přání, na který si mohou ná-
vštěvníci zavěšovat svá vánoční přání. Kromě 
toho ve  spojovací chodbě probíhá výstava, 
jež prostřednictvím textů, fotografií a obrazo-
vých příloh přiblíží jednotlivá zvykoslovná té-
mata související s obdobím adventu a Vánoc.
Zámecké adventní kouzlení – tradiční akce 
Muzea regionu Valašsko na zámku ve Vsetíně -  
se uskuteční třetí adventní neděli 12. prosince 
od 14 do 18 hodin. Na programu je jarmark ru-
kodělných výrobků s předváděním tradičních 
řemesel, vánoční dílny nebo vánoční věštění. 
Po celou dobu bude hrát a zpívat kapela Da-
reband. Zároveň bude v expozici muzea nově 
otevřena národopisná expozice ,,Od kolébky 
po rakev“.  (rf )

 ▪ Začaly přípravy Nového zlínského salonu
Zlín – Další ročník Nového zlínského salo-
nu, který pořádá Krajská galerie výtvarného 
umění ve  Zlíně, se uskuteční v  termínu od 
3. května do 28. srpna 2011. Jeho dějištěm se 
stane 32. budova bývalého baťovského areá-
lu. Nový zlínský salon je hodnotící přehlídka 
výtvarného umění. Přestože do zahájení jeho 
šestého ročníku zbývá ještě půl roku, přípravy 
jsou v  plném proudu. „Dáváme dohromady 
odbornou porotu. Budou ji tvořit mladí uměl-
ci nebo ti, kteří se jimi zabývají. Hlavním téma-
tem salonu bude to, jak se mladí umělci dívají 
na ty starší,“ uvedl Václav Mílek, ředitel Krajské 
galerie výtvarného umění ve Zlíně. Předpoklá-
dá se, že se přehlídky zúčastní více než stovka 
umělců. Jednou z podmínek je, aby každý byl 
starší třiceti let.  Nový zlínský salon navazuje 
na tradici baťovských Zlínských salonů.

 ▪ Divadlo zkouší megahit Splašené nůžky
Zlín – Městské divadlo ve  Zlíně představí
4. prosince novou komedii s  detektivní zá-
pletkou z  prostředí kadeřnického salonu 
Splašené nůžky. Pro Studio Z  ji připravuje 
režisér Jakub Nvota. „Splašené nůžky Paula 
Pörtnera jsou divácký megahit, ve kterém je 
rozhovor mezi hledištěm a jevištěm doveden 
do krajnosti, kdy se diváci stávají spoluakté-
ry inscenace,“ přiblížil umělecký šéf divadla 
Petr Veselý. Hru napsal německý autor Paul 
Pörtner původně jako psychodrama. Teprve 
Američané Bruce Jordan a Bobby Lohrmann 
ji přepsali do  žánru bláznivé detektivní ko-
medie. Jako kadeřnice Barbara Marková vy-
stoupí Michaela Doleželová, zákazníka Ma-
těje Veverku ztvární Pavel Vacek, Antonína 
Řezníčka překvapivě Gustav Řezníček, ob-
chodníka se starožitnostmi Jan Leflík. 

 ▪ Antonín Bajaja získal státní cenu
Zlín – Státní cenu za literaturu získal za svůj 
poslední román Na  krásné modré Dřevnici 
zlínský spisovatel Antonín Bajaja. Nositeli 
Státní ceny za literaturu se před ním stali na-
příklad Zdeněk Rotrekl, Ludvík Vaculík, Milan 
Kundera, Vladimír Körner, Květa Legátková. 
Román Na krásné modré Dřevnici, který vy-
šel v nakladatelství Host v roce 2009, je sty-
lizován jako výběr z dopisů sestře Janě, s níž 
autor prožíval dětství. Texty, které do krásné 
modré Dřevnice vložil, občas připomenou 
papírové loďky. Antonín Bajaja absolvoval 
Vysokou zemědělskou školu v Brně, pracoval 
původně jako zootechnik a laborant v země-
dělství. Později působil jako rozhlasový re-
daktor. Od roku 1996 vedl semináře tvůrčího 
psaní na  Univerzitě Palackého v  Olomouci 
a na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

Předvádění tradičních řemesel v Muzeu regionu Valašsko.    Foto: M. Ošťádal

Luhačovice, Praha – Už pojedenácté v řadě 
za sebou vystoupil letos 28. října Dívčí saxo-
fonový orchestr z Luhačovic ve Španělském 
sále Pražského hradu na recepci ke státnímu 
svátku a předávání státních vyznamenání. Na 
Hradě zahrálo 24 dívek (saxofon) a dva chlapci 
(bicí a elektrofonické varhany). „Je to pro nás 
obrovská čest a velké zadostiučinění za naše 
dlouhodobé úsilí,“ řekl dirigent orchestru Vla-
dimír Schlimbach. On sám se věnuje práci se 
saxofonovým orchestrem už 42 let. V tomto 
hudebním tělese hrají především dívky. Nej-
dříve na sopránové zobcové flétny, později 
přecházejí na saxofony. Orchestrem jich pro-
šlo už několik generací. Hrají na festivalech, 
výstavách, kolonádách i ambasádách, vystu-
povaly již v 16 zemích, nechyběly ani v Lu-
cemburku při slavnosti související se vstupem 
Česka do Evropské unie.  (vc)

Atraktivní Buchlov
Východní Morava – Královský hrad Buchlov 
je osmou turisticky nejatraktivnější tuzem-
skou nabídkou. Vyplynulo to z výsledků sou-
těže Ceny Kudy z nudy 2010, kterou vyhlásila 
Agentura CzechTourism, provozovatel portálu 
www.kudyznudy.cz. Celkem se do soutěže za-
pojilo 11 tisíc lidí, kteří odevzdali více než 62 
tisíc hlasů. Buchlov obsadil první místo v  tu-
ristickém regionu Východní Morava. Druhý 
skončil na  Východní Moravě skanzen v  Rož-
nově pod Radhoštěm, v jeho případě šlo o tip 
samotných hlasujících. Východní Morava se 
prosadila i  v  kategorii Akce roku 2010, a  to 
zásluhou vlčnovské Jízdy králů, která obsadi-
la čtvrté místo. Výrazného úspěchu dosáhla 
Páteřní cyklostezka u  Baťova kanálu; stala se 
držitelem Ceny redakce portálu Kudy z nudy 
2010. Její členové ocenili, že nabízí nevšed-
ní kombinaci plavby na  lodi a  cykloturistiky 
a také to, že navazuje na síť Moravských vinař-
ských stezek.  (vm)

Saxofonistky zahrály 
na Pražském hradě

Okno do kraje / prosinec 2010  strana 11



inzerceinzerce

VÝROBA PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN, STĚN A DVEŘÍ

HS PORTÁLY - ZDVIŽNĚ POSUVNÉ BEZBARIEROVÉ DVEŘE

VÝROBA PLA

HSHS

Adresa U Olšavy 428, Uherský Brod, 
E-mail montplast@oknamontplast.cz
Tel. 572 635 969, 731 494 094 www.oknamontplast.cz

NAKUPUJTE
U ČESKÉHO
VÝROBCE

NOVINKA 

ROKU 2010
ZELENÁ ÚSPORÁM

Odborný dodavatel

tipy na výlet

Firmy stále častěji začínají nabízet exkurze 
do  svých výrobních prostor, některé z  nich 
zřizují i vlastní muzea či připravují vzdělávací 
projekty pro děti. Zde vám nabízíme výběr 
z toho, co je k dispozici ve Zlínském kraji.

Kovosteel
Firma, která působí v oblasti výkupu a zpraco-
vání odpadů, je na trhu od  roku 1998. Sídlo 
společnosti je ve  Starém Městě, kde také fir-
ma realizovala pozoruhodný projekt – areál 
proměnila na atraktivní centrum pro návštěv-
níky, kterým není lhostejné životní prostředí 
a  chtějí se dozvědět více o  třídění odpadu, 
nakládání s ním a podobně. Při exkurzi se tak 
každý zájemce může seznámit s  moderním 
zpracováním odpadů. Projekt je zaměřen také 
na  děti – areálem jezdí vyhlídkový vláček, 
k dispozici je rozhledna nazvaná Maják Šrotík, 

zahrada s možností odpočinku či pirátská loď. 
Exkurze firma nabízí ve všední dny pro skupi-
ny od 15 do 45 osob. Přesný termín je nutné 
domluvit dva týdny předem. Kromě toho na-
bízí Kovosteel rovněž programy pro školy. Více 
informací na www.kovosteel.cz.

Pivovar Janáček 
Pivovar Janáček z  Uherského Brodu je jedi-
ným z tradičních pivovarů na území Zlínského 
kraje, který přežil ekonomickou transformaci 
v 90. letech. Dnes se řadí k ekonomicky silným 
a stabilním firmám s tradicí od roku 1895, kdy 
začal v Brodě vařit pivo František B. Janáček. 
Pivovar nabízí dvě možnosti, jak si prohléd-
nout výrobní prostory. Tou nejsnazší je virtu-
ální prohlídka. Přímo na  svých stránkách má 
firma umístěnu novinku – aplikaci, prostřed-
nictvím které se lze rozhlédnout po  celém 
pivovaru: od půdy přes varnu až po zahradu. 
Daleko atraktivnější je ale samozřejmě ex-
kurze. Ty firma nabízí ve  všední dny od  8.00 
do  14.00. Minimální počet účastníků je 10, 
maximální pak 40. Termíny prohlídky je nutné 
domluvit alespoň týden dopředu. Více infor-
mací naleznete na  www.pivovar-janacek.cz 
v sekci Exkurze.

Rudolf Jelínek
Velmi širokou nabídkou pro veřejnost dispo-
nuje společnost Rudolf Jelínek z Vizovic. Fir-

ma, která je největším výrobcem ovocných 
destilátů v České republice, má tradici saha-
jící až do roku 1894. Pro návštěvníky společ-
nost vybudovala ve  svém areálu Distillery 
Land. Hlavním smyslem projektu je přiblížení 
tradice a  umění přeměny ovocných plodů 
v  kvalitní destiláty. Exkurzní trasa zahrnuje 
návštěvnické centrum s podnikovou prodej-
nou, kinosál, pěstitelskou pálenici, muzeum 
palírenství, expozici whisky, provoz egalizace 
s obřími dřevěnými sudy, stáčírnu a degustač-
ní místnost. Možné je absolvovat i odbornou 
exkurzi, která je oproti standardní verzi rozší-
řena o návštěvu rektifikace (velké podnikové 
pálenice). Rovněž vizovický výrobce destilátů 
nabízí virtuální prohlídky pomocí internetové 
aplikace na svých stránkách. 
Exkurze, které je vždy nutno objednávat 
předem, můžete absolvovat ve  všední dny 
od 8.00 do 16.00 a v sobotu od 8.00 do 11.00. 
Více informací na www.rjelinek.cz v sekci Dis-
tillery Land.

Obuvnické muzeum
Obuvnické muzeum ve  Zlíně sice není fi-
remním, nicméně nabízí mimo jiné ucele-
ný pohled na  produkci obuvi pod značkou 
Baťa v letech 1894 až 1945. Muzeum se na-
chází ve  vstupu do  průmyslového areálu. 
Prostřednictvím více než tisíce exponátů 
seznámí návštěvníky s  historií i  současností 
obouvání, vývojem výroby obuvi a  dějinami 
ševcovského řemesla. Nejstarší originály po-
cházejí z konce 16. století. V době od listopa-
du do března je otevřeno od úterý do pátku 
od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00. 
Více na www.muzeum-zlin.cz v sekci Obuv-
nické muzeum.

Kovosteel Staré Město

Pivovar Janáček

Rudolf Jelínek
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Na turnaji startovalo osm týmů.     Foto: archiv

sport

Zlín hostil turnaj pro 
handicapované
Zlín – Zlín hostil už IV. ročník mezinárodního 
turnaje ve sjednocené kopané. Vítězem akce 
nazvané Zlínský pohár 2010 se stala Kopřiv-
nice, domácí výběr vybojoval třetí příčku. 
Celkem se turnaje zúčastnilo osm týmů, po-
řadatelem byly Dětský domov, Základní škola 
speciální a Praktická škola Zlín, Sdružení přá-
tel dětského domova a  speciálních škol Zlín 
a SK Duha Zlín. 
Týmy ve  sjednocené kopané společně tvo-
ří hráči s  mentálním postižením a  bez han-
dicapu. Cílem turnaje je mimo jiné vytvořit 
prostřednictvím sportu přirozený prostor pro 
setkávání handicapovaných s  většinou spo-
lečností. Záštitu nad turnajem, největším své-
ho druhu v tuzemsku, převzal krajský radní Jo-
sef Slovák. Ten předal i Cenu Fair Play, kterou 
získala Iveta Bitomská z  Města Albrechtice. 
Turnaj zaštítil rovněž předseda Českomorav-
ského fotbalového svazu Ivan Hašek.
Pořadí turnaje: 1. Kopřivnice, 2. Ostrava, 
3. Zlín, 4. Město Albrechtice, 5. Trenčín, 6. Háje 
u Duchcova, 7. Černovice, 8. Bystré.  (red)

Kunovice – Softbalistky Snails Kunovice si 
v příští sezoně poprvé v historii zahrají extrali-
gu. Postup do elitní soutěže jim zajistilo druhé 
místo ve  druhé lize. Vítěz finále, Joudrs Praha 
B, totiž do  extraligy postoupit nemohl, proto-
že v ní už účinkuje klubový A tým. Po úspěchu 
Šnečic se Kunovice zařadily k pouhým třem od-
dílům v ČR (Eagles Praha, Tempo Praha a Plzeň), 
které mají v nejvyšších soutěžích družstva žen 
i  mužů. „Jsme hrdí na  to, že jsme se vyrovnali 
našemu týmu chlapů. Už nejsme ti horší v od-
díle. Postoupili jsme do extraligy po zásluze, což 
uznali i naši soupeři,“ prozradil trenér žen Snails 
Pavel Křivák. Do extraligy, která startuje v dub-
nu, vstoupí Šnečice s pokorou. Za cíl si daly pře-
devším záchranu a sbírání zkušeností.  (gh)

Šnečice postoupily

Dárek k výročí: finále SP v kolové
Zlín, Otrokovice – Kolová ve  Zlíně letos sla-
ví již 55 let existence. K významnému výročí 
si nadělila hned několik dárků. Dvojice Jan 
Krejčí, Martin Struhař vybojovala pro Sokol 
Zlín-Prštné návrat do  extraligy, 4. prosince 
pak bude tělovýchovná jednota pořadatelem 
finále Světového poháru.
Krejčí se Struhařem vyhráli první ligu s obrov-
skou převahou. V konečném účtování soutě-
že měli na druhý Spartak Přerov a třetí Primu 
Nezamyslice náskok 16 bodů. Do  nejvyšší 
soutěže se klub vrací po roční pauze. Vyhra-
ná první liga je ale pouze jedním z výrazných 
sportovních počinů zlínských sokolů v  této 
sezoně. „Byl následován postupem našeho 
druhého mužského týmu do první ligy. V žá-
cích jsme na republikovém mistrovství získali 
stříbro a bronz,“ uvedl klubový trenér Ladislav 
Navrátil. Získání pořadatelství finále Světové-
ho poháru lze bezesporu zařadit mezi mimo-
řádné úspěchy. Vrchol této soutěže má totiž 
pravidelně ještě vyšší úroveň než mistrovství 
světa. Na něm totiž smí startovat pouze nej-
lepší tým z každé zúčastněné země, zatímco 
ve finále Světového poháru se představí de-

vět nejlepších celků, které si postup vybojo-
valy během osmi turnajů. Letos je na startov-
ní listině doplní pořadatelský Zlín, zastoupený 
dvojicí Krejčí, Struhař. „K získání pořadatelství 
nám pomohlo to, že máme v  tomto směru 
zkušenosti. S úspěchem jsme už třeba zorga-
nizovali mistrovství Evropy juniorů nebo Ev-
ropský pohár v kolové. Vliv mělo i  to, že náš 
klub slaví tak významné výročí,“ prozradil je-
den z pořadatelů Miloš Urbanec.
Dějištěm turnaje, ve kterém se představí týmy 
z Německa, Rakouska, Švýcarska a České re-
publiky, bude sportovní hala v Otrokovicích. 
Záštitu nad akcí převzal hejtman Stanislav 
Mišák. Program začne v  deset hodin, finálo-
vý blok poté odstartuje v 18.00. Týmy budou 
rozlosované do dvou skupin po pěti účastní-
cích, o  prvenství se na  závěr utkají vítězové 
skupin, týmy na dalších příčkách si to rozda-
jí o  konečná umístění. „Budeme považovat 
za  výborný výsledek, když se naše družstvo 
dostane do bojů o páté nebo i sedmé místo. 
V každém případě nabere v soubojích se svě-
tovou elitou obrovské zkušenosti,“ nepochy-
buje Urbanec. (gh)

 ▪ Valaši brali medaile
Valašsko – Výrazným úspěchem závodníků 
z  Valašska skončil 32. ročník Velké ceny Opa-
vy v  benchpressu. Kategorii mužů ovládl Petr 
Bolf z  Rožnova pod Radhoštěm, hned za  ním 
skončil Adam Švehla, silák ze Vsetína. Dařilo se 
i v kategorii žen a to zásluhou Jany Mikušové 
z Valašského Meziříčí, která brala třetí místo.  

 ▪ Valoušek vyhrál Setkání mistrů
Otrokovice – Letošní mistr ČR v  rallye, Pavel 
Valoušek z  Otrokovic, dokázal vyhrát Setká-
ní mistrů na  okruhu v  Sosnové. Ve  finále byl 
závodník Škoda Delimax Teamu rychlejší než 
vítěz předchozích dvou ročníků, plzeňský Vác-
lav Pech na produkčním voze mitsubishi. 

 ▪ Zlínská házená slaví významné jubileum
Zlín – Zlínská házená letos slaví 90 roků 
existence. Oddíl vznikl na  přelomu let 1920 
a 1921, akce připomínající jeho vznik tak bu-
dou pokračovat i v příštím roce. „Letos se nám 
podařilo v  rámci oslav uspořádat ve  Zlíně 
turnaj mužských reprezentací a  také kvalifi-
kační utkání mužů mezi Českou republikou 
a Řeckem,“ upozornil sekretář oddílu a trenér 
zlínských házenkářů Oldřich Dvořák. Klub ješ-
tě plánuje připomenout výročí svého vzniku 
uspořádáním výstavy, na kterých byla k vidění 
řada historických dokumentů. „Bude toho ale 
ještě více,“ ujistil Dvořák. V současnosti je HC 
Zlín jedním z  mála tuzemských oddílů, které 

zachovaly mužskou i  ženskou složku. Házen-
káři dosud účinkovali v nejvyšší soutěži 41 se-
zon a vybojovali jeden mistrovský titul (1960). 
Ženy absolvovaly mezi elitou 34 ročníků a zís-
kaly pět titulů (1974, 1977, 1995, 1996 a 2005).

 ▪ Vsetín na postup nedosáhl
Vsetín – Nohejbalistům NK Climax Vsetín těs-
ně unikl postup do nejvyšší soutěže. Drama-
tickou barážovou sérii s Děčínem prohráli 1:2, 
když v rozhodujícím třetím utkání soupeř vyu-
žil výhodu domácího prostředí. 
Přestože skončili krůček od  postupu do  nej-
vyšší soutěže, mají Vsetínští za sebou nejlepší 
sezonu v  historii klubu, protože dokázali vy-
hrát první ligu. 
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Co mají
polymery, farmacie,
materiály a životní
prostředí
společného?

Odborníci
pro tyto oblasti
rostou ve Zlíně!

Polymerní materiály a technologie
Medicínské a farmaceutické materiály
Materiálové inženýrství
Inženýrství ochrany životního prostředí

Ve školním roce 2011/2012 otevíráme tyto 
bakalářské obory a zaměření:

Fakulta technologická,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
studijní program Chemie a technologie materiálů

podrobnosti o přijímacím řízení: 
www.prijimacky.ft.utb.cz
více na www.chtm.utb.cz
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Příloha magazínu Okno do kraje
Zlínský kraj úředně vznikl 1. ledna 
2000, první volby do krajského zastu-
pitelstva se uskutečnily téhož roku 
v  listopadu. Zřízení krajů jako vyšších 
samosprávných územních celků je 
součástí procesu postupné reformy 
veřejné správy. Zlínský kraj, vymezený 
plochami okresů Kroměříž, Uherské 
Hradiště, Vsetín a  Zlín, ale není jen 
územním celkem. Jde o samosprávné 
území, jehož představitelé jsou vole-
ni. Svým zvolením přebírají odpověd-
nost za  fungování systému v  mno-
ha oblastech – kraje totiž disponují 
rozsáhlým majetkem, který je nutné 
udržovat a rozvíjet. Jde o stovky kilo-
metrů silnic, zdravotnická, školská či 
sociální zařízení a  podobně. Činnost 
Zlínského kraje tak zasahuje do živo-
ta každého z nás.
Když kraje vznikly, několik let se po-
týkaly s  tím, že územní působnost 
mnoha institucí nerespektovala nové 
uspořádání. Vše se ale postupně do-
stává do správných kolejí – posledním 

příkladem budiž zřízení krajského 
policejního ředitelství ve  Zlíně, které 
vzniklo v letošním roce. Respektování 
hranic kraje je navíc patrné i  u  sou-
kromých subjektů, například u větši-
ny firem či médií. Spojení čtyř regi-
onů do  jednoho většího se tak nyní, 
s  odstupem času, jeví jako správný 
a  logický krok. Kraje se staly přiroze-
ným partnerem obcí na  svém území. 
Některé z nich, Zlínský kraj nevyjímaje, 
jdou ještě dál. Pro obce, ale i jiné sub-
jekty, vypisují dotační tituly, podporují 
nejrůznější aktivity a  oceňují zásluhy 
svých obyvatel. Z  krajského rozpočtu 
tak bylo za uplynulých deset let pod-
pořeno několik tisíc projektů. Po záslu-
ze byly oceněny stovky osobností. To 
vše přispívá k tomu, že mnoho lidí se 
již s krajským uspořádáním zcela zto-
tožnilo a Zlínský kraj vzali za svůj.
Na  následujících stránkách Vám na-
bízíme mimo jiné pohled do  historie 
dnešního Zlínského kraje a  vzpomín-
ku na to, za jakých okolností vznikal. 
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V  krajině mezi Chřiby a  Bílými Karpaty byl už 
ve 12. století samostatný správní obvod s cen-
trem ve  Spytihněvi. V  následujícím století se 
správní centrum přeneslo na  hrad Brumov. 
Později, v 17. - 19. století, mělo roli správního 
centra město Uherské Hradiště; působnost 
Hradišťského kraje byla ukončena roku 1850. 
Ruku v  ruce s  dynamickým rozvojem Zlína 
ve  20. století získávalo toto město postavení 
nového centra: v letech 1949 – 1960 bylo síd-
lem samostatného Zlínského kraje a  stejnou 
úlohu má od roku 2000.
Možná si málokdo uvědomí, že v trojúhelníku 
Spytihněv – Uherské Hradiště – Zlín můžeme 
v  průběhu osmi set let vysledovat, jakou roli 
postupně hrála správní centra zdejšího území. 
Leccos víc se o  tom lze dočíst v  nové knížce, 
která vychází pod názvem Putování časem 
Zlínským krajem. Právě ji vydává Zlínský kraj 
a  nabízí zde občanům celkový pohled na  mi-
nulost i současnost území. Dvousetstránkovou 
publikaci autorsky připravili Helena Mráčková, 
Zdeněk Pokluda a Josef Ruszelák. Publikace je 
rozčleněna do dvanácti tematických kapitol. 
„Počátkem 16. století byly na Moravě vymeze-
ny obvody pro speciální správní činnosti, pře-
devším v oblasti bezpečnosti (pronásledování 
provinilců apod.) a vojenství - podle zemského 
zřízení byl roku 1516 vymezen mezi jinými také 
obvod mezi Dřevnicí, Moravou a uherskou hra-
nicí a  jako hejtmani zde byli ustanoveni pan 
Jan z Kunovic a rytíř Heřman z Vojslavic,“ píše 
mj. historik Zdeněk Pokluda v kapitole o správ-
ním vývoji. V dalších kapitolách se čtenář dozví 
mnoho zajímavého o minulosti území: o osíd-
lení krajiny, způsobu hospodaření, vzdělávání, 
sociální a zdravotní péči, vývoji kulturních zaří-
zení, o způsobu trávení volného času. Jsou zde 
alespoň letmo připomenuty nejstarší nálezy 
z  pravěku, někoho zaujme přehled klášterů 
a  řeholních komunit, vývoj lidnatosti zdejších 
měst, města nebo osady, kde byly nejstarší 
manufaktury a  továrny, v  přehledné tabulce 
se tu zachycuje výstavba železniční sítě v ob-

dobí 1841 - 1937. Na jiném místě se lze dočíst 
o gymnáziích v 17. – 19. století a také o zřizo-
vání moderních středoškolských ústavů v  19. 
– 20. století, své místo v knížce má připomínka 
olympionika L. Váchy.
Nejnovější vývoj, dobu uplynulých deseti let, 
popisují texty o  tom, jak krajská samospráva, 
v návaznosti na minulost, pečuje o svěřené úze-
mí. Stručně se tu představují důležitější inves-
tice ve  zdravotnictví, školství, dopravě, čtenář 
dále najde přehled národních kulturních pamá-
tek nebo nejnavštěvovanějších tradičních akcí. 
Připomenuty jsou změny ploch lesů a zeměděl-
ské půdy i málo známé charakteristiky lesní fau-
ny apod. „Tyto informace přibližují naše území 
za dobu desetiletého působení dnešní krajské 
samosprávy. Její orgány podrobně zachycuje 
příloha se seznamy členů rady a zastupitelstva; 
k  ní je přiřazena též charakteristika krajských 
symbolů,“ říká Helena Mráčková z  tiskového 
oddělení krajského úřadu. 
Texty i přílohy jsou provázeny početnou obra-
zovou dokumentací.  

O obcích
Ve Zlínském kraji se nachází celkem 305 
obcí, které jsou základními územními jed-
notkami. Mezi těmito obcemi najdeme 30 
měst a šest městysů. 

Nejstarší a nejmladší obec
Nejstarší zmínka dokládající osídlení na 
území kraje pochází z roku 1046 a týká 
se dnešní obce Spytihněv. Obě nejmladší 
obce Zlínského kraje mají své názvy odvo-
zené od ženského jména Karolína. Obec 
Karolín byla založena roku 1822. Počátky 
obce Karolinka sahají ke vzniku sklářské 
huti v roce 1862. Roku 1949 se místní část 
Karolinina Huť oddělila od Nového Hro-
zenkova a v roce 1998 získala obec Karolin-
ka statut města.

Geografická nej
Nejnižší bod ve výšce zhruba 170 m n. m. 
na území kraje se nachází v katastru měs-
ta Uherský Ostroh ležícího na březích řeky 
Moravy. Nejvyšší bod v kraji – hora Čertův 
Mlýn s výškou 1206 m n. m. – leží na hra-
nici s Moravskoslezským krajem v katastru 

obce Prostřední Bečva. Nejseverněji polo-
ženou obcí v regionu je Lešná na Vsetínsku. 
Na hranicích se Slovenskem najdeme obec 
nejjižnější – Strání – i obec nejvýchodnější 
– Velké Karlovice. Geograficky nejzápad-
nější jsou turistům známé Koryčany. Mezi 
obcemi jsou i značné rozdíly v rozloze, kte-
rou zabírá jejich katastr. Obec s nejmenší 

rozlohou je Horní Lapač (80 hektarů), více 
než stonásobnou plochu má naopak obec 
Velké Karlovice – 8 079 hektarů.

Demografická nej
V Hostějově žilo loni pouze 31 obyvatel, 
nejlidnatější obec v kraji Strání pak měla ke 
stejnému datu 3 642 obyvatel.

Brumovský hrad byl svého času správním centrem.    Foto: Ivo Hercik

Hostějov

Velké Karlovice
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Symboly kraje
Symboly Zlínského kraje jsou znak a 
vlajka, dále pak značka. Zlínský kraj má 
rovněž insignii v podobě hejtmanského 
řetězu, který jej nosí zpravidla při mimo-
řádných událostech politického, spole-
čenského či kulturního významu. 

Znak a vlajka
Autorem obrazové předlohy znaku je Mi-
roslav Pavlů. Obrazová předloha a její di-
gitalizace byly uskutečněny v roce 2001. 
Podobu znaku a vlajky Zlínského kraje 
schválilo na svém zasedání Zastupitel-
stvo Zlínského kraje v září 2001. Oficiál-
ní dekret byl Václavem Klausem předán  
21. ledna 2002. V modro-zlatě čtvrceném 
štítu je v prvním poli moravská orlice a ve 
druhém poli postavená zavřená modrá 
kniha se stříbrnou ořízkou a zlatým pat-
riarším křížem na deskách. Ve třetím poli 
se kříží sekery (valašky) na černých topůr-
kách přeložené položenou modrou radli-
cí a převýšené modrým vinným hroznem. 
Ve čtvrtém poli je zlatá osmihrotá hvězda. 

První pole se zemským znakem odkazuje 
na příslušnost Zlínska k Moravě. Druhé 
pole pak připomíná, že na území kraje le-
želo jádro Velkomoravské říše spjaté s pů-
sobením věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. 
Třetí pole poukazuje na přírodní a kultur-
ní rozmanitost oblasti, neboť kraj slučuje 
díl hornatého Valašska, část úrodné Hané 
i vinorodý region Slovácka. Hvězda v po-
sledním poli byla převzata ze znaku měs-
ta Zlína. 

Značka
Základním prvkem symbolu je geomet-
rický útvar – čtverec. Symbol se skládá ze 
čtyř čtverců, jež jsou uspořádány do tvaru 

písmene Z, počet čtverců (čtyři) upomíná 
na počet regionů Zlínského kraje (Kro-
měřížsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko 
a Zlínsko). Celkové pojetí je inspirováno 
kubickými tvary zlínské funkcionalistické 
architektury, typickou jednoduchostí a 
smyslem pro maximální využití prostoru.

Jak funguje 
Zlínský kraj
Zlínský kraj je samosprávným územním celkem. 
To znamená, že o složení nejvyššího orgánu, 
tedy zastupitelstva, rozhodují občané v kraj-
ských volbách konaných standardně jednou 
za čtyři roky. Politickou reprezentace kraje pak 
dále tvoří rada a hejtman. Krajský úřad pak re-
alizuje jednotlivé kroky, o nichž rozhodlo zastu-
pitelstvo (případně rada či hejtman).

Zastupitelstvo Zlínského kraje
Zastupitelstvo Zlínského kraje je nejvyšším or-
gánem samosprávy. Má 45 členů a je voleno na 
čtyřleté funkční období. Členové následně volí 
ze svého středu devítičlennou radu kraje. Zastu-
pitelstvo zasedá minimálně jednou za tři měsí-
ce a jeho jednání jsou veřejná. Zastupitelstvu je 
ze zákona vyhrazeno například předkládat ná-
vrhy zákonů Poslanecké sněmovně, předkládat 
návrhy Ústavnímu soudu na zrušení právních 
předpisů, vydávat obecně závazné vyhlášky 
kraje, koordinovat rozvoj územního obvodu, 
schvalovat programy rozvoje, zajišťovat jejich 
realizaci, schvalovat koncepce rozvoje cestovní-
ho ruchu na území kraje, stanovit rozsah základ-
ní dopravní obslužnosti pro území kraje, rozho-
dovat o mezinárodní spolupráci, schvalovat 
rozpočet kraje a závěrečný účet kraje, zřizovat a 
rušit příspěvkové organizace, zakládat obchod-
ní společnosti, zřizovat výbory a podobně.

Rada Zlínského kraje
Je výkonný orgán kraje v oblasti samostatné 
působnosti. Rada připravuje návrhy a podkla-
dy pro jednání zastupitelstva, je jí vyhrazeno 
zabezpečovat a kontrolovat hospodaření podle 
schváleného rozpočtu, jmenovat a odvolávat 
vedoucí odborů, zřizovat komise rady, vydávat 
nařízení kraje, rozhodovat o některých majet-
koprávních úkonech atd. Rada Zlínského kraje 
má 9 členů (zvolených zastupitelstvem) a tvoří 
ji: hejtman, náměstci hejtmana a členové rady. 
Každý člen rady má svěřeno zabezpečování 

konkrétních úkolů v jednotlivých oblastech. 
Schůze rady jsou dle zákona neveřejné.

Hejtman Zlínského kraje
Hejtman zastupuje kraj navenek. Úkony, kte-
ré vyžadují schválení zastupitelstva, případně 
rady, může hejtman provést jen po jejich před-
chozím schválení. Hejtman jmenuje a odvolává 
ředitele krajského úřadu (se souhlasem minist-
ra vnitra), zřizuje na základě zmocnění v zákoně 
zvláštní orgány, odpovídá za informování obča-
nů o činnosti kraje a podobně. Hejtman svolává 
a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva a rady.

Krajský úřad Zlínského kraje
Krajský úřad Zlínského kraje plní úkoly v samo-
statné působnosti, které mu uloží rada a zastu-
pitelstvo, pomáhá v činnosti výborům zastupi-
telstva a komisím rady. V přenesené působnosti 
úřad vykonává činnosti vyplývající z právních 
předpisů na jednotlivých úsecích veřejné sprá-
vy.  V jeho čele stojí ředitel, jenž je za plnění úko-
lů krajským úřadem odpovědný hejtmanovi.

Nejvyšším orgánem kraje je zastupitelstvo.    Foto: Petr Zákutný

Vlajka Zlínského kraje.   Foto: Petr Zákutný
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Zlínský kraj má vytvořen vícestupňový sys-
tém záslužných vyznamenání. Nejvýznam-
nější je záslužné vyznamenání I. stupně, 
které uděluje krajská rada za mimořádné 
zásluhy. Záslužné vyznamenání II. stupně 
má podobu bronzové stolní medaile s ná-
pisem „Za zásluhy o Zlínský kraj“ a hejtman 
ji uděluje za aktivní a dlouhodobou činnost 
nebo za aktivity přispívající k rozvoji a pro-
pagaci kraje. Pamětní medailí pak hejtman 
oceňuje vybrané jednotlivce při jiných vý-
znamných příležitostech.

Mimo systém záslužných vyznamenání 
zpravidla kraj uděluje i další ocenění, mezi 
něž patří například:
 cena PRO AMICIS MUSAE za přínos v kul-
turní oblasti

 ocenění Lidová stavba Zlínského kraje
 ocenění nejlepších sportovců roku v an-
ketě Sportovec Zlínského kraje 

 ocenění v soutěži Stavba roku Zlínského 
kraje 

 Cena Salvator za mimořádný čin v oblasti 
ochrany zdraví, majetku a bezpečnosti 
obyvatel regionu 

 ocenění nejoblíbenějších učitelů v anke-
tě Zlatý Ámos

 ocenění pedagogických pracovníků 
 ocenění žáků středních škol za mimořád-
né úspěchy v mimoškolní činnosti 

 ocenění dobrovolníků za dlouholetou 
práci s mládeží

 ocenění v soutěži Vesnice roku

Foto: Toast Images

V  roce 2002 se kraj začal prostřednictvím své 
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje 
(ŘSZK) starat o  silnice II. a  III. třídy. Ve  správě 
ŘSZK je 574 kilometrů silnic II. třídy a 1199 kilo-

metrů silnic III. třídy. K těmto silnicím patří také 
712 mostů o celkové délce 7,8 kilometru.
Na  krajských silnicích bylo realizováno 162 
investičních staveb, z  toho bylo 45 nově vy-
budovaných mostů a  117 staveb zahrnuje 
výstavbu, modernizace nebo rekonstrukce 
silničních úseků.
Zatímco v  roce 2003 bylo 444 kilometrů vo-
zovek v havarijním stavu, v roce 2010 je v této 
kategorii o  104 km méně. V  roce 2001 byla 
na krajských silnicích jedna okružní křižovatka, 
v roce 2010 je jich 15.
Od roku 2002 do roku 2010 byly do silniční sítě 
vloženy finanční prostředky z  rozpočtu kraje, 
státu i  fondů EU ve  výši dosahující téměř 6,5 
miliardy korun. Větší polovinu z toho předsta-
vují investice (3,33 miliardy korun) a 3,091 mili-
ardy korun činí provozní prostředky.
Mezi největší investice patří rekonstrukce mos-
tu přes Moravu v  Kroměříži za  52,8 milionu 
korun, oprava mostu na zlínském sídlišti Jižní 
Svahy za 51,5 milionu korun, výstavba mostu 
přes Dřevnici ve Zlíně-Malenovicích za 47 mili-
onů korun. Směrová úprava a rekonstrukce sil-
nice mezi obcemi Březolupy a Bílovice stála asi 
74 milionů korun, rekonstrukce silnice z Dolní 
Lhoty do Luhačovic přišla na 85 milionů. 

Kraj se stará o 1 773 kilometrů silnic  

Nejvýznamnější investiční akce
Od  svého vzniku realizoval Zlínský kraj až 
do  současnosti přes 800 investičních akcí, 
do  nichž byly z  krajského rozpočtu vloženy 
přibližně dvě miliardy korun. 
Nejvíce investic se uskutečnilo v oblasti škol-
ství (290 rekonstrukcí, modernizací, oprav 
a  podobně), 187 v  dopravě, 147 ve  zdravot-
nictví, 114 v sociálních službách, 62 v kultuře 
a pět investičních projektů se týkalo majetku 
krajského úřadu.

Vybrané investiční akce:
 Dostavba a komplexní modernizace objektů 

Gymnázia Lesní čtvrti ve Zlíně
 Výstavba sportovní haly v  Gymnáziu a  Ob-

chodní akademii ve Valašských Kloboukách 
  Přístavba Tauferovy SOŠ veterinární Kroměříž
 Výstavba nového dvoupodlažního infekč-

ního a plicního pavilonu v Krajské nemocnici 
Tomáše Bati
 Rekonstrukce objektu sociální péče pro do-

spělé na Velehradě (Vicentinum)
 Otevření moderního onkologického centra 

v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně
 Vybudování středisek zdravotnické záchran-

né služby ve  Zlíně, Valašském Meziříčí,  Uher-
ském Brodě a Bystřici pod Hostýnem
 Přestavba porodnicko-gynekologického od-

dělení v uherskohradišťské nemocnici
 Rekonstrukce Domova pro seniory v Rožno-

vě pod Radhoštěm 
 Vybudování specializovaného centra sociál-

ních služeb v Domově důchodců v Kvasicích
 Modernizace Domova důchodců v Lukově
 Rekonstrukce objektu v areálu bývalých ka-

sáren v Uherském Hradišti a v Kroměříži
 Záchrana chátrajícího Baťova mrakodrapu

 Stavební úpravy atria zámku ve Vsetíně
 Přeměna Památníku Velké Moravy v moderní 

interaktivní muzeum
 Vytvoření archeologicko-historické expozice 

v Muzeu Kroměřížska
 Penzion pro seniory v Uherském Ostrohu

V  současnosti Zlínský kraj pokračuje v  budo-
vání strategické průmyslové zóny v Holešově, 
pracuje na  vytvoření Krajského kulturního 
centra v části bývalého továrního areálu ve Zlí-
ně a kromě toho je investorem dalších 37 roz-
pracovaných akcí.

Ocenění krajem

Penzion pro seniory v Uherském Ostrohu   Foto: Petr Zákutný

10 let kraje

Rekonstruovaná silnice u Bílovic.   Foto: ŘSZK

Záslužné vyznamenání II. stupně a pamětní medaile

Záslužné vyznamenání I. stupně
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ExpoWin® dobře radí: „Vyměňte si okna co 
nejdříve, začněte jednat teď hned!“

„BUĎ POZDĚJI A DRAZE, NEBO TEĎ A LEVNĚ!“

www.expowin.cz

STÁLE PLATÍ OKNA ZDARMA NEBO ZA „PÁR KORUN“. 
ŽÁDOSTI O ZÍSKÁNÍ DOTACE SE PŘIJÍMAJÍ 

OD 1. ÚNORA 2011. PROTO NEVÁHEJTE A JEDNEJTE IHNED!

VÍTE, ŽE …
… máte stále možnost získat dotaci na výměnu oken a zateplení?
… ke dni 1.11.2010 je podáno 68 000 žádostí? 
… příjem žádostí o získání dotací pokračuje od 1. února 2011?
… díky dotaci můžete získat zpět až 100 % Vaší investice

do výměny oken?
… ExpoWin Vám pomůže se zpracováním projektu, s vyřízením 

dotace a s vypsáním žádostí?
… zpracování projektu na dotace trvá 3 až 6 týdnů?
… se můžete vyhnout stresu a frontám?
… máte jednat hned nebo propásnete i druhé kolo dotací?

Příklad z úspěšně podaných projektů programu ZÚ:
RD JALUBÍ: Vytápěná plocha domu je 238m2. Návrh opatření: 
Výměna oken a vstupních dveří za plastová, Uw<1,2 a zateplení půdy minerální vatou o Ureq 
= 0,16 W/m2K. Vyhodnocení: úspora tepla 32%. Cena výměny oken a dveří je 138 000 Kč. 
Cena zateplení půdy 45 000 Kč. DOTACE: 183 000 Kč. Zákazník vynaložil 183000 Kč a dosta-
ne zpět také 183 000 Kč! PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE I ZATEPLENÍ PŮDY MÁ ZDARMA! 

ZELENÁ
ÚSPORÁM

únor 2011

po út st čt pá so n

1 2 3 4 5

7 8 9 10 11 12

14 15 16 17 18 19

21 22 23 24 25 26

28

Uherské Hradiště
Dvořákova 1210

Tel.: 734 446 018
E-mail:uh@expowin.cz

Zlín
Gahurova 5265

Tel.: 775 397 678
E-mail: info@expowin.cz

Kroměříž
Křižná 169

Tel.: 737 951 242
E-mail: kromeriz@expowin.cz

„Přišel jsem, viděl jsem, vyřídil jsem dotaci.“
Pomůžeme Vám zařídit úvěr i zateplení.

Připravte si projekt 

na odevzdání již nyní!

ZIMNÍ SLEVA 
AŽ 50%*

*sleva dle objemu zakázky a typů oken
akci uzavíráme 23.12.2010.

Zavolejte nám na tel. číslo 775 397 678 
a domluvte si návštěvu technika ZDARMA.

Přeje všem svým obchodním přátelům příjemné 
proži�  svátků vánočních, hodně zdraví, štěs�  

a mnoho úspěchů v novém roce 2011

Srdečně Vám � mto 
děkujeme 

za spolupráci 
a přízeň v roce 2010 

www.klimastav.cz

Toto vysoce 

funkční oblečení

je vyrobené tak,

aby vám bylo 

při pohybu 

pohodlné

a měli jste 

příjemný

 pocit komfortu. 

                             
                          ODLO VÁŠEŇ PRO SPORT

Váš prodejce oblečení ODLO EURO CAR Zlín s.r.o.
Bartošova čtvrť 4097, 760 01 Zlín, E-mail: odlo@eurocarzlin.cz

www.eurocarzlin.cz 



Polistopadový vývoj směřoval
k obnovení samostatnosti kraje

Po  obnovení demokracie v  roce 1989 se po-
stupně začaly prosazovat snahy o  obnovení 
a  posílení identity zdejšího kraje. Přestože 
Ústava z roku 1993 stanovila budoucí územní 
členění republiky, vláda reformu neustále od-
kládala. 
Teprve 23. října 1997 přijal Parlament České 
republiky zákon o  vytvoření čtrnácti krajů, 
mezi nimi také kraje Zlínského, zahrnujícího 
okresy Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kromě-
říž. Datum 1. ledna 2000, kdy ústavní zákon 
nabyl účinnosti, znamenalo formální počátek 
existence nových krajů. Konkrétnější podobu 
a způsob jejich fungování vymezila teprve le-
gislativa přijatá na jaře 2000.

Roky 2000 až 2004
První volby do  krajských zastupitelstev se 
uskutečnily v  listopadu 2000. Ve  Zlínském 
kraji se jich zúčastnilo 36 procent voličů, kteří 
rozhodli, že v pětačtyřicetičlenném zastupitel-
stvu připadne 15 křesel členům tzv. Čtyřkoali-
ce (zahrnující KDU-ČSL, Unii Svobody, Občan-
skou demokratickou alianci a Demokratickou 
unii), 9 křesel obsadila Občanská demokratic-
ká strana (ODS), 8 mandátů získala Komunis-
tická strana Čech a Moravy (KSČM), 7 mandátů 
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) a 6 
křesel Zlínské hnutí nezávislých (ZHN). 
Prvním krajským hejtmanem byl 21. prosince 
2000 zvolen křesťanský demokrat František 
Slavík, který od voličů získal 5 921 preferenč-
ních hlasů. 
K datu 31. prosince 2002 byly definitivně zru-
šeny okresní úřady, čímž na  kraj přešla řada 
dalších kompetencí. 
Dlouhodobá reforma veřejné správy dospěla 
do nového stadia: krajské orgány začaly napl-

no pracovat jako jeden z článků samosprávné-
ho působení. Faktická činnost krajů byla také 
důležitým předpokladem pro vstup České 
republiky do  Evropské unie, pro niž je typic-
ké samosprávné členění uvnitř většiny evrop-
ských států. 
V  průběhu prvního volebního období kraj-
ské samosprávy se formovaly základy nové 
územně samosprávné jednotky. Kraj přebíral 
kompetence k  výkonu mnoha oblastí strate-
gicky důležitých pro život v regionu a často se 
potýkal s nedostatkem finančních prostředků. 
Na  hektické období začátků vzpomíná prv-

ní krajský hejtman František Slavík: „Bylo by 
dobré připomenout, co se opomenulo ze 
strany těch, kdo dali krajům možnost vzniku. 
Úplně na samém počátku nebylo vůbec jasné, 
jak mají kraje začít prakticky fungovat, jak se 

Organizace kraje
Zlínský kraj není pouze samostatný a su-
verénní region, nýbrž je to také rozsáhlá 
veřejnoprávní korporace, která vlastní 
majetek v  řádu desítek miliard korun 
a  ten spravuje prostřednictvím svých or-
ganizací i  obchodních společností. Lze 
říci, že Zlínský kraj řídí či zajišťuje chod 
života ve  všech jeho oblastech. Skupina 
Zlínského kraje je tak největším zaměst-
navatelem v  regionu. Významnou roli 
v systému regionální samosprávy sehrává 
krajský úřad, který se svými 466 pracovní-
ky poskytuje orgánům samosprávy, tedy 
radě a zastupitelstvu, odborný servis pro 
jejich rozhodování a  současně vykonává 
v  přenesené působnosti činnost stát-
ní správy. Dále je zde síť příspěvkových 
organizací a  obchodních společností, 
jejichž personální zajištění patří rovněž 
do  kompetencí Zlínského kraje coby zři-
zovatele či zakladatele. 
V  následujícím přehledu uvádíme počet 
pracovníků v jednotlivých oblastech.

Příspěvkové organizace
Kultura – celkem 245 pracovníků
(krajská knihovna, krajská galerie, čtyři 
muzea, Hvězdárna Valašské Meziříčí)
Zdravotnictví – celkem 394 pracovníků
(Zdravotnická záchranná služba ZK, Dět-
ské centrum Zlín, Kojenecký ústav a  DD 
Val. Meziříčí)
Doprava – celkem 46 pracovníků
(Ředitelství silnic Zlínského kraje)
Sociální služby – celkem 1 737 pracovníků
(sociální služby, domovy pro seniory, do-
movy pro osoby se zdravotním postiže-
ním, domovy s chráněným bydlením)
Školství – celkem 5 018 pracovníků
(třední školy, konzervatoř, speciální ma-
teřské, základní a střední školy, dětské do-
movy, domovy mládeže, plavecké školy)

Společnosti s ručením omezeným
celkem 329 pracovníků
čtyři Správy a údržby silnic
Školní hospodářství
Regionální podpůrný zdroj
Koordinátor veřejné dopravy ZK
Technologické inovační centrum

Akciové společnosti
celkem 4 653 pracovníků
čtyři krajské nemocnice
Industry Servis ZK
Obchodní centrum Zlín

Obecně prospěšné společnosti
celkem 108 pracovníků
Energetická agentura Zlínského kraje
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
Filharmonie Bohuslava Martinů

Stav k 30. 6. 2010, aktuální údaje mohou 
být mírně odlišné.

10 let kraje

František Slavík
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mají například uzavírat smlouvy, takže některé 
smlouvy vznikaly pouze ústně. Kraje se vyvíje-
ly skutečně z nuly a začaly se formovat v době, 
kdy ještě existovaly okresy. Podle mého názo-
ru to mohlo být připraveno podrobněji a lépe. 
Každopádně se všechny překážky postupně 
podařilo překonat.“ 
Na  sklonku roku 2004 došlo k  sestěhování 
všech stávajících detašovaných pracovišť kraj-
ského úřadu do  zlínského Baťova mrakodra-
pu, který byl jako významná kulturní památka 
kompletně zrekonstruován pro účel sídla kraj-
ského a finančního úřadu. 
Otázka financování krajů se stabilizovala až 
v  roce 2005, kdy byl konečně přijat zákon 
o  rozpočtovém určení daní, který krajům ga-
rantoval významnější podíl na  daňových vý-
nosech. 
Finanční perspektiva nebývalých rozměrů 
se také kraji otevřela díky možnosti čerpat 
finanční prostředky z evropských zdrojů, pře-
devším strukturálních fondů.

Roky 2004 až 2008
V listopadu 2004 se uskutečnily druhé krajské 
volby. Zúčastnilo se jich 30,6 procent voličů, 
kteří rozhodli, že mandáty si v krajském zastu-
pitelstvu rozdělí tyto strany: ODS (16), KDU-
ČSL (11), KSČM (8), ČSSD (7) a nové uskupení 
ED+NSK (Evropští demokraté + Nezávislí sta-
rostové pro kraj), kteří získali 3 křesla. 
Druhým krajským hejtmanem byl zvolen ob-

čanský demokrat Libor Lukáš, který od voličů 
získal 3 980 preferenčních hlasů. 
Pro volební etapu 2004 – 2008 bylo charakte-
ristické nastartování mechanismů, které kraji 
umožnily čerpat pro své rozvojové záměry 
nemalé peníze z  evropské pokladny. Krajský 
úřad začal pracovat v  již stabilizovaných po-
měrech. 
„Před deseti lety jsem si připadal jako v pohra-
ničí, tedy na  pomezí mezi Českou a  Sloven-
skou republikou, což je samozřejmě geogra-
ficky pravda. Ale z hlediska vlivu se Zlínský kraj 
dostal za tu dobu mnohem více do povědomí 
v naší zemi, a to díky projektům, které jsme při-

pravovali a snažili se je prosadit či zrealizovat. 
Namátkou bych chtěl připomenout obrovské 
úsilí a snažení všech politiků napříč politickým 
spektrem při řešení dopravní nedostupnosti 
našeho území. Snažili jsme se také vylepšit 
mnohdy zanedbanou školskou, kulturní, soci-
ální a zdravotnickou infrastrukturu, jejíž tech-
nická úroveň má velký vliv na pohodu života 
všech našich obyvatel,“ hodnotí význam vzni-
ku kraje z  dnešního pohledu v  pořadí druhý 
hejtman Zlínského kraje Libor Lukáš.

Od roku 2008 dosud
V  říjnu roku 2008 se konaly již třetí krajské 
volby, k  nimž se dostavilo 41,7 procent voli-
čů. Většinu mandátů v  zastupitelstvu získala 
ČSSD (18), dále ODS (11), KDU-ČSL pak obsa-
dila 6 křesel, KSČM 5 křesel a Starostové a Ne-
závislí pro Zlínský kraj 5 křesel. Hejtmanem 
byl zvolen sociální demokrat MVDr. Stanislav 
Mišák, který obdržel celkem12 718 preferenč-
ních hlasů. 
 Na  období počátků Zlínského kraje dnes 
vzpomíná takto: „Zlínský kraj měl na  jednu 
stranu výhodu v tom, jací lidé tady žijí a  jaké 
aktivity se uskutečňují v  oblasti podnikání.  
Na druhé straně zde však doznívaly negativní 
dopady rozdělení státu. Kraj vznikl v době, kdy 
tady byly hranice a  socioekonomické vztahy 
se Slovenskem tím byly silně potlačené. Kraj 
tedy dostal do  vínku určitou nevýhodu, kdy 
ekonomika a  konkurenceschopnost území 
šla dolů a bylo potřebné tento trend zastavit 
a  vrátit zpátky,“ hodnotí hejtman Stanislav 
Mišák a dodává: „Krajská samospráva je dnes 
blíž ke  konkrétním problémům regionu a  to 
se projevilo převrácením trendu rozvoje kra-
je na vzestupný a prorůstový, protože jsme si 
popsali silné a  slabé stránky a  určili cíle. Do-
konce jsme byli Akademií věd České republiky 
vyhodnoceni jako nejdynamičtěji se rozvíjející 
ze všech krajů. V tom spatřuji velká pozitiva.“
 
(Čerpáno z knihy Putování časem Zlínským kra-
jem a z časopisu ZVUK – léto 2010 – rozhovor  
Heleny Mráčkové s třemi krajskými hejtmany)

Čísla a fakta
Zlínský kraj se rozkládá ve východní části 
České republiky a zaujímá strategickou 
polohu v centru Evropy. Hraničí se třemi 
moravskými regiony (Moravskoslezským, 
Olomouckým a Jihomoravským), jihový-
chodní okraj tvoří státní hranice se Slo-
venskou republikou.

 Demografie
Rozloha.....................3 964 km2

Počet obyvatel.......590 527
Hustota osídlení...149 obyvatel na km2

Okresy........................Kroměříž,
  Uherské Hradiště,
  Vsetín
  Zlín
Počet obcí................305
  (z toho 1 statutární  
  město, 29 měst
  a 6 městysů)

Počet obcí 
s rozšířenou působností..........13
(Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kromě-
říž, Luhačovice, Otrokovice, Rožnov pod 
Radhoštěm, Uherský Brod, Uherské Hra-
diště, Valašské Klobouky, Valašské Meziří-
čí, Vizovice, Vsetín, Zlín)

Počet obcí s pověřeným 
obecním úřadem..........................25
(Bojkovice, Brumov-Bylnice, Bystřice pod 
Hostýnem, Holešov, Horní Lideč, Hulín, 
Chropyně, Karolinka, Koryčany, Kroměříž, 
Luhačovice, Morkovice-Slížany, Napajedla, 
Otrokovice, Rožnov pod Radhoštěm, Slavi-
čín, Staré Město, Uherské Hradiště, Uherský 
Brod, Uherský Ostroh, Valašské Klobouky, 
Valašské Meziříčí, Vizovice, Vsetín, Zlín)

 Příroda
Chráněné krajinné oblasti...........2
(CHKO Bílé Karpaty, CHKO Beskydy)
 Maloplošná chráněná území.....168
(celková plocha činí 2 067 hektarů; spa-
dají sem i dvě národní přírodní památky a 
šest národních přírodních rezervací)

 Zemědělství
Zemědělská půda.......................194 564 ha
    z toho orná půda.......................124 396 ha
    z toho zahrady............................9 891 ha
    z toho ovocné sady...................2 962 ha
    z toho vinice................................987 ha

 Doprava
Délka silnic a dálnic....................2 138 km
    z toho dálniční síť (D1, R55)....30 km
Délka železnice.............................358 km

Přehled je sestaven z aktuálních údajů, pře-
sto nemusejí přesně odrážet současný stav. 
V případě údajů o silniční síti jsou již započí-
tány i úseky D1 a R55, které budou zprovoz-
něny v prosinci.  

10 let kraje

Libor Lukáš

Stanislav Mišák
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Kroměřížsko

4. 12. Loukov 
Mikulášská besídka pro 
děti
Obec Loukov srdečně zve 
děti a jejich rodiče na Mi-
kulášskou besídku. Kulturní 
dům.
www.vychodni-morava.cz

4. 12. Holešov
Vánoční trhy s kulturním 
programem
Tradiční vánoční jarmark 
s prodejem řemeslných 
výrobků, tradičních i klasic-
kých produktů, občerstvení. 
Náměstí Dr. E. Beneše.
www.holesov.info

12. 12. Hulín
Pekelná pohádka
Veselá pohádka plná krásné 
hudby a dřevěných tesaných 
loutek. Kulturní klub, od 
14.30.
www.kkhulin.cz

Uherskohradišťsko

1. 12. Bojkovice
Mikulášské předvádění 
řemesel  
Výroba slaměných ozdob, 
zdobení perníků, adventní 
věnce, možnost zakoupení 
produktů. Městský úřad Boj-
kovice od 8.00 do 13.00.
www.bojkovice.cz

3. – 5. 12. Uherské Hradiště
XV. seminář britského 
filmu: John Lennon
Při příležitosti nedožitých 
70. narozenin a současně 
30letého výročí jeho úmrtí 
představí seminář prostřed-
nictvím filmů, přednášek a 
besed. Kino Reduta, kino Mír.
www.britskyseminar.cz

18. 12. Hluk
Vánoční koncert dechové-
ho orchestru Kosenka
Přijďte se naladit na Vánoce. 
Sportovní hala Hluk od 
19.30.
www.ostrozsko.cz

24. 12.  Uherský Brod
Vánoční koncert Olšavy 
v klášterním kostele
Koncert cimbálové muziky.
www.uherske-hradiste.cz

26. 12. Ostrožská Nová Ves
Živý betlém
Vystoupí Folklorní soubor 
Novovešťan a všechny sou-
bory působící v Ostrožské 
Nové Vsi. 
www.onves.cz

Vsetínsko

1. 12.  Vsetín 
Jasoň – koncert slovenské 
folkové skupiny ze Sklen-
ných Teplic
Akce je vhodná pro všechny 
věkové kategorie, občerstve-
ní zajištěno.
KIC Vsetín od 19.00.
www.mestovsetin.cz

5. 12. Velké Karlovice 
Mikulášské odpoledne
Odpoledne pro děti na 
hotelu Galík ve Velkých 
Karlovicích.
www.slovacko.cz

11. 12. Rožnov pod Radhoš-
těm
Vánoční jarmark
Nabídka dárků tradičních 
řemeslníků s bohatým pro-
gramem, oživené expozice 
ve Valašské dědině, lidoví 
výrobci. 
Valašské muzeum v přírodě 
od 9.00.
www.vmp.cz

18. 12. Valašská Bystřice
Divadelní představení 
Okénko
Místní divadelní soubor 
Chaos uvede staropražskou 
veselohru Olgy Scheinpflu-
gové. Společenský dům u 
Pernických.
www.valasskabystrice.cz

Zlínsko

2. 12. Zlín
Autorské čtení  
v Alternativě s hostem
Předvánoční podvečer se 
zlínským spisovatelem 
Antonínem Bajajou. Hudební 
doprovod Zuzana Lapčíková. 
Alternativa, od 17.00.
www.zlin.eu

2. – 17. 12. Luhačovice
Výstava Betlémů
Galerie Elektra Luhačovice.
www.luhacovice.cz

11. 12.  Kaňovice
Vánoce na rolnické 
usedlosti
Kaňovice, rolnická usedlost, 
špýchary.
www.kanovice.cz

12. 12. Otrokovice
Koledy tří národů  
Koledy z Polska, Slovenska a 
Česka. Otrokovická beseda, 
od 16.00.
www.otrokovice.cz

17. 12. Březůvky
Živý Betlém
Pásmo koled u jesliček se 
svatou rodinou a anděly, 
kteří přijímají vánoční 
přání. Oslava je doplněna 
jarmarkem vánočních ozdob 
zhotovených žáky místní 
školy. Březůvky, víceúčelová 
budova.
www.brezuvky.cz

Baťův mrakodrap

Do 17. 12.   
Výstava Střední školy pedagogické 
a sociální Zlín 
Výstava dokumentující realizaci projektu Le-
onardo (konkrétně odbornou praxi osmnác-
ti žákyň školy v anglickém Plymouthu) a dal-
ší činnosti školy, 2. etáž (denně do 22.00)

1. 12. – 31. 12. 
FOTOSKLO 2010
Prezentace fotografií Střední uměleckoprů-
myslové školy sklářské ve Valašském Meziříčí, 
zachycující nejvýznamnější akce školy, např. 
reciproční výměnný pobyt na  mozaikářské 
škole v  italském Spilimbergu, výstavy a  pre-
zentace doma i  v  zahraničí a  mnoho dalších 
školních aktivit, 16. etáž (denně do 22.00)

6. 12. – 2. 1.   
Výstava k nedožitým devadesátým 
narozeninám Jiřího Hanzelky
Výstava fotografií z cest do Afriky, Jižní Ameri-
ky, Asie, Oceánie a Sovětského Svazu k nedo-
žitým devadesátým narozeninám Ing.  Jiřího 
Hanzelky. Výstavu připravily Klub H+Z Zlín 
a  Muzeum jihovýchodní Moravy ve  Zlíně,  
3. etáž (pracovní dny, 7.00-17.00) 

Stálé výstavy

Expozice 21 
Stálá prezentace o  historii Baťova mrakodra-
pu. Expozice je umístěna ve 2. etáži a přístup-
ná je denně vždy do 22.00.

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťov-
ského koncernu o  vedoucích pracovnících 
firmy ve  30. a  40. letech 20. století (pracovní 
dny, 7.00-17.00).

Uvedený program je volně přístupný.

Návštěvníci budovy mohou využít denně slu-
žeb kavárny na terase (10.00-22.00) a restau-
race ve 3. etáži ( po–pá 11.00-13.30).

Přehled akcí je platný k 10. listopadu. Případné 
změny po tomto datu jsou vyhrazeny.

kalendář akcí

strana 22 Okno do kraje / prosinec 2010
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Klidnou předvánoční atmosféru
si vychutnáte právě u nás

Příjemné prostředí a skvělé akce ve středu města

Zlín, Kvítková 4352 (u parkovacího domu, vedle OD Baťa)  I  www.oczlin.eu

Afrika ve Zlíně!

Každá 5. káva ZDARMA!
Africké bubny

v Epupa Café  5. 12. 2010
od 15:00 do 17:00

Nekuřácká kavárna

za nákup

nad 200,-Kč dostává 

každý zákazník

milý dárek

Otevřeno denně
od 7:30 do 22:00.   

 Těšíme se
na Vaši návštěvu

Domácí řeznictví
v centru města

 
Ochutnejte: 

Akce Kuřecí prsní mls
99,-kč /kg

www.kr-zlinsky.cz 
www.vychodni-morava.cz 
www.oknodokraje.cz

Výhodné podmínky
nízký úrok – RPSN 7,9 %  I  žádné poplatky  I  žádné skryté náklady

Jednoduchá smlouva
jednoduchý text smlouvy  I  žádné směnky  I  žádná rozhodčí doložka

Jednoduché čerpání
prostředky na libovolný účel  I  bez doložení příjmů
neprokazujete použití  I  vstřícné projednání úvěru

Jednoduché splácení
platíte jen úrok  I  jistinu splácíte podle Vašich možností

Dobrý klient,
konečně jednoduchý úvěr.

Konec obav z úvěru.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí Míru 186, 760 01 Zlín, pokladní hodiny: po - pá 8 - 18 hodin, e-mail: dobryklient@mpu.cz

Dobrý klient je jednoduchý úvěr s nízkou úrokovou
sazbou 7,9 %, určený pro vlastníky obytných nemovitostí.

Úvěr je poskytován v rozsahu 100.000 - 5.000.000 Kč
do výše 50 % hodnoty nemovitosti na dobu 6 měsíců – 5 let.

Více informací na www.mpu.cz, nebo volejte 800 678 678.

náměstí 

pla

M
í Míru 186, 760 01 Zlín, pokladní h

V

ěstí 

úrok

7,9 %
p.a.

Doporučujeme

Valašský mikulášský jarmek
3. až 5. 12.  2010 – Valašské Klobouky

www.jarmek.cz


