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Pomoc proti rakovině. Lineární urychlovač sloužící k ozařování lidí trpících onkologickým onemoc-
něním zahájil činnost v Holešově. V soukromém zdravotnickém zařízení tam naleznou pomoc desítky 
pacientů denně. Pořízení přístroje a zařízení budovy přišlo na zhruba šedesát milionů korun.

Opět zazářili. Nejlepší z dvou set padesáti nominovaných na Cenu Alfréda Radoka se letos stala insce-
nace Donaha!, se kterou úspěšně baví diváky  herci Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Prestižní 
ocenění převzali zástupci divadla v Praze koncem března.

Záchranáři dostali novou techniku. Moderní zařízení za zhruba dvaačtyřicet milionů korun dostali 
počátkem března profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Do stavu přiby-
la speciální auta, vozidlo s výsuvným žebřem i termokamera na vyhledávání zasypaných osob.

Nasadí sokoly. S nepříjemným přemnožením holubů bojuje radnice v Otrokovicích. Stále početnější 
hejna opeřenců tam obtěžují obyvatele a také znečišťují veřejná prostranství. Vedení města se proto 
rozhodlo koupit tři sokoly stěhovavé, kteří by měli počty holubů přirozenou cestou regulovat.

Ekologická energie. Solární panely pomůžou vytápění i ohřevu vody v Gymnáziu ve Valašských Klo-
boukách. Na střeše školského zařízení specializovaná fi rma nainstaluje zařízení v hodnotě asi čtyř milio-
nů korun. Pět procent peněz půjde ze státního rozpočtu, pětasedmdesát procent zaplatí Evropská unie 
a dvacet procent dotuje Zlínský kraj.

Děti mají naději. Další tři psi se cvičí pro potřeby nového Canisterapeutického centra (Canis) ve Zlíně. 
Čtyřnozí pomocníci pomáhají léčit postižené děti převážně po dětské mozkové obrně. Princip léčby 
spočívá v pozitivním vlivu psů na dětský organizmus. Centrum Canis je jediné ve Zlínském kraji.

Policie boduje. Mimořádných výsledků dosahují kriminalisté ze zlínského protidrogového oddělení. 
Za loňský rok dokázali polapit celkem 47 pachatelů a zařadili se tak na druhé místo na Moravě.

Záchranka posílila. Nová tři terénní vozidla rozšířila park krajské záchranné služby. Jde o automobily, 
které sice nejsou určeny k převozu pacientů, ale přijedou na místo mnohem dříve, než sanitka. Posádku 
tvoří řidič s lékařem, kteří před příjezdem sanitního vozu zajistí životní funkce zraněného.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané,
čas letošní zimy se konečně nachyluje a nás čekají, pevně v to věřím, 
prosluněné jarní dny. Čtyři měsíce mrazů a neustálého sněžení již vět-
šinu z nás unavují. „Děcka maju zmrzle kosti, saňkuju už jenom z povin-
nosti…,“ zpívá ve svém hitu Jarek Nohavica a myslím, že tím vyjadřuje 
náladu nás všech. I když na druhou stranu si vzpomeňme na to, jak my 
i naše děti bědujeme, když je celá zima na blátě.
Každopádně letošní čtyři extrémní mrazivé měsíce poukázaly na něko-
lik věcí, na něž jsme v uplynulých letech postupně zapomínali.
Na zimu je třeba se lépe připravit. Desítky zřícených střech nejsou 
náhodnými škodami, a to i přes skutečně silné sněhové srážky. Ve vel-

ké většině popadaly střechy těch objektů, jimž majitelé dlouhodobě nevěnovali patřičnou péči a zároveň 
nevyslyšeli varování hasičů o nutnosti odklidit sníh. Hasiči i Zlínský kraj za pomoci vojáků vyvinuli velké 
úsilí ve snaze v těch nejsložitějších případech pomáhat a rád bych všem na tomto místě poděkoval. Přesto 
si musíme uvědomit, že primární povinnost leží na každém z nás, tedy na vlastnících. O majetek je třeba 
se starat s péčí zodpovědných hospodářů. Doufám, že si to do budoucna všichni majitelé staveb znovu 
uvědomí.
Zima napáchala také obrovské škody na komunikacích, které jsou plné výtluků. Kvůli mrazům nebylo 
možné průběžně opravovat ani ty nejhorší úseky. O to více se situace zhoršovala. Jako Zlínský kraj teď 
urychleně hledáme nové a nové zdroje, abychom odstranili škody, které zima způsobila. Z rozpočtu 
jsme na zimní údržbu museli vynaložit mnohem více peněz, než v minulých letech, ty nám pochopitel-
ně budou chybět na současné opravy. Proto budeme muset hledat další prostředky. V podobné situaci 
jsou také obce, zejména ty nejmenší. Chápu složitou situaci, do níž se jejich starostové dostali. Pokud by 
podobné zimy trvaly i v dalších letech, navrhl bych podpůrné nástroje, které by měly obcím situaci ulehčit 
a případně jim i fi nančně pomoci.

Nyní se však společně těšme na jaro! 
Určitě nám dodá potřebnou energii pro letošní rok! 
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Libor Lukáš
Váš hejtman
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ZPRAVODAJSTVÍ

ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Ministr zahraničí přislíbil zachování 

současného stavu na hranicích 

Zlín – O udržení současné liberální situa-

ce na hranici se Slovenskem, zahraničních 

aktivitách Zlínského kraje a vývozu výrob-

ků regionálních zbrojovek do světa jednali 

v půlce března představitelé Zlínského kraje 

s ministrem zahraničí Cyrilem Svobodou. 

Ten byl už podruhé na návštěvě kraje.

„Ministr nás ujistil, že smlouva, která by 

měla zpřísnit pohyb na hranici se Sloven-

skem, zůstane zaparkována v parlamentu 

a nevstoupí v platnost. To je pro nás důležité, 

protože jakékoliv zpřísnění by zkomplikova-

lo život na hranici ve všech oblastech včetně 

rozvoje cestovního ruchu,“ řekl hejtman 

Libor Lukáš.

Strážníci v Kroměříži mají více práce

Kroměříž – Kroměřížská městská policie 

má rok od roku více práce. Strážníci řeší 

větší počty případů, absolvují více zásahů 

a také občané se na ně obracejí stále čas-

těji. Vyplývá to ze statistik, které Městská 

policie Kroměříž zveřejnila začátkem břez-

na. S počtem aktivit roste také hodnota 

uložených pokud. 

Městská policie v Kroměříži v uplynulém 

roce řešila více než dvacet tisíc událostí. 

„Nejčastěji šlo o dopravní přestupky, zjišťo-

vání totožnosti v souvislosti s osobami 

podezřelými z přestupku, svědky událostí 

a podobně, ale i o aktivity v rámci kontrol-

ní činnosti. V případě veřejného pořádku 

strážníci zaznamenali pokles o pětaosmde-

sát případů,“ poznamenal ředitel Městské 

policie Kroměříž Miloslav Skřebský. 

Kuriozní dohodu radnice plní dále

Valašské Meziříčí - Obyčejným rohlíkem 

musí radnice splatit do poloviny června  

dluh dědici místního sochaře Ambrože 

Špetíka. Nájemné v podobě jednoho kusu 

pečiva ročně si umělec vymínil před devíti 

lety, když městu na devadesát devět let 

pronajal vlastnoručně vyřezanou dřevěnou 

sošku Madony s Jezulátkem, uloženou ve 

výklenku na průčelí městské knihovny. 

„Peníze ztrácejí infl ací na hodnotě, rohlík 

nikoli,“ prohlásil tehdy autor s humorem 

sobě vlastním. Každý rok si pak při komorní 

slavnosti v knihovně symbolické nájemné 

vybíral. Loni na konci ledna, nedlouho po 

převzetí výroční ceny města, Ambrož Špe-

tík zemřel. Originální tradice však zůstane 

zachována. 

Dárci krve mohou jezdit zadarmo MHD 

Otrokovice - Dárci krve, kteří jsou držiteli 

Zlaté Jánského plakety za čtyřicet bez-

platných odběrů, obdrží zdarma na pět let 

celosíťovou roční jízdenku Městské hro-

madné dopravy Zlín – Otrokovice. Dárce 

kostní dřeně po odběru zvýhodní jízdenka 

po dobu tří let. 

„Zastupitelstvo pro rok 2006 schválilo 

v rozpočtu 125 tisíc korun na úhradu celo-

síťových jízdenek. Letos se to týká 78 opráv-

něných osob“, upřesnila místostarostka 

Otrokovic Radoslava Matuszková.

Sportovcem kraje 
je Roman Kresta
Zlín – Absolutním vítězem letošního ročníku anke-
ty Sportovec Zlínského kraje se stal automobilo-
vý závodník Roman Kresta. Sošku Zlínské Niké si 
odnesl ze slavnostního večera v městském divadle 
spolu s dalšími vítězi ve vypsaných kategoriích. 
„Roman Kresta dojel v loňském roce jako jediný 
Čech kompletní seriál mistrovství světa v rallye a 
nejen za tento úspěch mu právem patří Zlínská 
Niké a náš obdiv. Jeho sportovní úspěchy jsou 
silně nadregionální a jeho postupné zlepšování 
může být inspirativní pro všechny sportovce,“ řekl 
náměstek hejtmana Josef Slovák.
Novinkou ofi ciálního čtvrtého ročníku předávání 
cen, které moderoval Petr Vichnar, bylo udělení 

Petr Čajánek HC Hamé Zlín lední hokej

Silvie Galíková SK Rytmik Zlín sportovní aerobik

Petra Hánová SK Arnold club Otrokovice kulturistika, fi tness

Lucie Hrstková SK Dukla Liberec alpské lyžování

Roman Kresta BP Ford WRT rallye

Martin Málek AUTOKLUB v AČR Březolupy plochá dráha

Veronika Opravilová TJ Slovácká Slávia Uh. Hradiště volejbalový oddíl

Ludvík Písek TJ Sokol Zlín-Prštné kolová krasojízda

Martin Vráblík TJ Sokol Nový Hrozenkov oddíl lyžování

David Vyoral TJ Sokol Zlín sport. gymnastika

10 nejúspěšnějších (v abecedním pořadí)

Zlín - Mimořádnou příležitost 
zapojit se aktivně do podnika-
telského života mají od počátku 
března všechny ženy ve Zlínském 
kraji. Z iniciativy Moravské aso-
ciace podnikatelek a manažerek 
(MAPM) totiž vzniklo ve Zlíně Aso-
ciační centrum pro podnikatelky. 
Zde naleznou pomoc i podporu 
ženy, které chtějí začít podnikat 
v nejrůznějších oborech.
V centru naleznou pomoc napří-
klad ženy na mateřské dovolené, 
nezaměstnané, nebo i ty, které 
chtějí opustit zaměstnání a začít 

se realizovat ve vlastní fi rmě. 
„Klientka, která přijde do naše-
ho centra, například zájemkyně 
o vybudování kadeřnického salo-
nu, od nás obdrží veškeré infor-
mace týkající se legislativy, daňo-
vých zákonů. Probereme s ní její 
připravenost, kvalifi kaci, ale také 
například to, jestli má vhodné 
prostory pro svou činnost. Je mož-
né udělat i průzkum trhu tak, aby 
znala své možnosti a nechtěla si 
otevřít kadeřnictví tam, kde je jich 
už dostatek,“ dodala předsedkyně 
MAPM Mona Nechvátalová. (red)

MĚSTO UKLIDÍ SKAUTI

Vsetín - Jako každý rok, tak 
i letos uspořádají vsetínští 
skauti ve spolupráci s míst-
ními technickými službami 
akci nazvanou EKOHRA. Je-
jím cílem bude vyčistit město 
po dlouhé zimě od odpadků 
a zábavnou formou "hodit uli-
ce trochu do gala". 
Organizátoři předpokládají, 
že za příznivého počasí se jim 
během dvou hodin podaří 
naplnit, stejně jako předchá-
zející roky, minimálně jeden 
kontejner odpadu. „Po doho-
dě s technickými službami 
budeme mít přistaven také 
kontejner na plasty, takže 
odpad budeme zrovna třídit,“ 
poznamenala za organizátory 
Veronika Volková.  
Aktivity podobných organi-
zací vítají také zástupci města 
a technických služeb. „My 
sice můžeme město perfekt-
ně uklidit, ale opravdu ukli-
zené bude jen tehdy, když 
sami občané budou k čistotě 
aktivně přistupovat,“ myslí si 
ředitel technických služeb Jan 
Horsák. (red)

Ženy mohou snáze zakládat fi rmy

premiérové Ceny hejtmana Zlínského kraje. „Velmi 
rád jsem předal ocenění mladému zlínskému atletu 
Josefu Poláchovi. Poděkování za skvělou reprezen-
taci si ale zaslouží všichni aktivní sportovci ze Zlín-
ského kraje,“ uvedl hejtman Libor Lukáš.  (red)

Slavnostní galavečer.Slavnostní galavečer. foto: Petr Zákutný

Absolutní vítěz:
Roman Kresta – rallye, člen BP Ford WRT

Nejúspěšnější sportovní kolektiv:
SK JEREVAN Slavičín – sálová kopaná

Nejúspěšnější trenér:
Antonín Střelec – HC Zlín ženy, házená

Cena hejtmana Zlínského kraje:
Josef Polách – Atletický klub Zlín

Cena fair play:
Doc. PhDr. Ivan Trnovský – SKB Zlín, basketbal

Cena čtenářů INFOSERVIS a INFOCITY:
Igor Murín – HC Hamé Zlín, lední hokej

Uherské Hradiště - Do areálu býva-
lých kasáren v Uherském Hradišti 
se nastěhovala pobočka Univerzi-
ty Tomáše Bati (UTB).  „Studentům 
nabídneme studijní program Eko-
nomika a management, s baka-
lářskými studijními obory Infor-
mační logistika a Ekonomická a 
informační podpora krizového 
řízení. Studium je tříleté, prezenč-
ní, a absolvent získá titul bakalář 
ekonom,“ řekla  mluvčí UTB Jana 
Brázdilová.Výuku v Uherském 
Hradišti zahájí také Fakulta mul-

timediálních komunikací, a to 
ve studijním programu Výtvarná 
umění, specializace Atelier vizuál-
ní tvorby s bakalářským studijním 
oborem Multimédia a design. Stu-
dium je tříleté, prezenční. Absol-
vent získá titul bakalář umění.
V Uherském Hradišti dále vznik-
ne Centrum jazykové přípravy 
cizinců pro následné studium na 
UTB a na českých vysokých ško-
lách. Předpokládá se, že v něm 
bude studovat 100 zahraničních 
studentů. (red)

Univerzita se rozšířila na Slovácko
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TÉMA MĚSÍCE

JAK VYPADÁ LETOŠNÍ VELIKONOČNÍ TÝDEN

Poslední týden půstu se nazývá Pašijový, Svatý nebo Veliký. Hned po Květ-
né neděli začíná v domácnostech velký úklid a přípravy na velké svátky. 

10. 4. 2006
Pondělí - první den v týdnu před Velikonocemi se nazývá Modré pondělí  
- název je odvozen od látky, která se ten den vyvěšuje v kostele.

11. 4. 2006
Úterý se nazývá Šedivým. Je totiž bez zvláštních zvyků.

12. 4. 2006
Středě před Božím hodem se říká Sazometná. Tento den se vymetaly komí-
ny. Někde též nazývaná Škaredá středa. Lidé se neměli mračit, jinak by se 
škaredili každou středu v roce. Je to den, kdy Jidáš zradil Krista - škaredil 
na něj.

13. 4. 2006
Zelený čtvrtek. Název je zřejmě odvozen od zeleného mešního roucha, 
které se v tento den užívalo. Toho dne se měla jíst pouze zelená strava 
(špenát, kopřivy, různé druhy zelí), aby byl člověk celý rok zdravý. 

14. 4. 2006
Velký (Bolestný, Tichý) pátek  je dnem hlubokého smutku. V noci ze čtvrt-
ka na pátek byl Ježíš vyslýchán, v pátek pak odsouzen ke smrti na kříži 
a ukřižován. Nekonají se mše a při bohoslužbě se pouze čtou texty a zpěvy. 
V kostelech se upravuje"Boží hrob", předvádějí se pašijové hry. Prochází se 
křížová cesta na památku Ježíšova utrpení a bolesti. Tento den lidé vstávají 
před východem slunce, aby se omytím v potoce či řece uchránili nemocí 
a bolestí. Věřilo se, že se země otevírá, aby vydala poklady. Ten den se pod-
le pověsti otevíral i památný Blaník. 

15. 4. 2006
Bílá (Veliká, Provodní) sobota je posledním postním dnem. V sobotu bylo 
Ježíšovo tělo sejmuto z kříže a uloženo do skalního hrobu. Někde se dopo-
ledne před kostelem pálí a světí oheň (pálení Jidáše), který si hospodyně 
odnášejí na polínku domů, chlapci naposledy hrkají s koledou. Večer všich-
ni v kostele vítají Krista, jenž vstal z mrtvých. 

16. 4. 2006 
Boží hod velikonoční je Den vzkříšení Ježíše Krista. První neděli velikonoční 
se světí velikonoční pokrmy - beránek, mazanec, chléb, vejce a víno, které 
mají připravit po dlouhém půstu tělo na návrat k tučnější stravě. 

17. 4. 2006 
O Velikonočním pondělí, zvaném také Červené, Mrskaný pondělek, nebo 
Pomlázkové hody, se nekonají liturgické úkony, chodí se však na pomláz-
ku. To je původně ještě pohanský magický obřad k zajištění plodnosti a 
zdraví, jehož se účastnili dospělí - muži z žen čerstvými metlami (pomláz-
kami) vyháněli nemoci a polévali je mocnou živou vodou. Za tuto službu 
se jim ženy odměňovaly zdobenými vejci jako příslibem skrytého, budou-
cího života. Někteří odborníci se domnívají, že šlehání a polévání žen je 
vlastně symbolickým aktem oplodnění.  (kar)

Největší křesťanský svátek roku se pomalu blíží

Největší křesťanský svátek roku se pomalu blíží. Jsou jím Velikonoce, 
které mají připomenout mučení, ukřižování a zmrtvýchvstání Krista.
Oslavy Velikonoc však sahají daleko do minulosti. Vycházejí z židov-
ské slavnosti pesach - uchránění (odtud latinské, řecké a ruské pascha, 
naše pašije) na počest vysvobození Židů z egyptského otroctví. 
Křesťané se však svou oslavu Velikonoc od židovského svátku pesach 
snažili odlišit a v jejich pojetí se slaví zejména Kristovo zmrtvýchvstání. 
Velikonoce mají připadnout na první neděli po prvním jarním úplňku 
po jarní rovnodennosti. Jejich datum tedy kolísá mezi 22. březnem 
a 25. dubnem. Letos tedy připadá Velikonoční pondělí na 17. dubna. 

Nejrozšířenější technikou zdo-
bení byla vosková batika. Na vej-
ce se nanáší včelí vosk a barvy 
několikrát za sebou. Po nanese-
ní všech vrstev se vosk rozpustil 
a setřel a na vajíčku se objevil 
barevný vzor. Na Valašsku jsou 
to batikované kraslice na tma-
vém podkladě. Na jedné stra-
ně je ornament, na druhé text. 
Nejpestřejší kraslice se složitými 
geometrickými vzory se malují 
dosud na jihozápadní Moravě 
(okolí Vnorov, Ostrožské Nové 

Vsi a Uherského Hradiště). Na 
jihovýchodní Moravě se vajíčko 
nabarvilo a pak se potřela vče-
lím voskem všechna místa, která 
měla zůstat barevná. Kraslice se 
pak na několik hodin ponoří do 
vody a kysaného zelí a vyleptají 
se všechna místa nepokrytá vos-
kem. Vyškrabávané kraslice se 
užívalo více na severní Moravě. 
Barva se odstraňovala špičkou 
nože nebo špendlíkem. Vajíčka 
polepená geometrickými vzory 
z kousků slámy jsou z Hané.  (kar)

Jak se nejčastěji zdobí kraslice?

Ilustrační foto.Ilustrační foto. foto: Robert Šperka

INZERCE
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Klíčovým počinem bylo založení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

V současné době Zlínský kraj nabízí na všech vzdělávacích stupních kvalitní systém škol s nej-
různějším zaměřením, které se významným způsobem podílejí na rozvoji regionu. Zlínský kraj 
jako jeden z prvních samosprávných celků České republiky inicioval v roce 2001 vznik Rady 
pro rozvoj lidských zdrojů. Je složena ze zástupců krajské samosprávy, krajského úřadu, úřadů 
práce, agrárních komor, podnikatelských subjektů, reprezentantů univerzity a škol. 

Školy ve Zlínském kraji jsou často organizátory a iniciátory odborně zaměřených setkání. 
Renomé odborné veřejnosti si v minulých letech získaly celostátní tematicky profi lované 
semináře k profesnímu vzdělávání, které se z iniciativy Zlínského kraje každoročně konají 
v Kroměříži.

Založení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v roce 2000 znamená klíčový počin nejen pro vývoj 
vysokého školství v kraji, ale také pro celkovou ekonomickou stimulaci regionu vzhledem 
k úzké návaznosti univerzity na významné podnikatelské subjekty. V kraji sídlí kromě této 
veřejnoprávní vysoké školy i soukromá vysoká škola v Kunovicích. Ve Zlíně dále působí kated-
ra designu Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Mnoho středních škol na území regionu spo-
lupracuje s oborově příbuznými vysokými školami i z jiných krajů. Podíl vysokoškolsky vzděla-
ných obyvatel (7,7%) v kraji je nižší, než průměr za celou republiku. 

Nejvíce škol a školských zařízení je dnes zřizováno samosprávami. Na úrovni obcí jde o zabez-
pečení předškolního a základního vzdělávání a souvisejících služeb, a také o zabezpečení 
zájmového vzdělávání (školní družiny a školní kluby, střediska volného času a domy dětí 
a mládeže). 

Zlínský kraj přímo zřizuje 130 školských organizací (k 1.1.2006). Stěžejní role kraje spočívá 
zejména v oblasti středního a vyššího odborného vzdělávání a souvisejících služeb, dále 
v oblasti základního uměleckého vzdělávání, v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-
vacími potřebami (speciální školy); kraj zřizuje rovněž zařízení v oblasti poradenství, ústavní 
výchovy (dětské domovy) a dalšího vzdělávání.

Vzdělávací systém na území Zlínského kraje doplňují školy a školská zařízení soukromá, cír-
kevní i zřizovaná státem. 

Kvalita vzdělanosti v regionu
V oblasti školství se Zlínský kraj může 
opřít o silnou historickou zkušenost. Celý 
region má optimálně nastavenou síť škol 
se stoletou i delší tradicí. Mnohé školy 
vycházejí z odvětví charakteristických pro 
území východní Moravy a uchovávají si 
svůj nadregionální charakter. Významné 
postavení v kraji vždy mělo a dosud má 
profesní vzdělávání, umělecké školství a 
umělecká řemesla.
Problematikou se podrobně zabývá Odbor 
školství Krajského úřadu Zlínského kraje.
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ZLÍNSKÝ 
KRAJ 

V KOSTCE

Školy a školská zařízení v kraji 
Škola, školské zařízení Počet
Mateřské školy 308
Základní školy 235
Speciální školy 32
Střední školy 80
Konzervatoře 2
Vyšší odborné školy 11
Vysoké školy 2
Domovy mládeže a internáty 41
Základní umělecké školy 25
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 5
Střediska volného času a domy dětí a mládeže 18
Dětské domovy a výchovné ústavy 13

Pedagogicko-psychologické poradny a speciálně- 
pedagogická centra 8

Údaje k 1.9.2005

SŠ s nadregionální působností
Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí 

Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského Kroměříž 

Církevní konzervatoř Kroměříž 

Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž

Střední průmyslová škola mlékárenská a Vyšší odborná škola 

potravinářská Kroměříž

Střední průmyslová škola technologická Zlín

Vzdělanost obyvatelstva

Upraveno podle Dlouhodobého záměru (ČSÚ – SLDB)

Komentář ke grafu: 
Pozitivním znakem vzdělanostní struktu-
ry obyvatel kraje je její celková vyváženost 
v rámci všech oblastí kraje. Kraj také zazname-
nává obecný trend zvyšování úrovně vzdělá-
ní u mladších skupin obyvatel. Nepříznivým, 
ovšem v budoucnu překonatelným jevem je 
nižší zastoupení vysokoškolsky vzdělaných 
obyvatel v kraji. 

1,1%
7,7%

0,8%
24,8%

0,4%

20,3%44,9%

vyšší odborné
vysokoškolské
nezjištěné

bez vzdělání
základní
učňovské
střední

Malí školáci z Vlachovic.Malí školáci z Vlachovic. foto: David Kraus
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PŘIPRAVUJEME...

Hlasujte do poloviny dubna
pro své hrdiny v anketě
Cena SALVATOR 
Zlín – Cena SALVATOR už zná 
své nominované. Nezávislá 
komise studentů vybrala z 
návrhů dvacet kandidátů, kteří 
udělali něco výjimečného pro 
záchranu lidského života. Cenu 
občanů Zlínského kraje však 
může získat jen jeden z nomi-
novaných, proto je potřeba, 
abyste i vy posílali své hlasy, 
a to do 14. dubna. Dvacítku 
nevšedních příběhů ze živo-
ta je možno nalézt v tisku, na 
informačních plakátech, na 
frekvencích mediálních part-
nerů (Český rozhlas, Rádio 
Zlín) a v neposlední řadě také 
na stránkách www.cenasalva-
tor.cz. Na městských úřadech, 
poštách a v nemocnicích jsou 
umístněny stojany s příběhy 
našich hrdinů. Zde stačí vložit 
vyplněnou pohlednici s jedním 
nominovaným do hlasovací 
schránky. Dále je možné zaslat 
hlas prostřednictvím SMS na 
číslo 775 334 654, a to ve tvaru 
číslo-jméno nominovaného.
28. dubna se uskuteční na 
náměstí Míru ve Zlíně od 10 do 
17 hodin Den Salvatora s boha-
tým programem pro veřejnost. 
Slavnostní vyhlášení výsledků 
ankety pod záštitou hejtmana 
Zlínského kraje je plánováno 
na 3. května v aule Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Pořada-
telem projektu jsou studenti 
zlínské univerzity. 

V dubnu bude známa
Osobnost roku 2005
ve Zlínském kraji
Zlín – Nová anketa Osobnost 
roku 2005 ve Zlínském kraji 
byla letos vyhlášena na úze-
mí zlínského regionu. Záštitu 
nad záměrem zlínské reklam-
ní Agentury J. Králík najít na 
území kraje tu nejvýznamnější 
osobnost minulého roku pře-
vzal hejtman Libor Lukáš.
 „Do ankety byly nominovány 
osobnosti – občané Zlínského 
kraje starší osmnácti let, jejichž 
význam, úspěch, společenské 
ohodnocení, čin nebo postave-
ní v oboru přesahují regionální 
úroveň v oblasti dobročinnosti, 
kultury, pedagogiky, podniká-
ní, sportu, umění, zdravotnictví 

a společenském životě v celé 
jeho šíři,“ řekl Jiří Králík z pořa-
datelské agentury.
Anketu vyhodnotí komise 
složená ze zástupců institucí, 
které provedly nominaci osob-
ností. Slavnostní vyhlášení 
výsledků se uskuteční 8. dubna 
v 19 hodin v Městském divadle 
ve Zlíně na galavečeru, kde jako 
host vystoupí Vláďa Hron se 
svojí Abecedou hvězd. Agentu-
ra J. Králík, s. r. o., pořádá od roku 
2002 celonárodní ankety Osob-
nost roku, Pár roku a Politik roku. 
Anketa Osobnost roku na regio-
nální úrovni je vyhlášena pouze 
ve Zlínském kraji. Více informací 
na www.osobnostroku.cz . 

Zlínský kraj podporuje
fi lmový festival
Zlín– Letos se ve Zlíně uskuteč-
ní již 46. ročník Mezinárodního 
fi lmového festivalu pro děti 
a mládež. Stane se tak od 28. 
května do 3. června a již tradič-
ně bude pestrý program lákavý 
pro všechny věkové kategorie. 
Na své si přijdou fi lmoví odbor-
níci i veřejnost. Těšit se  můžete 
na tematický cyklus Dny ruské 
kinematografi e, který do Zlína 
přivede kromě kvalitních sním-
ků i významné kulturní osobnos-
ti. Velkou pozornost si jistě opět 
vyslouží soutěžní sekce a stále 
populárnější kategorie evrop-
ských debutů. Poutavý program 
bude přichystán také v rámci 
pracovní sekce Fóra rakouského 
fi lmu. V době festivalu se bude 
konat už třetí mezinárodní stu-
dentské fi lmové setkání Zlínský 
pes. Nejen studentům nabízí 
možnost praktického vzdě-
lávání ve formě workshopů, 
teoretické informace v podobě 
přednášek a v neposlední řadě i 
navazování kontaktů se studen-
ty zahraničních škol.
Festival se bude také v letošním 
roce konat pod záštitou hejtma-
na a Zlínský kraj akci fi nančně 
podpoří.

UDĚLALI JSME...

Krajská rada doporučila při-
dělení příspěvků na hospoda-
ření v lesích 
Zlín – Přidělení prvních příspěv-
ků na hospodaření v lesích 
v celkové výši 1, 76 milionu 
korun celkem 108 subjektům 
doporučila schválit zastupitel-
stvu na svém posledním jed-
nání krajská rada. Příspěvky 
obdrží obce, fi rmy i podnika-
telské subjekty v kategoriích 
na obnovu, zajištění a výchovu 
lesních porostů a v kategorii 
podpory ekologických a k pří-
rodě šetrných technologií.
Kraj letos plánuje v této oblasti 
rozdělit celkem dvacet milionů 
korun. Rada chce tímto způso-
bem i letos podporovat vlast-
níky hospodařící na lesních 
majetcích.

Kraj chce čerpat evropské 
fi nance na značení turistic-
kých cílů
Zlín - Rada Zlínského kraje 
schválila podmínky čerpání 
fi nančních prostředků z progra-
mu INTERREG IIIA pro projekt 
s názvem „Vypracování projek-
tové dokumentace na značení 
kulturních a turistických cílů ve 
Zlínském kraji“. 
Cílem je vytvoření projekto-
vé dokumentace pro jednot-
ný systém značení kulturních 
a turistických cílů pomocí hně-
dých dopravních značek na 
standardní evropské úrovni.  
Zlínský kraj je velmi bohatý 
na rozmanité památky vše-
ho druhu a toto značení by 
mělo přispět k lepší orientaci 
návštěvníků. Projektová doku-
mentace bude zpracována 
do konce roku 2006 a bude 
se týkat 46 nejvýznamnějších 
cílů v kraji. Celkové náklady na 
projekt jsou 750 tisíc korun, z 
toho  Zlínský kraj uhradí 150 
tisíc korun a ostatní fi nance 
půjdou z prostředků Evropské 

unie. Samotná realizace výroby 
a umístění hnědých informativ-
ních tabulí by měla stát kolem 
5 milionů korun. 

Radní rozdělili fi nance mezi 
neziskové organizace posky-
tující sociální služby
Zlín – Krajská rada schválila 
rozdělení dotací ve výši přesa-
hující částku 26 milionů korun, 
a to neziskovým organizacím 
poskytujícím sociální služby. 
Do podprogramu pro nestátní 
neziskové organizace v oblasti 
sociálních služeb, který vznikl 
v říjnu roku 2005, se s žádostí 
o dotace přihlásilo 40 organiza-
cí s 97 projekty. 
Krajská rada schválila na 
doporučení výběrové komise 
fi nanční podporu 74 projektů, 
ze kterých je 55 zaměřeno na 
seniory a osoby se zdravotním 
postižením a 19 na ostatní cílo-
vé skupiny.

Hejtman zaštítil projekt
Nadace děti – kultura - sport
Uherské Hradiště, Zlín – Pod zášti-
tou hejtmana Zlínského kraje 
Libora Lukáše byl minulý týden 
vyhlášen Sportovní grant 
uherskohradišťské Nadace 
Děti – kultura – sport, který je 
součástí velkého grantového 
projektu, z něhož je postupně 
podporována oblast školství, 
sportu, zdravotnictví a sociální 
péče, kultury a církevních akti-
vit. Celkem má být tímto způ-
sobem z nadačních prostředků 
rozděleno kolem deseti milio-
nů korun. 
O fi nanční podporu mohou 
zažádat do 31. března nejrůz-
nější sportovní a neziskové 
organizace, ale také kupříkladu 
občanská sdružení nebo obec-
ní úřady v celém Zlínském kraji. 
Nadace za tímto účelem rozdělí 
mezi žadatele celkem dva mili-
ony korun. 
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Zlínský kraj má nového náměstka hejtmana
Zastupitelstvo Zlínského kraje zvolilo nového náměstka hejtma-
na - dosavadního starostu Otrokovic Stanislava Mišáka (ČSSD). Ve 
funkci tak nahradil svého stranického kolegu Jaroslava Drozda, 
který se rozhodl na tento post rezignovat a vrátit se k manažerské 
funkci ve fi rmě v soukromé sféře.
Stanislav Mišák má na starosti oblast investic a zůstane neuvolně-
ným starostou Otrokovic ještě do konce svého funkčního období. 

ZMĚNA VE VEDENÍ ZLÍNSKÉHO KRAJE
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Jste spokojen s tím, jak si sto-
jí oblast školství a vzdělávání 
v našem regionu?
Školství v našem kraji prochází 
dynamickým obdobím a jeho dal-
ší rozvoj patří k hlavním prioritám 
Zlínského kraje. Stále je totiž tře-
ba pružně reagovat na postupné 
změny demografi ckého vývoje, 
což v podstatě znamená pokra-
čovat v procesu optimalizace stá-
vající sítě škol a školských zařízení 
v našem regionu. 

Mohl byste uvést, kolik změn 
v síti škol bylo realizováno od 
doby, kdy kraj převzal za ten-
to resort zodpovědnost, a co 
se zamýšlí v nejbližší době?
Ve srovnání s rokem 2002 je 
počet subjektů zřizovaných 
momentálně krajem na šesta-
osmdesáti procentech. Optima-
lizace tedy stále probíhá, ale lze 
říci, že neměla a nemá podstat-
ný dopad na redukci vzdělávací 
nabídky. V tuto chvíli se připravu-
je sloučení SOU potravinářského 
Valašské Meziříčí s Integrova-
nou střední školou – Centrem 
odborné přípravy a Jazykovou 
školou s právem státní jazykové 
zkoušky Valašské Meziříčí, a to 
k 1.7.2006. Zastupitelstvo bude 
v březnu projednávat rovněž 
sloučení Střední průmyslové 
školy elektrotechnické v Rožno-
vě pod Radhoštěm s rožnovským 
středním odborným učilištěm. 
Dále chystáme sloučení Inte-
grované střední školy technické 
– Centrum odborné přípravy 
Zlín s Domovem mládeže a Škol-
ní jídelnou Zlín. K 1. lednu 2006 
také došlo ke sloučení Odborné-
ho učiliště Valašské Klobouky se 

O stavu školství ve Zlínském 
kraji hovoří náměstek hejtma-
na Mgr. Josef Slovák, zodpo-
vědný za tuto oblast.

– budoucnost“, který se v květnu 
uskuteční v Kroměříži. Půjde již 
o 13. ročník této akce, které se 
zúčastní zástupci ministerstev 
i dalších významných institucí. 

Jaké byly v oblasti školství 
realizovány nejvýznamnější 
investiční akce od doby, kdy 
se Zlínský kraj stal zřizova-
telem středních, speciálních 
a uměleckých škol?
Mezi nejvýznamnější akce pat-
řila dostavba Masarykova gym-
názia ve Vsetíně, vybudování 
školní huti v SUPŠ sklářské ve 
Valašském Meziříčí, rekonstruk-
ce školní jídelny v ISŠ COP ve 
Valašském Meziříčí, rekonstrukce  
a dostavba areálu Gymnázia ve 
Zlíně - Lesní čtvrti, rekonstrukce 
domova mládeže v COPt Uher-
ský Brod, rekonstrukce stropů 
Gymnázia ve Valašském Meziříčí, 
přístavba dílen praktické výuky 
ve zlínské ISŠ COP a moderniza-
ce mnoha dalších objektů. 

Které investice hodlá Zlínský 
kraj uskutečnit během součas-
ného volebního období, tedy 
do roku 2008?
Letos budou dokončeny tři vel-
ké investiční akce, které byly 
zahájeny již vloni. Jedná se 
o výstavbu nové sportovní haly 
Gymnázia Valašské Klobouky, 
která je spolufi nancována měs-
tem Valašské Klobouky, rekon-
strukce pavilonu školy ISŠ COP 
Valašské Meziříčí a konečně 
stavební úpravy a přístavba Dět-
ského domova a školní jídelny 
v Zašové. Také  bude zahájena 

čtvrtá etapa rekonstrukce Gym-
názia Zlín-Lesní čtvrť, a poté 
se stane tento subjekt jednou 
z nejmodernějších škol ve Zlín-
ském kraji. Rádi bychom se pus-
tili i do rekonstrukce dětských 
domovů ve Valašském Meziříčí 
a Vizovicích.
V následujícím období budou 
v investiční činnosti upřednost-
ňovány ty akce, které jsou spo-
lufi nancovány z fondů Evropské 
unie. Letos bude tímto způso-
bem zrealizováno celkem 9 akcí 
v celkové výši 40  milionů korun. 
Jedná se převážně o stavební 
úpravy. 

Co vám v poslední době udě-
lalo ve vaší branži největší 
radost?
Je toho hodně. Především mě 
těší, že krajské zastupitelstvo 
považuje rozvoj vzdělanosti za 
svou prioritu a dává této oblasti 
zelenou. A pokud jde o konkrét-
nosti, měl jsem radost například 
z úspěšné reprezentace kraje na 
Hrách II. zimní olympiády dětí 
a mládeže, z úspěchu dívčího 
pěveckého sboru VOŠ pedago-
gické a sociální a Střední peda-
gogické školy Kroměříž v Belgii 
nebo ze zapojení našich škol 
do celé řady projektů, podpo-
rovaných Evropskou unií. Na 
poli odborného vzdělávání se 
mnoho věcí posouvá dopředu 
s cílem, aby absolventi škol získa-
li nejen kvalitní teoretické zákla-
dy, ale také aby našli perspektiv-
ní uplatnění na trhu práce. 

Helena Mráčková

Školství ve Zlínském kraji se dynamicky rozvíjí

Ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje ve smyslu § 7 zákona č. 
312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků vyhlašuje 
výběrové řízení na pozice: 

Vedoucí odboru kultury a památkové péče

Vedoucí oddělení mládeže, sportu a rozvoje lidských zdrojů

Zaměstnanec oddělení příspěvkových organizací ekonomického 
odboru

Konkrétní podmínky pro jednotlivé pozice jsou uvedeny na úřední 
desce Zlínského kraje a na www.kr-zlinsky.cz

Zlínský kraj vyhlašuje výběrové řízení na zaměstnance Energetické 
agentury Zlínského kraje, o.p.s. :

Ředitel/ředitelka

Konzultant/konzultantka v oblasti energetiky

Administrativní pracovník/pracovnice

Konkrétní podmínky pro jednotlivé pozice jsou uvedeny na úřední 
desce Zlínského kraje a na www.kr-zlinsky.cz

▪
▪
▪

▪
▪
▪

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ

Středním odborným učilištěm 
Valašské Klobouky.  

Rušení a slučování škol ve jmé-
nu optimalizace bývá někdy 
veřejností vnímáno velmi kri-
ticky. Jak se tyto zásahy do 
soustavy školských zařízení 
osvědčují v praxi ?
Veškeré zatím realizované kroky 
se ukázaly postupem času jako 
dobré, s převažujícím vlivem 
pozitivních faktorů. Je pochopi-
telné, že ke každé optimalizaci 
patří i emoce, protože ať je sebe-
lépe připravena a prokonzulto-
vána, vždy je to citlivá věc, která 
se přímo dotýká mnoha lidí. 

Kolik působí v současné době 
ve Zlínském kraji pedagogů 
a jak se tento počet bude vyví-
jet v příštích letech?
V letošním školním roce učí na 
základních školách 4553 peda-
gogů, na středních školách je 
jich 3051. Vzhledem k demo-
grafi ckému vývoji lze předpo-
kládat, že jejich počet bude 
nadále mírně klesat. Nemyslím si 
však, že by odliv učitelů měl být 
v budoucnu nějak dramatický 
už vzhledem ke snahám zkvalit-
ňovat celý výchovně-vzdělávací 
proces například snižováním 
počtu dětí ve třídách. 

Do vaší kompetence patří 
i celoživotní vzdělávání. Mohl 
byste vysvětlit, které zajímavé 
aktivity se za tímto pojmem 
skrývají? 
Rozvoj celoživotního vzdělávání 
představuje pro naše školy vel-
kou šanci především jako alter-
nativa ke klesajícímu počtu žáků. 
Bude výrazně podporován také 
z fondů Evropské unie, a je tedy 
na managementu našich škol, 
jak tuto výzvu uchopí. Příkladem 
je projekt s názvem „UNIV“ roz-
bíhající se na celkem třiatřiceti 
vybraných školách, který spo-
čívá ve vytváření center celo-
životního vzdělávání. Naší sna-
hou je také napomoci užšímu 
propojení podnikatelské sféry 
s odborným školstvím. Konkrét-
ním příkladem je nově otevře-
né Centrum dalšího profesního 
vzdělávání v Uherském Brodě, 
které vzniklo ve spolupráci Zlín-
ského kraje, SPŠ Uherský Brod 
a Slováckých strojíren. Připra-
vujeme také tradiční celostátní 
seminář – letos na téma: „Celo-
životní učení – současná realita 
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Sněhová kalamita zasáhla celý Zlínský kraj,
padaly střechy rodinných domů i velkých hal
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Letošní zima byla opravdu tuhá. Nebývalé množství sněhu 
i v nížinách a  dlouhotrvající mrazy měly za následek desítky zří-
cených střech, některé silnice byly neprůjezdné, nastaly problé-
my s dodávkami elektrické energie. V některých případech byla 
na pomoc vyžádána i Armáda České republiky. 
Jaký je vztah krizového řízení k těmto událostem, vysvětluje 
vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly Krajského úřadu Zlínského 
kraje Ing. Karel Malinovský.

Pane vedoucí, do jaké míry 
patří problematika spadlých 
střech do kompetencí krizové-
ho řízení?
Tato problematika nepatří do 
přímé kompetence krizového 
řízení. Jednalo se o jednotli-
vé případy zanedbané údržby, 
zanedbaných preventivních 
prohlídek a zanedbaného 
odstraňování sněhu ze střech. 
Jiná by ovšem byla situace, v níž 
by se jednalo o ohrožení životů 
a zdraví lidí, a kterou by již nešlo 
odvrátit běžnou činností správ-
ních úřadů. Zde by již záchranné 
a likvidační práce byly v kompe-
tenci krizového řízení.

Můžete nám to blíže vysvět-
lit? Proč někdy byla na pomoc 
povolána Armáda České 
republiky a jindy ne?
Především bych chtěl zdůraznit, 
že použití armády k záchran-
ným pracím mohou vyžadovat 
hejtmani krajů a starostové obcí  
tehdy, kdy již územní síly a pro-
středky orgánů státní správy 
a samosprávy nemohou zajis-
tit záchranné práce vlastními 
silami. Uvedu příklad: ředitel 
jednoho obchodního řetěz-
ce požádal starostu obce, aby 
povolal armádu na úklid sněhu 
ze střechy obchodního domu, 
a svou žádost zdůvodnil tím, že 

musí mít zavřeno a nemá fi nanč-
ní prostředky na úklid sněhu. 
Starosta mu z pochopitelných 
důvodů nevyhověl, neboť „běž-
nou činností“, tj. objednáním 
fi rmy, šlo situaci zvládnout a jed-
nalo se pouze o otázku peněz.
Druhý příklad: ředitel školy 
požádal hejtmana kraje o povo-
lání armády, neboť sníh ze stře-
chy nelze odstranit a škola je již 
několik dní zavřená. Žádná fi rma 
si na odstranění sněhu netrou-
fá, neboť je to v daném případě 
nebezpečné. V souladu se záko-
nem o ozbrojených silách ČR 
hejtman povolal speciální sku-
pinu lezců ze 155. záchranného 
praporu, kteří tuto nebezpečnou 
práci zvládli.
Myslím, že je z toho dostatečně 
patrný rozdíl mezi tím, co do 
krizového řízení nepatří, a co 
ano. Základní problém je vždy 
ve fi nancování, neboť pokud je 
některá událost řešena v režimu 
mimořádné či krizové situace, 
je způsob fi nancování podřízen 
krizovému zákonu.

Kolik situací tedy v letošní 
zimě bylo řešeno v režimu kri-
zového řízení? 
Pravděpodobně nejsložitější 
byl výpadek elektrické energie 
6. – 11. prosince 2005 na Vse-
tínsku, Meziříčsku a Rožnovsku. 

19.2. 15:45 Halenkov zřícení střechy další velké skladovací haly
19.2. 04:12 Halenkov zřícení střechy velké skladovací haly
18.2. 08:22 Loučka zřícená střecha rodinného domu, evakuace
17.2. 06:11 Vítová zřícení střechy rodinného domu
17.2. 05:00 Branky zřícení střechy rodinného domu
16.2. 15:16 Nevšová zřícení střechy rodinného domu, evakuace
13.2. 12:19 Krhová zřícení střechy hospod. stavení, uvěznění zvířat
10.2. 21:56 Vsetín zřícení části římsy Lidového domu

9.2. 16:58 Valašské Meziříčí hrozící zřícení střechy respiria ZŠ
9.2. 12:44 Brumov - Bylnice proboření střechy výrobní haly
9.2. 12:24 Luhačovice zřícení skladovací haly
8.2. 11:43 Valašské Meziříčí poškození spojů konstrukce zimního stadionu
8.2. 10:36 Zádveřice - Raková zřícení čtyř velkých střešních segmentů haly
7.2. 21:25 Janová zřícení střechy a zdi obecní tělocvičny
2.1. 12:00 Hošťálková zřícení střechy výrobní haly

PŘEHLED PATNÁCTI NEJZÁVAŽNĚJŠÍCH PŘÍPADŮ

Zde jsme opravdu uvažovali 
o vyhlášení stavu nebezpečí 
a evakuaci osob. Po konzultaci 
s některými starosty obcí a po 
zjištění situace na místě bylo 
ovšem toto řešení zavrženo. 
Vyhlášení stavu nebezpečí není 
totiž samospasitelné. Zname-
ná pouze, že do rukou hejtma-
na a starostů obcí se přenesou 
některé pravomoci, které za 
běžného života nemají (např. 
nařízení evakuace, nařízení pra-
covní povinnosti, nařízení pro-
vádění staveb, nařízení regulač-
ních opatření apod.). A po zralé 
úvaze bylo konstatováno, že ani 
jedno z krizových opatření neza-
jistí dodávku elektrické energie. 
Proto byl do nejpostiženějších 
obcí (Velké Karlovice a Karolin-
ka) povolán 155. záchranný pra-
por s úkolem zajistit dodávku 
elektřiny pro vybrané objekty  
a zajistit přístupové cesty pro 
opravárenské čety. Nezanedba-
telný byl i psychologický efekt 
přítomnosti vojáků.
Potom přišla sněhová kalamita. 
Ve dnech 4. – 9. ledna 2006 byla 
povolána opět armáda, ten-
tokrát z důvodu úklidu sněhu. 
Problém byl v tom, že veškeré 
mechanismy obcí byly maximál-
ně vytíženy, veškerá technika se 
podílela na úklidu sněhu, a pře-
sto to nestačilo. Příslušníci 155. 
záchranného praporu odvezli 
tisíce tun sněhu a fi nanční nákla-
dy se pohybovaly kolem 418 
tisíc korun.
Poslední zásah byl při úklidu 

sněhu ze střech. V tomto pří-
padě byli povoláni pouze lezci, 
kteří odstraňovali sníh z míst, 
kde to bylo opravdu nebezpeč-
né (Valašské Klobouky, Návojná, 
Zlín). 

Jak je obecně organizováno kri-
zové řízení ve Zlínském kraji?
Krizové řízení v celé České 
republice je organizováno 
v systému Vláda České repub-
liky – kraj – obec s rozšířenou 
působností. Obec s rozšířenou 
působností pak odpovídá za 
obce v obvodu své působnosti.  
Na kraji je garantem krizové-
ho řízení oddělení pro zvláštní 
úkoly, které metodicky řídí orgá-
ny krizového řízení na obcích 
s rozšířenou působností. Osobně 
bych chtěl zdůraznit, že činnost 
pracovníků krizového řízení na 
obcích s rozšířenou působností 
je pilířem krizového řízení. Při 
všech mimořádných událostech 
letošní zimy odvedli vynikající 
práci všichni. Nedá mi to, musím 
vyzvednout činnost paní Aleny 
Valešové ze Vsetína, pana Vác-
lava Zelenky z Valašského Mezi-
říčí, slečny Veroniky Andrýsové 
z Rožnova pod Radhoštěm při 
výpadku elektrické energie, čin-
nost pana Kováče z Otrokovic 
při problémech s ledovými kra-
mi, činnost pana Slováka z Valaš-
ských Klobouk a pana Bouchala 
ze Zlína při odstraňování sněhu 
ze střech. 

Helena Mráčková

Tělocvična v Janové.Tělocvična v Janové. foto: Robert Šperka



10 ■ Okno do kraje / duben 2006

ROZHOVOR

Olympionici z Valašska se nejraději vrací domů
Lucie Hrstková

15. místo v kombinaci na ZOH 
v Naganu
3. místo na MSJ '98 v OSL
2. místo na MSJ 2001 v OSL

▪

▪
▪

Zimní universiáda v Innsbrucku 
- 2x zlatá, 1x stříbrná (sjezd) a 2x 
bronzová (SL a OSL) medaile  
17. místo v kombinaci v MS

▪

▪

Mistr ČR ve slalomu 2005 
26. místo na MS v  Bormiu 
3. místo v kombinaci na MS 
vysokoškoláků v Innsbrucku 

▪
▪
▪

Mistr světa z Universiády v Inn-
sbrucku ve slalomu pro rok 2005 
Dvanácté místo v kombinaci na 
olympiádě v Turíně

▪

▪

Martin Vráblík

Máte nějaké zamilované místo, 
kam se ráda vracíte?
Pro mě je to jasná volba. Radhošť. 
Ta jsem totiž vyrůstala a naučila se 
tam lyžovat. Na Radhošť a okolí 
mám ty nejkrásnější vzpomínky 
z dětství. Jezdívali jsme tam vždy 
jako parta rodičů s dětmi a mnoh-
dy to tam vypadalo jako ve známé 
komedii S tebou mě baví svět. Stá-
le se tam proto ráda vracím, pro-
tože na Radhošti si dokáži nesmír-
ně dobít energii.

Říkáte, že máte ráda domov. Při-
pomíná vám ho nějaký jiný regi-
on ve světě?
To ani ne, protože každá země je 
jiná a také lidé, kteří v ní žijí. Napří-
klad Rakousko je velmi krásné co 
se týká přírody, ale Rakušané mně 
k srdci příliš nepřirostli. Italové 
jsou zase moc temperamentní. Já 
jsem ale zvyklá na tu naši men-
talitu, takovou valašskou, dobro-
srdečnou, a proto se vždy velmi 

ráda vracím domů. Doma si také 
nejlépe odpočinu.

Kolik času vůbec doma strávíte?
Po pravdě, doma dlouho nevy-
držím. Ale je to tím, že jsem od 
dětství takový cestovatel. Takže 
už po týdnu, čtrnácti dnech, kdy 
se vrátím domů, už se mnou šijí 
všichni čerti a zase bych už někam 
vyrazila. Pak se mi zase stýská po 
domovu.

Existuje recept na úspěch?
Nejdůležitější je vydržet ten tré-
ninkový nápor. Nesmí se to vzdát 
a musí zároveň bavit. Přijdou totiž 
chvíle, kdy už to vypadá, že nelze 
dál. Pokud takové okamžiky člo-
věk překoná, dostaví se výsledky.

Vzpomenete si, kdy jste ujela 
první metry na lyžích?
Bylo to ve třech letech. Znám to 
ale jen z vyprávění rodičů. Ale to 
prý byly pouze krůčky. Cupitala 
jsem na lyžích okolo chalupy. (kar)

Máte nějaké zamilované místo, 
kam se rád vracíte?
Protože jsem pořád na cestách, 
tak zamilované místo ani nemám. 
Ale musím říct, že pravidlo všude 
dobře, doma nejlépe, je pro mě 
stále platné.

Kdy jste vlastně začal jezdit po 
světě?
Ještě jako žáček jsem ve Vranči 
trénoval, ale jakmile jsem přešel 
do juniorské kategorie, tak už 
jsem rodný kraj opustil a vracel 
se jen mimo trénink nebo závo-
dy. Tenkrát ani nebyly dost dobré 
podmínky pro trénink. Až letos 
bylo tolik sněhu, že jsem před svě-
tovým pohárem mohl doma čtyři 
dny trénovat. To ještě nepamatuji.

Říkáte, že máte rád domov. Při-
pomíná vám ho nějaký jiný regi-
on ve světě?
Velmi podobné je prostředí 
v Rakousku, ale srovnat to určitě 

nelze. Každý region má svá speci-
fi ka, ale jak říkám, doma je doma. 
Jak tak jezdím po světě, tak už 
jsem si několikrát představoval, 
kde bych asi tak chtěl žít, ale pořád 
je to doma.

Závidíte například lyžařům 
z alpských zemí, že můžou tré-
novat už od útlého věku v ideál-
ním prostředí?
Vůbec nic jim nezávidím. Právě 
naopak. Je to pro mě spíš takový 
motivační prvek. Protože když 
vidím, jaké podmínky mají oni a 
jaké my u nás, tak myslím, že nejen 
já, ale všichni naši lyžaři, kteří se 
dostali mezi světovou špičku, tak 
dokázali, že v nich něco je. Že i přes 
horší počáteční podmínky máme 
potenciál konkurovat sportovcům 
z lyžařsky vyspělejších zemí.

Máte nějaká doporučení začína-
jícím sportovcům-lyžařům?
Především pevné nervy. (kar)

Vážení čtenáři, v tomto vydá-

ní magazínu Okno do kraje 

jsme pro vás mimořádně 

připravili rozhovory se dvě-

ma zástupci sportovců ze 

Zlínského kraje, kteří repre-

zentovali Českou republiku 

na zimní olympiádě v ital-

ském Turíně. Vedle pocti-

vých výkonů bronzového 

hokejisty Petra Čajánka se 

výrazně zapsali do povědomí 

lidí také lyžaři Lucie Hrstková 

a Martin Vráblík.Lucie HrstkováLucie Hrstková foto: archiv LH Martin VráblíkMartin Vráblík foto: archiv MV

INZERCE
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KULTURA

Zlín - Vždycky je dobré pamato-
vat na své kořeny, vědět nebo 
tušit, co utvářelo osobitost lidí 
v regionu, kde žijeme. V tomto 
směru pro nás, obyvatele jiho-
východní Moravy, udělal kus 
práce František Bartoš, význam-
ný jazykovědec, pedagog, budi-
tel, sběratel lidové slovesnosti 
a národopisec v jedné osobě. 
Jeho celoživotní dílo inspiro-
valo i zakladatele Zlína Tomáše 
Baťu, který již v roce 1926 řekl: 
„Památku Františka Bartoše 
oslavujeme ne na koních, ne 
tancem, ne pitkami. Nejdůstoj-
nější oslava spisovatele jest, 

rozmnožíš-li jeho dílo, aby se 
stalo přístupné a užitečné všem 
lidem. Takto chceme my oslavit 
tohoto syna našeho kraje.“
Tento citát se stal mottem roku 
2006. Letos v červnu totiž uply-
ne rovných sto let od úmrtí Fran-
tiška Bartoše. Kulaté číslo inspi-
rovalo Muzeum jihovýchodní 
Moravy a Krajskou knihovnu 
Františka Bartoše k vytvoření 
souboru vzdělávacích, spole-
čenských a kulturních akcí pod 
názvem Bartošův rok.
Program, který se protáhne až 
do podzimu, začal v březnu 
cyklem přednášek v Krajské 

knihovně Františka Bartoše a je 
určen nejširší veřejnosti.
„Cílem celé akce je připome-
nout Františka Bartoše jako člo-
věka, pedagoga a významného 
jazykovědce a dialektologa, kte-
rý se zasloužil nemalou měrou 
o zachování českého jazyka. 
Dnes je známa zejména jeho 
činnost sběratele lidové sloves-
nosti. Záznamy písní, říkadel 
a pohádek ovšem nebyly jeho 
cílem, ale pouze prostředkem 
pro studium českého jazyka,“ 
vysvětlil etnograf Karel Pavliš-
tík. 
V rámci Bartošova roku jsou 
plánovány návštěvy škol Bar-
tošovy expozice ve zlínském 
zámku, která by se měla v září 
dočkat obnovy. V edici Zlínský 
kraj vyjdou svazky Moravský 
lid (2006), souhrnný svazek 
se studiemi Moravská svat-
ba, Deset rozprav lidopisných 
a Líšeň. Obrázky lidopisné 
(2007). Vrcholem Bartošova 
roku bude konference s názvem 
František Bartoš, dialektolog, 
pedagog a národopisec v Alter-
nativě – kulturním institutu Zlín 
ve dnech 25. – 26. dubna. Zášti-
tu nad rokem Bartoše převzali 
primátor města Zlína Tomáš 
Úlehla a hejtman Zlínského kra-
je Libor Lukáš.  (kov)

Zlínský kraj oslaví Bartošův rok UNIKÁTNÍ VÝSTAVA 

Vsetínský zámek vystavuje 
unikátní gobelíny 
Unikátní gobelíny, koberce 
a paravány utkané v letech 1898 
až 1945 v Moravské gobelíno-
vé manufaktuře ve Valašském 
Meziříčí najdou návštěvníci 
v Zámecké galerii vsetínského 
zámku. „Jedná se o vůbec první 
výstavu, která je zaměřena čistě 
na historii textilní tvorby  gobe-
línky. Je výjimečná také tím, že 
prezentuje díla, o jejichž existen-
ci odborníci ještě nedávno ani 
netušili, případně byla považo-
vána za ztracená a podařilo se 
je najít v soukromých sbírkách,“ 
vysvětlil jedinečnost expozice 
ředitel gobelínky, akademic-
ký malíř Jan Timotej Strýček.  
Expozice je  rozdělena do tří  
výstavních prostor. „V první 
místnosti jsou vystavena díla 
z přelomu 19. a 20. století a 
diváci zde mohou nalézt seces-
ní práce jak samotného zakla-
datele gobelínky Rudolfa Schla-
tauera, tak i jeho spolužáka z 
vídeňské akademie, Hanuše 
Schweigra,“ přiblížila kurátorka 
výstavy Olga Mehešová. Hlavní 
výstavní místnost je věnována 
tvorbě meziválečného obdo-
bí, kdy gobelínku vedl výtvar-
ník Jaro Kučera. Tehdy vzniklo 
také několik reprezentativních 
monumentálních děl glorifi ku-
jících vědu a umění, vzrůstající 
průmysl, původní etnografi cká  
témata nebo nově vznikající  
českou státnost. Poslední část 
výstavy je věnována méně zná-
mé kobercové tvorbě, bytovým 
textiliím a oděvním a galan-
terním výrobkům a návrhům.
Výstava je otevřena do 28. květ-
na denně mimo pondělí od 9 do 
17 hodin. (kov)

Vsetín – Úspěšný amatérský Diva-
delní soubor Jana Honsy, jehož 
domovskou scénou je Valašské 
národní divadlo v Karolince, sla-
ví úspěchy s inscenaci Martina 
Františáka DOMA. Představení 
totiž  skončilo v anketě divadel-
ních kritiků vyhlášené Divadel-
ními novinami na šestém místě, 
hned za činohrou Národního 
divadla v Praze, a předčilo tak 
řadu věhlasných pražských 
divadel.
Inscenace, která měla premi-
éru v březnu loňského roku,  
vznikala více než rok a snahou 
všech jejích protagonistů bylo 
vytvořit hru, která by živě pro-
mlouvala k srdcím diváků, a jež 
by v sobě nesla rázovitost kraje 
a zároveň byla zbavena pato-
su, neupřímnosti a prázdného 
divadelního efektu. 
„Oslovilo nás téma odpověd-
nosti za osudy těch, kteří zůstá-
vají v rodném místě,  když my 

z domova odcházíme, téma 
nutnosti pomáhat nemohou-
cím a splácet nikdy nesplatitel-
ný dluh vůči rodičům,“ řekl člen 
souboru Miroslav Urubek. Sám 
režisér Martin Františák svou 
hru označuje jako Labyrint svě-
ta a ráj srdce Valašska, mýtus 
o věčném návratu.
V postavách rázovitých Valachů 
se představují Josef Králík, Mar-
tin Metelka, Marie Šustková, 
Miroslav Urubek, Josef Krét, Jan 
Václavík, René Vrchovský, Dana 
Králíková, Marie Chovanečková, 
Jaroslava Himmerová, Martin 
Šedlbauer a Tomáš Kořének.
Inscenaci měli možnost zhléd-
nout diváci v mnoha čes-
kých a moravských městech, 
například v Činoherním klubu 
v Praze nebo v Hronově. Karo-
linští ochotníci ale hráli i na 
prknech Národního divadla 
v Brně či v Divadle Petra Bezruče 
v Ostravě.  (red)

Soubor z Karolinky sbírá vavříny
Zlín - Věrný svému názvu, tedy 
nepřehlédnutelně, zahájil ve 
Zlíně své působení nový klub 
– Velryba Music Bar. Do svě-
ta klub uvedl velmi atraktiv-
ní kmotr, oblíbený písničkář 
Jarek Nohavica a hned prostor 
bývalého Clubu 603 na Jižních 
svazích do posledního místa 
vyprodal. „Chceme nabídnout 
zábavu na úrovni širokému 
spektru návštěvníků,“vysvětlil 
své plány nový provozovatel 
Michal Žáček ze zlínské agentu-
ry Velryba.
Zajímavostí je, že hlavní kon-
certy chtějí provozovatelé sou-
středit především na čtvrteční 
večery. „Vycházíme z myšlenky, 
že o víkendu se lidé chtějí raději 
volněji bavit, třeba na diskoté-
kách. Ale u nás ani diskotéky 
s volným vstupem nebudou 
jen tupá zábava. Měli jsme zde 
například úspěšnou oslavu 
MDŽ," dodal Žáček (kov)

Klub otevřel J. Nohavica

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. foto: Robert Šperka
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KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ

Krajská galerie sídlí v prostorech 
Domu umění ve Zlíně, její depozi-
tář se skrývá ve zlínském zámku. Na 
obou místech se pak konají stálé 
i sezonní výstavy prestižních českých 
i zahraničních umělců.
Profesionální galerijní činnost byla ve  
Zlíně započata 26. dubna 1936 zahá-
jením prvního z jedenácti Zlínských 
Salonů pořádaných fi rmou Baťa - od 
roku 1946 národním podnikem Baťa. 
Salony probíhaly až do roku 1948. 
Z pravidelných nákupů děl z těchto 
ojedinělých přehlídek soudobého 
československého, resp. českého 
(1939-1944) výtvarného umění byla 
programově ve Zlíně budována umě-
lecká galerie. Ta po roce 1948 zanikla 
a byla opět obnovena - založena - 
v nových historických souvislostech 
na sklonku roku 1953 pod  názvem 
Krajská galerie výtvarného umění 
kraje Gottwaldov s prozatímním síd-
lem   na zámku v Kroměříži. V roce 
1957 byla přemístěna do bývalého 
Památníku Tomáše Bati ve Zlíně - nyní 
Domu umění, kde sídlí dodnes. V roce 
1960 se osamostatnila a pod novým 
zřizovatelem (Oblastní galerie výtvar-
ného umění Gottwaldově) vyvíjela 
činnost až do roku 1990, kdy se insti-
tuce přejmenovala na Státní galerii ve 
Zlíně. Nynější název Krajská galerie 
výtvarného umění ve Zlíně získala 

roku 2001 po převedení  z minister-
stva na Zlínský kraj.
Při založení galerie v roce 1953 se 
základem sbírek stal fond n. p. Svit 
(fi rmy Baťa), který vznikl především 
nákupy ze zlínských salonů v letech 
1936-1948, a výtvarné práce z okruhu 
zlínské školy umění z let 1939-1945. 
Od poloviny 50. let galerie systema-
ticky budovala své sbírky již sama. 
V devadesátých letech se pak zaměři-
la na získání děl českého poválečné-
ho umění. 

otevřeno denně kromě pondělí 
od 9 do 12 a od 13 do 17 hodin

vstupné 20 Kč, děti, studenti 
a důchodci 10 Kč

studenti uměleckých škol, novi-
náři a pracovníci muzeí a galerií 
mají vstup ZDARMA

první úterý v každém měsíci do 
všech výstavních prostor galerie 
vstup ZDARMA

▪

▪

▪

▪

POZVÁNKA NA AKCE

KROMĚŘÍŽSKO
KROMĚŘÍŽ
ArtiZóna:
Sdružení přátel výtvarného umění 
Kroměřížska, stálá expozice,

Obřadní síň na židovském 
hřbitově:
Paradoxy židovské architektury

UHERSKOHRADIŠŤSKO  
UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Slovácké muzeum - Ondřejský 
sál:
Umění jihovýchodní Moravy – stálá 
expozice

UHERSKÝ BROD
Ateliér muzea:
Starožitnosti Uherskobrodska 
– dlouhodobá expozice

Muzeum J. A. Komenského:
Hoan Kiem – výstava fotografi í z 
Vietnamu, do 21. 5.

VSETÍNSKO
VSETÍN
Zámek Vsetín: 
Chuť čaje = chuť zenu‚ (Japonsko), 
Den na čajových plantážích (Srí 
Lanka), výstava fotografi í Zdeněk a 
Michal Thomovi, do 14. 5.

Muzeum regionu Valašsko:
Pod jménem Valachů – umění a 
řemesla, stálá expozice

Galerie J+H Zedníkovi:
Obrazy – Jiřina Hartingerová, Ilja 
Hartinger, Ivana Barazi a další, kera-
mika – Magdalena Jochcová, Beáta 
Bendová, Jarmila Krečmarová, 
kožené objekty – Dana Sedlářová, 
dřevořezby – Vít Odstrčil

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
Muzeum regionu Valašsko:
stálé expozice: Valašské Meziříčí 
v zrcadle dějin, Sklo a gobelíny, 
Restaurované nástropní obrazy ze 
zámku Lešná u Valašského Meziříčí, 
Kavárnička Antonína Duřpeka, 
malá expozice dobové kavárny 
z 30. let 20. století.

ROŽNOV P. RADHOŠTĚM
Galerie na radnici: 
Krása v pohybu, fotografi e moderní 
a estetické gymnastiky představí 
Ivana a Jarek Cieslikowsci, do 2. 5.

ZLÍNSKO
ZLÍN
Zlínský zámek:
Ostrovy Sandokana, do 30. 4.

Malý sál: 
Koroze – fotografi e Pavla Bezděčky, 
do 28. 5. 

Hlavní sál: 
Milan Rastislav Štefánik – fotogra-
fi e, do 23. 4.

Spojovací chodba: 
S tužkou a fotoaparátem
Z terénních výzkumů Karla Pavliští-
ka, do 21. 5.

Grafi cký kabinet: 
Josef Polášek 1899 – 1946 – archi-
tektura, do 2. 4.

Hvězdárna:
Severní Indie – fotografi e, do 15. 4., 

VIZOVICE
Galerie Celebra – Zámek Vizo-
vice:
Velikonoční kraslice, do 20. 4.

LUHAČOVICE
Galerie IC: 
Výstava tvorby studentů oboru 
uměleckých řemesel SOŠ a SOU, 
stálá výstava

PLOŠTINA
Národní kulturní památník: 
Protifašistický odboj, Orientační 
běh, sport moderní doby, stálá 
expozice

SLAVIČÍN
Galerie Jasmín:
fotografi e Mirka Slámečky 
– Záchvěvy poezie, do 20. 4.

VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Městské muzeum:
Petr Štengl: Jinýma očima, do 16. 4.

BAŤŮV MRAKODRAP 

Výstavy ve 3. etáži budovy

27. 3. – 7. 4. 
Prezentace zařízení sociál-
ních služeb zřizovaných Zlín-
ským krajem

10. 4. – 2. 5. 
Romové v malbě a ilustra-
cích

Instalace ve 3. etáži jsou vol-
ně přístupné ve všední dny 
od 7 do 17 hodin. 

Výstavy v 16. etáži budovy

12. 4. – 30. 4. 
Valašský názor 

Výstavy v 16. etáži jsou vol-
ně přístupné denně do 22 
hodin. 

Expozice 21  - stálá instala-
ce, 2. etáž budovy

Stálá prezentace budovy 
s naučnými panely věnova-
nými historii Baťova mrako-
drapu. 

Více informací o akcích
www.kr-zlinsky.cz 
v sekci kultura. 

IN
ZE
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Sledge hokejový tým Sedící Medvědi 
Hamé Zlín skončil šestý na meziná-
rodním turnaji ve švédském Malmö. 
V základní skupině nejprve porazil 
holandský Amsterodam 2:1, poté ale 
prohrál s domácími Sledgehammers 
0:3 a norským Oslem 0:6. Ve čtvrtfi -
nále poté po boji podlehl švédskému 
týmu Nacka HI 1:2 a čekal jej souboj 
s estonským Tallinem o konečné páté 
až šesté místo. V tomto duelu Mora-
vanům selhala koncovka a soupeři 
podlehli 0:1. „S našimi výkony na nej-
větším turnaji svého druhu na světě 
jsem spokojen. Ukázalo se, že patříme 
do evropského průměru, což je potě-
šující zjištění,“ konstatoval hráč Sedí-
cích Medvědů a jeden z organizátorů 
zlínské výpravy Roman Herink. 

Kuželkáři Sokola Kare Luhačovice už 
vzdali boj o mistrovský titul. Změnit 
plány je donutil výsledkový výpadek, 
který je postihl na přelomu roku. Kvůli 
němu se propadli až do středu tabulky 
s výraznou ztrátou na první Náchod. 
V závěrečných kolech první ligy se 
chtějí Luhačovičtí posunout mezi nej-
lepších pět celků soutěže. 

Kuriózní problém trápí během přípra-
vy na jarní část prvoligové ragbisty RC 
Zlín. Nemohou sehnat soupeře pro 
přátelská utkání. Zlíňané se chtěli nej-
prve rozehrát na turné v Anglii, které 
ale kvůli nezájmu většiny členů klubu 
zrušili. Poté hledali soupeře v Maďar-
sku, tam však mistrovské soutěže 
začínají o tři týdny dříve, a tak kvůli 
termínové kolizi místní kluby zlínskou 
nabídku odmítly. Poslední nabídku 
k sehrání přípravného duelu zaslali 
Moravané bratislavskému Slovanu, 
pokud neuspějí, bude pro ně generál-
kou na ligu souboj se „starými pány“ 
Zlína. Jarní část první ligy odstartuje 
koncem března. 

Člen lyžařského klubu SKI Bílá a stu-
dent Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 
Michal Brzoň skončil druhý ve slalo-
mu na mezinárodním akademickém 
mistrovství České republiky. „Považuji 
to za svůj obrovský úspěch, rozhodně 
jsem to nečekal,“ prohlásil lyžař, jehož 
disciplínou je právě slalom. 

▪

▪

▪

▪

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKYRefl ex i Devils před sezonou zbrojí
Zlín – Opět s nejvyššími ambi-
cemi vstoupí do nadcházejícího 
ročníku in line hokejové extrali-
gy zlínské celky IHC Refl ex a IHC 
Prozax Devils. Zástupci obou 
špičkových oddílů plánují ote-
vřeně útok na mistrovský titul.
Trofej pro vítěze mají ve svém 
držení in line hokejisté Refl exu, 
kteří v loňském fi nále porazili 
Devils 2:0 na zápasy. Pomyslný 
trůn se jim opouštět nechce, 
tým pro nadcházející sezonu 
proto sestavují s největší pečli-
vostí. „Mistrovský kádr prakticky 
zůstane pohromadě, vymění se 

dva, maximálně tři hráči. Opory 
zůstanou, budeme tedy znovu 
stavět třeba na hokejistech Radi-
mu Bičánkovi a Rostislavu Kleslo-
vi,“ prozradil manažer Refl exu 
Zdeněk Heč, že v družstvu nebu-
dou chybět ani obránci se zkuše-
nostmi ze zámořské NHL. 
Atraktivní jména budou zdobit 
i soupisku Ďáblů, kteří už získa-
li tři mistrovské tituly a rádi by 
svou sbírku rozšířili. K tomu jim 
má pomoci i atraktivní zahra-
niční posila. „Ve dvou zápasech 
za nás nastoupí ruský reprezen-
tant Ščastlivij,“ oznámil manažer 

Devils Ivan Tomaštík. Ten při-
vede do klubu například i opo-
ry druholigového hokejového 
klubu z Kroměříže Stejskala a 
Hlatkého, navíc udržel i loňské 
opory. „Znovu za nás bude hrát 
třeba českobudějovický útočník 
Ondřej Veselý,“ těší Tomaštíka. 
Kádry Refl exu i Devils se sejdou 
až těsně před dubnovým star-
tem extraligy, sehrávat se tak 
budou až v průběhu soutěže. 
„Nevidím v tom problém,“ krčil 
rameny Heč. „Stejné to bylo 
i v minulých sezonách,“ doplnil 
Tomaštík.
Účastníci extraligy budou opět 
rozděleni do dvou skupin, čes-
ké a moravské. Čtyři nejlepší 
celky z každé skupiny postoupí 
do play off , které se bude hrát 
turnajovým způsobem. Pro 
Refl ex i Devils bude domovským 
stadionem zlínská PSG Aréna, 
což je změna oproti minulým 
rokům, kdy hrály v Uherském 
Brodě. „Stěhování do Zlína 
vítáme, fanoušci to budou mít 
blíž a možná začnou chodit na 
naše utkání ve větším počtu,“ 
věří šéf Ďáblů Tomaštík. (dvo)

Hluk – Přesně podle papírových 
předpokladů skončilo mistrov-
ství České republiky ve stolním 
tenisu, které hostil Hluk na 
Uherskohradišťsku. Mezi muži 
dominoval Petr Korbel (Müller 
Würzbrger), soutěž žen ovládla 
Renáta Štrbíková (Frýdlant nad 
Ostravicí).
Dlouholetá česká jednička 
a jeden z nejlepších stolních 
tenistů světa Korbel procházel 
turnajem hladce. Nejvíce ho 
potrápil až fi nálový soupeř Mar-
tin Olejník, který mu vzal dva 
sety. „S Martinem se už nemá-
me čím překvapit. Jako vrstev-
níci se známe řadu let,“ popsal 
svého soupeře Korbel. Tomu 
k titulu pomohl i Olejníkův kolaps  
v koncovce posledního setu, kdy 
zkazil servis a poté i minul jed-
noduchý míček. „Byl to trochu 
divoký závěr,“ připustil po fi ná-
lové výhře 4:2 na sety Korbel.
I přes hladký průchod pavou-
kem turnaje nebyl pozdější 
vítěz turnaje se svými výkony 
úplně spokojen. 
„Zahrál jsem pouze lepší stan-
dard. Soustředil jsem se ale 

hlavně na to, abych vyhrál cel-
kově. Byl jsem v těžké pozici. 
Všichni počítali s tím, že vyhraji. 
Naplnit takové očekávání není 
jednoduché,“ přiznal Korbel, 
který v turnaji prohrál jen čtyři 
sady. 
Podobně hladce jako Korbel 
procházela hluckým turnajem 
i jednička mezi ženami Štrbíko-
vá. Namále měla pouze v semi-
fi nále, kde přetlačila Martinu 
Smištíkovou až po boji 4:3. O to 
snadněji vyhrála fi nále, ve kte-
rém Kateřině Pěnkavové nepo-
volila ani set. 
„Docela mě to po mém semi-
fi nálovém trápení překvapilo. 
Vyšla mi ale taktika, se kterou 
se moje mladá soupeřka nedo-
kázala vyrovnat,“ zhodnotila 
rozhodující duel nová česká 
mistryně.   
Pořadatelé v Hluku prokázali 
svou zkušenost s pořádáním 
vrcholných akcí a nejlépe obsa-
zený turnaj v historii domácích 
šampionátů se tak obešel bez 
potíží. „Organizátoři udělali 
maximum, byl to dobrý turnaj,“ 
pochválil je Korbel.  (dvo)

Papírové předpoklady se potvrdilySLAVIČÍN BEZ MEDAILE

Luhačovice – Novým mistrem 
České republiky ve futsalu 
– sálovém fotbalu se stal tým 
Chemcomexu Praha. Ve fi nále 
závěrečného turnaje, který hos-
tily Luhačovice, porazil VPS Das 
Polička 5:1.
Play off  vůbec nevyšlo regio-
nálním zástupcům. Celek Vokna 
Kroměříž nestačil ve čtvrtfi nále 
na pozdější vítěze, když pro-
hrál 0:6 a turnaj pro něj skon-
čil. Jeden z favoritů soutěže SK 
Jerevan Slavičín si díky druhé-
mu místu po základní části zajis-
til přímý postup do semifi nále. 
V něm prohrál 2:3 v prodloužení 
s Poličkou a v boji o bronz utrpěl 
vysokou porážku 1:8 od Premia 
Havířov. Zůstal tak bez medaile.
„Semifi nále proti Poličce bylo 
hodně vyhrocené, dva naši hrá-
či dostali červené karty. I když 
soupeř hlavně bránil, pořád 
jsme jen dotahovali skóre. Měl 
více štěstí,“ prohlásil útočník 
Jerevanu Lukáš Koseček.  Boj 
o třetí místo byl podle něj už 
jednoznačně v režii Havířova.
 „V poločase jsme prohrávali už 
o pět branek. Hodně nám chy-
běli hráči vyloučení v semifi ná-
le,“ přiznal Koseček. (dvo)

Petr Vykoukal foto: Michal Vlček
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ZÁBAVA, SOUTĚŽ

ZÁBAVNÝ KVIZ PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

Následující úkoly jsou vybrány 
z Bartošových knih.

1. úkol:
Vdávalo se naše trdlo,
bralo sobě motovidlo
a struhadlo plakalo, 
že se také nevdalo.

Pokuste se zjistit, k čemu se používalo
trdlo  
motovidlo

2. úkol:
Co je to?
Visí to, neví kde; bije to, neví koho;
ukazuje, neví kam; počítá, a neví kolik.

3. úkol:
Zkuste vymyslet hádanku k tomuto obrázku 
Mikoláše Alše.

4. úkol:
Uhádnete význam následujících slov? Vyber-
te ze tří možností správnou odpověď.

černigál a) hustý les
 b) umouněnec
 c) zralá ostružina

gebloň a) planá jabloň
 b) svéhlavec
 c) velbloud

hučnica a) bystrý potok, vodopád
 b) svrchní sukně
 c) silnice

příkopisko a) pomůcka ševce ke zhoto-
vování kopyta na boty

 b) umělá prohlubeň v půdě, 
např. kolem cesty

 c) druh nářadí

štabarc a) hřmot, rámus
 b) nepořádek
 c) druh tance

vlňák a) velký šátek
 b) prodavač pletací příze
 c) velké nůžky na stříhání ovcí

Správné odpovědi:

V letošním roce si 11. června připomeneme 100. výročí úmrtí 

významného pedagoga, etnografa, folkloristy a dialektologa 

Františka Bartoše, který se narodil 13. března 1837 v Mladco-

vé u Zlína.

Po studiích v Olomouci a Vídni si zvolil učitelské povolání. Psal 

a vydával učebnice českého jazyka a literatury, ale měl i mno-

ho jiných zájmů. Pozorně si všímal lidových zvyků a obyčejů, 

způsobu života lidí na venkově, jejich lidové řeči, naslouchal 

jejich písním. Všechno si zaznamenával a sbíral, a tak vznikla 

jeho významná díla jazykovědná, národopisná, sbírky lido-

vých moravských písní nebo knížky o dětech a pro děti. 

Jako připomínku významného člověka jsme pro vás, vážení čtenáři, připravili jeden ze 

zábavných kvizů, pocházejících s dílny Františka Bartoše. 

1.  úkol 
trdlo 
- nástroj (palička), kterou se něco tře, rozmělňu-
je, např. mák
- nástroj k ručnímu lámání lnu nebo konopí, jiný 
název trdlice
- dřevěný kolík k pečení trdelníků (těsto se na 
kolík navinuje)
motovidlo
- pomůcka pro navíjení ručně soukané příze

2. úkol: hodiny

4. úkol: černigál b), gebloň b), hučnica c), příko-
pisko b), štabarc a), vlňák a)

HRAJTE SUDOKU

Výherci z únorového vydání: 
Křížovka: výherkyně toustovače: Františka Sed-
lářová. Dárkové předměty obdrží: Ludvík Vojtek, 
Bohumil Hájek, Ladislav Ševčík, Noemi Cvrčková, 
Milada Ševčíková, Pavel Kapusta, Ladislava Bláho-
vá, Marta Zajíčková, Ing. Radim Tomek, Jan Chudá-
rek. Správná odpověď – Roman Kresta mistrovství 
světa rally
Soutěž: Výsledky soutěže o tip počtu narozených 
dětí ve ZK přineseme v příštím vydání. Ofi ciální 
čísla vydá totiž ČSÚ až po uzávěrce tohoto vydání.

Jak luštit? Vyplňte mřížku, aby každý řádek, 
každý sloupec a každý čtverec o 3x3 políčkách 
obsahoval čísla od jedné do devíti. 38. správná 
odpověď vyhrává bezsáčkový vysavač. Každá 
50. správná odpověď propagační materiály.
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VOLEJTE IHNED BEZPLATNOU INFOLINKU 
800 ZVONEK (800 986635) NEBO PŘINESTE 
VYPLNĚNÝ KUPÓN DO NĚKTERÉ Z NAŠICH KANCELÁŘÍ:

Agentura Zvonek - Zlín, Tř. T. Bati 199

Zlín, Pod Nivami 330, tel.: 577 200 100

■ Otrokovice, ul. Havlíčkova 780, tel.: 577 932 608

■ Luhačovice, Masarykova 968, tel.: 577 131 177

■ Uherské Hradiště, Prostřední 40, tel. 572 556 900

■ Uherský Brod, Masarykovo nám. 72, tel. 572 638 800

■ Vsetín, Mostecká 361, tel.: 571 416 160

■ Valašské Meziříčí, Mostní 96, tel. 571 616 166

■ RS Zvonek s.r.o. Kroměříž, Vejvanovského 384 

A VYHRAJTE ZÁJEZD DLE SVÉHO VÝBĚRU, 
NEBO NĚKTEROU Z DALŠÍCH CEN !!!

PŘESNÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE NALEZNETE NA WWW.ZVONEK.CZ

ZVONEK
RYCHLÁ A ÚČINNÁ POMOC PŘI PRODEJI 

VAŠÍ NEMOVITOSTI !

Velká hra s Agenturou Zvonek
☑ Chci se zúčastnit této hry  - pokud získám 1. cenu, 

chci jet na dovolenou do : 

☐ Afriky  ☐ Evropy  ☐ Asie
 (Egypt, Tunisko)       (Španělsko, Francie)      (Turecko)

☐ CHCI PRODAT ☐ CHCI KOUPIT
☐  DŮM ☐ BYT ☐ POZEMEK ☐ CHATU 

☐ CHCI VYŘÍDIT HYPOTÉKŮ

☐ VÍM O NEMOVITOSTI (bytu) NA PRODEJ 

a chci nabídnout pomoc při jeho zprostředkování

a získat odměnu + možnost vyhrát některou z cen, 

např. zájezd dle vlastního výběru do vybrané země

v hodnotě 20.000 Kč
Označuji křížkěm zvolenou variantu a souhlasím s podmínkami této hry.

Jméno a příjmení: ............................................................

Adresa: ..............................................................................

Telefon: ..........................................  Podpis: ................................

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

elektronická podoba magazínu na www.oknodokraje.cz
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