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Nové parkoviště s více než 200 místy mohou využívat motoristé v Uherském Hradišti. Vzniklo u vlako-
vého nádraží, poblíž centra města. Radnice zatím nepočítá s tím, že by parkoviště bylo placené. Celkové 
náklady na vybudování největšího parkoviště ve městě byly asi 19 milionů korun. 

Ojedinělý benefiční koncert se koncem října uskutečnil v Městském Divadle ve Zlíně. Projektem 
s názvem Večer plný hvězd byla ve Zlínském kraji oficiálně deklarována činnost Nadace Terezy Maxo-
vé, která podporuje děti bez rodičů. Pod záštitou hejtmana Libora Lukáše proto vznikl i speciální fond 
Nadace Terezy Maxové pro Zlínský kraj.

Přetížené kamiony přijíždějící do Zlína bude kontrolovat speciální váha. Umístěna bude přímo ve 
vozovce v Malenovicích. Zařízení dokáže jedoucí vozidlo zvážit, rozpozná jeho registrační značku a oka-
mžitě odešle informaci policistům či celníkům. Zařízení začne sloužit na konci příštího roku.

Vinohradská ulice v Uherském Hradišti má lákat turisty. Ulici, kterou částečně lemují vinné sklepy, 
radnice za zhruba 18 milionů korun opravila. Nyní je zde mimo jiné dlažba z žulových kostek. Město 
chce z ulice, která je centrem vinařství Uherského Hradiště, vytvořit turistický produkt.

Zájemci o chatu se mohou ptát v Suché Lozi. Obec totiž připraví pozemky pro vznik asi 80 až 100 
chatek, které budou sloužit pro individuální rekreaci. Chatová osada vznikne u nádrže Lubná, kde obec 
vlastní pozemky a část rekreačního zařízení.

▪

▪
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Vážení spoluobčané, 
„před několika dny jsem se vrátil z Bruselu“, kde se konal 4. ročník vel-
kého setkání evropských měst a regionů, tradiční Open days. Delegace 
Zlínského kraje na něm strávila tři dny a já bych se k dojmům z těchto 
dní rád vrátil.  
Pobyt v Bruselu mne vyprovokoval k zamyšlení, jak je to s naším fun-
gováním v unii a s možnostmi, jaké regionům, podnikatelům i jednot-
livým občanům toto společenství nabízí. V té masivní mega-akci, jakou 
Open Days jsou, se mi skoro kacířsky vtírala otázka po jejím praktickém 
smyslu. Snad bych v ní viděl především možnost setkávání se, výměny 
zkušeností a lobbingu.
Asi už nikdo dnes nepochybuje o tom, že evropské finance jsou reál-

ným zdrojem financování našich rozvojových investic, které bychom jinak stěží hledali, byť administrativa 
s tímto související je skoro až neuvěřitelně složitá a komplikovaná. 
Netajím se tím, že se dlouhodobě stavím k mohutnému byrokratickému kolosu, který tvoří systém unijních 
institucí, velmi zdrženlivě. Nicméně platí, že pokud chceme být na mapě, musíme být v Bruselu a musíme 
se naučit tyto zvláštní, někdy až krkolomné postupy využívat. Za krajskou reprezentaci jasně říkám, že na 
mapě být chceme a systém přerozdělování peněz se naučit musíme, což je to v našem výsostném zájmu. 
Stálé Zastoupení Zlínského kraje v sídle unie a všechna naše jednání s institucemi kompetentními ve věci 
regionálního rozvoje, ale i bezpečnost či budování dopravní infrastruktury, jsou dnes zkrátka nezbytné, 
pokud chceme kraj dále rozvíjet. A právě v Bruselu se rozhoduje například o tom, jestli budou naše pláno-
vané silniční koridory zařazeny do páteřní evropské sítě TEN, čímž bude jejich financování podstatně jed-
nodušší. V úřadech unie se prostě rozhoduje o tom, za jakých podmínek a na co budeme v následujících 
letech využívat miliardy korun ze strukturální pomoci. Z toho všeho je zřejmé, že bez setkávání a jednání 
s těmi pravými lidmi v Bruselu není možné se posunout výrazně dál. Taková je realita.
Upřímně mohu přiznat, že tři dny, které jsem na Open Days strávil, byly náročné a docela vyčerpávající. 
Setkal jsem se například s eurokomisařkou pro regionální rozvoj Danutou Hübner, se šéfem Výboru pro 
regionální politiku Evropského parlamentu, se zástupci dopravního úřadu DG Transport, s představiteli 
regionálního úřadu DG region, s viceprezidentem Evropské investiční banky, s europoslanci a mnoha 
dalšími představiteli různých evropských struktur. Na všech jednáních jsem opakovaně připomínal naše 
priority a hledal nelehké cesty k jejich prosazení. Velmi často jsem při rozhovorech s představiteli evrop-
ských institucí zdůrazňoval: Pravidla pro poskytování dotací musí být přísná, ale jednoduchá! Zároveň 
jsem si v souvislosti se složitým systémem vybavil citát T. Bati, který řekl: „Přeměňme orgány kontrolní 
a metodické na orgány tvůrčí.“ To je cesta, která může pomoci růstu ekonomiky. 
Poslední den jsem se skutečně upřímně těšil domů a říkal si, že do tohoto byrokratického euroko-
lotoče zase chvíli nemusím. Ale vzápětí jsem si uvědomil, že bez něj to s největší pravděpodobností 
nepůjde… „Snad tedy převážná míra našich návrhů bude v Bruselu přijata“, což by pro střední Moravu 
bylo jen a jen dobře.
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ZPRAVODAJSTVÍ

ZPRÁVIČKY Z KRAJE

V kraji vznikají dvě elektrárny
Zlín - Stavby dvou ekologických elektráren 
začaly v říjnu ve Zlínském kraji. Obec Bohu-
slavice nad Vláří staví vodní elektrárnu na 
jezu na řece Vlára, společnost z Uherského 
Hradiště pak zahájila výstavbu solární elek-
trárny v průmyslové zóně v Ostrožské Lhotě. 
Obě zařízení budou po dokončení dodávat 
elektrický proud do rozvodné sítě. Bohusla-
vice za stavbu zaplatí asi osm milionů korun, 
soukromý investor z Uherského Hradiště pak 
zhruba 200 milionů korun. Na obě elektrárny 
se podařilo získat dotace.

Kroměříž vydala turistické materiály
Kroměříž - Soubor nových turistických 
materiálů vydala kroměřížské radnice. Tucet 
skládaček souborně nazvaných Kromě-
řížská zastavení vyšel ve třech jazykových 
mutacích v celkovém nákladu 60.000 kusů. 
Jednotlivé materiály seznamují návštěvníky 
města například s kroměřížskými náměstí-
mi, mincovnou či galerií. Součástí projektu 
na podporu turistiky, který si vyžádal takřka 
čtyři miliony korun, je i kniha s fotografiemi 
města.

Stavba silnice u Meziříčí se asi zastaví
Valašské Meziříčí - Stavba Palačovské 
spojky, která má napojit Valašské Meziříčí 
na dálniční síť, se v příštím roce zřejmě 
zastaví. Dosud přitom stát do stavby silnice 
z Meziříčí do Lešné investoval asi 115 milio-
nů korun, na příští rok ale v rozpočtu není na 
stavbu ani koruna. Palačovská spojka se má 
přitom v budoucnu stát součástí rychlostní 
komunikace R35. Radnice proti prodlužování 
výstavby protestuje a chce se pokusit sou-
časný stav změnit.

Okolí kostela v Kunovicích zdobí sochy
Kunovice - Sousoší s názvem Ježíš Kristus 
a apoštolové zdobí od začátku října okolí 
kostela v Kunovicích. Autorem je slovenský 
řezbář Andrej Irša, který použil dubové dře-
vo a po dokončení sochy natřel speciálním 
nátěrem. Požehnání soch, které bylo vyvr-
cholením letošních hodů, se ujal arcibiskup 
Jan Graubner. Kromě soch se okolí kostela 
dočkalo i terénních úprav, vznikl zde napří-
klad otevřený prostor s parkovou úpravou. 
 
Talentované děti ze Zlínského kraje 
budou mít samostatnou třídu
Zlín - Mimořádně talentované děti budou 
mít v kraji vlastní třídu. Od příštího roku 
budou moci zřejmě docházet do základní 
školy ve Zlíně-Malenovicích, kapacita třídy 
bude asi osm žáků. Těšit se mohou na indivi-
duální výuku. Podle odborníků jsou v popu-
laci dvě až tři procenta nadaných dětí.

Nádraží čeká další rekonstrukce
Valašské Meziříčí - V řádu několika milionů 
korun se budou pohybovat náklady na další 
etapu rekonstrukce uzlové železniční stanice 
ve Valašském Meziříčí. Při ní by měla být 
nástupiště zkrácena a obnovena dlažbou 
a izolací proti průsakům vody.

Řeky Bečva a Olšava jsou nyní čistší

Kroměříž - Ve věžích kostela sva-
tého Jana Křtitele v Kroměříži, 
který představuje stavitelství 
vrcholného baroka na Moravě, 
se po mnoha letech zřejmě zno-
vu rozezní tři zvony. Nyní je ze 
tří věží zvonem obsazena pouze 
jedna, věřícím se ale podařilo 
shromáždit peníze na zakoupení 
zbývajících zvonů. Zvony pone-
sou jména Josef a Zdislava.
Jeden z chybějících zvonů zni-

čil před více než 200 lety požár, 
druhý pak zmizel za války. Na 
nové zvony přispívaly hlavně 
řádové sestry, vypomohly ale 
i obyvatelé města. Přesnou 
částku, která se podařila vybrat, 
organizátoři sbírky nesdělili, 
podle nich to ale jako základ na 
pořízení zvonů stačí.
Kostel sv. Jana Křtitele na Masary-
kově náměstí má původ v raném 
středověku. V 17. století ho olo-

moucký biskup věnoval řádu pia-
ristů, kteří ho užívali až do roku 
1737. V letech 1741 až 1768 byla 
na jeho místě postavena nová 
stavba podle projektu Ignáce 
Josefa Cyraniho z Bolleshausu.
Na území města jsou další tři 
kostely, z toho jeden pravo-
slavný, a několik kaplí. Kostel 
sv. Jana Křtitele je ale domi-
nantou kroměřížské církevní  
architektury.  (nej)

Barokní kostel v Kroměříži se dočká nových zvonů

Oslavy 45. výročí otevření hvězdárny v Uherském Brodě se uskuteč-
nily počátkem října. Při této příležitosti byl oficiálně předán k užívání 
občanům nový dalekohled se zrcadlovým objektivem o průměru 50 cm, 
jediný svého druhu v České republice, který je pravidelně přístupný veřej-
nosti. Hvězdárna je skupinovým návštěvám přístupná denně, po domlu-
vě v jakémkoliv čase. Pro milovníky astronomie je  pozorování oblohy 
organizováno za příhodného počasí ve středeční, páteční a po domluvě 
například také v sobotní večery.  (kra) foto hvězdárna UhB

LIPTÁL JE VESNIcí ROKU

Liptál - Vítězem letošní celo-
republikové soutěže Vesnice 
roku 2006 byla koncem října 
vyhlášena obec Liptál na Vse-
tínsku. Soutěže se zúčastnilo 
také 31 obcí ze čtyř okresů 
Zlínského kraje. Vedle Liptálu 
ocenila komise za společen-
ský život obec Újezd, za péči 
o životní prostředí Suchou Loz 
a za činnost mládeže Babice.
Mimo hlavní kategorie udě-
lila komise i speciální oceně-
ní obci Suchá Loz za vzorné 
vedení obecní knihovny a obci 
Prusinovice za vzorné vedení 
obecní kroniky. Zvláštní oce-
nění bylo uděleno také  staros-
tovi Valašských Příkaz Stanisla-
vu Chovancovi jako osobnosti 
Programu obnovy venkova 
2006 a obci Vysoké Pole za 
dynamické využití rozvojové-
ho potenciálu obce.  (kra)

Zlín - Dva velké vodohospodář-
ské projekty s významným eko-
logickým přínosem se podařilo 
letos a vloni realizovat ve Zlín-
ském kraji. Jde o akci Čistá řeka 
Bečva, která vyřešila problém 
s odpadními vodami na území 
části Vsetínska, a o dokončení 
kanalizace v Kunovicích. Zatím-
co na Vsetínsku stavbaři končí 
v těchto dnech, v Kunovicích 
práce završili na konci loňského 
roku.
Práce na projektu Čistá řeka 
Bečva zahájilo Sdružení obcí 
mikroregionu Vsetínsko na jaře 
loňského roku. Celkové inves-
tiční náklady jsou asi miliarda 
korun. Celkem vzniklo 152 kilo-
metrů kanalizace a dvě čističky 
odpadních vod. Několik dalších 
pak stavbaři modernizovali 
a rekonstruovali. 

Do akce, kterou výrazně pod-
pořila Evropská unie, se zapo-
jilo 15 měst a obcí, v nichž žije 
takřka čtvrtina všech obyvatel 
Zlínského kraje. Podle ekologů 
se přitom přínos projektu pro-
jeví i v jiných regionech České 
republiky, například v Olo-
mouckém kraji. Část tamních 
obcí je totiž zásobována pitnou 
vodou z území, které je nyní 
odkanalizováno.
Kunovice za dokončení kanaliza-
ce a napojení na čističku odpad-
ních vod v Uherském Hradišti 
zaplatily přes 127 milionů korun. 
Jde o největší investiční akci 
v dějinách města, na kterou rad-
nice získala dotaci od minister-
stva zemědělství. Vzniklo deset 
kilometrů stok či 14 čerpacích 
stanic a dalších zařízení. Před 
dokončením akce přitom splaš-

ky končily v řece Olšavě. Město 
tak patřilo k největším znečišťo-
vatelům povrchových vod v Čes-
ké republice. 
Velký vodohospodářský projekt 
za více než půl miliardy korun 
se připravuje i na Zlínsku. Měl 
by vyřešit odkanalizování všech 
sídel nad 2000 obyvatel. Pod-
mínkou realizace projektu, jehož 
záměr schválilo ministerstvo 
zemědělství, je přidělení dota-
ce z Evropské unie. Brusel ale 
s podporou otálí.
Podle Českého statistického úřa-
du bylo v roce 2005 ve Zlínském 
kraji napojeno na kanalizace asi 
80 procent obyvatel, což je nad 
průměrem České republiky. Cen-
trálního čištění před vypuštěním 
do potoků a řek se ale dočkají 
splašky jen od asi dvou třetin 
obyvatel v kraji.  (nej)
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TÉMA MĚSÍCE

Listopad je hlavně měsícem vzpomínky na zesnulé

Začátek listopadu je především 
vzpomínkou na zesnulé. Papež 
Řehoř III. nechal roku 731 v Římě 
postavit kapli zasvěcenou sva-
tým apoštolům a mučedníkům 
a nařídil, aby si věřící na konci cír-
kevního roku na všechny zavzpo-
mínali. Původně se toto nařízení 
vztahovalo jen na občany Říma, 
později bylo rozšířeno pro církev 
v celé Evropě. Od té doby se první 
listopadový den uctívá jako Svá-
tek všech svatých. O den později 
si připomínáme nejen osobnosti, 
které byly prohlášeny za svaté, 
ale vzpomínáme na všechny své 
blízké, kteří již nežijí. Druhý listo-
pad je dnem Památky zesnulých, 
dnem Dušiček. Uctívání zemřelých 
je původně zvykem starých kultur, 
například keltských. Od dob, kdy 
křesťanství ovládlo kulturní areál 
Evropy, se s tímto zvykem setká-

váme i my a dny vzpomínání na 
zesnulé dostaly institucionální 
charakter. Většina lidí  se vypravu-
je na hřbitovy, slouží se dušičkové 
bohoslužby a organizují se různé 
dušičkové poutě.

Pohřbívání jako součást života
Nikdo z nás již nepochybuje o tom, 
že před smrtí nemůžeme zavírat 
oči, a proto je dobré vědět, jaké 
kroky je potřeba učinit v případě 
úmrtí v rodině. Nejprve je nutné 
zavolat lékaře, který vystaví ohle-
dací list, a poté objednat pohřební 
službu. V případě úmrtí v nemoc-
nici je zesnulý převezen na pato-
logii a úmrtí je oznámeno rodině, 
která zajistí převoz opět volbou 
pohřební společnosti. Pokud vás 
bude pohřební služba kontaktovat 
sama, jedná se z její strany o cho-
vání, které je zakázáno zákonem. 

Poté, co zvolíte pohřební ústav, 
můžete  na něj převést většinu dal-
ších úkonů. Následně je třeba nav-
štívit také úřady státní správy. 

Druhy obřadu 
Běžně je možné si vybrat ze dvou 
základních druhů pohřbu. Prvním 
typem je zpopelnění, se smuteč-
ním obřadem nebo bez. Kremace je 
v současné době nejčastějším způ-
sobem pohřbu, který podstupuje 
asi tři čtvrtiny zesnulých. Spalování 
se děje žhavým vzduchem a popel 
je uložen do speciální schránky, 
která je předána pozůstalým. Urnu 
je možné umístit do urnového 
háje na hřbitově, nebo si popel 
svého blízkého uschovat jinde.  
Dalším způsobem úschovy schrán-
ky s popelem je její umístění do 
kolumbária, což je stavba určená 
přímo pro tento účel. Kolumbária 
jsou běžně součástí například kos-
telů Církve československé husit-
ské. Nově bylo zbudováno takové 
kolumbárium také na zlínském 
Lesním hřbitově. Druhou formou 
pohřbu, která je samostatným 
církevním obřadem, je uložení 
těla zesnulého do země. Podrob-
nosti je v takovém případě nutno 
dohodnout s příslušným knězem. 
Většinou se lidé patřící k různým 
církvím pohřbívají na společném 
místě, ať už jde o katolíky, evange-
líky nebo třeba o československé 
husity. Jediným známějším hřbi-
tovem, který je například pouze 
evangelický, je hřbitov v Želecho-
vicích nad Dřevnicí. Specifickou 
záležitostí je pohřbívání Židů.

Zvláštnosti pohřbívání Židů 
Městem s největší koncentrací 
židovských obyvatel ve Zlín-
ském kraji byl Holešov. Hlavní 

osídlení tohoto města Židy se 
datuje do doby krále Ladislava 
Pohrobka, který svým dekretem 
nařídil přesun židovského oby-
vatelstva z královských měst. 
Holešovský židovský hřbitov se 
rozprostírá na rozloze 9 581m2 
a byli na něm pohřbíváni také 
židovští souvěrci z Bystřicka, 
Zlínska, Vizovicka a do roku 1889 
i z Valašskomeziříčska. Počet 
hrobů se odhaduje zhruba na 
3000 a nejstarší náhrobky jsou 
z roku 1647. O činnosti spojené 
s pohřbem se staralo pohřební 
bratrstvo Chevra kadiša, spolek 
pro pomoc pozůstalým. Pohřby 
se konaly zásadně při západu 
slunce. Zesnulý ležel v obyčejné 
bedně podobné rakvi, umístěné 
na otevřených márách, přičemž 
jeho hlava měla směřovat k Jeru-
zalému. Nepoužívaly se věnce 
ani květiny. Proslov pronášel jen 
rabín, a to pouze při pohřbu vel-
mi významných osobností obce. 
Dříve se zesnulému dávala do 
ruky dřevěná vidlice, s jejíž 
pomocí se mohl prohrabat 
k údolí Josafat u Jeruzaléma, 
což bylo místo posledního sou-
du. Pozůstalí nesměli po pohřbu 
týden pracovat a až po této době 
jim rabín vyjádřil útěchu. Pravo-
věrní se ve starších dobách 30 
dní neholili ani nestříhali a nad 
úmrtním ložem po celou dobu 
hořela svíčka.

Právě zapálené svíčky jsou 
jedním z typických symbolů 
nadcházejícího dušičkového 
období. Jejich plamen osvěcu-
je náhrobky se jmény našich 
blízkých, které si v den Památky 
zesnulých připomínáme.  (don)

Zlínský kraj - Měsíc listopad je tradičně vnímán jako skutečný začá-
tek podzimu. Pro mnoho lidí je tento měsíc poslem melancholických 
nálad. Určitý vliv na to může mít i čas Dušiček a Svátek všech svatých.

Kolumbárium ve Zlíně foto: archiv

INZERCE
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Zlínský kraj nyní zřizuje více než 
120 škol a školských zařízení
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ZLÍNSKÝ  
KRAJ 

V KOSTCE
Zlínský kraj zajišťuje podmínky pro uskutečňování středního a vyššího odborného 
vzdělávání a souvisejících školských služeb, dále podmínky pro uskutečňování vzdělá-
vání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jazykového vzdělávání, základního 
uměleckého vzdělávání, školských poradenských služeb; Zlínský kraj má rovněž povin-
nosti v zabezpečování ústavní výchovy v dětských domovech. 
Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo ZŠ všech zřizovatelů ve Zlínském kraji 54 
221 žáků, což bylo cca o 825 méně než v předcházejícím školním roce. Pokles je patrný 
i v tomto školním roce 2006/2007 (cca o 1 600 žáků méně). Situace je přibližně stejná 
ve všech krajích ČR.

Střední a vyšší odborné školy již v těchto 
dnech připravují vzdělávací nabídku pro 
školní rok 2007/2008. Jako službu vychá-
zejícím žákům a jejich rodičům Zlínský kraj 
společně s Úřady práce v Kroměříži, Uher-
ském Hradišti, Vsetíně a Zlíně vydává na 
začátku měsíce října publikaci „Kam na školu 
ve Zlínském kraji“, a to v celkovém nákla-
du 4 200 výtisků. Tato publikace je zdarma 
distribuována především na základní školy 
ve Zlínském kraji; obsahuje připravovanou 
vzdělávací nabídku, termíny dnů otevřených 
dveří, kontakty na školy a řadu dalších velmi 
užitečných informací. Kromě tištěné podo-
by má tato publikace rovněž elektronickou 
verzi, která je již zveřejněna na informač-
ním a vzdělávacím portálu Zlínského kraje  
www.zkola.cz.

Pro vycházející žáky jsou každý rok pořá-
dány přehlídky SŠ a VOŠ ve všech okresech 
Zlínského kraje. Termíny a místa konání 
přehlídek SŠ v letošním roce:

Zlín
2. - 3. 11. 2006  (čtvrtek - pátek)
SPŠ Zlín, tř. T.Bati 4187 

Vsetín
7. - 8. 11. 2006 (úterý - středa)
Dům kultury Vsetín

Kroměříž
10. - 11. 11. 2006 (pátek - sobota)
SŠ-COPT Kroměříž, Nábělkova  539

Uherské Hradiště
14. - 15. 11. 2006 (úterý - středa)
Kulturní dům Uherské Hradiště

Střední zdravotnická škola Zlín foto: Ivo Hercík

Počet  školských organizací zřizovaných ZK

k 1. 9. 2001

158

k 1. 9. 2006

126

výhled k 1. 1. 2007

120

Druh školy a druh a typ školského zařízení

Střední školy 61

z toho gymnázia▪ 13

z toho konzervatoře▪ 1

z toho vyšší odborné školy (VOŠ) při střední škole▪ 7

Základní a mateřské školy samostatně 
zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami

20

speciálně pedagogická centra při škole▪ 4

Základní umělecké školy 20

Domovy mládeže (samostatné) 2

Dětské domovy 12

Dům dětí a mládeže 3

Pedagogicko-psychologická poradna 4

Plavecká škola 3

Středisko služeb školám a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků 1

Celkem příspěvkových organizací 126

Majetek spravovaný přísp. organizacemi 

v tis. Kč

Nemovitý majetek 2 902 427

budovy a stavby 2 714 649

 pozemky 187 778

Movitý majetek 267 504

hmotný majetek 265 262

nehmotný majetek 2 242

V průběhu uplynulých pěti let Zlínský kraj 
jako zřizovatel příslušných škol a školských 
zařízení realizoval nezbytné optimalizační 
kroky, které vycházely z demografického 
vývoje a ekonomických  podmínek v kraji. 
K začátku tohoto školního roku bylo zru-
šeno nebo sloučeno celkem 32 příspěvko-
vých organizací vykonávajících činnost škol 
a školských zařízení. Tento proces pokraču-
je, aktuálně jsou ve shodě s Dlouhodobým 

záměrem vzdělávání a rozvoje výchov-
ně vzdělávací soustavy Zlínského kraje 
připravena další optimalizační opatření 
k datu  1. 1. 2007 – sloučení dvou středních 
škol a domova mládeže pod jeden subjekt 
ve Zlíně a převod zbývajících tří domů dětí 
a mládeže zřizovaných Zlínským krajem 
pod příslušná města. Podstatné je, že při 
těchto krocích je dbáno na zachování kva-
litní vzdělávací nabídky v kraji.

Jaké jsou možnosti vzdělávání na středních 
a vyšších odborných školách v příštím školním roce
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UDĚLALI JSME...

Otázky a odpovědi k novému 
příspěvku na péči.
Od 1. ledna 2007 nabývá účin-
nost několik zákonů, které při-
nášejí řadu zásadních změn do 
sociální oblasti. Proto se v tomto 
čísle zaměříme na některé otáz-
ky ohledně příspěvku na péči 
– nové dávce poskytované od 1. 
ledna měsíčně osobám závislým 
na pomoci jiných. 

Odkdy je možné žádat o poskyt-
nutí příspěvku na péči a kam se 
tato žádost bude podávat?
Žádost o poskytnutí příspěvku 
na péči je možné podávat od 
1., respektive 2. ledna 2007 na 
obecních úřadech obcí s rozší-
řenou působností, v jejichž spá-
dovém území má žadatel trvalý 
nebo hlášený pobyt. Ve Zlínském 
kraji jsou to obecní úřady v Bys-
třici pod Hostýnem, Holešově, 
Kroměříži, Luhačovicích, Otroko-
vicích, Rožnově pod Radhoštěm, 
Uherském Hradišti, Uherském 
Brodě, Valašských Kloboukách, 
Valašském Meziříčí, Vizovicích, 
Vsetíně a Zlíně.
Žádost nemusejí podávat lidé, 
kteří v současné době pobírají 
zvýšení důchodu pro bezmoc-
nost nebo o něj do 31. prosince 
2006 požádají. Těm bude příspě-
vek na péči vyplácen automatic-
ky místo zvýšení důchodu pro 
bezmocnost. To však neplatí pro 
získání příspěvku ve výši 11 tis. 
Kč v nejvyšším – čtvrtém stup-

ni (pro osoby zcela závislé na 
pomoci druhých). Zde je třeba 
o příspěvek vždy požádat.

Jsem matkou dítěte se zdravot-
ním postižením, bude mít moje 
dítě také nárok na příspěvek?
Dítě má nárok na příspěvek na 
péči od jednoho roku svého 
věku a příspěvek pro dítě je vyš-
ší než příspěvek pro dospělého.  
O příspěvek na dítě je však tře-
ba vždy požádat, dětem nebu-
de příspěvek vyplácen automa-
ticky, a to ani těm, které jsou 
rozhodnutím okresní správy 
sociálního zabezpečení považo-
vány za dlouhodobě těžce zdra-
votně postižené. V měsíci, kdy 
bude dítěti přiznán nárok na 
příspěvek na péči, zaniká nárok 
na příspěvek při péči o osobu 
blízkou.

Po autonehodě jsem ochrnul 
na polovinu těla. V době, kdy je 
moje manželka v zaměstnání, 
se o mě stará můj známý, který 
však bydlí jinde, proto dosud 
neměl nárok na příspěvek při 
péči o osobu blízkou. Budu mu 
moci nový příspěvek na péči 
dát? A musí se registrovat jako 
poskytovatel sociální služby, 
pokud o mě bude pečovat 
a dostávat můj příspěvek?
Ano, příspěvek je možné dát 
komukoli, kdo o vás pečuje, tedy 
např. i známému nebo sousedovi. 
Péči vám může poskytovat i více 

osob, příspěvek je možné tedy 
rozdělit mezi tyto osoby. Máte 
však povinnost oznámit obecní-
mu úřadu, kdo vám péči posky-
tuje, neboť správné využívání 
příspěvku bude jeho pracovníky 
kontrolováno. Osoba, která se 
o vás stará, se jako poskytovatel 
sociální služby nemusí registro-
vat, pokud tuto péči nevykonává 
jako podnikatel.

Žiji v domově důchodců. Jak 
velkou část příspěvku budu 
domovu platit?
Příspěvek budete podle záko-
na platit domovu celý. Slouží 
k zaplacení péče, kterou potře-
bujete. Pokud žijete celoročně 
v zařízení sociálních služeb, např. 
v domově pro seniory nebo pro 
osoby se zdravotním postižením, 
veškerou nezbytnou péči vám 
musí zajistit toto zařízení. Proto 
na úhradu za tuto péči použijete 
celý příspěvek. Kromě toho dále 
v zařízení uhradíte náklady na 
ubytování a stravu, případně za 
další služby. Ty budete hradit ze 
svého důchodu či jiných příjmů. 
Nově se zavádí také možnost, že 
na úhradě nákladů za poskyto-
vání sociálních služeb se mohou 
podílet rodinní příslušníci.

Podrobnější informace je možné 
nalézt na webových stránkách 
Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, 
nebo u pracovníku odboru sociál-
ních věcí krajského úřadu.
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PŘIPRAVUJEME...

Hejtman jednal v cizině
Zlín, Brusel – Především přípra-
va na další plánovací období 
Evropské unie, prosazování 
priorit dopravní infrastruktury 
ve Zlínském kraji, propojenost  
unie přes Českou republiku 
dále na východ nebo průběžné 
financování projektů v příštím 
plánovacím období s pomocí 
Evropské investiční banky (EIB) 
byly hlavními tématy mnoha 
jednání, které v rámci letošního 
4. ročníku Open days absolvo-
val v Bruselu hejtman Zlínské-
ho kraje Libor Lukáš.
Kromě řady zástupců institucí 
unie se setkal také s eurokomi-
sařkou pro regionální politiku 
Danutou Hübner a předsedou 
Výboru regionů Michelem 
Delebarrem.
„Hovořili jsme o přípravě ope-
račních programů a především 
o absorpčních schopnostech 
našich regionů. Eurokomisařku 
jsem vyzval také k tomu, aby 
byla pružněji řešena problema-
tika projektů našich vodáren-
ských společností, které mají 
připraveny kvalitní záměry, 
jejichž realizace bude mít příz-
nivý dopad na životní prostře-
dí. Nicméně společnosti stále 
čekají na evropské finance, 
které zatím nejsou prakticky 
poskytnuty,“ uvedl Lukáš.
S představiteli DG Transport 
v čele s Edgarem Thielmanem 
jednal hejtman o přípravě 
budování rychlostní komuni-
kace R49 na Slovensko a jejím 
zařazením do páteřní evropské 
sítě TEN, předal mu také tech-
nické podklady a studii prove-
ditelnosti. S předsedou Výboru 
pro regionální politiku G. Gale-
otem, kterého hejtman pozval 
na návštěvu Zlínského kraje 
hovořil především o připrave-
nosti regionů na čerpání evrop-
ských peněz a také o roli České 
republiky jako mostu propoju-
jícího unii dále na východ. „V té-
to souvislosti jsem připomněl 
naši nedávnou návštěvu ukra-
jinského Lvova a velkou snahu 
našich partnerů začlenit se do 
prostoru unie,“ řekl Libor Lukáš. 
Obdobnou podnikatelskou 
misi upořádal kraj nedávno 
také do ruské Samarské oblasti, 
která je dalším z partnerských 
regionů. Obě zahraniční mise 
přinesly zhruba třicítce podni-
katelských subjektů nové mož-
nosti a kontakty.

V září se začal realizovat projekt Odborné vzdělá-
vání v Evropě a využívání evropských vzdělávacích 
programů k podpoře dalšího profesního vzdělávání 
ve Zlínském kraji. Cílem projektu je zlepšit znalosti 
150 ředitelů a učitelů všech odborných škol v kraji 
o odborném vzdělávání v zemích EU a zlepšit jejich 
dovednosti využívat evropské peníze ve prospěch 
odborného vzdělávání v kraji. V rámci tohoto pro-
jektu uspořádá pražský Národní vzdělávací fond na 
počátku příštího roku ve Zlíně, Kroměříži, Uherském 
Hradišti a Valašském Meziříčí třídílný kurz. 

co to kraji přinese?
Po ukončení projektu bude mít každá odborná ško-
la vyškoleno několik pracovníků obeznámených se 
způsoby práce podobných odborných škol v EU 
a s tím, jak získávat finance z evropských programů 
na podporu svých nápadů. To bude užitečné i pro-
to, že od příštího roku budou v celé EU vyhlášeny 
nové programy a na tyto bude ještě více peněz než 
dosud. Vyškolení pracovníci pomohou čerpat více 
evropských peněz ve prospěch kraje. Sám projekt je 
financován z Evropského sociálního fondu a státní-
ho rozpočtu, resp. rozpočtu Zlínského kraje.

NA POMOc UČITELůM
 

Pronájem parkovacích míst

Zlínský kraj nabízí pronájem parkovacích míst 
v krytých garážích (vedle budovy 21) s možností 
přikoupit na své vyhrazené místo parkování i pro 
více aut. 

Cena 1 místa od 10 800 Kč/rok (tj. měsíčně od 
900 Kč). Pronájem lze sjednat i na kratší dobu 
– 6 měsíců, 3 měsíce, případně 1 měsíc.

V ceně je zahrnuto
náklady spojené s provozem parkoviště

ostraha objektu

elektronická karta pro vjezd a výjezd

vyznačení pronajatého místa

Bližší informace:
Zdeněk Školoudík
tel.: 577 043 229

▪

▪

▪

▪

SDĚLENí ZLíNSKéHO KRAJE
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Zlínský kraj chce žákům usnadnit volbu povolání

Za oblast školství, mládeže 
a sportu ve Zlínském kraji zod-
povídá náměstek hejtmana 
Mgr. Josef Slovák.

Pane náměstku, jak byste cha-
rakterizoval současný demo-
grafický trend ve Zlínském 
kraji? 
Přestože demografický vývoj 
je velmi nepříznivý, počet dětí 
v mateřských školách našeho 
regionu zůstává na loňské úrov-
ni. Problémy s kapacitami těchto 
zařízení mohou nastat lokál-
ně a jsem přesvědčen, že obce 
a města, která jsou zřizovateli, si 
s nimi  poradí.
Základní školy zaznamenaly opět 
velmi mírný pokles žáků a hlavně 
na druhém stupni bude nutno 
do budoucna přijmout určitá 
optimalizační opatření. Já osob-
ně jsem zastáncem cesty snižo-
vání počtu žáků na učitele, ale 
je pravdou, že kraj se na financo-
vání obecního školství nepodílí 
a rozhodování o této záležitosti 
spadá do kompetencí obcí.
Faktem je, že do prvního ročníku 
základních škol ve Zlínském kraji 
nastoupilo letos v září asi 5 300 
žáků.

Ubývá v posledních letech 
rovněž studentů na středních 
školách?
Ve středním školství, které je plně 
v kompetenci kraje, se počet žáků 
v denním studiu mírně snížil. Do 
budoucna lze předvídat, že dále 
poroste počet žáků v maturitních 
oborech a bude klesat počet žáků 
v oborech ukončených výučním 
listem. Pro zastavení tohoto tren-
du připravil Zlínský kraj několik 
podpůrných aktivit od testování 
žáků devátých tříd až po Pro-
gram podpory vybraných oborů 
studia. Dále se snažíme co nejvíc 
jednat přímo se zaměstnavateli, 
abychom zastavili prohlubující 
se nezájem o řemeslné obory. 

Ke kterým aktuálním změ-
nám v síti středních škol došlo 
v poslední době?
Síť středních škol ve Zlínském 
kraji je, dá se říci, již stabilizo-
vaná. S účinností od 1. červen-
ce kraj sloučil tři své organi-
zace: Střední odborné učiliště 
potravinářské Valašské Meziříčí 
s Integrovanou střední školou 
– Centrem odborné přípravy 
a Jazykovou školou s právem 
státní jazykové zkoušky v témže 
městě. Dále Střední odborné uči-
liště v Rožnově pod Radhoštěm 
se Střední průmyslovou školou 
elektrotechnickou v Rožnově 
pod Radhoštěm a Státní jazyko-
vou školu Zlín s Gymnáziem T. G. 
Masaryka Zlín. Všechny změny 
byly vyústěním dlouhodobého 
jednání a logických podmínek 
pro sloučení. Dále jsme ve spo-
lupráci s městy předali zřizova-
telské funkce u domů dětí a mlá-
deže a středisek volného času. 
Tím Zlínský kraj, který převzal od 
státu v roce 2001 celkem 158 pří-
spěvkových organizací, snížil do 
dnešního dne jejich počet o 32. 
Koncem roku 2006 budeme mít 
tedy 120 příspěvkových orga-
nizací. Tam, kde jsou zřizovateli 
obce, jsme zaznamenali pouze 
sloučení Mateřské školy Kromě-
říž - Štěchovice se zanikající MŠ 
Kroměříž - Mánesova. Naopak 
ve Valašských Kloboukách vzni-
kl nový Dům dětí a mládeže 
a církev zřídila k 1. září 2006 
novou  Katolickou základní ško-
lu v Uherském Brodě. V obecním 
školství nebyla v tomto obdo-
bí zrušená žádná škola ani jiné 
školské zařízení.

Školní rok 2006 - 2007 se již 
naplno rozběhl, jakou nej-
významnější novinku by měl 
přinést?
Je to rok závěrečné přípravy 
školních vzdělávacích progra-
mů, tudíž lze očekávat větší 
pracovní zatížení pedagogů. 
Rovněž pokračujeme v zavede-
ní státní maturity. Domnívám 
se, že školní vzdělávací pro-
gramy a nová maturita budou 
pro pedagogy znamenat nejen 
pracovní zatížení, ale současně 
jim přinesou nové možnosti pro 
tvůrčí seberealizaci.
V oblasti středních škol předsta-
vuje příprava vzdělávacích pro-
gramů vzhledem k počtu oborů 
docela složitou záležitost. Minis-
terstvo musí nejdříve schválit  

rámcové vzdělávací programy 
pro všechny obory středo-
školského vzdělávání a teprve 
následně je každá střední škola 
povinna vypracovat svůj vlast-
ní školní vzdělávací program. 
Zatím byl zpracován rámcový 
vzdělávací program pro gymna-
ziální vzdělávání a 60 rámcových 
vzdělávacích programů pro obo-
ry středního odborného vzdělá-
vání – ty jsou pilotně testovány 
na vybraných středních školách 
v celé republice. Ve Zlínském 
kraji jde konkrétně o Gymnázi-
um Ladislava Jaroše v Holešově, 
Střední školu hotelovou a služeb 
Kroměříž a Integrovanou SŠ 
technickou – Centrum odborné 
přípravy Zlín. Podle harmono-
gramu ministerstva školství by 
do konce roku 2009 mělo být 
postupně vytvořeno 193 rámco-
vých vzdělávacích programů.

Jedním z letošních klíčo-
vých úkolů je také  příprava 
na čerpání financí ze zdrojů 
Evropské unie v programo-
vém období 2007-13. Jak se to 
dotkne školství?
Konkrétně pro školství to zna-
mená, že se bude ve Zlínském 
kraji jednat řádově o tři až pět 
miliard korun. Je zřejmé, že účel-
né využití těchto financí může 
poměrně výrazně ovlivnit úro-
veň školství ve Zlínském  kraji 
v následujících letech. Proto 
připravujeme propracovaný sys-
tém školení a aktivit pro školy 
tak, aby byly dobře připraveny 
a motivovány k efektivnímu čer-
pání těchto financí.

co čeká naše studenty a peda-
gogy v souvislosti s připra-
vovaným zavedením státní 
maturitní zkoušky?
Státní maturita by se měla podle 
stávajícího znění školského záko-
na rozběhnout v nové podobě ve 
školním roce 2007/2008. Letos 
je připravována tzv. generál-
ní zkouška organizace, průbě-
hu a hodnocení společné části 
maturitních zkoušek na středních 
školách. Program zvaný „Matu-
rita nanečisto 2007 – generální 
zkouška“ organizuje Centrum pro 
zjišťování výsledků vzdělávání 
Cermat pro všechny střední školy 
s maturitními ročníky, účast škol 
je však stále dobrovolná. Součástí 
programu je také zajištění pro-
školení pedagogických a organi-
začních pracovníků. 

Trh práce stále volá po technic-
kých profesích, odpovídá této 
poptávce také zájem o studi-
um na odborně zaměřených 
školách?
Ve Zlínském kraji je v současné 
době 25 středních škol, kte-
ré nabízejí vzdělání ukončené 
výučním listem nebo matu-
ritní zkouškou v technických 
oborech, jako je strojírenství, 
elektrotechnika, stavebnictví, 
technická chemie, zpracování 
dřeva, skla, zemědělství a lesnic-
tví. Zájem o vzdělávání ukonče-
né maturitní zkouškou se kryje 
s nabídkou těchto oborů, u stu-
dia oborů ukončených výučním 
listem nabídka oborů výrazně 
převyšuje poptávku. Vzhledem 
k potřebě podpory profesní-
ho vzdělávání schválila krajská 
rada dokument Návrh podpory 
vybraných  oborů a škol zřizo-
vaných Zlínským krajem, podle 
kterého lze mimo jiné vyplácet 
žákům vybraných učebních 
oborů „motivační“ stipendium.

Zlínský kraj bude jako první 
v České republice realizovat 
projekt „optimalizace přijíma-
cího řízení“. Proč?
Přijímací řízení ke vzdělávání ve 
středních školách je každoročně 
diskutovaná a veřejností citlivě 
vnímaná záležitost. Už mnoho 
let hledáme takový model, kte-
rý by co nejvíce sladil vzdělá-
vací nabídku středních škol se 
zájmy a předpoklady uchazečů 
a konečně i s možností jejich 
následného reálného uplatně-
ní v praxi. Zlínský kraj vkládá 
každoročně mnoho energie do 
zajištění informačního mecha-
nismu, potřebného ke správné 
volbě další vzdělávací cesty, 
mám tím na mysli nejen napří-
klad pravidelně pořádané bur-
zy středních škol v rámci všech 
bývalých okresů našeho kraje, 
ale i další osvědčené akce a pre-
zentace škol. Nyní zkrátka chce-
me ověřit, jestli můžeme pro 
uchazeče o vzdělávání ve střed-
ních školách udělat ještě víc, 
abychom mohli mít jistotu, že 
jsme učinili skutečné maximum 
pro možnost správné volby. 
Program společností Scio nabízí 
parametry, které nás přesvěd-
čily, že stojí za to tento projekt 
vyzkoušet.
 Helena Mráčková
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K zajištění transportu posti-
žených do spádových lůžko-
vých zdravotnických zařízení 
má ZZS ZK celkem osmačtyři-
cet vlastních sanitních vozidel, 
k posílení transportní kapacity 
v době mimořádných událos-
tí jsou navíc k dispozici další 
desítky sanitních vozidel sou-
kromých provozovatelů doprav-
ní zdravotní služby ve Zlínském 
kraji. Významným přínosem 
pro posílení logistické podpo-
ry záchranné služby v letoš-
ním roce bylo pořízení dalších 
pěti zcela nových, moderních 
sanitních vozidel a prostorného 
terénního vozidla. 

ZZS ZK disponuje rovněž mobil-
ním zdravotnickým pracoviš-
těm. Jedná se o speciálně vyba-
vené nákladní terénní vozidlo 
se stanovým přístřeškem. Je 
to především řidící stanoviště, 
které zajišťuje komunikaci mezi 
místem zásahu a operačním 
střediskem záchranné služby. 
Slouží rovněž jako zázemí zasa-
hujících záchranářů nebo jako 
místo pro dočasné uložení ošet-
řených zraněných. 
 V souhrnu má Zdravotnická 
záchranná služba Zlínského kra-
je od 1. 9. 2006 třináct výjezdo-
vých stanovišť a dohromady čty-
řiadvacet výjezdových skupin. 

Zdravotnická záchranná 
služba je základem IZS
Vážení čtenáři, v tomto čísle magazínu Okno do kraje Vás sezná-
míme s činností další složky Integrovaného záchranného systému, 
a to se Zdravotnickou záchrannou službou Zlínského kraje (ZZS ZK). 
Přinášíme Vám informace nejen o působnosti ZZS ZK, ale připo-
meneme Vám také základní principy při záchraně lidského života.

Síť výjezdových stanovišť a výjezdových skupin ZZS ZK k 1. 9. 2006:

Zlín, ul. L. Váchy 602: RLP i RZP nepřetržitě

Zlín, Kr. nemocnice T. Bati: RLP ranní (7,00 – 17,00 hod.), RZP nepřetržitě

Otrokovice, Městská poliklinika: RLP nepřetržitě

Slavičín, Městská nemocnice: RLP nepřetržitě

Valašské Klobouky, poliklinika: RZP nepřetržitě

Kroměříž, Havlíčkova 3882/71: RLP i RZP nepřetržitě

Bystřice p.Hostýnem, 6. května 591: RLP i RZP nepřetržitě

Uherské Hradiště, ul. B. Němcové 834: RLP i RZP nepřetržitě

Uherský Brod, tř. Partyzánů 2174: RLP i RZP nepřetržitě

Valašské Meziříčí, U Nemocnice 980: RLP i RZP nepřetržitě

Vsetín, Nemocniční 940: RLP i RZP nepřetržitě

Nový Hrozenkov, poliklinika: RLP nepřetržitě

Pokud jste svědky kolapsu či nehody, kdy postižený zůstává v bez-
vědomí a není patrné dýchání ani žádné jiné projevy života, volejte 
ihned linku 155 a zahajte nepřímou masáž srdce a případně i umě-
lé dýchání. Jen tak má postižený šanci dožít se odborné pomoci. 

Kdy volat 155?
Vždy, došlo-li k náhle poruše zdra-
ví, úrazu nebo nehodě s většími 
následky. Nejčastěji jde o tyto stavy: 

neobvyklé tlaky či bolest na prsou
potíže s dechem, dušnost 
porucha vědomí, bezvědomí, 
křeče 
vážnější úraz 
otrava léky či chemikáliemi 

V případě, že se jedná o běž-
né, nezávažné onemocnění, 
nebo jde o potíže dlouhodo-
bého charakteru, je vhodnější 
kontaktovat přímo příslušného 
praktického lékaře, případně 
lékařskou službu první pomoci.
Pokud si však závažností stavu 
nejste jisti, bez obav volejte 
linku 155. Vysoce kvalifikova-
ní zdravotničtí pracovníci vám 
pomohou situaci vyhodnotit 
a doporučí další postup.

▪
▪
▪

▪
▪

Jak volat 155?
Na linku 155 lze volat z telefo-
nu jakékoliv veřejné sítě v ČR 
(včetně mobilních telefonů). 
Číslo linky 155 je vždy bez 
jakékoliv předvolby. Volání je 
vždy zdarma. Při telefonování 
z veřejného telefonního auto-
matu nepotřebujete mince ani 
kartu. Pozor! Při volání z mobil-
ního telefonu vždy zdůrazněte, 
kde se přesně nacházíte včetně 
města, z něhož voláte (nemusíte 
se pokaždé dovolat na nejbližší 
záchrannou službu).

co říct?
Snažte se zachovat klid a věcně 
odpovídat na otázky. Největší 
zdržení před výjezdem záchran-
né služby mohou způsobit 
dohady s dispečerem. 

Jak postupovat při nehodě či zranění

Zdravotnická záchranná služba 
Zlínského kraje poskytla dopo-
sud v letošním roce ošetření 
27 772 pacientům. Poskytování 
přednemocniční neodkladné 
péče klade vysoké nároky na 
erudovanost a schopnosti zdra-
votníků na záchranné službě, 
neboť se denně setkávají s nej-
různějšími zdravotními problé-
my, které mohou občany postih-
nout. Záchranář nemůže být 
„jenom“ anesteziolog, internista, 
psychiatr, chirurg, traumatolog, 
gynekolog nebo pediatr, ale ze 
všech těchto medicínských obo-
rů musí mít takové znalosti, aby 
byl schopen poskytnout v terénu 

základní ošetření pro tato nej-
různější onemocnění. Nejčastěji 
záchranka vyjíždí k pacientům 
s interním onemocněním, pak 
následují neurologické a úrazové 
stavy. Další část výjezdů je k psy-
chiatrickým pacientům, gyne-
kologickým příhodám i náhlým 
onemocněním u dětí. Bohužel 
část výjezdů záchranné služby 
tvoří stavy, které nevyžadují ani 
tak medicínské znalosti, jako 
spíše schopnosti diplomatické, 
neboť komunikace s právě pro-
buzeným  opilcem je skutečně 
diplomacie na nejvyšší úrovni. 

Šimečková Renata 
Hlavní sestra ZZS ZK

Záchranáři musejí být i diplomaty

jiná onemocnění
11% 4577

psychiatrické
3% 1275

úrazové
18% 7549

neurologické
9% 3629

opilost; 726; 2%

interní 
 57% 23051

Nové sanitní vozy zakoupené Zlínským krajem. foto: Nikola Synek

Počty a druhy výjezdů ZZS ZK v roce 2005.
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10 let práce na koronární jednotce 
interního oddělení KnTB ve Zlíně

od roku 1978 do dnešního dne pracuje 
jako primář na oddělení nukleární 
medicíny Baťovy nemocnice ve Zlíně

na oddělení nukleární medicíny vybu-
doval počítačovou síť a mini-PACS

rozsáhlá přednášková činnost, zejmé-
na v oblasti kardiologie, onkologie, 
neurologie a nukleární medicíny

od roku 1995 se zabývá telemedicínou

je uznávaným odborníkem na historii 
Baťovy nemocnice ve Zlíně

je členem České onkologické společ-
nosti

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

MUDr. Jiří Bakala

MUDr. Jiří Bakala: Primáři brali mnohem vyšší platy
Jak dlouho už pracujete v KnTB?
Já jsem spojený s Baťovou nemocnicí svým 
osudem a osudem mé rodiny. Můj otec zde 
nastoupil v roce 1939 jako medik v posled-
ním ročníku a před válkou zde pracoval 
jako pomocný laborant. Já pracuji v Baťově 
nemocnici od roku 1970.

Pane primáři, v čem spočívá přínos nukle-
ární medicíny?
Vyšetřujeme orgány a jejich funkce pomocí 
izotopů. Pacientovi je aplikována určitá látka, 
která se pak zachytí ve vyšetřovaném orgá-
nu a s jejíž pomocí pak dokážeme určit jeho 
funkci. V podstatě dokážeme zachytit poru-
chy až na té nejnižší, tedy buněčné úrovni. 
Diagnostikujeme nejen nádory, ale i mozkové 
poruchy či poruchy srdečního svalu.

Vy jste také jedním z nejuznávanějších 
odborníků na historii zlínské Baťovy nemoc-
nice. Její zakladatel a první ředitel Albert 
prý její činnost postavil především na doko-
nalé organizaci a především prevenci.
V tehdejším Baťově Zlíně byla prevence na 

tak vysoké úrovni, že v letech 1932 až 1938 
byl Zlín díky tomu vyhlášen za nejzdravější 
město, byla zde například nejmenší úmrtnost. 
Baťova nemocnice získala takový věhlas, že 
zde v roce 1935 byl pořádán světový kongres 
nemocnic, na kterém ředitel Albert přednášel 
o svých zkušenostech s řízením nemocnice.

Na jaké úrovni byla tehdy péče o pacienta?
Pacientovi bylo v nemocnici podřízeno takřka 
všechno. Byla zde poměrně přísná morálka. 
Například primáři brali neuvěřitelně vysoké pla-
ty, ale měli zakázanou privátní praxi.
Zdravotnický personál byl dokonale školen. Sys-
tém byl tak přísný, že se pokutovalo takřka za 
všechny prohřešky či nesplněné úkoly. I přesto 
panovala u lékařů i sester určitá pýcha na to, že 
pracují v Baťově nemocnici. Tím pádem tady byla 
ošetřovatelská služba na velmi vysoké úrovni.

Jak zjišťovalo vedení, jestli lékaři zvládají 
svou činnost?
Každý lékař byl svým nadřízeným pravidelně 
jednou ročně důkladně hodnocen. Bylo šest 
kategorii hodnocení a závěr byl buď setrvalý 

stav nebo na vzestupu či na sestupu. Pokud 
byl někdo dvakrát po sobě na sestupu, tak už 
pak víceméně neměl šanci na další postup.

Našel by Albertovský systém řízení nemoc-
nice uplatnění i v současné době?
Věřím, že všechny moderní metody, které 
podporoval ředitel Albert, by mohly být zave-
deny. On by také zcela jistě donutil lékaře 
i zdravotnický personál je dodržovat.
Platí to například u vzdělávání lékařů. Za Bati byli 
motivováni k neustálemu vzdělávání a předává-
ní svých poznatků, museli publikovat, přednášet 
a seznamovat veřejnost s výsledky své práce. 
Ředitel Albert dokonce lékařům nařizoval účast-
nit se odborných kongresů po celém světě.

Myslíte, že se oproti minulosti lékaři již tak 
nezajímají o své další vzdělávání?
Já mám pocit, že dnes existuje u lékařů spíše 
určitá pasivita, přitom v době, kdy je napří-
klad běžně dostupný internet, by vzdělávání 
mělo být doslova povinností.  (kra)

kompletní rozhovor na www.oknodokraje.cz

Primář Jiří Bakala ve své pracovně. foto: David Kraus

INZERCE
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KULTURA

Uherské Hradiště - Listopad bude 
v kulturním dění Uherského Hra-
diště silně ovlivněn ekologickou 
tématikou. V místním Klubu kul-
tury se totiž uskuteční od 21. do 
26. listopadu akce s názvem „Týká 
se to také tebe“.
Jde o tématický mezinárodní 
festival filmů a videoprogramů 
s dlouhou tradicí a vysokým reno-
mé. Jeho součástí je doprovodný 
odborný a kulturně-společenský 
program - přednášky, semináře, 
konference, výstavy, umělecké 
pořady. Cílem festivalu je upo-
zorňovat veřejnost na filmová 
a televizní díla, která se vyjadřují 
k ekologickým stránkám lidské 
existence v dnešním světě.

Festival Týká se to také tebe vzni-
kl v Uherském Hradišti před 31 
lety, kdy komunistická cenzura 
omezovala svobodu filmové 
tvorby. Právě některé otázky eko-
logie byly v té době pro umělce 
a publicisty tabu. Potřeba prav-
dy přivedla kroužek zdejších 
nadšenců k rozhodnutí pořádat 
alespoň přehlídky filmů amatér-
ských, protože ty nepodléhaly 
tak silné kontrole státní moci. 
K zakladatelům festivalu patřil 
také významný český ochránce 
přírody, novinář a publicista Josef 
Velek. K filosofii jeho odkazu se 
festival přihlásil po pádu totalit-
ního režimu v roce 1989. Filmová 
přehlídka se postupně otevřela 

profesionálním tvůrcům a stala 
se mezinárodní. Z úcty ke své 
tradici si však festival zachoval 
také soutěžní kategorii ama-
térského filmu. Týká se to také 
tebe je přehlídkou angažované 
filmové a televizní ekologic-
ké publicistiky a stále zůstává 
místem setkání tvůrců i diváků, 
kterým nejsou lhostejné problé-
my obnovy životního prostředí, 
návrat k tradičním hodnotám 
nebo obnova venkova. 
Festival, který pravidelně podpo-
ruje i Zlínský kraj, nabídne výsta-
vy fotografií i filmové projekce 
a další zajímavosti. Bližší informa-
ce o přesném programu zájemci 
najdou na www.kkuh.cz . (kov)

Ekologický festival ozdobí Hradiště
Výstavu, která dokumentuje zločiny 
komunismu, připravilo od 16. listo-
padu do 31. prosince do Malé galerie 
Muzeum Kroměřížska. Expozice nese 
název Všem, kteří vzdorovali a mapuje 
hlavně 50. léta minulého století a poli-
tické procesy té doby. Kromě obecně 
známých případů, jako byl proces 
s Miladou Horákovou, bude část výsta-
vy věnována přímo Kroměřížsku. 

Jen do 10. listopadu bude k vidění 
v Galerii KZ ve Valašském Meziříčí 
výstava prací výtvarných dílen Ústa-
vu sociální péče Zašová a centra pro 
zdravotně postiženou mládež Valaš-
ské Meziříčí. Expozici, která má název 
V našem světě pořádá sdružení Člověk 
člověku a Kulturní zařízení města Valaš-
ského Meziříčí. Vystavené exponáty 
jsou prodejné, výtěžek bude věnován 
zdravotně postiženému dítěti z Valaš-
ského Meziříčí. 

Zajímaví hosté se v průběhu listopadu 
objeví na jevišti Městského divadla 
ve Zlíně. Na 3. 11. je od 19.hodin 
naplánováno představení Stanisla-
va Remundy a Ivy Janžurové Pudl 
a Magnólie a 14. 11. přiveze Slezské 
divadlo Opava představení pro děti 
Mach a Šebestová. Na své si přijdou 
i milovníci klasiky - 18. 11. od 19. 
hodin uvede ve Zlíně Národní divadlo 
moravskoslezské Ostrava operu Bedři-
cha Smetany Prodaná nevěsta. 

Sedm století zlínských dějin - to je 
název publikace, která přehlednou 
formou nabízí čtenáři to nejzajímavěj-
ší a nejdůležitější z událostí ve Zlíně 
od středověku až po rok 2005. Čtenáři 
zjistí, že se Zlínem je spjata celá řada 
osobností, Albrecht z Valdštějna nebo 
Tom Stoppard. „Na 176 stranách čte-
náři kromě textu najdou 200 fotografií 
a množství ilustrací z Okresního archi-
vu v Klečůvce,“ popsal autor Zdeněk 
Pokluda. Pro rychlou orientaci jsou 
připojeny seznamy starostů a primá-
torů, významných rodáků, ale třeba 
i pomníků. Knížka je koncipována tak, 
aby prakticky sloužila každému, kdo 
potřebuje nalézt ověřená a spolehlivá 
fakta o minulosti Zlína. Sedm století 
zlínských dějin zájemci najdou v knih-
kupectvích, ale například i v informač-
ním středisku zlínské radnice, kde je 
k dostání za pouhých 160 korun. 

Svůj nový kompaktní disk s názvem 
„Rap´n´roll“ představí 28. října ve 
Velryba Music Baru ve Zlíně kultovní 
pražská hip-hopová kapela PSH. Po 
skončení vystoupení potěší návštěv-
níky při after hip-hop party dj Mike 
Trafik a dj Przemek.

▪

▪

▪

▪

▪

KULTURNí STŘíPKY

Na základě vyprodání prvního 
nákladu reedice ojedinělého 
díla Antonína Václavíka „Luha-
čovické Zálesí” připravuje mik-
roregion  Luhačovické Zálesí 
dotisk této publikace. Děje se 
tak díky významné finanční 
podpoře Zlínského kraje.
Národopisná monografie Luha- 
čovické Zálesí, která má 696 
stran textu a 184 stran obra-
zové části, je průkopnickým 
příspěvkem evropskému náro-
dopisnému bádání. Text je čle-
něný do čtrnácti kapitol, které 
popisují přírodní podmínky, 
historii či zvykosloví národo-
pisného regionu.   (red)

LUHAČOVIcKé ZÁLESí 

Vzniká nový dokument o J. A. Baťovi
V půlce října se vrátili z cest po 
Brazílii zlínští filmaři z regionální 
TV Zlínsko. Tříčlenný štáb, který 
tvořili historička Hana Kuslová, 
kameraman Petr Staroveský 
a režisérka a autorka projektu 
Dana Lipovská, natáčel v Bra-
zílii dokumentární film o Janu 
Antonínu Baťovi. Filmaři navští-
vili města, která J. A. Baťa založil, 
a především hovořili a natá-
čeli s jeho potomky-dcerami 
Editou a Hanou a jejich dětmi. 
J. A. Baťa, nevlastní bratr Tomáše 
Bati zakladatele, se zasloužil o roz-
květ Zlína v letech 1932-1939. 

Poté byl nucen opustit repub-
liku, odjel do Spojených států 
a následně do Brazílie. Po válce 
byl ve vykonstruovaném proce-
su, jehož cílem byla konfiskace 
majetku, odsouzen Národním 
soudem k patnácti letům vězení 
a do své vlasti se už nikdy nevrá-
til. V Brazílii ale pokračoval ve 
svém úsilí o rozkvět země, která 
se stala jeho druhým domovem, 
a až do své smrti v roce 1965 usi-
loval o rehabilitaci a očištění své-
ho jména. V této snaze pokračují 
i dnes právě jeho potomci, žijící v 
Brazílii a USA.  (dud)

Muzeum patří dobrovolným hasičům. Malý výstavní sál a muzejní 
chodba ve zlínském zámku patří zajímavé výstavě Hasiči trochu jinak. 
Muzeum jihovýchodní Moravy touto expozicí vzdává hold stovkám 
bezejmenných dobrovolných hasičů z vesnic a měst Zlínského kraje.
Autoři výstavy, historička Yvona Činčová a etnograf Karel Pavlištík, přib-
ližují jedinečným způsobem činnost sborů dobrovolných hasičů na Zlín-
sku. Expozice také dokumentuje, že jsou to právě dobrovolní hasiči, díky 
kterým se v mnoha vesnicích udržují staré tradice - třeba masopustní 
průvody, výstavy, akce pro děti nebo plesy a bály.  (kov)

Výstavy ve 3. etáži
30. 10. –  10. 11. Makrokosmos 
fotografie Petra Zemláka
9.11. od 18 hodin multimediál-
ní projekce
13. 11. – 24. 11. Týká se to 
také tebe 
výstava k ekologickému festivalu
27. 11. – 15. 12. Dřevěný dům 
prezentace nejlepších projektů 
ze stejnojmenné soutěže

Akce ve 2. etáži
27. 10. - 12. 11. 70 let Gym-
názia Zlín - Lesní čtvrť 
výstava k výročí gymnázia
27. 11. – 15. 12. Romové ve 
fotografii
 výstava fotografií s romskou 
tematikou 
22. 11. od  17 hodin Týká se 
to také tebe
Projekce vybraných festivalo-
vých filmů

BAťůV MRAKODRAP 
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TIP NA VÝLET

RADHOŠť (1129 m.n.m.)

Trasa dlouhá osm kilometrů vede z výchozího 
bodu turistických cest u dolního mostu v Rož-
nově pod Radhoštěm, po úbočí Černé hory 
(885 m.n.m.) až ke kapli sv. Cyrila a Metoděje na 
vrcholu Radhoště. Na konci výstupu se otevírá 
jedinečný rozhled. Při jasném počasí je mož-
né pozorovat Oderské vrchy a Hrubý Jeseník, 
Malou Fatru, Choč a Roháče. Pro méně zdatné 
turisty nebo například rodiny s malými dětmi 
je ideální trasa dlouhá čtyři kilometry přímo 
z pusteven, kam se lze pohodlně dostat autem 
nebo autobusem. Trasa vede kolem vyhlídko-
vého altánu Cyrilka a známé sochy pohanské-
ho boha Radegasta po hřebeni radhošťského 
masívu. Při výšlapu se otevírá pohled do Fren-
štátské kotliny, v dálce se rýsuje věž hradu Trú-
ba i beskydský vrchol Lysá hora. 

BOJKOVIcKÁ NAUČNÁ STEZKA

Stezka prochází kopcovitou lesnatou krajinou 
z centra Bojkovic přes Šanov na hlavní hře-
ben Bílých Karpat a stejnou cestou zpět. Je 
osazena dvanácti naučnými barevnými pane-
ly. Zajímavé jsou údaje o geologii, zvířatech 
v okolních lesích, rybách zdejších vod či lido-
vých pověstech a tradicích. Stezka je vhodná 
pro pěší i cyklisty a lze ji rozdělit na dvě části: 
čtyřiadvacet kilometrů dlouhou trasu a krátší, 
šestnáctikilometrovou trasu údolím Olšavy. 
Po krásách přírody Uherskobrodska ale vedou 
i další naučné stezky. V Prakšické vrchovině 
je to naučná stezka Hradčovice - Drslavice 
a v Bílých Karpatech naučné stezky Lopeník, 
Moravské Kopanice a Květná.
Na Uherskobrodsku se nacházejí další dvě 
oblasti se zachovalou přírodou. Na jihový-
chodě regionu jsou to Bílé Karpaty, které byly 
pro své výjimečné přírodní a kulturní hodno-
ty zařazeny na seznam biosférických rezer-
vací UNESCO. Z nejcennějších rezervací jsou 
to například bukový prales pod Velkou Javo-
řinou, luční komplex Drahy u Horního Němčí 
nebo Horní Louky u Soché Lozi s výskytem 
mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů. 
Kromě Bílých Karpat se na Uherskobrodsku 
nachází také přírodní park Prakšická vrchovi-
na a řada rezervací, například Vlčnovský háj 
nebo Kovářův žleb poblíž Vlčnova.

cHŘIBSKé KAMENNé úTVARY

Osmnáct kilometrů dlouhou trasu ze Střílek 
do Koryčan můžete začít prohlídkou legendár-
ního barokního hřbitova ve Střílkách. Pak už 
vede stezka přes zříceninu stříleckého hradu 
na Smutný žleb až pod vrchol Kazatelny. Pod 
ním se lze osvěžit u studánky U mísy. Pak násle-
duje středně těžký výstup na Kazatelnu. Je to 
skalní útvar, vypreparované pískovcové skalis-
ko vystupující ze svahu s vytesanými schůdky 
pro výstup a upravenou plochou na vrcholu 
připomínající kazatelnu. Na vrcholu je zasazen 
železný dvouramenný kříž z roku 1972. Ze ska-
liska je výhled přes údolí Kyjovky na protější 
hřeben Chřibských hřbetů, hrad Cimburk a část 
Koryčanské přehrady. O skalisku se traduje, že 
bylo využíváno skutečně jako kazatelna, nej-
prve moravským arcibiskupem Metodějem, 
později i augustiniány z nedalekého kláštera 
na Svatém Klimentu. Skalisko bylo vyhlášeno  
v roce 1967 chráněným přírodním útvarem. 
O kousek dále se nachází další kamenný útvar 
s příznačným názvem Kozel. Je to osamělé 
skalisko, věžovitá izolovaná skála zvedající se 
na mírném svahu tvořená odolnými pískovci 
a slepenci. Na jejím povrchu jsou patrny cha-
rakteristické znaky zvětrávání a odnosu horni-
ny, výklenky, převisy i skalní dutiny. Na skalisku 
je popsáno celkem osmnáct výstupových tras. 
Chráněný přírodní útvar Kozel byl vyhlášen pří-
rodní památkou zároveň s Kazatelnou. 

Z KLOBOUK DO NÁVOJNé

Trasa dlouhá devatenáct kilometrů začíná 
ve Valašských Kloboukách, kam se lze dostat 
vlakem i autobusem ze Zlína nebo Vsetína. 
Z nádraží vede cesta po hlavní silnici ve směru 
na Brumov-Bylnici. Po půl kilometru následuje 
odbočka vlevo na lesní šotolinu na vrch Králov-
ce. Po tříkilometrovém výstupu k rekreačnímu 
středisku je možné navštívit novou dřevěnou 
rozhlednu, která byla otevřena teprve v září. Pak 
následuje hřebenová cesta okolo televizního 
vysílače na Ploštiny. Turistická stezka prochá-
zí typickým bělokarpatským jedlo-bukovým 
lesem, jehož část již ochranáři přírody vykoupili 
s úmyslem ponechat jej jako prales. Z rozcestí 
pod Požárem se po dva a půl kilometrech dosta-
nete do sedla nad Nedašovou Lhotou. Přes 
Dúbravu a Nedašov pak vede trasa do Návojné.

foto: www.beskydy.cz
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SPORT

Jana Komrsková suverénně ovládla 
domácí šampionát ve sportovní gym-
nastice, který se konal v Brně. 23letá 
odchovankyně Zlína, dnes závodnice 
brněnského Sokola I., získala čtyři 
tituly z pěti možných. Přemožitelku 
nenašla ve čtyřboji, přeskoku, na kla-
dině a v prostných. Koncem října se 
Komrsková představí na mistrovství 
světa v Dánsku. 

Absolutním mistrem Evropy v dvou-
denních motocyklových soutěžích 
se stal pro letošní rok endurový jez-
dec Roman Michalík z Valašského 
Meziříčí. Člen Motoklubu Chrastava 
si prvenství zajistil ve francouzském 
Noiretable. Michalík získal už svůj 
druhý kontinentální titul v kariéře. 
Z prvního se radoval v roce 1998, kdy 
se také stal mistrem světa v kategorii 
stopětadvacítek. 

Odchovanec vsetínského hokeje Jiří 
Hudler se prosadil pro úvod letošní 
sezony do kádru týmu NHL Detroit 
Red Wings. Místo v nabité sestavě 
jednoho z favoritů soutěže si zajistil 
výbornými výkony v přípravě. 22letý 
Hudler odešel do zámoří už v roce 
2003, moc šancí ale v Detroitu nedo-
stal. V minulé sezoně si zahrál NHL jen 
ve čtyřech utkáních, většinu času strá-
vil ve farmářském celku Grand Rapids, 
který působí v nižší soutěži AHL.

Kuželkářky KC Zlín chtějí letos hrát 
na čele Moravské ligy a případně se 
pokusit o postup do nejvyšší soutěže. 
V tom jim má pomoci i rekonstruova-
ná kuželna na Tyršově nábřeží. „Dříve 
nesplňovala prvoligové požadavky, 
teď už je ale v pořádku. Postupu 
do elitní soutěže bychom se proto 
nebránili,“ potvrdil ambice zlínských 
kuželkářek předseda klubu Miroslav 
Polášek. 

Mistrem České republiky v ploché 
dráze se stal v Březolupech na Uher-
skohradišťsku Adrian Rymel. 31letý 
plochodrážník Olympu Praha nena-
šel přemožitele ani v jedné rozjížďce 
a suverénně ovládl i finálovou jízdu. 
„Musím pochválit březolupské orga-
nizátory za skvěle připravenou trať,“ 
svěřil se Rymel. Domácí závodník 
Málek obsadil sedmou příčku. 

Vítězem turnaje v sálové kopané 
žen Copa de Europa, který se konal 
za účasti nejlepších světových celků 
v Luhačovicích, se stal ruský tým 
Avrora Sant Peterburg. Ve finále pora-
zil dalšího ruského zástupce na turnaji 
Rokado Volgograd 4:2. Na třetím mís-
tě skončily týmy Chemcomexu Praha 
a španělské F. A. Compostela.

▪

▪

▪

▪

▪

▪

SPORTOVNí JEDNOHUBKY

PLAVcI PILNĚ TRéNUJí

Zlín – V plné přípravě na 
novou sezonu jsou plavci SK 
Zlín. V kádru jednoho z nej-
lepších tuzemských oddílů 
zůstala opora Daniel Málek, 
naopak další ikona klubu 
Marcela Kubalčíková v létě 
ukončila sportovní kariéru.
Málek na plavecký konec 
v žádném případě nemyslí. 
„Chystám se jako obvykle. Ze 
začátku jsem se hodně trá-
pil v posilovně, teď nabírám 
objemy ve vodě. Model pří-
pravy se neliší od předcho-
zích let. Zúčastním se i tra-
dičních závodů, například 
Velkých cen Brna a Znojma,“ 
uvedl zkušený reprezentant. 
Vrcholem zimní části sezo-
ny bude pro Málka mistrov-
ství Evropy ve Finsku. „Ještě 
se tam ale musím dostat. 
Kvalifikační limity jsou tvr-
dé,“ uvědomuje si dlouho-
době nejlepší český prsař.
Málkova kolegyně Kubalčí-
ková v létě s plaváním defini-
tivně skončila. „Je to legenda 
našeho oddílu. Oficiálně její 
kariéru uzavřeme na prosin-
cové Vánoční ceně města 
Zlína,“ prozradil šéftrenér SK 
Zlín Petr Přikryl. (dvo)

Ragby ve Zlíně rozkvetlo do krásy
Zlín – Krajské město patří mezi 
propagátory nového spor-
tu – ženského ragby. Na Sta-
dionu mládeže se odehrál 
první z turnajů nově vznika-
jícího českého okruhu, které-
ho se účastní šest družstev.
Dívky hrají takzvané sedmič-
kové ragby, tedy variantu, při 
které trvá poločas sedm minut. 
Zlínský turnaj ovládl první výběr 

Sparty Praha, který ve finále 
deklasoval městského riva-
la Pragu 50:0. „Sparťanky jsou 
fyzicky vyspělejší mají také vět-
ší zkušenosti s mezinárodním 
ragby. V podstatě splnily role 
největších favoritek,“ konstato-
val zlínský kouč Ota Hejmala.
Na turnaji se neztratily ani 
domácí ragbistky, které obsa-
dily čtvrtou příčku. „S výsled-

kem jsem spokojen. Zápasy 
ukázaly, že naše hráčky udělaly 
výrazný výkonnostní vzestup. 
Očekávám, že brzy dosáhnou 
úrovně svých zatím lepších 
soupeřek,“ zůstal po turnaji 
optimisticky naladěn Hejmala. 
Ragby patří mezi velmi tvrdé 
sporty, je proto s podivem, že 
získává stále větší popularitu 
mezi děvčaty. „Rodiče mě od 
tohoto sportu trochu zrazovali, 
ale nakonec si zvykli. Je to sice 
tvrdý, ale velice zajímavý sport,“ 
konstatovala Nikola Adamovičo-
vá z  Vyškova, jedna z nejlepších 
hráček zlínského turnaje. „Holky 
zajímají na ragby hlavně kluci, 
ragbisté. Aby byli častěji s nimi, 
začali se tomuto sportu také 
věnovat,“ přišel s originálním 
vysvětlením vzrůstu popularity 
ragby zlínský trenér Hejmala.   
Konečné pořadí zlínského tur-
naje:  1. Sparta Praha I., 2. Praga 
Praha + Sedlčany, 3. Sparta Pra-
ha II., 4. Zlín, 5. Vyškov. (dvo)

Zubří – Házenkáři Gumáren 
Zubří si zahrají třetí kolo Pohá-
ru EHF, když ve druhém vyřa-
dili rumunský celek Targu Jiu. 
V domácím utkání vyhráli 
30:25 a přestože v odvetě na 
palubovce soupeře neuspěli 
v poměru 27:28, postoupili dále.
Po vítězství o pět branek na 
Valašsku bylo jasné, že v Rumun-
sku si Zubří může dovolit pro-
hrát i o čtyři góly. Jejich postup 
se ale pořádně otřásal v zákla-

dech. Ve druhé půli totiž pro-
hrávali o pět gólů, nakonec 
však dokázali v bouřlivé atmo-
sféře manko téměř vymazat. 
Návrat na evropskou scénu po 
letech se tak Zubří zatím daří. 
„Proti Rumunům družstvo ukáza-
lo svou sílu. V odvetě se za nepří-
znivého stavu nepoložilo, nao-
pak se v nejtěžší chvíli vzchopilo 
a postup uhájilo,“ pochvaloval si 
manažer valašských házenkářů 
Jaromír Petřek.  (dvo)

Zubří úspěšně kráčí celou Evropou

Orientační běžec Smola opět vyhrál
Zlín – Další úspěšnou sezonu 
mají za sebou orientační běž-
ci z SKOB Zlín. Výsledkově ji 
korunoval Michal Smola, který 
získal na republikovém šam-
pionátu ve Střezivojicích na 
Mělnicku  titul na klasické tra-
ti, která měří 11,4 kilometru.
Čtvrtý muž světa v této disci-
plíně porazil domácí konku-
renci zdrcujícím způsobem. 
„Michal jen potvrdil, že je už 
několik let absolutně nejlepším 
českým orientačním běžcem,“ 
pochvaloval si místopředseda 
zlínského klubu Filip Pastuszek.
Druhého  v pořadí, Jedlič-
ku z Hradce Králové, porazil 
Smola o více než tři minuty.
Zlínské orientační běžkyně na 

mistrovství republiky  na titul 
nedosáhly. Slabších výsled-
ků než jejich kolegové dosa-
hovaly i v dalších závodech.
„Letošní sezona potvrdila, že 
naši muži mají lepší výsledky 
než ženy. Platí to už několik 
let. Tak to ale občas ve spor-
tu bývá,“ nedělá Pastuszek 
žádnou tragédii z občasných 
zaváhání zlínských běžkyň. 
SKOB Zlín patří tradičně mezi 
stabilní členy domácí špičky. 
Založen byl v roce 1966 a v sou-
časnosti je vůbec největším 
a nejstarším klubem orientač-
ního běhu v České republice.
V současné době má kolem 250 
členů. „Z nich je sto dvacet aktiv-
ních,“ prozradil Pastuszek. (dvo)

Zlínské ragbystky (v modrém) proti Spartě Praha II. foto: Michal Vlček
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Soutěžíme o squash raketu a 10 propagačních předmětů
Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo poštou na adresu: Okno do 
kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 30.11. 2006. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: squash raketa – 205. doručená správná 
odpověď, propagační předměty – 52., 99., 131., 185., 221., 292., 341., 383., 404., 423. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje 
termín jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka : „tajenka č.1“ neslyší, když se „tajenka č.2“ „tajenka č.3“. Hamlet ( Shakespeare ) 
Výherci křížovky ze zářijového vydání: Hlavní cenu – sportovní batoh získává: Karel Margetík, Uherský Ostroh. Propagační předměty získávají: 
Marie Němcová - Horní Bečva, Marie Laubová - Zlín, Jarmila Kopřivová - Nedašov, Anna Spurná -  Zlín, Ewa Rektorysová – Kunovice, František Polášek – 
Vsetín, Marie Zlámalová – Kroměříž, Josef Truhlář – Kelč, Oldřich Sedláček – Zubří, Jaromír Šebela – Otrokovice. Tajenka zněla: „a plnou bečku nevypiješ“.

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

Kolik má Zlínský kraj obcí?

První cenou je chladnička, dalšími cenami propa-

gační předměty. Vyhrává 152. správná odpověď. 
Další ceny obdrží 23., 99., 133.,247., 328. správná 
odpověď. Odpovědi posílejte na adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín 
nebo na e-mail: soutez@oknodokraje.cz. 
Jména výherců zveřejníme v lednovém vydá-
ní magazínu Okno do kraje a na internetových 
stránkách www.oknodokraje.cz

Výherci soutěže ze zářijového vydání: 
Zlínský kraj má rozlohu 3 964 000 000 metrů 
čtverečních. 
První cenu - elektrický hoblík vyhrává Jakub 
Jindra – Velehrad. Propagační předměty zís-
kávají Iva Ryžovová – Vsetín, Alois Sovadlina 
– Holešov, Jan Mrňa – Zlín, Božena Knotová 
– Šarovy, Pavel Votroubek – Bojkovice.

Vyhrajte v soutěži chladničku





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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