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Zlínský

Pět ředitelů středních
škol ve Zlínském kraji
neobhájilo své funkce
v takzvaných rekon-
kurzech. Jsoumezi
nimi i dva dlouholetí
kritici hejtmana Jiřího
Čunka.

ZLÍNSKÝ KRAJ Ředitelé čtyřiadva-
ceti středních škol ve Zlínském kra-
ji letos absolvovali takzvané rekon-
kurzy. Pět z nich před komisí neu-
spělo a ve svých funkcích končí.
Mimo jiné i dva ředitelé vsetín-

ských škol, kteří jsou zároveň činní
v politice a v minulosti se střetávali
se současným hejtmanem Jiřím
Čunkem.

„Nevímo tom, že bychomměli ně-
jaké zásadní spory. Tyto věci nepo-
suzuji osobně,“ reagoval Čunek.
Spojitost odmítá i krajský radní

odpovědný za školství Petr Gazdík.
„Dal jsem slib, že do průběhu kon-
kurzů nebude zasahovat politika,
a za tím si stojím,“ uvedl Gazdík.
Změna se týká vsetínského gym-

názia a střední a vyšší odborné
zdravotnické školy, které 14 let
vede Dalibor Sedláček. Dlouhé
roky je členem zastupitelstva ve
Vsetíně za ČSSD. V minulosti dosá-
hl na pozice místostarosty města
a krajského šéfa strany.
S Jiřím Čunkem se zásadně nesho-

dl při slučování škol před pěti lety
a názorový rozkol vyvrcholil o rok
později při bouřlivé volbě starosty.
Čunkova KDU-ČSL tehdy suverén-
ně vyhrála komunální volby,
přesto dlouho nedokázal sehnat ko-
aliční partnery. A sociální demokra-
té mu v tom zrovna nepomáhali.
Nakonec se Čunek starostou stal

a vzápětí vyměnil vedení měst-

ských společností, v nichž figurova-
li jeho političtí oponenti z ODS,
TOP 09 i ČSSD. Nyní Sedláček kon-
čí i jako ředitel gymnázia. „Přihlásil
se kandidát, který měl mimořádné
kvality i kvalitní koncepci,“ zdůvod-
nil Gazdík.
Jde o Martina Metelku, rodáka ze

Vsetína, který na gymnáziu působil
jako učitel. Zkušenosti s vedením

školy pak získal jako ředitel gymná-
zia Open Gate, které založil podni-
katel Petr Kellner. Později vedl i jed-
nu z částí gymnázia Porg v Pra-
ze-Krči a dnes je ředitelem soukro-
mého gymnázia J. Seiferta v Praze.
Přechod ze soukromé do krajské

školy nevidí jako problematický.
„To, co dělá školu dobrou, platí stej-
ně, ať ji zřizuje soukromý subjekt,
nebo kraj,“ reagoval Metelka.
Rozhodnutí ještě není definitivní,

poslední slovo bude mít krajská
rada, která zasedne 9. července.
Verdikt vynese i nad ředitelem

Střední odborné školy Josefa Souse-
díka Josefem Slovákem.
Bývalý náměstek hejtmana a kraj-

ský radní pro školství za ODS je
také dlouhodobým členem vsetín-
ského zastupitelstva a ve stejné
době jako Sedláček skončil v dozor-
čí radě městské společnosti.
Rekonkurz letos absolvoval dva-

krát. Poprvé komise rozhodla, že
má školu řídit dál. Krajská rada ná-
sledně verdikt zamítla a vypsala no-

vou soutěž. Napodruhé už Slovák
neprošel, nahradit jej má dosavad-
ní zástupce Marek Wandrol. „Exis-
tují pochybnosti ohledně nakládání
s financemi ve škole, které šetří po-
licie. To byl jeden z důvodů, proč
se původní konkurz zrušil,“ konsta-
toval Gazdík.
Slovák stál 20 let v čele školy, jež

se postupným slučováním několika
škol stala učilištěm s největší nabíd-
kou oborů v regionu. Včetně dvou
volebních období, která strávil ve
vedení kraje.
„Respektuji rozhodnutí rady, na

výměnu na postu ředitele má ná-
rok. Gratuluji kolegovi,“ reagoval
Slovák. Víc věc komentovat ne-
chtěl, stejně jako Sedláček.
Celkem se konaly rekonkurzy,

které zákon umožňuje vyhlásit
vždy po uplynutí šestiletého funkč-
ního období ředitele, na 24 střed-
ních školách napříč krajem. Na pod-
zim nastane změna v deseti z nich.
Pět z dosavadních ředitelů o obha-
jobu nestálo z osobních důvodů

a z postu odchází dobrovolně. Stej-
ný počet nepřesvědčil konkurzní
komisi.
Čtrnáct škol zůstává beze změn.

To, že většina ředitelů zůstane, kraj
předpokládal. Gazdík už dopředu
avizoval, že u některých půjde o for-
malitu, protože svou práci dělají
dobře. Přesto rada rozhodla o ploš-
ném konání.
„Nemyslím si, že to je správná ces-

ta. Vhodnější semi zdá vyhlásit kon-
kurz tam, kde zřizovatel není spo-
kojen s prací ředitele,“ zhodnotil
krajský zastupitel a šéf školského
výboru kraje Pavel Motyčka.
Kraj letos vyhlásil celkem 53 re-

konkurzů. Kromě středních škol se
týkaly také speciálních škol, dět-
ských domovů, základních umělec-
kých škol a jedné plavecké školy.
Konal se i v Krajské pedagogicko-
psychologické poradně, ale bez vý-
sledku. Dosavadní ředitel pokračo-
vat nechce, a ačkoliv kraj nabídl
dva termíny, nepřihlásil se žádný
zájemce.

Čunkovi kritici skončili. Není
v tom politika, tvrdí kraj

Počasí v kraji více informací
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ZLÍN Zlínský primátor Miroslav Adá-
mek potvrdil, že opět povede hnutí
STAN v komunálních volbách ve Zlí-
ně. Pokusí se tak podruhé obhájit
křeslo primátora, což se po roce
1989 ještě nikomu nepodařilo.
„Jsem připravený udělat maxi-

mumpro to, abychom znovu ve vol-
bách zvítězili,“ řekl Adámek.
Přestože v minulých dvou komu-

nálních volbách ve Zlíně STAN
coby jeho lídr přivedl k vítězství,
v nedávných doplňujících senát-
ních volbách na Zlínsku, v nichž
také kandidoval, překvapivě nepo-
stoupil ani do druhého kola. Navíc
konkurence bude v podzimních ko-
munálních volbách větší než před
čtyřmi lety, posilují Piráti i SPD To-
mia Okamury.
„Souhlasím, že konkurence bude

větší, ale chci obhájit svoji práci,“
nastínil Adámek.
„Posuzovat šance našeho lídra

podle jiných voleb je zbytečné. Voli-
či v podzimních volbách řeknou,
zda se jim náš kandidát líbí, či ne,“
reagoval Ondřej Běták, místopřed-
seda krajské organizace STAN a sou-
časný náměstek primátora. „Vždy
je složitější práci obhajovat než jen
kritizovat a nemít zodpovědnost.
Pokusíme se volby vyhrát i potře-
tí,“ doplnil Běták.
STAN zveřejní celou kandidátku

v průběhu léta. Podle Bětáka bude
mixem současných radních či zastu-
pitelů i politických nováčků. Dva
z nich se objeví v první desítce, ředi-
tel Městského divadla Zlín Petr Mi-
chálek a Pavel Simkovič, zástupce
ředitele Gymnázia Zlín – Lesní
čtvrť.
Většina stran má kandidátní listi-

ny pro zlínské komunální volby ho-
tové. ANO povede předseda zlínské
organizace ANO a manažer v logis-
tické firmě Roman Kaňovský. Líd-
rem lidovců je zastupitel a právník
Aleš Dufek, sociálních demokratů
veterinářMichael Javora, ODS býva-
lý hokejista Miroslav Chalánek. (ill)

Vesnicí roku Zlínského kraje a dr-
žitelem Zlaté stuhy se letos stalo
Dolní Němčí. Hodnotící komisi za-
ujalo především spolkovým živo-
tem. V obci se zhruba 3 000 oby-
vateli podle starosty Františka
Hajdůcha působí hasiči, myslivci,
zahrádkáři, mužský a ženský pě-
vecký sbor, včelaři, holubáři, de-
chovka, folklorní soubor Dolněm-
čan, fotbalový klub, stolní tenis-
té, šachisté nebo farní společen-
ství. Obec v uplynulých letech po-
stavila dům s 34 chráněnými byty
a vybudovala lokalitu pro výstav-
bu 31 rodinných domů. Nyní pra-
cuje na vzniku prostoru pro dal-
ších 15 domů a na průmyslové
zóně. Rekonstrukci mají za sebou
i veřejná prostranství, komunika-
ce, hřbitov nebo kulturní dům.
„Chystáme i projekt protieroz-
ních opatření v krajině. Budeme
budovat mokřady, větrolamy
a podobně,“ doplnil starosta. Le-
tos se do soutěže přihlásilo 12 sa-
mospráv, o dvě méně než před
rokem. Loni se vesnicí roku v kra-
ji stal Slavkov. (ČTK)
Foto: Dalibor Glück, ČTK
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Adámek se
chce potřetí
stát zlínským
primátorem

ZLÍNSKÝ KRAJ Hned na začátku
přišlo jedno doporučení. Přicházejí-
címu vedení Nemocnic Zlínského
kraje hejtman Jiří Čunek poradil,
aby diskusi kolem zdravotnictví
brali s nadhledem. „Víte, je před
volbami, berte to politicky. Vše je
tím poznamenáno,“ naznačil.
K žádné debatě ale nakonec nedo-

šlo. Po půlroce diskusí, devítihodi-
nové konferenci i několika uprave-
ných návrzích změn v krajském
zdravotnictví, které především lido-
vecký hejtman tomuto tématu vě-
noval, byl bod z programu zastupi-
telstva stažený.

Překvapivý návrh dostal většino-
vou podporu. Pro hlasovalo 24 za-
stupitelů, proti bylo 9, zdrželo se 8.
S odložením souhlasili nejen opo-
ziční zastupitelé z ČSSD, KSČM
i Svobodní a Soukromníci, ale také
koaliční politici z hnutí ANO. Kraj-
ský předseda a zastupitel Pavel Pus-
tějovský stažení bodu navrhl spolu
se senátorem Ivem Valentou.
„Tento bod nebyl za celou dobu

dostatečně diskutovaný v rámci ko-
alice. Vždy jsme proti tomuměli vý-
hrady, ale chtěli jsme o tom debato-
vat, a ne se informace dozvídat na
zdravotním výboru a podobně,“ vy-

světlila svůj souhlas se stažením
radní za ANOMargita Balaštíková.
Plné podpory se hejtman, kterýmá

na starosti zdravotnictví a návrh měl
předkládat, dočkal pouze od lidovec-
kých radních. Oba zástupci ANO byli
proti, oba Starostové a nezávislí se
zdrželi a radní za ODS byl proti. Lido-
večtí zastupitelé Josef Bazala a Aleš
Dufek se hlasování zdrželi. Jejich stra-
nický kolega a kroměřížskýmístosta-
rosta Pavel Motyčka byl pro stažení.
„Nejsme na takový krok připrave-

ní,“ vysvětlil Motyčka.
Jak jemožné, že se v tak zásadním

tématu koalice neshodla? Svou roli

mohlo sehrát poslední rozhodnutí
zdravotního výboru kraje, který
záměr fúze i změnu strategické
zdravotnické koncepce nedoporu-
čil. ODS tvrdí, že k takovému kroku
chybí podrobná ekonomická analý-
za všech dopadů sloučení i stabiliza-
ce zlínské nemocnice.
Podle Čunka jde ale pouze o politi-

ku. „Blíží se volby a každý zastupi-
tel je zároveň pacientem, a tudíž
podléhá různým tlakům. Ani koalič-
ní diskuse neměla příliš smysl, pro-
tože strach z voleb je velký,“ prohlá-
sil. „Stačí, aby proběhly volby,
a pak už to projde. Kdo není

hloupý, má dost informací o tom,
že tento krok je potřeba,“ doplnil.
Příprava sloučení nemocnic ale

dál pokračuje, i když vedení nemoc-
nic odložení bodu překvapilo. „Teď
je jasné, že jednání s pojišťovnou,
se kterou jsme řešili smlouvu pro je-
den subjekt,musíme ukončit,“ pro-
hlásil ředitel Nemocnic Zlínského
kraje Radomír Maráček.
S pojišťovnami proto smlouvu

uzavře každá nemocnice zvlášť,
a to pravděpodobně na jeden rok.
Během té doby by kraj měl fúzi buď
schválit, nebo odmítnout.
— Jana Fuksová

Petra Procházková
redaktorka
MF DNES

„Dal jsem slib,
že do průběhu
konkurzů nebude
zasahovat politika.“
Petr Gazdík, krajský radní pro školství

Díky spolkům
je Dolní Němčí
vesnicí roku
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Hejtman fúzi neprosadil. Ani ve své koalici


