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OBSAH Vážení občané,

náš měsíčník Okno do kraje má stanovenou grafickou úpra-
vu, jejíž součástí je i  úvodník. Vzhledem k  tomu, že se píše 
dost v předstihu, tak se píše nadčasově. Ovšem v současné, 
velmi hektické době to je problém, protože až jej budete číst, 
může být i neaktuální. Tento úvodník píši v době, kdy celá Ev-
ropa, ve  které Česká republika předsedá Evropské unii, řeší 
dodávky plynu z Ruska přes Ukrajinu. Jen doufám, že až tyto 
řádky budete číst, bude tento problém jen smutnou minulos-
tí a s dodávkami plynu již nebudou potíže.
Co, žel, nebude minulostí, je nastupující hospodářská kri-
ze. Naše ekonomika je velmi otevřená a mnoho firem vlast-
ní majitelé žijící mimo Českou republiku. Je zjevné, že se sna-

ží zmírnit dopad krize ve svých mateřských zemích ve prospěch tam firem majících, na úkor fi-
rem, které vlastní v naší zemi. 
I my jsme si kladli na kraji otázku, jak zmírnit dopad této ne běžné cyklické krize na náš Zlínský 
kraj. Jednou z cest je co nejvíce zapojit veřejné finanční prostředky do investic, které podpo-
rují rozvoj, to je například do komunikací, do podpory vědy a výzkumu, znalostní ekonomiky, 
ale i do zdravotnictví, školství, sociálních služeb atd. Toto bylo také tématem při setkání členů 
Rady Zlínského kraje s eurokomisařem Dr. Vladimírem Špidlou, který se rovněž setkal se členy 
pléna Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje ve čtvrtek 22. ledna. Jednání s eu-
rokomisařem V. Špidlou  se konalo při příležitosti neformálního setkání ministrů práce a soci-
álních věcí zemí EU v Luhačovicích ve dnech 22. až 24. ledna. Toto setkání se konalo jako prv-
ní z pěti takto organizovaných mimopražských jednání ministrů 27 zemí Evropské unie v Čes-
ké republice v rámci předsednictví České republiky Evropské unii. 
Pro Zlínský kraj je setkání ministrů v Luhačovicích příležitostí více zviditelnit náš kraj. Setkání 
řady evropských politiků a úředníků jsme se rozhodli pojmout také jako příležitost k propaga-
ci Východní Moravy jako atraktivního turistického cíle a k posílení povědomí o našem rozma-
nitém regionu. Ukázat to nejlepší, co s ohledem na rozmanitost kraje a naše tradice či gastro-
nomii můžeme nabídnout. Podpora rozvoje cestovního ruchu jako jednoho z důležitých eko-
nomických odvětví, které navíc podporujeme také z Regionálního operačního programu, pat-
ří mezi jednu z našich priorit. Také proto jsme na nejvýznamnějším domácím veletrhu cestov-
ního ruchu Regiontour 2009 v Brně představili několik dnů před setkáním ministrů EU naše 
nové propagační tiskoviny a aktivity, které mají přispět k dalšímu rozvoji turistiky nejen u nás 
ve Zlínském kraji, ale na celé rozmanité Moravě.

 ▪Od  akademického roku 2009/2010 na-
bídne zlínská Univerzita Tomáše Bati zájem-
cům o studium nové programy. Nabídku rozšíří 
tři z pěti stávajících fakult. Na fakultě manage-
mentu a ekonomiky bude možné studovat ba-
kalářský program Hospodářská politika a sprá-
va, obor Účetnictví a daně. Bakalářský i navazu-
jící magisterský studijní program Teorie a praxe 
audiovizuální tvorby se studijními obory Ani-
movaná tvorba, Kamera, Produkce, Režie a sce-
náristika, Střih a zvuk pak nabídne fakulta mul-
timediálních komunikací. Fakulta technologic-
ká rozšíří nabídku programů o čtyřletý doktor-

ský studijní program Chemie a technologie ma-
teriálů se stejnojmenným oborem. 

 ▪Obec Želechovice nad Dřevnicí, která 
vznikla 1. ledna 2009 odtržením od  Zlína, má 
za sebou první volby do samostatného zastupi-
telstva. Nejvíc hlasů získalo uskupení Nezávislí 
starostové pro kraj, které v  jedenáctičlenném 
zastupitelstvu obsadí sedm křesel. Zbývající 
čtyři místa zaplní zástupci Spojených demokra-
tů – Sdružení nezávislých. Nezávislí starostové 
získali 59,78 procenta hlasů, Spojení demokra-
té pak 40,22 procenta. K volbám přišlo v Žele-
chovicích 1.135 z 1.627 oprávněných voličů.
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ZPRAVODAJSTVÍ

Zlínský kraj – Nečekanou pohromu přinesla fi-
nanční krize všem, kteří si přivydělávali sbě-
rem papíru. Když přivezete do sběrny smíšený 
papír a  lepenku, nejen že za suroviny nic ne-
dostanete, ale někde budou ještě chtít zapla-
tit. „Bohužel, za papír vám nic nedáme. Fyzic-
kým osobám dovolíme, aby u nás papír do 50 
kilogramů nechaly zdarma,“ potvrdil nám pro-
vozovatel sběrny Hönig ve  Zlíně. Ve  sběrně 

Epr papír ještě vyplácejí za  vytříděné noviny 
a časopisy 30 haléřů za kilogram, za jiné druhy 
starého papíru musí zaplatit 80 haléřů za kilo 
naopak ten, kdo surovinu přivezl.
V ohrožení jsou i tradiční sběry starého papíru 
ve školách. Jejich výnos prudce poklesne. „Do-
staneme jen třicet haléřů za noviny nebo ča-
sopisy. Ale zatím nechceme sběr rušit. Považu-
jeme sběr za důležitý i z výchovného hlediska. 
Snad se situace v dohledné době zase zlepší,“ 
říká ředitel Základní školy Slovenská ve Zlíně 
Otto Procházka.
Propad výkupních cen druhotných surovin 
působí problémy i  firmám, které zajišťují tří-
dění a recyklaci komunálního odpadu, a zvý-
ší náklady městům a  obcím. „Odběratelé bě-
hem dvou měsíců změnili výkupní cenu směs-
ného papíru z plus 0,20 Kč/kg na mínus 0,20 
Kč/kg. U směsných plastů je situace ještě horší, 
z ceny  plus 0,80 Kč/kg, jsme se dostali na  mí-
nus 0,70 Kč /kg,“ sdělil Josef Beneš z Městské-
ho úřadu ve Valašském Meziříčí. (vc)

Výkupní ceny starého papíru klesly

Kunovice vychovávají 
letecké mechaniky
Kunovice – Šestiletou historii už má za  sebou 
soukromá Střední škola letecká v Kunovicích. 
Praktická výuka se uskutečňuje na skutečném 
dopravním letadle L410 v  jedné z  výrobních 
hal společnosti Aircraft Industries. „Na  tomto 
pracovišti se simulují činnosti skutečné servis-
ní organizace pro údržbu letadel. Je vytvoře-
na výuková dokumentace, žáci si vyzkouší vše 
od  technické přejímky, revizního nálezu, od-
straňování závady až po zapsání do pracovní 
dokumentace,“ přibližuje výuku ředitel školy 
Hynek Horňáček.
Škola zajišťuje výuku leteckých mechaniků pro 
celou Českou republiku a  studuje zde i  řada 
zájemců ze zahraničí. Žáci si mohou vybrat 
buď učební obor letecký mechanik, nebo ob-
dobné studium s maturitou. V obou formách 

odborného vzdělávání dnes ve  škole studu-
je 125 žáků. Učební obor je pro žáky zdarma, 
v maturitním studiu se platí školné 500 korun 
měsíčně. Kunovický výrobce letadel posky-
tuje jako jediný v  republice výcvik leteckých 
mechaniků ukončený zkouškami pro všechny 
kategorie letadel a vrtulníků. Licenci technika 
údržby letadel zde jen v loňském roce získalo 
téměř 50 uchazečů.  (vc)

Zlínský kraj – Ukázat a  ocenit ty, kteří nezavá-
hali a pomohli druhým v krizových situacích, 
to je hlavní myšlenka studentského projektu 
Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kra-
je. Svým šestým ročníkem pokračuje i  letos. 
Své hrdiny za rok 2008 mohou lidé nominovat 
v termínu od 1. do 23. února.
Cena Salvator 2008 bude udělována v sedmi 
kategoriích: hasič, zdravotník, policista, ostat-
ní složky Integrovaného záchranného sys-
tému, občan, dlouhodobá činnost a  dětská 
cena. Lidé mají možnost uplatnit své návrhy 

na  udělení ceny prostřednictvím tradičních 
nominačních pohlednic, umístěných ve stoja-
nech ve větších městech kraje, nebo na inter-
netových stránkách www.cenasalvator.cz.
Vítěze kategorie občan si zvolí veřejnost 
v  březnu, o  dětské ceně bude hlasovat Kraj-
ský parlament dětí a  mládeže Zlínského kra-
je. O vítězích v ostatních kategoriích rozhodne 
výběrová komise složená ze studentů a peda-
gogů Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výsled-
ky budou vyhlášeny na  slavnostním večeru, 
který proběhne v polovině dubna. (vc)

Cena Salvator pokračuje, nominace budou v únoru

ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Oční oddělení KNTB zavedlo  
inovativní operační a vyšetřovací metody
Zlín – Oční oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně zaved-
lo na  konci loňského roku hned několik nových operačních 
a  vyšetřovacích metod. Mezi nejzajímavější novinky patří 
plastické operace očních víček nejen z estetických, ale i zdra-
votních důvodů. Jedná se například o  operaci vady stočení 
celé řady řas do oka. Zatímco dříve trvala zhruba hodinu a půl 
a pacient musel být hospitalizován, nová metoda umožňu-
je asi dvacetiminutový ambulantní zákrok. Novinkou je také 
implantace nitrooční čočky (tzv. torické) při operaci šedého 
zákalu. Při této operaci lékaři vyrovnávají vadu oka způsobe-
nou přílišným zakřivením rohovky. Výhodou je, že po implan-
taci této čočky pacient s cylindrickou vadou již nemusí nosit 
brýle. Jako jediné ve Zlínském kraji má oční oddělení KNTB 
přístroj na vyšetření rohovky před její transplantací. Součas-
ně slouží k včasnému rozpoznání šedého i zeleného zákalu. 
Ročně lékaři odoperují dva tisíce šedých zákalů a 120 pacien-
tům transplantují oční rohovku. Krajská nemocnice operuje 
také šilhavost u dětí i dospělých. Doktoři při operaci používají 
nastavitelné stehy, díky kterým mohou druhý den po operaci 
postavení očí dodatečně doladit.

Vsetínští začali opisovat Bibli
Vsetín – Opisem prvních veršů z Evangelia svatého Marka se 
Vsetínští připojili k  celosvětovému ekumenickému projektu 
s názvem Národy světa píší Bibli. První verš do předepsaného 
archu vepsala ve vsetínské Masarykově veřejné knihovně sta-
rostka města Květoslava Othová, přidat se však mohou i děti 
a  dospělí z  řad veřejnosti. Projekt vznikl z  iniciativy Izraele 
a jeho cílem  je vytvořit v každé zemi jeden exemplář ručně 
psané Bible v národním jazyce. Opisová akce probíhá už té-
měř dva roky po celém světě, dosud se k němu připojily i de-
sítky českých a moravských měst a v současné době je opsá-
na velká část z celkového počtu téměř třiceti tisíc veršů. Na-
příklad jen v Novém Jičíně a ve Valašském Meziříčí, kde pro-
jekt běží více než rok, bylo již opsáno přibližně 1400 veršů. 
Ve Vsetíně se bude opisovat Evangelium svatého Marka, kte-
ré má 678 veršů. Zájemci o opisování se mohou připojit kte-
rýkoliv pracovní den od 10:00 do 18:00 až do konce května.

Záchranáři mají sedm nových sanitek
Zlín – Celkem 14 milionů korun stálo sedm nových sanitek, 
které od ledna využívají stanoviště Zdravotní záchranné služ-
by ve  Zlínském kraji. Nové vozy VW Transporter T5 posílily 
stanice v Bystřici pod Hostýnem, Vsetíně, Uherském Hradiš-
ti, Valašském Meziříčí, Otrokovicích a ve Zlíně. Nová vozidla 
však mají díky vzduchovému odpružení zadní nápravy vyš-
ší celkovou nosnost, a to 3,5 tuny. V ambulantním prostoru 
je digitálně ovládaná klimatizace, automobily mají termobo-
xy pro ohřev nebo ochlazování infuzí. K zajištění bezpečnosti 
zdravotnického personálu napomůže otočná sedačka, stejně 
tak i světelné výstražné zařízení s použitím technologie LED. 
Všechny nové sanitní vozy Zdravotní záchranné služby Zlín-
ského kraje byly také vybaveny integrovaným kamerovým 
systémem, který zaznamenává provoz před automobilem.

Zlínský kraj láká na dobré jídlo a pití
Zlínský kraj – Jídlo a  pití, to mají být nové trumfy při pre-
zentaci Zlínského, Moravskoslezského a Olomouckého kraje. 
Nová brožura bude obsahovat návrhy tras, kde budou moci 
turisté ochutnat tradiční potravinářské výrobky. Materiál byl 
poprvé představen na veletrhu Regiontour 2009 v Brně. Kro-
mě textové části brožura obsahuje také speciální mapu s ná-
vrhem tras, kde mohou turisté ochutnat některé regionál-
ní delikatesy. Zájemci mají také možnost vybrat si konkrétní 
program spojený s ochutnávkou piva, sýrů, koláčů či pečiva. 
V  brožuře jsou zveřejněny například trasy Za  vínem na  po-
hádkový jih Moravy, Za vůní ušatého perníku, Hostinské mi-
nipivovary - jiný pivní zážitek a Mistrovské pekařské tradice, 
valašské šenky a výroba piva.

Učiliště má k dispozici vlastní techniku.  foto: archiv

Papír ve zlínských technických službách.  foto: TS Zlín
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TÉMA ČÍSLA

Zaniklé koleje 
ve Zlínském kraji
Vskutku revoluční technickou novinkou, kte-
rá podstatnou měrou přispívala k rozvoji země, 
byly v 19. století stavby železnice. Do poloviny 
dvacátého století se vytvořila na  našem úze-
mí poměrně hustá síť železničních tratí. Během 
dalších desetiletí však některé z  nich svůj vý-
znam  zase ztrácely a po celé republice dochá-
zelo i k jejich rušení. Jak je to ve Zlínském kraji?
První lokomotivní železnice se východní Mora-
va dočkala velmi brzy. Sto kilometrů dlouhá Se-
verní dráha císaře Ferdinanda z Břeclavi do Pře-
rova zahájila provoz už v  roce 1841. Od  roku 
1899 funguje trať z  Otrokovic přes Zlín do Vi-
zovic. Předtím už v roce 1883 dorazil první vlak 
do Uherského Brodu. Rok 1888 znamenal pro-
dloužení trati z  Uherského Brodu přes Vlárský 
průsmyk až do Trenčianské Teplé na Slovensku. 
Město Kroměříž se připojilo na  železniční síť 
v roce 1880. Do Valašského Meziříčí přijel první 
vlak od Hranic v roce 1884, o rok později do Vse-
tína. Až v roce 1923 začaly zemní práce na stav-
bě dráhy ze Vsetína do  Bylnice. A  v  roce 1937 
vzniklo důležité železniční spojení mezi Horní 
Lidčí a slovenským Púchovem.

Morkovice-Slížany
Smutný osud úplného zrušení potkal v  Česku 
ve druhé polovině dvacátého století i v období 
po roce 2000 řadu lokálních tratí. Na území Zlín-
ského kraje však ukončila svůj provoz jen jediná 
lokálka, která vede z Morkovic (okres Kroměříž) 
do Nezamyslic (okres Prostějov). Byla postavena 
v roce 1909. „Město Morkovice-Slížany bylo asi 
jediné, komu zrušení této trati vadilo. Měli jsme 
nádraží přímo ve městě. Cestujícím v ostatních 
obcích na trase do Nezamyslic vyhovovala spíše 
náhradní autobusová doprava, která zde řadu 
let fungovala. Nemuseli chodit na  vlakové za-
stávky kilometr daleko, autobus jim zastavoval 
uprostřed obce. Ale to byl nevratný krok. Pak 

navrhli železnici úplně zrušit,“ popsal situaci sta-
rosta Morkovic-Slížan Pavel Horák.
Jedenáct a půl kilometru dlouhé drážní těleso, 
na kterém zůstávají ještě vegetací zarostlé kolej-
nice, však zcela nezanikne. V současné době už 
probíhá územní řízení, jehož cílem je změnit že-
leznici na kvalitní asfaltovou cyklostezku. 

Vlakem do zbrojovky
I když nikdy nešlo o státní trať, čtyři a půl kilo-
metru dlouhá železniční vlečka vsetínské zbro-
jovky zajišťovala dlouhá léta pravidelnou osob-
ní dopravu zaměstnanců ze vsetínského nádra-
ží údolím Jasenice až k bráně podniku. Fungo-
vala od roku 1945. Od správce konkurzní pod-
staty koupilo vlečku přibližně před deseti lety 
město Vsetín. „Provedli jsme průzkum mezi se-
dmdesáti firmami, které nyní působí v  areálu 
bývalé zbrojovky, jestli chtějí tuto vlečku využí-
vat, ale neměly zájem,“ uvedl místostarosta Vse-
tína Jiří Kudlík. Radnice tedy nechala železniční 
svršek demontovat. Během nejbližších tří let by 
se z této dráhy mohla stát rovněž cyklostezka.

Kunovice – Let
Podobná osobní doprava na  průmyslové vleč-
ce kdysi existovala také v  Kunovicích. Osobní 
vagony dopravovaly po  kolejích zaměstnance 
od kunovické zastávky až do závodu Let. Sou-
časný výrobce letadel Aircraft Industries nemá 
pro vlečku využití. Její osud však vypadá na-
dějně. Uvažuje se o tom, že by vlečku odkoupi-
lo město a že by tudy v blízkosti leteckého mu-
zea, štěrkových jezer, lužních lesů a  řeky Mora-
vy mohly projíždět rekreační vláčky s turisty. 

Slavičín
Doplňme ještě zmínku o  zrušené železniční 
vlečce, která vedla z  nádraží Bohuslavice nad 
Vláří do  areálu zbrojovky u Slavičína. Byla dlou-
há několik kilometrů, ale sloužila jen nákladní 
dopravě. Po skončení zbrojní výroby a postup-
ném přerodu tohoto prostoru na průmyslovou 
zónu o přesun výrobků přímo na vagony nepro-
jevila žádná z nových firem zájem. V roce 2008 
byla proto celá vlečka snesena a kolejové spoje-
ní areálu se světem zlikvidováno. (vc)

Vlečka do zbrojovky u Slavičína (na snímku kolej vlevo) již byla odstraněna.  foto: Vojtěch Cekota

INZERCE

 CMYK

 C
M

YK

MASTERS OF ROCK CAFÉ
 4.2.  MASTER(USA) + PARIAH(UK) + DEAF NOISE(GER) + VERMIN(GER)

 7.2.  VOLBEAT(DEN) + GATE CRASHER(CZ)

 9.2.  RYCHLÉ ŠÍPY - SLOVÁCKÉ DIVADLO UH. HRADIŠTĚ

 11.2.  SEPULTURA(BRASIL) + THE SORROW(AUT) + X-CORE(CZ)

 14.2.  PERNÍKOVÁ CHALOUPKA - DIVADLO PRO DĚTI

 15.2.  KREATOR(GER) + CALIBAN(GER)+  ELUVEITIE(SWI) + EMERGENCY GATE(GER)

 16.2.  SAXON (UK) + ICED EARTH (USA)

 26.2. THE RANGERS - LADIE´S PÁRTY

 27.2.  MŇÁGA A ŽĎORP + PRÁZDNÉ OBALY
 14.3.  JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT - DIVADLO PRO DĚTI

  VELKÉ KINO ZLÍN
 15.4.  MAJDA s Františkem na cestách - POŘAD PRO DĚTI

 27.4.  SCREAMERS - NOVÁ SHOW POPULÁRNÍ TRAVESTI SKUPINY

Inzerce Pragokoncert - OKNO DO KRAJE - 191x65mm

Vám přiváží zcela novou,
strhující show 

věhlasného souboru 
japonských bubeníků

22.5.2009 ZLÍN 19:00 
sportovní hala NOVESTA
w w w . p r a g o k o n c e r t . c o m

20.4.2009 ZLÍN 
sportovní hala 

Novesta

ANY TOUR NECCESSARY 2009

(Swe)

(Swe)

(Swe)

6.3.2009 ZLÍN 
sportovní hala 

NOVESTA

6.3.2009 ZLÍN 
sportovní hala 

NOVESTA

... a další

É

(USA)

(USA)

(USA)

TI
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O  rozvojových investičních záměrech, jako 
je průmyslová zóna Holešov, výstavba dál-
nic, modernizace nemocnic, investice v Baťov-
ském areálu, a o strategických plánech do roku 
2020 je rozhovor se statutárním náměstkem 
hejtmana Liborem Lukášem, který má v kom-
petenci strategický rozvoj a investice.

V  regionu se poměrně masivně investuje, 
přestože se stále hovoří o hospodářské krizi. 
Jak si to máme vysvětlit?
Veřejné investice do  infrastrukturních projektů 
a do projektů, od kterých očekáváme, že budou 
mít přidanou hodnotu, jsou tím, co nám může 
pomoci hospodářské recesi určitým způsobem 
čelit. Příprava průmyslové zóny a výstavba do-
pravní infrastruktury, která napojí tento unikát-
ní průmyslový park i  náš region na  evropskou 
dálniční síť, jsou těmi konkurenčními výhoda-
mi, které přilákají investory. To  nám pomůže se 
s hospodářským poklesem snáze vyrovnat, re-
spektive ho i překonat. Zájem domácích i zahra-
ničních investorů o tento projekt nás těší. Samo-
zřejmě ale není všelékem.

V jaké fázi je výstavba Strategické průmyslo-
vé zóny Holešov?
Zóna je příležitostí pro další hospodářský růst 
a rozvoj, proto náš původní harmonogram re-
spektujeme a postupujeme podle něj. Mimo-
chodem, zóna má rozlohu 360 hektarů, což je 
obrovské číslo. Jen pro porovnání – Baťův are-
ál ve Zlíně jen asi 60. Nyní probíhají v areálu 
zóny stavební práce na přípravě infrastruktury 
a ve spolupráci s CzechInvestem budeme  pra-
covat na tom, abychom zónu od roku 2010 za-
čali postupně obsazovat investory. Samozřej-
mě chceme dávat přednost těm, kteří budou 
přínosem pro ekonomicko–sociální rozvoj 
kraje. Zóna přinese nejen hospodářský růst, 
ale také zvýšení naší prestiže. Odborná studie, 
kterou jsme si nechali zpracovat, tento vývoj 
predikuje.

Se zónou souvisí dálnice a rychlostní komu-
nikace. Jste spokojen s tempem výstavby?
Dlouhodobě říkám, že stát masivními investice-
mi do výstavby dálnice D1 a rychlostních komu-
nikací v  regionu střední Moravy začal konečně 
splácet svůj dluh vůči tomuto regionu. Dálnice 
D1 se intenzivně staví a my usilujeme o to, aby se 
urychlilo otevření posledního úseku od Vyškova 
do Kroměříže, a to mezi Vrchoslavicemi a Kojetí-
nem. Snažíme se o to, aby tato část dálnice za-
čala sloužit již v  polovině letošního roku a  ne 
až na podzim. Věřím, že nám v tomto stát vyjde 
vstříc. Z posledního jednání s šéfem Ředitelství 
silnic a dálnic České republiky i  ředitelem Stát-
ního fondu dopravní infrastruktury mám příslib, 
že se současné tempo výstavby pokusí udržet, 
případně zvýšit. V návaznosti bude samozřejmě 
pokračovat stavba dálnice dále na Přerov.
Důležitými rychlostními komunikacemi jsou 
i R49 z Hulína do Fryštáku a dále na Slovensko, 
která u  Holešova napojí zónu na  dálniční síť, 
a  také komunikace R55 z  Hulína do  Otrokovic 
a dále jižním směrem.  Jejich výstavba byla zahá-
jena a stát na ně postupně vyčleňuje desítky mi-
liard korun. V průběhu zhruba tří až čtyř let uvi-
díme společně  faktické výsledky.

Zlínský kraj se angažuje v projektu moder-
nizace letiště v Bochoři. 
Naším původním záměrem bylo vybudovat re-
gionální letiště v Kunovicích, a to ve spolupráci 
s městy Uherské Hradiště a Kunovice. Bohužel 
jsme nebyli schopni dlouho dosáhnout dohody 
s majiteli Leteckých závodů, kteří se navíc něko-
likrát vystřídali a podnik se dokonce ocitl v kon-
kurzu. Nemohli jsme již ztrácet čas. Proto jsme 
upřeli svou pozornost i  na  letiště do  Bochoře, 
které bude díky dálnici  dobře dostupné. Navíc 
je na tomto letišti dislokována vrtulníková letka, 
které je důležitou součástí našeho integrované-
ho záchranného systému. Společně s Olomouc-
kým krajem a  městem Přerov jsme již založili 
společnost, která má realizaci záměru na vybu-
dování  smíšeného vojensko–civilního provozu 
a modernizaci letiště v kompetenci. Jde o roz-
sáhlý projekt, na  nějž chceme čerpat peníze 
z unijních fondů, a já jsem přesvědčen, že toto 
letiště má potenciál k tomu, aby se stalo moder-
ním regionálním letištěm, které umožní spojení 
na významná tranzitní evropská letiště a vedle 
toho bude zajišťovat i naši bezpečnost v rámci 
integrovaného záchranného systému.

Ve zdravotnictví byly v poslední době ma-
sivní investice.  Budou pokračovat?
V případě záchranné služby začneme letos re-
alizovat nová výjezdová stanoviště v Uherském 

Bodě a Valašském Meziříčí a příští rok v Bystři-
ci pod Hostýnem a Uherském Hradišti. Při dal-
ší modernizaci nemocnic chceme postupo-
vat v souladu s dlouhodobými plány a genere-
ly jejich rozvoje a budeme v souladu s dosavad-
ní strategií pokračovat v přípravě dalších oprav 
a modernizací. Půjde například o centrální pavi-
lony ve Zlíně, Uherském Hradišti i Vsetíně nebo 
o budování parkovacího domu pro čtyři stovky 
automobilů ve zlínské nemocnici.

Konečně se podařilo odblokovat majetko-
vou situaci v areálu Svitu. Co to znamená?
Dotažení celého procesu vyvázání majetku ze 
systému ručení a  zástav bylo komplikované 
a jsem rád, že se ho díky úzké součinnosti kraje, 
města, státu, konkurzního správce a dalších sub-
jektů podařilo konečně dotáhnout do zdárného 
konce. Pro Zlínský kraj to mimo jiné znamená, 
že do svého majetku získal budovy číslo 15 a 16 
a  bude v  nich moci realizovat krajské kulturní 
a vzdělávací centrum. Do objektů chceme po je-
jich komplexní rekonstrukci sestěhovat krajskou 
galerii, muzeum a knihovnu, a vytvořit tak uce-
lený celek těchto souvisejících organizací na jed-
nom místě. Po rekonstrukci mrakodrapu a vybu-
dování garáží  to bude další příspěvek k ožive-
ní areálu. Samozřejmě se zde chceme společ-
ně s městem Zlínem a podnikatelskými subjek-
ty podílet na nutné modernizaci zanedbané in-
frastruktury včetně dopravního napojení toho-
to areálu v místě ulice Antonínova na Tř. T. Bati.

Hovoříme o  rozvojových projektech, má 
kraj zpracovány strategické dokumenty?
Připravujeme strategii rozvoje až do roku 2020. 
Je to základní dokument, na němž spolupracu-
jeme s renomovanými odborníky. Měl by zajis-
tit dlouhodobé a především koncepční a konti-
nuální nasměřování  investic a rozvoj například 
školství, zdravotnictví, sociálních služeb a  dal-
ších segmentů lidské činnosti ve Zlínském kra-
ji.  Chceme být regionem, který bude mít napo-
jení na  dálniční síť, moderní nemocnice, školy 
a sociální zařízení. Být zkrátka krajem po všech 
stránkách konkurenceschopným, a  to nejen 
v naší zemi. Naší ambicí je, abychom při vzájem-
ném partnerství a  účinné spolupráci veřejné-
ho, vzdělávacího a hospodářského sektoru do-
cílili v  roce 2020 takového hrubého domácího 
produktu v regionu střední Moravy, který bude 
srovnatelný či se bude přibližovat průměru v té 
době vykazovanému Evropskou unií. K  tomu 
všemu chceme také efektivně využít finanční 
prostředky z  evropských fondů a  vytvářet růz-
norodá partnerství, abychom tuto, myslím si do-
cela ambiciozní, vizi naplnili. Patrik Kamas

Veřejné investice mohou regionu 
pomoci překonávat dopady krize
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Zlínský kraj – Vyhodnocení projektu HYJÉ – 
koně Zlínského kraje, jehož cílem byla pod-
pora hipoturistiky na  území regionu, bylo 
jedním z  témat, kterými se v  lednu zabý-
vala krajská rada. Celkové náklady projek-
tu, který byl financován strukturálními fon-
dy unie, byly asi 4 miliony korun. V jeho rám-
ci vznikla obecně prospěšná společnost, kte-
rá bude rozvoj hipoturistiky nadále podpo-
rovat, a  byly také vyznačeny dva jezdecké 
okruhy - ve Vizovických vrších a na Velkokar-
lovicku. Dále došlo ke  zmapování subjektů 
působících v této oblasti, byly odhaleny ba-
riéry i potenciál dalšího rozvoje hipoturistiky 
v kraji a byla nastavena strategie jejího další-
ho směřování v regionu. Bylo rovněž vytvo-
řeno zázemí pro realizaci rozvojových aktivit 
v hipoturistice v dalším období. Kromě toho 

byla zpracována komunikační strategie s do-
poručením aktivních forem propagace, byla 
realizována rozsáhlá marketingová kampaň 
představující konkrétní zařízení nabízející 
služby v hipoturistice a jiné aktivity spojené 
s koňmi. Více na www.hyje.cz.

Projekt HYJÉ – koně Zlínského kraje 

Zlín – Účast Zlínského kraje na významném ev-
ropském veletrhu nemovitostí a  investičních 
příležitostí REAL VIENNA 2009, který se bude 
konat od  26. do  28. května, schválila krajská 
rada. Veletrh je pořádán od roku 2006 ve Víd-
ni a je zaměřen na investiční příležitosti a realit-
ní projekty zejména v zemích střední, východní 
a jihovýchodní Evropy. 
Zlínský kraj se tak letos nezúčastní veletrhu 
v  Mnichově, který nahradí právě Vídeň. Prá-
vě tato akce se těší  rostoucímu zájmu ze stra-
ny českých krajů prezentujících se na veletrzích 

investičních, což dokládá skutečnost, že v roce 
2009 plánují účast na tomto veletrhu všechny 
kraje v České republice pouze s výjimkou Libe-
reckého a Pardubického kraje. Velkou výhodou 
veletrhu REAL VIENNA pro české vystavovate-
le je rovněž společná prezentace jednotlivých 
českých regionů v  rámci jednoho rozsáhlejší-
ho souvislého prostoru České republiky. V roce 
2009 budou v rámci doprovodného programu 
veletrhu organizovány prezentace regionů ve 3 
tematických okruzích - Města a regiony, Investi-
ce a služby, Projekty a speciální trhy. 

Zlínský kraj bude na veletrhu REAL VIENNA 2009

PORADNA INFORMUJE 

Zlín – Poradna pro rodinu, manželství a me-
zilidské vztahy Zlín oznamuje, že ke  dni 31. 
12. 2008 zanikla činnost týkající se realiza-
ce preventivních programů ve  školách, kte-
rou dosud zajišťovala. „Nadále však pokraču-
je psychologické poradenství pro děti a mlá-
dež a jejich rodiče v oblasti závislostí, problé-
mových vztahů, komunikace a  dalších pro-
blémů, a  to na  adrese Poradna pro rodinu, 
manželství a mezilidské vztahy Zlín, U Náho-
nu 5208, 760  01 Zlín, telefon: 577  210  809, 
e-mail: poradna.zlin@volny.cz, www.porad-
nazlin.cz,“ řekla ředitelka poradny Lenka Rez-
ková. Poradna dále poskytuje služby v oblasti 
manželského, rodinného i individuálního po-
radenství pomocí psychologických, případ-
ně sociálně-právních konzultací, a v rámci sa-
mostatného pracoviště, kterým je Intervenč-
ní centrum Zlínského kraje, poskytuje odbor-
nou pomoc osobám ohroženým domácím 
násilím – telefon: 577 018 265, 774 405 682, 
e-mail: ic.zlin@seznam.cz.

Zlínský kraj – Již po sedmé vyhlásili pořadatelé ze 
Svazu podnikatelů ve stavebnictví, ČKAIT a ČKA 
soutěž o nejhodnotnější stavební díla, realizo-
vaná firmami Zlínského kraje. Hlavním cílem 
je prezentace a  zviditelnění kvalitních projek-
tů v oblasti stavebnictví ve Zlínském kraji a při-
blížení pozoruhodných děl a jejich autorů širší 
laické i odborné veřejnosti. Současně si soutěž 
klade za cíl zviditelňovat projekční a dodavatel-
ské subjekty, mající sídlo v  kraji, které realizu-
jí zajímavé stavby i mimo území regionu. Zášti-
tu nad soutěží převzal hejtman Stanislav Mišák. 
Za  šest ročníků získala soutěž zvučné jmé-
no mezi stavební veřejností. O  tituly se uchá-
zelo téměř 130 staveb. Nárůst stavebních pra-
cí v uplynulých letech napovídá, že i do toho-
to sedmého ročníku může být přihlášeno opět 
značné množství dokončených staveb. Inves-
toři, projektanti i stavební firmy mohou přihlá-
sit stavby, které byly dokončeny do konce roku 
2008. Soutěžící stavby budou rozděleny do sed-
mi kategorií. I  letos budou soutěžit o  nejvyšší 
ocenění – Grand prix architekta Pavla Nováka, 

o tituly Stavba roku 2008, o Cenu hejtmana Zlín-
ského kraje a  o  Cenu novinářů. Součástí akce 
je soutěž o Studentskou práci roku, do které se 
pravidelně zapojují studenti Středních průmys-
lových škol se stavebním zaměřením ze Zlínské-
ho kraje. Ocenění získají i studenti SOŠ, pokud 
budou výborně reprezentovat náš region v me-
zinárodní soutěži učňů stavebních oborů.
V  loňském roce přihlásili zadavatelé do soutě-
že dvacet jedna staveb. Nejvyšší ocenění Grand 
prix architekta Pavla Nováka členové poroty 
složené ze zástupců pořadatelů soutěže vlo-
ni neudělili. Poprvé v historii Stavby roku byly 
ale uděleny dvě hlavní ceny v kategorii občan-
ské stavby. Oceněna byla rekonstrukce vily Alp-
ská růže v Luhačovicích, která byla velmi nároč-
ná – jednalo se o rozsáhlou obnovu chráněné-
ho objektu z roku 1884, druhý titul Stavba roku 
2007 získala zlínská novostavba polyfunkčního 
domu firmy Zlínstav. 
Termín podání přihlášek soutěže Stavba roku 
2008 je do 15. března 2009. Výsledky budou vy-
hlášeny na galavečeru v květnu.

Hledá se Stavba roku 2008 Zlínského kraje

DOTACE PRO NEZISKOVKY A OBCE

Zlín – Krajská rada vyhlásila čtyři důležité 
podprogramy na letošní rok. Jde o Podpro-
gram na  podporu nestátních neziskových 
organizací v oblasti sociálně–patologických 
jevů,  Podprogram na  podporu nestátních 
neziskových organizací na  úseku rozvoje 
občanské společnosti, Podprogram na pod-
poru integrace romské komunity a Podpro-
gram na podporu obcí a měst v oblasti pre-
vence kriminality. Uzávěrka přijetí žádostí je 
stanovena nejpozději na  poledne 9. února 
2009. Informace ke  všem podprogramům 
jsou zveřejněny na webové stránce Zlínské-
ho kraje ve složce „dotace a granty“.

Koňská turistika se vzmáhá.  foto: archiv

OBNOVA VENKOVA

Zlín – Prováděcí dokumenty k  Podprogra-
mu na  podporu obnovy venkova na  rok 
2009 schválili krajští radní. Kraj v něm rozdě-
lí celkovou částku 52,75 milionů korun, což je 
o další téměř dva miliony korun více než vlo-
ni. Peníze jsou určeny pro obce do dvou tisíc 
obyvatel. Finanční prostředky budou posky-
továny ve čtyřech dotačních titulech: na ob-
novu a  údržbu venkovské zástavby, úpravu 
veřejných prostranství, investice do dopravy 
(například oprava komunikací, zastávky, cyk-
lostezky) a projekty na zpracování územních 
plánů. Komplexní informace o podprogramu 
budou zveřejněny na www.kr-zlinsky.cz.
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Rozpočet je základním řídicím nástrojem fi-
nancování potřeb kraje a zabezpečení rozvoje 
kraje na základě rozvojových koncepcí schvá-
lených zastupitelstvem kraje. Podkladem pro 
zpracování rozpočtu Zlínského kraje na  rok 
2009 byl schválený Rozpočtový výhled Zlín-
ského kraje na roky 2009 až 2013. Rozpočet je 
schválen jako schodkový. Rozdíl mezi příjmy, 
výdaji a financováním (splátky úvěrů z minu-
lých let) je kryt smluvně zajištěným bankov-
ním úvěrem ve výši 970 milionů korun od Ev-
ropské investiční banky.

Příjmy rozpočtu kraje
V roce 2009 se očekávají celkové příjmy ve výši 
7  874  721 tisíc korun. Největší část příjmů 
(64,69 procent) tvoří dotace ve výši 5 093 768 
tisíc korun. Vlastní příjmy Zlínského kraje jsou 
pak tvořeny převážně příjmy daňovými ve výši  
2 677 834 tisíc korun (34,01 procent celkových 
příjmů) a ostatními příjmy ve výši 103 119 ti-
síc korun. 

Celkem 64,69 procent příjmů tvoří dotace po-
skytnuté kraji ze státního rozpočtu, od  ÚSC 
a ze zahraničí. Z nich největší podíl představu-
jí dotace na krytí přímých nákladů škol a škol-
ských zařízení zřizovaných jak krajem, tak ob-
cemi i  jinými subjekty, plynoucí z  minister-
stva školství, mládeže a  tělovýchovy. Dota-
ce v  rámci souhrnného dotačního vztahu je 
určena na  financování výkonu státní správy 
v  přenesené působnosti. Další dotace z  jed-
notlivých kapitol státního rozpočtu jsou ur-
čeny na  konkrétní účel. Prostřednictvím stát-
ního rozpočtu plynou do rozpočtu kraje také 
prostředky z  Evropské unie. Pouze malá část 
těchto prostředků jde přímo kraji, mimo státní 
rozpočet. Výše dotací se bude v průběhu roku 
upravovat, tzn. navyšovat, na základě nových 

rozhodnutí o  jejich poskytnutí. Součástí do-
tací jsou i dotace poskytované obcemi v kra-
ji, zejména jako příspěvek na dopravní obsluž-
nost Zlínského kraje.  
Hlavním zdrojem vlastních příjmů kraje jsou 
příjmy ze sdílených daní, které jsou kraji vyplá-
ceny na základě zákona o rozpočtovém určení 
výnosů některých daní územním samospráv-
ným celkům a některým státním fondům. Jsou 
to podíly na výnosu daní z příjmů a daně z při-
dané hodnoty.
Dalšími vlastními příjmy kraje jsou například 
příjmy z  pronájmu majetku, příjmy z  úroků, 
splátky půjčených prostředků poskytnutých 
v roce 2007 a 2008 obcím v rámci Podprogra-
mu na podporu obnovy venkova a v roce 2009 
příspěvkovým organizacím na předfinancová-
ní projektů spolufinancovaných z  Norských 
fondů. Vlastním příjmem krajů je také 50% po-
díl na výnosu z poplatků za čerpání podzemní 
vody. Tento je určen ze zákona na řešení pro-
blematiky týkající se pitné vody.

Výdaje rozpočtu kraje
Celková výše výdajů schváleného rozpočtu 
na  rok 2009 je 8  785  971 tisíc korun, z  toho 
7 422 153 tisíc korun (84,48 procent) tvoří běž-
né výdaje Zlínského kraje a 1 363 817 tisíc ko-
run (15,52 procent) investiční výdaje kraje.
Největší objem ve  výdajích Zlínského kra-
je představují neinvestiční transfery v  cel-
kové výši 5  968  975 tisíc korun. Z  nich 77,65 
procent tvoří přímé výdaje ve  školství kraj-
ském, obecním a v tzv. nestátním, 18,61 pro-
cent příspěvky kraje na provoz zřízených pří-
spěvkových organizací, zbývajících 3,74 pro-
cent je určeno na návratné finanční výpomoci, 
na příspěvky na hospodaření v  lesích, na do-
tace na  podporu zemědělství, lesního hos-
podářství, myslivosti, vodního hospodářství, 
dále pak na úhradu zdravotnických poplatků 
v krajem zřízených a založených organizacích, 
na činnost občanských sdružení hasičů, na re-
gionální funkce knihoven, na  dotace v  rámci 
krajské záštity, v  oblasti bezpečnosti silniční-
ho provozu, na dotace zakládaným organiza-
cím a podobně. 
Prostředky na  běžné neinvestiční nákupy 
jsou určeny na  nákup služeb, energie, mate-
riálu, programového vybavení, na vzdělávání, 
na zákonné odvody z mezd, školení, na tvorbu 
koncepcí, na  pořízení studií a  projektů v  do-
pravě, na  aktivity spojené s  prezentací Zlín-
ského kraje v zahraničí či prezentací zahranič-
ních regionů ve Zlínském kraji, na úhradu úro-
ků z  úvěru, na  zajištění dopravní obslužnos-

ti kraje, na opravy majetku ve vlastnictví kra-
je a  na  úhradu dalších činností vyplývajících 
z přenesené působnosti kraje. 

Peněžní fondy kraje
Zlínský kraj má zřízeny také fondy. Z  fondu 
kultury jsou poskytovány dotace na  obnovu 
a zachování kulturních památek, na pořádání 
kulturních akcí, z fondu mládeže a sportu do-
tace v  oblasti tělovýchovy a  sportu a  volno-
časových aktivit mládeže. Dalšími fondy jsou 
fond havarijní na krytí havárií na úseku život-
ního prostředí, fond zaměstnanecký a  fond 
programový. Největší objem finančních pro-
středků je soustředěn ve  fondu programo-
vém, který je zdrojem programového finan-
cování v  rámci rozpočtu Zlínského kraje pro 
naplňování cílů Programu rozvoje územního 
obvodu Zlínského kraje. Jsou z něho hrazeny 
krajské rozvojové projekty, rozvojové projekty 
jiných subjektů, globální granty a podprogra-
my veřejné podpory. 
Příjmem programového fondu, vedle vlast-
ních zdrojů kraje, jsou dotace ze státního roz-
počtu, Evropské unie, EHP/Norsko, ze zahra-
ničí a  příspěvky od  partnerů. Velká část pro-
jektů je předfinancována krajem. Prostřed-
ky z  Evropské unie a  státního rozpočtu bu-
dou poskytnuty zpětně v následujících letech. 
Na  toto předfinancování a  také na  investiční 
akce kraje je čerpán úvěr od  Evropské inves-
tiční banky.

Oblast investičních výdajů zahrnuje výdaje 
na  reprodukci majetku ZK (457 552 tisíc ko-
run), investiční transfery - dotace pro zřizova-
né příspěvkové organizace (185 296 tisíc ko-
run), ostatní investiční transfery ve výši 39 075 
tisíc korun. Investiční výdaje Programového 
fondu činí 681 894 tisíc korun. 

Ing. Dagmar Hřebačková
vedoucí oddělení rozpočtu a financování KÚ

Rozpočet Zlínského kraje na letošní rok je sestaven
jako schodkový, kraj pokračuje v mnoha projektech

INFORMACE Z KRAJE

neinvestiční transfery 67,94%

neinvestiční nákupy 9,54%

investiční výdaje fondů 7,76%

investice Zlínského kraje  5,21%

neinvestiční výdaje fondů 4,78%

osobní výdaje 2,22%

investiční dotace zřizovaným PO 2,11%

investiční transfery ostatní 0,44%

STRUKTURA VÝDAJŮ

STRUKTURA PŘÍJMŮ

podíly na sdílených daních 33,61%

ostatní daňové příjmy 0,40%

nedaňové příjmy 1,29%

kapitálové příjmy 0,01%

vlastní daňové a nedaňové příjmy celkem 35,31%

neinvestiční dotace od VR centrální úrovně 63,52%

neinvestiční dotace od VR územní úrovně 0,38%

neinvestiční dotace ze zahraničí 0,02%

dotace na běžné výdaje celkem 63,92%

investiční dotace od VR centrální úrovně 0,77%

dotace na kapitálové výdaje celkem 0,77%
(VR-veřejné rozpočty)
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Zlínský kraj není pouze samostatný a  suverén-
ní region, který se rozprostírá na ploše 3.964 ki-
lometrů čtverečních a žije v něm téměř 600.000 
obyvatel, nýbrž je to také rozsáhlá veřejnopráv-
ní korporace, která vlastní majetek v řádu desí-
tek miliard korun a  ten spravuje prostřednic-
tvím svých organizací i obchodních společnos-
tí. Lze říci, že Zlínský kraj řídí či zajišťuje chod ži-
vota ve  všech jeho oblastech: od  zdravotnic-
tví, sociální péče, přes školství, rozvojové aktivi-
ty, podporu podnikání, dopravu, údržbu krajiny 
až po kulturu, památkovou péči a cestovní ruch. 
Skupina Zlínského kraje je tak největším zaměst-
navatelem v regionu; zaměstnává na 14.500 lidí.
Významnou roli v systému regionální samosprá-
vy sehrává samotný krajský úřad, sídlící ve zlín-
ském Baťově mrakodrapu, který se svými 460 
pracovníky poskytuje orgánům samosprávy, 
tedy radě a  zastupitelstvu, odborný servis pro 
jejich rozhodování a současně vykonává v pře-
nesené působnosti činnost státní správy.
Dále je zde síť příspěvkových organizací a  ob-
chodních společností, jejichž personální zajiš-
tění patří rovněž do kompetencí Zlínského kra-
je coby zřizovatele či zakladatele. V následujícím 
přehledu uvádíme přepočtený počet zaměst-
nanců na úvazky v jednotlivých oblastech.

Příspěvkové organizace
Kultura – celkem 244,01
(krajská knihovna, krajská galerie, čtyři muzea, 
Hvězdárna Valašské Meziříčí)

Zdravotnictví – celkem 388,61
(Zdravotnická záchranná služba ZK,  Dětské cen-
trum Zlín, Kojenecký ústav a DD Val. Meziříčí) 

Doprava – celkem 43,00
 ▪ Ředitelství silnic Zlínského kraje 

Sociální služby – celkem 1694,50
(sociální služby, domovy pro seniory, domovy 
pro osoby se zdravotním postižením, domovy 
s chráněným bydlením)

Školství – celkem 5073,67
(gymnázia, střední školy, konzervatoř, speciální 
mateřské, základní a střední školy, dětské domo-
vy, domovy mládeže, plavecké školy)

Obchodní společnosti
Společnosti s. r. o. – celkem 328,40

 ▪ čtyři Správy a údržby silnic 
 ▪ Školní hospodářství
 ▪ Regionální podpůrný zdroj
 ▪ Koordinátor veřejné dopravy ZK 
 ▪ Technologické inovační centrum

Akciové společnosti – celkem 4338,60
 ▪ čtyři krajské nemocnice 
 ▪ Industry Servis ZK
 ▪ Obchodní centrum Zlín

Obecně pros. společnosti – celkem 112,10
 ▪ Energetická agentura Zlínského kraje
 ▪ Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
 ▪ Filharmonie Bohuslava Martinů

Systematická personální práce
Samozřejmě, že řízení tak velkého kolosu za-
městnanců různých profesí a typů s sebou nese 
i  specifické požadavky na  personalistiku. Té 
udává tón vedení kraje prostřednictvím odbo-
ru řízení lidských zdrojů. „Naší snahou rozhod-
ně není zaměstnance této velké skupiny direk-
tivně řídit, spíše je v našem zájmu prostřednic-
tvím aktivit personálního marketingu zajišťovat 
pro manažery našich organizací odborný ser-
vis a pomoc při vyhledávání vhodných kandidá-
tů na požadované pozice,“ říká ředitel krajského 
úřadu Ing. Vladimír Kutý. Jeho slova doplňuje Bc. 

Aranka Medková Pekárková, B.B.S., vedoucí od-
boru řízení lidských zdrojů: „Manažerům našich 
organizací se snažíme ulehčovat práci, nabízet 
jim osvědčené metody, umožnit přístup k  vy-
tvořeným zdrojům informací a  kontaktů a  být 
jim odbornou oporou, v  žádném případě není 
v  našem zájmu určovat, koho mají zaměstná-
vat.“ V rámci personální strategie Zlínský kraj usi-
luje o postupné zavedení a sjednocení moder-
ních metod personálního řízení i firemní kultu-
ry ve všech organizacích a společnostech zalo-
žených či řízených Zlínským krajem. 
Rada ZK schválila v květnu 2007 záměr vytvoře-
ní Personální strategie, ta stanovuje hlavní cíle, 
kterých chce Zlínský kraj dosáhnout v  období 
2009 – 2012. Je komplexem jednotlivých reali-
začních kroků směřujících ke zlepšení stavu říze-
ní lidských zdrojů. Těmi jsou například:

 ▪ rozvoj managementu – cílem je zvýšení cel-
kové úrovně manažerských dovedností, sladění 
přístupu k  vedení lidí a  vytvoření prostoru pro 
kariérní růst talentovaných zaměstnanců

 ▪ efektivní systém vzdělávání 
 ▪ komunikace a vztahy.

Odbornost i charakter
O zaměstnání ve veřejnoprávní korporaci je po-
měrně vysoký zájem, třebaže platové hodnoce-
ní zde není tak vysoké jako v podnikatelské sfé-
ře, neboť je limitováno tarify. „Manažerský pří-
stup řízení nám však umožňuje hledat tako-
vé motivační nástroje, abychom si kvalitní od-
borníky udrželi a ti aby měli důvod pro Zlínský 
kraj pracovat a považovat si ho jako prestižního 
a perspektivního zaměstnavatele,“ zamýšlí se ře-
ditel krajského úřadu Vladimír Kutý.
Základem při náboru je požadavek odpovídají-
cí kvalifikace, přičemž není bez zajímavosti, že 
v samotném krajském úřadu se téměř samozřej-
mostí stalo vysokoškolské vzdělání - nyní je zde 
zaměstnáno 68 procent vysokoškolsky vzdě-
laných lidí. Vedle toho jsou u  uchazečů o  prá-
ci ve skupině Zlínský kraj velmi výrazně akcen-
továny osobnostní a morální předpoklady. Čis-
tý trestní rejstřík je základní podmínkou. „Klade-
me důraz například na schopnost týmové práce, 
empatie a ochoty angažovat se ve veřejné služ-
bě a neprosazovat individualisticky sebe sama. 
Tato způsobilost pracovat pro celek je pro za-
městnavatele, jakým je Zlínský kraj,  nesmírně 
důležitá a ne každému je tato schopnost, v ně-
kterých případech lze říci i poslání, dána,“ kon-
statuje šéfka odboru řízení lidských zdrojů Aran-
ka Medková Pekárková.
Těm, kteří chtějí najít profesní uplatnění v rámci 
Zlínského kraje či jeho organizací, se doporuču-
je, aby sledovali webové stránky Zlínského kraje, 
kde jsou v odkazu „Kariéra“ zveřejňována výbě-
rová řízení na pracovní pozice, případně mohou 
své životopisy sami aktivně adresovat odboru ří-
zení lidských zdrojů. Helena Mráčková

Zlínský kraj – největší zaměstnavatel

Do skupiny Zlínský kraj patří i lékaři čtyř krajských nemocnic.  foto: Karla Havlíková
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ROZHOVOR

 ▪ narozena 3. dubna 1950 ve Vsetíně

 ▪ vystudovala Střední pedagogickou ško-
lu v Přerově, obor vychovatelství, a Uni-
verzitu Palackého v Olomouci, obor uči-
telství  - český jazyk, hudební výchova

 ▪ učí na Základní škole Emila Zátopka ve 
Zlíně

 ▪ je předsedkyní Klubu českých turis-
tů oblasti Valašsko-Chřiby, předsedky-
ní Krajské rady Asociace TOM  ČR a mís-
topředsedkyní SPEKTRA – Krajské rady 
dětí a mládeže ZK

 ▪ Od roku 1977 vede turistický oddíl mlá-
deže Špendlíci

 ▪ kromě turistiky má ráda četbu, zahrád-
ku a pobyt v přírodě, zvláště s dobrou 
partou

 ▪ životní postoj  –  Poznat, vidět co nejví-
ce, umět pomoci v pravou chvíli, ať je 
na co vzpomínat!

Libuše Valentová: Kromě krasové turistiky máme všechno 
Jste předsedkyní Klubu českých turistů ob-
lasti Valašsko-Chřiby. O co všechno se v rám-
ci této funkce staráte? 
V  rámci Klubu českých turistů (KČT) se každá 
oblast zabývá zlepšováním podmínek pro orga-
nizovanou turistiku a podporováním všech dru-
hů turistiky, které lze v daném kraji provozovat. 
U nás je to turistika pěší, lyžařská, cyklo, hipotu-
ristika a turistika vodácká a mototuristka. Může-
me říci, že kromě krasové turistiky se u nás v kra-
ji provozuje všechno. 

Kolik je aktivních turistů ve Zlínském kraji? 
Každý rok se sleduje registrace, takže můžeme 
říct, že v kraji je nyní kolem tří tisíc aktivních or-
ganizovaných turistů. Jedna třetina z toho jsou 
děti a  mládež. Z  hlediska celorepublikového 
průměru nemůžeme říct, jestli našich 10 % je 
málo, protože náš kraj není z  demografického 

hlediska největší. Ale určitě bychom byli raději, 
kdyby těch aktivních turistů bylo více. 

Jaké jsou tradiční akce, které se v kraji ode-
hrávají a na kterých se turisté podílí?
Je to především hlavní akce oblasti 19. Mezi-
národní týden turistiky na Valašsku, který bývá 
v červenci ve Vsetíně a okolí. V současné době 
také připravujeme druhý ročník oblastního cyk-
losrazu. Letos navíc již  potřetí proběhne slav-
nostní uzavírání rozhledny na Lopeníku. Na této 
akci spolupracujeme také se slovenskými kole-
gy z Trenčína.

Jednou z činností KČT je také udržování zna-
čení turistických tras. Kolik lidí se o to v na-
šem kraji stará?
V kraji je zhruba stovka značkařů, kteří se o tra-
sy starají, ale bohužel na všechno nestačí. Zlín-

ský kraj každý rok finančně podporuje znače-
ní, jedná se o částečné pokrytí nákladů na ob-
novu jedné třetiny značené sítě. Často se na ně 
navíc obrací obce, které chtějí vybudovat dnes 
tolik populární naučné nebo ozdravné stez-
ky. My tuto jejich činnost vítáme, ale bohužel 
města a vesnice často zapomínají na spoluprá-
ci s námi. KČT je totiž garantem značení v celé 
republice. Takovou stezku je potřeba zpracovat 
do značkařské dokumentace, pak ji lze přenést 
i do map a můžeme se potom o ni dále starat. 

Pokud byste měla vybrat místo v  regionu, 
které vám přirostlo k srdci, které by to bylo?
Mou srdeční záležitostí je vrchol Kopné na hře-
benu nad Podkopnou Lhotou a  tamní chata 
Kopná, kde jsem strávila s malými i dospělými 
turisty nejvíc času, a ke kterému se pojí také nej-
víc vzpomínek a zážitků.  (mij)

Mgr. Libuše Valentová

Turistka Libuše Valentová.  foto: Ivo Hercík

INZERCE
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KULTURA

KULTURNÍ STŘÍPKY

Zlín ve fotografii  
(1890 – 1950)
Zlín – Unikátní publikace s  fo-
tografiemi ze starého Zlína obo-
hatila v závěru uplynulého roku 
předvánoční knižní trh. Autoři 
Zdeněk Pokluda a Stanislav No-
váček v ní představili veřejnosti 

295 černobílých velkoformátových fotografií, z nichž většina 
byla publikována poprvé. Pocházejí z archívů i ze soukromých 
sbírek. Snímky jsou rozčleněny do dvaceti kapitol podle měst-
ských částí a nejvýznamnějších náměstí a ulic. Knížka je ob-
jevná v tom, že se nezaměřuje pouze na architekturu, ale sna-
ží se ve fotografiích zachytit každodenní život Zlíňanů. 

Kroměřížští výtvarníci vystavují v kavárně
Kroměříž – V kroměřížské kavárně Slávia vystavují svá díla 
výtvarníci, kteří jsou členy Sdružení přátel výtvarného umění 
Kroměřížska. V rámci expozice jsou k vidění hedvábí, kerami-
ka, akvarely, malby, kresby nebo vitráže. Výstava umělců pev-
ně spjatých se svým regionem potrvá do 7. února.
Sdružení přátel výtvarného umění Kroměřížska (SPVUK) má 
kolem čtyřiceti členů, výstavy se pak účastní dvacet z nich. Or-
ganizátoři chápou akci jako poděkování všem, kteří je podpo-
rují a pravidelně chodí na jejich společné prezentace. SPVUK 
vzniklo již v roce 1999 jako sdružení se zaměřením na kultu-
ru a aktivity spojené s výtvarným děním na Kroměřížsku. Kro-
mě amatérských výtvarníků, výtvarných pedagogů a studen-
tů jsou mezi členy zastoupeni také příznivci a obdivovate-
lé výtvarného umění bez vlastní tvorby. Stěžejní díl činnos-
ti sdružení však připadá právě na členy výtvarně tvořící, kte-
ří společně vytvářejí náplň celoroční činnosti SPVUK, jako je 
pořádání autorských výstav v Kroměříži a okolí, pořádání let-
ních výtvarných Setkání a podpora kulturních aktivit ve měs-
tě Kroměříži. Díky nadšení mnoha členů se již podařilo reali-
zovat i větší výstavy a prezentace například v Praze, na Slo-
vensku i ve Francii.

František Segrado vystavuje ve Vsetíně
Vsetín – Známý valašský umělec František Segrado vystavuje 
své výtvarné práce v prostorách Koordinačního a informační-
ho centra ve Vsetíně. Zájemci o jeho dílo uvidí umělcovy akva-
rely a grafiky. Výstava, která je pojmenovaná Obrázky, potrvá 
do začátku dubna. 
Zpěvák František Segrado, který se proslavil zejména spo-
luprácí s autorským tandemem Hapka a Horáček, žije a tvo-
ří v Jablůnce u Vsetína. Kromě výstav na Vsetínsku má za se-
bou také prezentace v Praze, před čtvrt stoletím ale vystavo-
val například i v Moskvě. Jako zpěvák spolupracoval s kape-
lami Dobrohošť, 1. Českomoravská hudební společnost, Irish 
Dew nebo Veselá Bída.

BUsFEsT aneb hudební festi-
val v trolejbusech
Zlín – Netradiční, ojedinělý, ori-
ginální a co se týče České repub-
liky vůbec první hudební festival 
přímo ve zlínských trolejbusech 
se uskuteční ve středu 11. února 
ve Zlíně. V 19:00 se všichni fes-

tivaloví fanoušci sejdou na  točně u  Sportovní haly Novesta 
ve Zlíně, kde už budou čekat čtyři trolejbusy a v každém z nich 
jedna kapela. Poté, co si každý účastník festivalu vybere svou 
linku, dveře trolejbusů se zavřou a hudební vystoupení spoje-
né s jízdou po krajském městě se rozjede. Vždy po půlhodině 
se pojízdné kluby vrátí na točnu, kde si budou moci hudební 
fanoušci přesednout. Každý trolejbus vyjede z  točny celkem 
čtyřikrát. Ani s poslední jízdou však BUsFEsT neskončí. Orga-
nizátoři z řad studentů zlínské UTB přichystali ještě pokraču-
jící program v  Golem Gambrinus Klubu, v  Zelenáčově šopě 
a v prostorách univerzity. 

Zlín – Fascinující obrázek života Zlína a  celého 
kraje v  dobách největšího rozvoje přináší po-
hled na stránky starých baťovských novin. Díky 
společnému projektu Krajské knihovny Františ-
ka Bartoše, Státního okresního archivu ve Zlíně-
Klečůvce a Muzea jihovýchodní Moravy už ne-
musíte zažloutlé noviny hledat v archivech, ale 
pohodlně je „prolistujete“ v počítači.
Noviny nazvané Sdělení zřízenectvu firmy 
T. & A. Baťa (později přejmenované jednoduše 
na Zlín) vycházely od května 1918. Ve třicátých 
letech přibyly k  pátečnímu firemnímu týdení-
ku další dva tituly, které vycházely v  pondělí 
a ve středu. Svým významem, obsahem a úrov-
ní přerostly z podnikového zpravodaje v hlavní 
periodikum celého regionu.
Mezi studenty, novináři nebo historiky je o ně 
velký zájem. „Je to jeden z nejvýznamnějších 
a nejvyužívanějších zdrojů informací o baťov-
ské éře. Pokud chce někdo zjistit, co se dělo 
ve  Zlíně v  té době, sáhne v  první řadě právě 
po  baťovských novinách. Problémem je, že 
jsou vytištěny na  nekvalitním papíře a  mani-
pulace je poškozuje,“ uvedl ředitel Státního 
okresního archivu David Valůšek.
Čtenáři se nyní k  baťovským novinám nejlé-
pe dostanou ve  zlínské knihovně. „Při přístu-
pu z  počítačů v  síti knihovny jsou dostupné 

přímo naskenované obrazy stránek, při přístu-
pu z počítačů mimo síť knihovny jsou z důvodu 
ochrany autorských práv dostupné pouze bib-
liografické údaje,“ upozorňuje ředitelka Krajské 
knihovny Františka Bartoše Zdeňka Friedlová. 
Každý měsíc navíc knihovna na svých interne-
tových stránkách www.kfbz.cz zveřejňuje jed-
no ukázkové číslo vydané před osmdesáti lety.
Digitalizace baťovských novin začala v  roce 
2005 a skončila vloni. Nejprve byly stránky na-
snímány na  kvalitní mikrofilmy, které mohou 
být uchovány zhruba pět set let, a  následně 
byly naskenovány do  digitální podoby. Cel-
kem bylo mikrofilmováno a  digitalizováno 
23.255 novinových stran.  Pavel Stojar

Do knihovny za baťovskými novinami

Zlín – Své osmnácté narozeniny v  tomto roce 
oslaví zábavný křesťanský měsíčník pro děti 
Nezbeda. Celobarevný český dětský časopis, 
který má náklad 8.000 výtisků, je výjimečný tím, 
že vychází především díky darům. Jeho redakce 
i  stejnojmenná vydavatelská společnost mají 
sídlo ve Zlíně, v budově kláštera v Divadelní uli-
ci. Časopis bez reklam o osmadvaceti stránkách 
formátu dávají dohromady pouze dva redakto-
ři. Pomáhá jim zhruba pětice stálých externíc 
h spolupracovníků. Od svého založení časopis 
usiluje o to, aby byl slušný, seriózní, nenápad-
ně formoval čtenáře a  svým obsahem jim byl 
vzorem k lidskosti. Nezbeda je od svého vzniku, 

stejně jako většina podobně zaměřených křes-
ťanských časopisů Evropy, ztrátový. Není pravi-
delně dotován žádnou, ani církevní organiza-
cí. Peníze na svůj provoz shání od dárců a zís-
kává také výraznou úsporou režijních nákladů. 
Téměř veškeré práce kromě tisku se vykonávají 
přímo v redakci,“ říká redaktor a grafik Leoš Hr-
dlička. Česko totiž nemá dostatek dětských čte-
nářů a především jejich rodičů, kteří by udrže-
li Nezbedu v takovém nákladu, aby nebyl ztrá-
tový a aby jeho prodejní cena nebyla nepřija-
telně vysoká. Za časopisem také nestojí žádné 
velké vydavatelství, které by mohlo krýt finanč-
ní schodek jinou činností. (vc)

Časopis Nezbeda existuje díky darům

Sazeči při kompletaci novin.  foto: SOkA Zlín

Zlínský kraj – Po začátku nového roku to netrvá 
nikdy příliš dlouho, a už je tu Popeleční stře-
da, kterou začíná doba postní. Letos připadá 
začátek půstu na 25. února. Popeleční středě 
vždycky předchází několik dnů bujarého vese-
lí a lidových zvyků s názvem fašank nebo ma-
sopust. Silné fašankové tradice si udržuje v na-
šem regionu celá řada obcí.
Například ve  Strání vrcholí pochodem fašan-
kářů každoroční Festival masopustních tra-
dic. Letošní již 22. ročník masopustu zde začí-

ná ve čtvrtek 19. února. O víkendu pak v obci 
vystoupí české i  zahraniční folklorní soubo-
ry. Ulicemi bude procházet více než stovka 
lidí v krojích. Předvedou také prastarý mečo-
vý tanec fašankářů, v  němž je dobře patrné 
zbojnické pozadí. Tento tanec obsahuje vel-
ké množství figur a je náročný nejen po cho-
reografické, ale především po fyzické stránce.
Fašankové programy připravují v  kraji desít-
ky obcí. Pozvánky na některé z nich nalezne-
te na čtrnácté straně tohoto magazínu. (vc)

Době postní předchází bujarý masopust
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TIP NA VÝLET

Výstava Stromy jako domy, kterou 
je možné v  Muzeu Kroměřížska 
navštívit až do 8. března, prezen-
tuje stromy z  luk, polí a  lesů jako 
panelové domy s  velkým množ-
stvím různorodých obyvatel. Žijí 
zde brouci, které si lze prohléd-
nout pod lupou nebo mikrosko-
pem, dále ptáci, jejichž vycpaniny 

si děti mohou i pohladit, neboť jsou upraveny 
tak, aby nezpůsobily žádné zdravotní potíže. 
Stálá expozice Muzea Kroměřížska Příroda 
a  člověk je rozdělena na  dvě části. Archeo-
logická podává vyčerpávají přehled o  vývoji 
osídlení Kroměřížska od prvních stop pobytu 
člověka ve starší době kamenné po dobu slo-
vanskou. Přírodovědná část je pak zaměřena 
na strukturu a fungování ekosystémů, které se 
nacházejí na území kroměřížského okresu.

 ▪ Muzeum 
Kroměřížska 
Velké náměstí 38 
Kroměříž 767 11 
tel.: 573 338 388, 
        573 338 457 

KROMĚŘÍŽSKO

Celý únor je ve Slováckém muzeu 
v Uherském Hradišti k vidění výsta-
va Krása, která hřeje. Jedná se o ex-
pozici gotických a  renesančních 
kachlí Moravy a  Slezska. Návštěv-
níci poznají dosud nejrozsáhlej-
ší soubor těchto uměleckořeme-
slných výrobků. Představeny jsou 
sbírky bezmála čtyřiceti morav-

ských a slezských muzeí, galerií a památkových 
institucí. Kamna se stala místem, kde se vedle 
sebe objevovaly reliéfy s  hlubokou duchovní 
symbolikou, momentky z  každodenního živo-
ta, ale i heraldické motivy poukazující na pres-
tiž jejich majitele. Od dob středověku se kam-
na stala také výrazným středobodem místnosti. 
Národopisná expozice ve  Slováckém muzeu 
pak představuje život na Slovácku a rozmani-
tost tamní lidové kultury.

 ▪ Slovácké 
muzeum 
v Uherském 
Hradišti  
Smetanovy sady 179 
Uherské Hradiště 686 01 
tel.: 572 556 556,  
        572 551 370

UHERSKOHRADIŠŤSKO

Muzeum regionu Valašsko ve Vse-
tíně hostí do  22. února výsta-
vu fotografií členů Asociace pro-
fesionálních fotografů. Výsta-
va měla svou premiéru v  úno-
ru letošního roku v  galerii Dia-
mant S.V.U. Mánes v  Praze. Aso-
ciace profesionálních fotografů 
České republiky (AF ČR) je sdru-

žením profesionálních a  tvůrčích fotogra-
fů, které bylo založeno v  roce 1990. Koncep-
ce výstavy opouští schéma tradičních obo-
rových salonů a  nabízí veřejnosti reprezen-
tativní ukázku prací vybraných členů AF ČR.  
V zámku Kinských ve Valašském Meziříčí je pak 
do poloviny února k vidění výstava prací kera-
mičky Anny Červinkové Benové s názvem Rok 
na  Valašsku. Expozice představuje především 
její figurální tvorbu.

 ▪ Muzeum 
regionu 
Valašsko ve 
Vsetíně 
Horní nám. 2 
Vsetín 755 01 
tel.: 571 411 690 
        571 411 689

VSETÍNSKO

Až do  15. února mohou zájem-
ci navštívit výstavu České a  slo-
venské umění 60. let 20. stole-
tí ve  zlínské Krajské galerii vý-
tvarného umění. Celkově výstava 
představuje přes dvě stovky děl 
od více než stovky autorů. Kromě 
Krajské galerie výtvarného umění 
ve Zlíně se na výstavě zápůjčkami 

podílí zejména Muzeum umění v  Olomouci, 
Galerie výtvarného umění v  Ostravě, Sloven-
ská národná galéria, Galéria mesta Bratisla-
vy, Galéria M. A. Bazovského v Trenčíně a další 
včetně soukromých sběratelů. 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve  Zlíně při-
pravilo výstavu nazvanou Zlatožlutá Pro Pro-
vence (od 19. února), díky níž lidé nahlédnou 
do tajemství tohoto místa, které je považová-
no za jedno z nejpůvabnějších míst v Evropě.

 ▪ Krajská gale-
rie výtvarného 
umění 
Dům umění 
náměstí T. G. M. 2570 
Zlín 76227 
tel.:  577 431 429

 ▪ Muzeum 
jihovýchodní 
Moravy 
Soudní 1 
Zlín 762 57 
tel.: 577 004 618

ZLÍNSKO

INZERCE
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SPORT

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

Levého vystřídal Minář
Zlín – Pouhých pět zápasů vy-
držel na  lavičce prvoligových 
fotbalistů Tescomy Zlín trenér 
Stanislav Levý. Během zimní 
pauzy jej vedení klubu odvola-
lo, hlavními důvody byly podle 
generálního manažera Ladisla-

va Valáška neuspokojivé výsledky a rozdílné názory na vede-
ní mužstva v  boji o  záchranu v  nejvyšší soutěži. Levého vy-
střídal ve funkci Ladislav Minář, který už v průběhu podzimu 
zlínský tým vedl. 

Slovácko získalo Kordulu
Uherské Hradiště – Zkušeného záložníka se zkušenostmi 
z nejvyšší soutěže Michala Kordulu získali do svého kádru dru-
holigoví fotbalisté 1. FC Slovácko. Kordula přišel do Uherské-
ho Hradiště z angažmá v Rakousku. 

Silák Švehla byl druhý
Vsetín – Adam Švehla ze Vsetína skončil druhý v  pohárové 
soutěži Olomoucký silák v benčpresu. V kategorii nad sto kilo-
gramů zvládl váhu 190 kilogramů, kterou dokázal vleže spus-
tit na prsa a poté vrátit do původní polohy. 

Fatra do finále nezamířila
Zlín – Volejbalisté Fatry Zlín skončili těsně před branami fi-
nále Českého poháru. V  semifinálovém turnaji obsadili dru-
hé místo, když v rozhodujícím souboji s Kladnem prohráli 1:3 
na  sety. Finále Českého poháru se hraje 16. února, Kladno 
v něm vyzve obhájce prvenství z Liberce. 

Murín ve Zlíně skončil
Zlín – Hokejový brankář Igor 
Murín předčasně skončil své 
angažmá v  týmu RI Okna Zlín. 
S  vedením extraligového klu-
bu se dohodl na  tom, že si 
může hledat nové angažmá. 
Murín přišel do  Zlína v  sezoně 

2003/04 a až do  letošního roku byl jedničkou týmu.  „Zatím 
budu ve Zlíně trénovat a uvidíme, co bude dál,“ přiznal zku-
šený gólman. 

Valašské derby patřilo Meziříčí
Valašské Meziříčí – Hokejisté Valašského Meziříčí vyhráli 
i druhé derby se Vsetínem v právě probíhajícím ročníku druhé 
ligy, skupiny Východ. Na svém ledě porazili Valachy 4:2, v zá-
věru zápasu se na ledě strhla hromadná bitka, do které se za-
pojili i vsetínští fanoušci. První derby ve Vsetíně vyhrálo Va-
lašské Meziříčí na samostatné nájezdy. 

Basketbalisté podlehli Kolínu
Zlín – Velmi vyrovnanou bitvu s týmem Kolína sehráli druho-
ligoví basketbalisté Zlína ve třetím kole Českého poháru. Pr-
voligovému soupeři podlehli těsně 72:78. Kolín se ve čtvrtém 
kole utká s NH Ostrava. 

Velké Karlovice –Slavní italští běžci na  lyžích 
a  olympijští vítězové Silvio Faunner a  Piller 
Cottrer budou možná ozdobou šestého roč-
níku Karlovské padesátky, která odstartu-
je 7. února ve  Velkých Karlovicích. Společně 
s nimi by mohli do závodu vyrazit i jejich svě-
řenci, členové italské juniorské reprezentace.
„Věříme, že přijedou, pokud jim v tom neza-
brání příprava na mistrovství světa  v Liberci. 
Šance na  to, že k  nám dorazí, odhaduji jako 
padesátiprocentní,“ prohlásil Miroslav Koňa-
řík z velkokarlovického organizačního štábu. 
Slavní italští závodníci se o  valašském závo-
dě dozvěděli díky spolupráci Sdružení obcí 
a měst Horního Vsacka s  italským lyžařským 
střediskem Sappada, kde se oba běžci naro-

dili. „Jde o velmi atraktivní závodníky. Bylo by 
skvělé, kdyby skutečně dorazili,“ nezastírá Ko-
ňařík. 
V  loňském roce se Karlovská padesátka ne-
běžela, důvodem byl nedostatek sněhu. Le-
tos situace vypadá nadějněji, přípravy jsou 
tak v plném proudu. Pořadatelé očekávají, že 
se na start závodu postaví kolem tří stovek ly-
žařů, což by byl stejný počet jako v roce 2006. 
Karlovská padesátka patří mezi náročné zá-
vody. Jak už název napovídá, hlavní trať je 
dlouhá padesát kilometrů, lze se ale přihlásit 
i na poloviční vzdálenost. „Ta je určená turis-
tickým lyžařům. I když je Karlovská padesátka 
těžká jako sám život na Valašsku, téměř všich-
ni jí dokončí,“ uzavřel Koňařík.  (zd) 

Do Karlovic míří slavní italští lyžaři 

Zlín – Nejúspěšnější plavec české historie Da-
niel Málek ukončil sportovní kariéru. Během 
ní zlínský prsař startoval na  dvou olympij-
ských hrách a stal se také mistrem Evropy.
Málek zakončil kariéru na  domácí Vánoční 
ceně města Zlína. „Už nastal čas skončit. Po-
stupně jsem přesunul na první místo vysoko-
školské studium a  tréninku nevěnoval tolik, 
co bych měl. A  z  dlouholeté zkušenosti vím, 
že špičková výkonnost není otázkou půlroč-

ní přípravy, ale mnohem delšího období,“ pro-
hlásil úspěšný prsař. Málkova kariéra trvala 
více než dvacet let, už ve čtvrté třídě základ-
ní školy nastoupil do plavecké přípravky. Zlo-
mem se stal rok 1995, kdy se výrazně zlepšil 
a  probojoval se na  mistrovství Evropy. O  rok 
později skončil desátý na olympijských hrách 
v Atlantě, na další olympiádě v Sydney obsa-
dil dokonce dvakrát páté místo. 
Málkovi se skvěle vydařil i evropský šampio-
nát v Seville před osmi roky. V nejdramatičtěj-
ším finále na 50 metrů prsa v historii dohmá-
tl společně se dvěma soupeři první a  sbírku 
svých úspěchů rozšířil o  titul mistra Evropy. 
„Byl to výjimečný závod. Kromě tohoto závo-
du se snad nestalo, aby během finálového zá-
vodu dohmátli tři závodníci ve stejném čase,“ 
upozornil dnes pětatřicetiletý prsař.
V současné době nemá Málek čas ani na kon-
diční plavání, protože za půl roku skládá stát-
nice. Přesto nevylučuje, že by ještě za zlínský 
klub nastoupil v některém z českých závodů. 
„Na plavání jsem určitě nezanevřel,“ řekl.   (zd)

Málkova kariéra trvala přes dvacet let

Málek byl v bazénech úspěšný.  foto: archiv

Porážka byla školou
Zlín  – Házenkářkám Zlína unikl postup do se-
mifinále Českého poháru. Ve čtvrtfinále vedly 
na domácí palubovce nad Slavií Praha v polo-
čase o devět branek, nadějný náskok ale ne-
udržely a prohrály 30:33. Slavia nakonec po-
stoupila až do finále, kde nestačila na Olo-
mouc.  „Až do zápasu se Slavií jsme pohá-
rem postupovali hladce. Porážka v zápase s 
ní nás mrzela, přeci jen jsme vedli. Pro náš 
tým byl tenhle souboj velmi dobrou školou,“ 
uznal trenér zlínských házenkářek Milan Bu-
day, který celkové vítězství Olomouce v Čes-
kém poháru považuje za zasloužené. „Má vy-
rovnanější výsledky než Slavia,“ vysvětlil. (zd)

Sedláček si nezachytal
Zlín  – Ani minutu neodehrál brankář RI Okna 
Zlín Jakub Sedláček na mistrovství světa ho-
kejistů do 20 let v Kanadě. Přestože se výraz-
ně prosazuje v  extralize, byl v  týmu až tře-
tím brankářem. Trenér národního týmu Ma-
rek Sýkora dal přednost slávistovi Dominiku 
Furchovi a Tomáši Vošvrdovi z Vítkovic. „Pan 
Sýkora vsadil na  jiné koně. Samozřejmě, jak 
mi oznámil konečný verdikt, dost mě to mr-
zelo. Na  druhou stranu, kdybych nedostal 
šanci porvat se o místo, tak by to bylo ještě 
horší. Alespoň jsem si to zkusil,“ přiznal zlín-
ský brankář pro klubové stránky. Český tým 
nakonec v Kanadě obsadil šesté místo.  (zd)

VÝZVA

Zlínský kraj – Pořádáte nekomerční sportovní akci pro ve-
řejnost ve Zlínském kraji? Připravujete nábor do vašich 
sportovních klubů či oddílů pro jakoukoliv věkovou skupi-
nu? To vše může být zveřejněno v magazínu Okno do kra-
je. Stačí zaslat na mailovou adresu redakce (redakce@ok-
nodokraje.cz) stručný text s charakteristikou připravované 
akce a údaji o místě a času konání a s kontaktem na pořa-
datele. Příspěvky, které splní všechna kritéria, budou po-
stupně zařazovány do připravované rubriky na sportovní 
stránce magazínu Okno do kraje. 
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POZVÁNKA NA AKCE

Kroměřížsko

 ▪ Holešov 7. 2. 
První reprezentační ples města 
Holešova
první ples v nově opravených 
prostorách zámku Holešov
www.holesov.cz

 ▪ Holešov 14. 2. 
Ples gymnázia Ladislava Jaroše
slavnostní bál holešovského 
gymnázia v prostorách holešov-
ského zámku
www.holesov.cz

 ▪ Kroměříž 21. 2.
Masopustní průvod městem
každoroční akce pořádaná SVČ 
Šipka Kroměříž
www.svcsipka.cz

 ▪ Prusinovice 23. 2.
Rohálovská desítka
mezinárodní závod ve vytrvalec-
kém běhu pořádaný běžeckým 
klubem a obcí Prusinovice
www.obecprusinovice.cz

Uherskohradišťsko

 ▪ Kudlovice 8. 2.
Košt slivovice
34. ročník každoroční degustace 
místní pálenky
www.volny.cz/kudlovice/html/
uvodnik.htm

 ▪ Bojkovice 21. 2. 
Fašanková obchůzka městem
tradiční fašankový průvod masek 
a muzikantů, který vychází v 8.00 
od hasičské zbrojnice
www.bojkovice.cz

 ▪ Suchá Loz 21. 2. 
Fašank
veřejná zabijačka, košt slivovice, 
pochovávání basy
www.suchaloz.cz

 ▪ Strání 21. – 24. 2. 
Fašank 2009
22. ročník Festivalu masopust-
ních tradic, nejznámější fašanko-
vá slavnost
www.strani.cz

 ▪ Květná 21. 2. 
Den otevřených dveří 
v Moravských sklárnách
návštěvní den v moravských 
sklárnách
www.moravskesklarny.cz

 ▪ Buchlovice 28. 2. 
Den vína na zámku
každoroční setkání všech přátel 
a milovníků čirého moku
www.fsbuchlovice.cz

Vsetínsko

 ▪ Valašské Meziříčí 1. 2. - 15. 2.
Rok na Valašsku
keramika Anny Červinkové
www.muzeumvalassko.cz

 ▪ Valašské Meziříčí 12. 2 - 29. 3.
Pojďte si hrát s panem malířem 
Paulem Klee
netradiční interaktivní výstava 
pro děti i dospělé
www.muzeumvalassko.cz

 ▪ Rožnov pod Radhoštěm 14. 2.
Masopust
obchůzky masopustních masek 
a pochovávání basy v rožnov-
ském muzeu v přírodě
www.vmp.cz

Zlínsko

 ▪ Slavičín 6. 2. 
Ples gymnázia Jana Pivečky
slavnostní bál v Infocentru 
ve Slavičíně
www.slavicin.cz

 ▪ Otrokovice 17. 2. 
České saxofonové kvarteto
hudební vystoupení v otrokovic-
ké Besedě, začátek 19:30
www.besedaotrokovice.cz

 ▪ Zlín 21. 2. 
Lešetínský fašank
10. ročník pochovávání basy 
uprostřed Zlína
www.ukovarny.cz

 ▪ Zlín 25. 2.
Koncert ZUŠ Jižní svahy
hudební koncert ve zlínské Alter-
nativě, začátek 18:00
www.zlin.eu

Vážení čtenáři, v souvislosti s celkovou změnou podoby magazínu Okno do kraje jsme zcela nově koncipovali také stranu 14. Již zde, tak jak jste byli 
zvyklí, nebude křížovka a soutěž. Rozhodli jsme se totiž vyjít vstříc velkému množství čtenářů, kteří požadovali pravidelný přehled akcí v regionu. 
Věříme, že jde o změnu k lepšímu. V tomto čísle zde ještě samozřejmě naposledy uvedeme výherce z prosincového čísla.

Výherci křížovky z prosincového vydání Okna do kraje: Hlavní cenu, varnou konvici, vyhrává: Josef Adamuška – Želechovice. Propagační před-
měty vyhrávají: Jitka Gajzurová – Uherské Hradiště, Lenka Sameková – Nivnice, Jitka Hoglová – Holešov, Pavel Palička – Huštěnovice, Zdeněk Pro-
cházka – Valašské Meziříčí, Karla Zapletalová – Kroměříž, Helena Jančíková – Hulín, Míková Kamila – Zlín, Lenka Vavříková – Hluk, Václav Jadrný – Vse-
tín. Tajenka zněla: Pravý přítel příjde, když všichni odejdou. Výherci soutěže z prosincového vydání Okna do kraje: První cenu, MP3 Player, vyhrá-
vá: Václav Brabec – Uherské Hradiště. Propagační předměty získávají: Jana Foltýnová – Zlín, Jiřina Pivoňková – Staré Město, Zdeněk Janík – Zlín, Vla-
dislav Kvasnica – Bystřice pod Hostýnem, Jana Kovářová – Uherské Hradiště. Správná odpověď: Na území Zlínského kraje je celkem 11 silnic I.třídy.

Baťův mrakodrap

 ▪ Indie - Ladakh
do 5. 2.  3. etáž (do 22:00)
Výstava fotografií, které na své 
cestě po Indii vytvořili fotogra-
fové Lubomír Floreš a David Foj-
tík.

 ▪ Srdcem a hlavou Evropy – 
české předsednictví EU 2009
do 13. 2.  2. etáž (do 22:00)
Prezentace výtvarných a literár-
ních děl studentů základních a 
středních škol Zlínského kraje, 
jež vznikly v rámci stejnojmen-
né soutěže na téma české před-
sednictví EU.

 ▪ Hong Kong a jeho kořeny 
9. 2. – 10. 3.  3. etáž (do 22:00)
Výstava fotografií Františka Ev-
žena Kunsta, člena volného vý-
tvarného sdružení Valašský ná-
zor, na kterých zachytil jedno z 
nejdynamičtějších míst světa.

 ▪ Život není zebra
16. 2. – 28. 2.  2. etáž (do 22:00)
Prezentace projektu studentů 
Fakulty multimediálních komu-
nikací při Univerzitě Tomáše Bati 
ve Zlíně, jehož smyslem je před-
stavení neziskových organizací 
působících v regionu

Návštěvníci budovy mohou vy-
užít služeb kavárny na terase.

INZERCE

Ceny vozů s  nancováním od společnosti 
Santander CONSUMER FINANCE:

Spark již od 145 900,- Kč
Aveo s klimatizací již od 184 900,- Kč
Lacetti s klimatizací již od 240 900,- Kč
Captiva již od 519 900,- Kč

Samohýl Auto a.s. Chevrolet
Od 1. února nový autosalon v provozu!5LET

NEBO 12.000 KM 

Z á r u k a

Samohýl Auto a.s.
Tř. T. Bati 623
763 02 Zlín – Louky

Tel.: 577 616 255
chevrolet@samohyl.zlin.cz
www.chevrolet.zlin.cz

Ojetý vůz s poplatky a bez záruky?
 Proč!? Kupte si nový Chevrolet!
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CENÍK

2. strana obálky 
celá strana . . . . . . . . . 104.000 Kč
1/2 strany  . . . . . . . . . . .53.000 Kč 
1/4 strany  . . . . . . . . . . .28.000 Kč

3. strana obálky 
celá strana . . . . . . . . . . .98.000 Kč
1/2 strany  . . . . . . . . . . .50.000 Kč
1/4 strany  . . . . . . . . . . .26.500 Kč

4. strana obálky 
celá strana . . . . . . . . . 108.000 Kč
1/2 strany  . . . . . . . . . . .55.000 Kč
1/4 strany  . . . . . . . . . . .29.000 Kč

redakční strana
1/5 strany  . . . . . . . . . . .20.000 Kč
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H E X X A . C Z

www.hexxa.cz 
info@hexxa.cz

Jaroslav Střecha, DiS. 777 708 489 
Jaroslava Šamšová 774 438 700
Martina Švehlíková 776 542 474

Naši obchodníci Vám rádi navrhnou 
speciální podmínky inzerce pro rok 2009!

Okno do krajeMagazín Okno do kraje je určen obyvate-

lům Zlínského kraje. Měsíčník přináší do 

každé domácnosti zdarma aktuální infor-

mace o dění ve všech regionech kraje, ať 

už je to Valašsko, Slovácko nebo Haná. Na 

stranách zpravodajství, kultury či sportu se 

lidé dozvědí o nejdůležitějších událostech v 

těchto oblastech. V magazínu nechybějí ani 

pravidelné rozhovory s osobnostmi, tematic-

ké strany či tipy na výlet. Nezbytnou součástí 

jsou informace o činnosti krajského úřadu.

Vrcholně kvalitní práce

Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919    www.valentik.cz



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, Březův-
ky, 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, Ho-
nětice, 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–Lís-
ky, 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, Kos-
telec 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, Lud-
slavice, 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, Němči-
ce, 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, Pod-
kopná 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 Beč-
vou, 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 Lho-
ta, 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, Želechovice nad Dřevnicí, Žeranovice, Žítková, Žlutava

elektronickou podobu magazínu naleznete na www.oknodokraje.cz

Kval i tní  s lužby k l ientům

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.cz
pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodin

- nové pásmo úročení vkladů do 1,2 mil. Kč
 odpovídající nové výši pojištění vkladů

-  největší spořitelní družstvo, bilanční suma 4 mld. Kč

- více než 6 300 klientů, přes 12 let kvalitních služeb klientům

- nové sazby – navýšení pro oblíbená pásma

bezplatná infolinka
800 678 678

Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a. 

Výše vkladu
(v tisícich Kč)

Výpovědní lhůta (v měsících)

3 6 12 18

100 - 400 3,9 4,2 4,4 4,7

400 - 800 4,3 4,7 4,9 5,0

800 - 1 200 4,5 4,9 5,2 5,3
V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a 
úvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích.

Nové pásmo
      úročení vkladů do 1,2 mil. Kč

inzerce


