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Zámek Lešná 
Interiéry nově opraveného zámku 

v Lešné u Valašského Meziříčí jsou přístupné i v zimním období. 
Foto: Ivo Hercik



Uherské Hradiště
Dvořákova 1210

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

Zlín
Gahurova 5265

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

Kroměříž
Křižná 169

Tel.: 810 222 777
E-mail: kromeriz@expowin.cz

www.expowin.cz

ZIMNÍ AKCE!

- k objednaným 
  oknům montáž zdarma!

Značková kompozitová okna 
REHAU GENEO nyní se zimní 
slevou až 40 %

NEJVÝHODNĚJŠÍ 

NABÍDKA NA TRHU!

ŽALUZIE  |  SÍTĚ  |  PARAPETY
MARKÝZY  |  ROLETY   

Akční nabídka platná od 25. ledna do 21. března 2012

 

NOVÁ KOLEKCE
S E D A C Í C H  S O U P R A V  Z  L U X U S N Í C H  L Á T E K  A  K Ů Ž Í

www.bytcentrum.com

 

FLAT 
–  luxusní souprava v kůži

v nadstandardní tloušťce 2,2 mm

– výběr z 10 rozměrových modulů

cena od 68 500,-

 

AMBROSE 
- celokožený model

- sestava 3sed+2sed

        akční cena 49 900,-

BYTCENTRUM v.o.s., 
Podzámčí 61

763 61 NAPAJEDLA
tel./fax: +420 577 941 012

bytcentrum@volny.cz

 

SANTIAGO 
– designová sedací souprava, celokožená

– výběr pravého nebo levého rohu

akční cena 68 000,-

PO - PÁ  8.00 - 11.30 h, 12.00 - 17.30 h,  SO  9.00 - 12.00 h

Peníze kdykoliv potřebujete!

Zavolejte nám a dozvíte se více

844 198 198
www.provident.cz

Malé věci dělají velký rozdíl

Jednoduše i během několika hodin

Jasná pravidla

Flexibilní způsob splácení 

Žádné skryté poplatky
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Milí spoluobčané,

nacházíme se v  první dekádě roku 2012, a  proto mi dovolte, 
abych ještě prostřednictvím těchto řádků popřál Vám všem a Va-
šim nejbližším v tomto roce vše dobré. Ono totiž příští měsíce, 
které budeme odpočítávat z  letopočtu 2012, budou opětovně 
důležité a nebudou asi ani lehké. Nadále na nás budou působit 
globální ekonomické problémy spojené s  dluhovou a  finanční 
krizí, které se určitou měrou dotknou České republiky a  tedy 
i  každého z  nás. S  nastalou situací se budeme muset vyrovnat 
a společně jí budeme muset čelit. 
Rok 2012 bude také rokem volebním a to nejen do krajských sa-
mospráv, ale také do Senátu. Čeká nás tedy turbulentní ekono-

mické i politické prostředí. V něm bychom neměli ztrácet optimismus a sílu v sebe sama.
Za dobu, co v krajské i komunální samosprávě působím, jsem se přesvědčil, že dlouhodobá cíle-
vědomá práce může vést k dosahování pozitivních výsledků, které jsou pro společnost prospěš-
né a jsou takto i našimi spoluobčany vnímány. Dvojnásob to platí v podmínkách, kdy nás globální 
ekonomická situace nabádá k velké obezřetnosti.
Právě v této době je dobré si připomenout životní moudro našich předků, kteří zdůrazňovali, že 
táhnout za jeden společný provaz se vyplácí všem. Realizace projektů, které vytvářejí přidanou 
hodnotu, které pomáhají rozvíjet náš kraj, naše obce a města, a které současně generují pracovní 
příležitosti jsou pro naši budoucnost nepostradatelné a nebojím se napsat, že i životně důležité. 
Dovoluji si tedy v této souvislosti doporučit jako „zkušený harcovník“ na začátku nového roku, 
abychom vynakládali méně energie do bezobsažných politických soubojů a planého tlachání, 
které občanům nepřináší zhola nic, a soustředili naši palebnou sílu a tvůrčí schopnosti k prosaze-
ní našich společných zájmů a priorit, které náš kraj - potažmo naše  země potřebuje, aby obstála 
v globální konkurenci.
Pro lepší vysvětlení toho, co svým apelem míním, si dovoluji připomenout některé praktické vý-
sledky takového kontinuálního počínání. Před několika lety by se nám zdálo nemožné, že po dál-
nici z  Prahy někdy vůbec dorazíme až do  Zlína, že nastartujeme konverzi bývalého továrního 
baťovského areálu a  v  něm zachráníme historicky cenné budovy jako Baťův mrakodrap nebo 
další budovy 14I15 BAŤŮV INSTITUT, že budeme investovat miliardy z evropských strukturálních 
fondů do modernizace silnic II. a III. tříd, že výrazně zlepšíme zdravotnickou infrastrukturu, pře-
devším pak pro Záchrannou službu, ale i naše nemocnice, že zmodernizujeme desítky školských 
zařízení, sociálních ústavů a dalších institucí zajišťujících veřejné služby pro občany. Na konec 
jsem si nechal projekt průmyslové zóny v Holešově, jehož jednoznačnou ambicí je, aby pomohl 
podnikům rozvinout jejich výrobní a obchodní potenciál a tím byly vytvořeny předpoklady pro 
tvorbu pracovních míst. Bez rozvíjejících se fabrik pracovní místa zkrátka nebudou, proto je prů-
myslová zóna v Holešově pro naši budoucnost velmi důležitou příležitostí.
Za více než deset let, co krajská samospráva funguje, jsou krajské rozvojové aktivity hmatatelné 
a prakticky všichni z nás se s nimi můžeme setkat v každodenním životě. Mají dle mého soudu 
společného jmenovatele, aby se nám zde žilo lépe. Věřím, že touto cestou půjdeme dál i v dalších 
měsících a letech. 
Ještě jednou Vám přeji vše dobré, a to přesto, že život přináší pro nás i smutné okamžiky, jak si 
bohužel můžete přečíst na této straně dále…

Libor Lukáš,
statutární náměstek hejtmana  
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Mgr. Dagmar Lacinová
Paní magistra Dagmar Lacinová, která věnovala převážnou 
část svého života práci pro druhé a bojovala za jejich zájmy, 
svůj osobní boj se zákeřnou nemocí prohrála. Tato smutná 
zpráva nás zastihla v poslední den minulého roku. Rozloučili 
jsme se s ní v pátek 6. ledna za velké účasti občanů Valaš-
ského Meziříčí. Právě v tomto městě vykonala mnoho pro 
občany. V roce 2003 vstoupila do veřejného života, stala se 
zastupitelkou a poté místostarostkou. A také v této funkci 
se ukázalo její hluboké sociální cítění a snaha pomáhat dru-
hým. Její nasazení a zápal konat v zájmu občanů ji dovedl 
i do týmu krajského zastupitelstva, kde mimo to pracovala 

ještě v sociálním výboru a také v Regionální radě Střední Morava.
Ztotožňuji se se slovy, která zazněla při rozloučení: „Bude nám chybět víc, než si myslíme.“ Ano, 
bude chybět. Ovšem její dílo ji bude stále připomínat. Zachovejme si ve svých myslích památ-
ku na její vždy usměvavou tvář, veselý zvonivý hlas a její ochotu vždy pomoci. Za všechny, kteří 
jsme ji znali, „děkujeme a nezapomeneme“. 

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
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Na sjezdovce ve Velkých Karlovicích.    Foto: Leona Brázdilová

 ▪ Ve Střelné se opravuje železniční tunel
Střelná – Správa železniční dopravní cesty 
zahájila koncem uplynulého roku rozsáhlou 
rekonstrukci železničního tunelu u  Střelné 
na trati, která vede z Horní Lidče do slovenské-
ho Púchova. Tunel je dlouhý asi 300 metrů. Byl 
postaven v roce 1936. Opraven bude i více než 
šestikilometrový úsek kolejí a zastávka Střelná. 
Stavbu za 316,6 milionu korun spolufinancuje 
z téměř 82 procent Evropská unie. Hotova má 
být v květnu 2013. Rekonstrukcí projde několik 
mostů, propustků a zárubních zdí. Bude poříze-
no nové trakční vedení.

 ▪ Město chce prodat budovu v kasárnách
Kroměříž – Město Kroměříž se po více než třech 
letech opět pokusí prodat třípodlažní budovu 
v  areálu bývalých Žižkových kasáren. Objekt 
stojící na Hanáckém náměstí vydražila v dubnu 
2008 realitní společnost za více než 25 milionů 

Kč. Od záměru však později ustoupila. Zastupi-
telé nyní rozhodli, že chátrající objekt, pro nějž 
nemají využití, nabídnou k prodeji za sedm mi-
lionů korun. Kroměříž získala rozsáhlý armádní 
majetek na začátku roku 2005. Šlo hlavně o are-
ály Rybalkových a  Žižkových kasáren. Část si 
město ponechalo, většinu rozprodalo celkem 
asi za 130 milionů korun.

 ▪ Lepší přístaviště na Baťově kanále
Spytihněv – Návštěvníci Baťova kanálu se letos 
mohou těšit na řadu novinek. Jednou z nich je 
i chystané zprovoznění přístaviště ve Spytihně-
vi. Bude bezbariérové a  poslouží ke krátkodo-
bému kotvení plavidel. Na místě dosavadního 
dřevěného mola v pravobřežní části horní rejdy 
plavební komory vznikne třístupňové pevné 
molo v délce 45 metrů a šířce tři metry. „Doplní 
je samozřejmě vyvazovací prvky, tedy pacho-
lata a  rohatinky. Konstrukčně na  molo naváže 

takzvané čekací stání o délce pětadvacet met-
rů a šířce tři metry, které poslouží i pro velkou 
výletní loď,“ sdělila Veronika Slámová z Povodí 
Moravy. Baťův kanál je nyní dlouhý přes 50 ki-
lometrů a umožňuje plavbu lodí z Otrokovic až 
do slovenské Skalice.

 ▪ Pomník má naději na rekonstrukci
Uherský Brod – Pomník obětem 1. světové 
války na  náměstí Svobody v  Uherském Brodě 
se dočká rekonstrukce. Zastupitelé podpoři-
li investiční záměr a  podání žádosti o  dotaci 
na  rekonstrukci pomníku s  předpokládanými 
náklady 347 tisíc korun. Pokud bude dotace 
poskytnuta, k opravě by mělo dojít v roce 2013. 
Na pomníku v důsledku zatékání a následného 
odmrzání zdiva dochází k  rozsáhlému narušo-
vání teracového povrchu podstavce. Objevují 
se v  něm trhliny a  odpadávají kusy teracové 
hmoty. Kovové prvky jsou napadeny korozí.

Zlínský kraj – Majitelé lyžařských areálů ve 
Zlínském kraji s první polovinou zimního ob-
dobí příliš spokojeni nebyli. „Dosavadní lyžař-
ská sezona ve Ski areálu Razula zatím nesplnila 
očekávání. Ve srovnání s loňským rokem dora-
zila zima výrazně později, což se na návštěv-
nosti projevilo. Až začátkem ledna přišla do 
Velkých Karlovic skutečně pohádková zima,“ 
uvedl marketingový specialista Michal Vala. 
Na sjezdovce Razula nabízeli do 20. ledna ski-
pasy za snížené ceny. Především na technic-
kém sněhu se lyžovalo ve Chřibech.„Návštěv-
nost se odvíjí od počasí. Z hlediska tržeb je to 
zatím slabší, ale ne katastrofální,“ řekl vedoucí 
Lyžařského střediska Stupava Lubomír Orel. 
Ředitel Ski areálu Troják v Hostýnských vrších 
byl ale optimistický: „Sezonu hodnotíme dob-
ře, na sjezdovce máme asi 45 centimetrů sně-
hu. Funguje u nás nová půjčovna. O druhém 
lednovém víkendu u nás bylo nabito.“  (vc)

Vlekaři zatím nejásají

Hulín – Nový most na místní komunikaci, kte-
rá spojuje město Hulín s obcí Pravčice přes 
rychlostní silnici R55, bude sloužit motoris-
tům. Most má hodnotu 24 milionů korun. 
Několik měsíců se zdálo, že zůstane pro do-
pravu navždy uzavřen. Obec Pravčice totiž 
odmítla převzít tuto stavbu od Ředitelství 
silnic a dálnic ČR do svého majetku a most 
na své náklady v budoucnu udržovat. Vý-
chodiskem z patové situace bylo nedávné 
rozhodnutí hulínského zastupitelstva, podle 
něhož nový most převezme právě toto měs-
to. „Větší dopravní význam má tato stavba 
pro Pravčice, ale i pro obyvatele Hulína je to 
alternativní cesta tímto směrem. Je to úče-
lová komunikace pro zemědělce, vede tudy 
cyklotrasa, mohou tu chodit i děti do školy. 
Mosty mají spojovat, ne rozdělovat,“ řekl sta-
rosta Hulína Roman Hoza. Most má životnost 
asi sto let a větší generální oprava za několik 
milionů korun je zpravidla nutná v jedné tře-
tině až polovině jeho životnosti.  (vc)

Most přes dálnici 
převezme HulínJsme dobrým místem pro život

Zlínský kraj – Zlínský kraj je co do kvality života 
v pořadí čtvrtým krajem v České republice. Tak 
to aspoň určil srovnávací výzkum „Místo pro 
život“ agentury Bison & Rose, jehož výsledky 
byly zveřejněny koncem loňského roku. Ještě 
lépe než na Zlínsku se žije podle tohoto výzku-
mu v Praze, v kraji Královéhradeckém a nejlépe 
v kraji Plzeňském.
Výzkum se opírá o  statistická data, která jsou 
rozdělena do  8 oblastí. Těmi jsou ekologie 
a životní prostředí, zdravotnictví a sociální síť, 
péče o děti a vzdělávání, volnočasové aktivity 
a  turismus, infrastruktura, občanská společ-
nost a  tolerance, podmínky práce a  bezpeč-
nost. Nejsilnějšími stránkami Zlínského kraje 
jsou vysoké investice přes CzechInvest, podíl 
chráněných oblastí a vysoká atraktivita základ-
ních uměleckých škol. Ty dokážou přilákat té-
měř nejvíce dětí v celé ČR. V roce 2010 byl Zlín-
ský kraj ve srovnání s ostatními regiony jednou 
z nejatraktivnějších lokalit pro investory.
V  hodnocení jednotlivých oblastí skončil 

Zlínský kraj nadprůměrně v  kvalitě životního 
prostředí, v  podmínkách bezpečnosti a  péče 
o  děti a  jejich vzdělávání. Jsou zde údajně 
i nadprůměrné podmínky na pracovním trhu. 
V kraji je však podle výzkumu mírně podprů-
měrná úroveň zdravotní a sociální sítě.
Díky socioekonomické studii MasterCard čes-
ká centra rozvoje 2011 je k dispozici i srovná-
ní kvality života v  jednotlivých velkých měs-
tech České republiky. Na  sestavení žebříčku 
posuzujícího 63 měst podle platů, nezaměst-
nanosti, kriminality či zdravotního stavu oby-
vatel se podílela Vysoká škola ekonomická 
v Praze. Zlín se umístil na 14. příčce díky níz-
ké nezaměstnanosti a dobré sociální situaci. 
Uherské Hradiště bylo na 34. místě a Kromě-
říž zaujala 42. pozici. Vsetín pak skončil na 51. 
místě. Důvodem tohoto umístění byl přede-
vším vysoký podíl dlouhodobé nezaměst-
nanosti. Pozitivní je, že všechna hodnocená 
města Zlínského kraje získávala body za nižší 
míru kriminality.  (vc, jjn)
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Holešovu a Bystřici uleví obchvaty 
Kroměřížsko – Přibližně 4,5 kilometru zcela no-
vých silnic, postavených na zelené louce, se má 
vybudovat v nejbližších letech v blízkosti Hole-
šova a Bystřice pod Hostýnem. Na rozdíl od řady 
jiných investic Ředitelství silnic Zlínského kraje 
z posledních let v tomto případě nejde o opra-
vu či rekonstrukci některé stávající komunikace, 
ale o  novou silnici v  místě, kde dosud žádná 
nevedla. V  tom spočívá výjimečnost dvou nej-
větších investičních akcí ŘSZK, které mají být 
zahájeny v tomto roce.
Náklady kolem 380 milionů korun si vyžádá 
výstavba jihovýchodního obchvatu Holešova. 
Nová silnice spojí současnou okružní křižovat-
ku na  silnici II/490 před Holešovem ve  směru 
od Zlína se silnicí II/438, která vede z Holešova 
na Bystřici pod Hostýnem. Po této nové dvou-
pruhové silnici, dlouhé 3,8 kilometru, budou už 
možná od července 2014 jezdit motoristé ze Zlí-
na směrem na Bystřici či Hranice mimo centrum 

Holešova. Stejnou trasu budou moci využívat 
také automobily, které snad v budoucnu přije-
dou k Holešovu po nyní rozestavěné rychlostní 
komunikaci R49 od Hulína.
Asi 600 metrů bude dlouhá nová silnice, která 
severovýchodně od  Bystřice pod Hostýnem 
spojí současnou silnici II/150 od  Valašského 
Meziříčí se silnicí II/438, která vede do  Hra-
nic. Náklady na  výstavbu se odhadují na  67 
milionů korun. Propojení obou komunika-
cí odkloní dopravu těžkých vozidel z  centra 
města a  zároveň zkrátí trasu o  více než dva 
kilometry. Termín zprovoznění se nyní odha-
duje na říjen 2013. Financování má být ze 75 
procent dotováno prostředky Evropské unie. 
„Nevzniknou-li komplikace, výstavba holešov-
ského obchvatu začne v dubnu a na nové sil-
nici u Bystřice pod Hostýnem by se práce měly 
rozběhnout v květnu,“ odhaduje ředitel ŘSZK 
Bronislav Malý.  (vc)

 ▪ Startuje soutěž o nejlepší stavbu
Zlínský kraj – Soutěž Stavba roku Zlínského 
kraje je již tradiční akcí konanou pod záštitou 
hejtmana. Již podesáté tak budou letos členo-
vé odborné poroty složené ze zástupců Svazu 
podnikatelů ve  stavebnictví, České komory 
autorizovaných inženýrů a  techniků, České 
komory architektů a  Zlínského kraje hodno-
tit stavby přihlášené do  soutěže. Budou mít 
na co navazovat, v loňském roce vybírali z 61 
staveb, což bylo nejvíce v  rámci všech krajů 
ČR. Do  soutěže mohou zástupci stavebních 
firem, projektantů nebo investorů přihlašovat 
stavby dokončené do  konce minulého roku. 
Termín podání přihlášek je do 15. března. Více 
na  www.stavbaroku.zlin.cz.

 ▪ Hejtmanství nakupuje na online tržišti
Zlínský kraj – Nakupovat co neúsporněji se již 
několikátým rokem snaží Zlínský kraj. Napo-
sledy byl například schválen nákup kancelář-
ských potřeb a papíru formou elektronického 
tržiště. Tento online systém využívá kraj pro 

tento druh nákupu již několik let. Nákupem 
kancelářských potřeb a  papíru prostřednic-
tvím této virtuální burzy je docíleno 17 pro-
cent úspory finančních prostředků vůči před-
pokládané ceně, která byla stanovena dle cen 
obvyklých na trhu, což v absolutním vyjádření 
představuje 138 000 korun. 
Stejně tak se snaží Zlínský kraj co nejefektiv-
něji pořizovat i další komodity. Pro sebe i své 
organizace využívá od  roku 2007 například 
centrální nákup energií, čímž bylo v  roce 
2007 ušetřeno 12 milionů korun na  elektři-
ně. Obdobná částka byla ušetřena v  letech 
2009 a 2010. Při společném nákupu elektřiny 
a  zemního plynu na  rok 2011 bylo ušetřeno 
celkem asi 47 milionů korun. 

 ▪ Kraj ocení pedagogy
Uherský Brod – I v letošním roce ocení Zlínský 
kraj pedagogické pracovníky za jejich zásluž-
nou práci. Stane se tak již pojedenácté. Toto 
významné ocenění je určeno pedagogickým 
pracovníkům, kteří zasluhují veřejné ocenění 

a  poděkování za  svou dosavadní úspěšnou 
a uznávanou práci ve školství i za profesionál-
ní a  lidské kvality. Své návrhy mohou zasílat 
jak představitelé samospráv, ředitelé škol a zá-
stupci dalších institucí a organizací, tak peda-
gogická i nepedagogická veřejnost. Uzávěrka 
podání návrhů je stanovena na pátek 10. úno-
ra 2012. Informace o tom, co musí podaný ná-
vrh obsahovat, jsou uvedeny přímo ve výzvě 
zveřejněné na www.kr-zlinsky.cz.

 ▪ Dva miliony na sociální aktivity
Zlínský kraj – Celkem 2,2 milionu korun po-
skytne kraj na  podporu sociálně zdravotních 
aktivit v  letošním roce. Dotace jsou určeny 
na  vzdělávací programy pro občany peču-
jící o  osoby se zdravotním postižením, dále 
na  jednorázové i  pravidelné aktivity mateř-
ských a rodinných center zaměřené na posíle-
ní vzájemných vztahů v rodině a jejich soudrž-
nost, rovněž na léčebné programy pro lidi se 
zdravotním postižením, které nejsou hrazeny 
z veřejného zdravotního pojištění. 

Obchvat Holešova se napojí na kruhový objezd u Martinic vybudovaný v souvislosti s průmyslovou zónou.    Foto: Ivo Hercik

Do regionu míří 
dalších 380 milionů
Zlín, Olomouc – Na  projekty měst, obcí, pod-
nikatelů a dalších institucí bude o 380 milionů 
korun více. Na konci roku 2011 totiž Evropská 
komise schválila navýšení celkového objemu 
financí Regionálního operačního programu 
Střední Morava. Tyto peníze navíc jsou urče-
ny na  rozvoj dopravy a  středního a  vyššího 
školství ve Zlínském a Olomouckém kraji. Jde 
o  dodatečné prostředky, které vznikly přeroz-
dělením peněz z  Evropského fondu pro regi-
onální rozvoj a  také z  operačního programu 
Technická pomoc.  Do  konce roku 2011 bylo 
z  původně vyčleněných 16,8 miliard korun 
schváleno 723 projektů za necelých 14 miliard 
korun. Z  toho 483 projektů za  7,4 miliardy je 
ukončeno a slouží svým uživatelům. (tz)

Deset škol v kraji je 
multikulturních
Zlínský kraj – Deset škol ve  Zlínském kraji 
získalo titul Multikulturní škola. Kraj jej udě-
luje za  aktivní přístup k  otázce multikulturní 
výchovy, rovných příležitostí žáků a podpory 
začleňování sociálně vyloučených skupin. Jde 
o  jeden z  výstupů stejnojmenného projektu, 
který kraj realizuje s  podporou evropských 
dotací. Školy, které projekt zaujal jako preven-
ce rasismu a  xenofobie, vybraly třídy, jejichž 
žáci následně absolvovali netradiční vyučova-
cí hodiny s lektory několika národností, a celý 
pedagogický sbor školy absolvoval několik 
školení. V něm učitelé získali mimo jiné námě-
ty na aktivity podporující mezi žáky toleranci 
a vzájemné poznávání. Přehled škol s titulem 
Multikulturní škola: SŠ Obchodu a  služeb 
Vsetín, ZŠ Vsetín, Sychrov 97, ZŠ Vsetín, Luh 
1544, ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, 3. ZŠ Holešov, 
ZŠ Hulín, ZŠ Zlín, tř. Svobody 868, ZŠ T. G. Ma-
saryka Otrokovice, ZŠa Trávníky Otrokovice 
a ZŠ Uherský Brod, Na Výsluní 2047. (red)
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Když ministr vnitra seškrtá krajským policejním 
ředitelstvím rozpočet, jejich šéfové musí vy-
mýšlet, na kterých činnostech nebo nákladech 
ušetřit. Tak se zrodila i myšlenka, že by policisté 
mohli zrušit obvodní oddělení ve Fryštáku a za-
jíždět do  této oblasti v  severní části zlínského 
okresu v  případě potřeby z  krajského města. 
Ušetřily by se nemalé prostředky za pronájem 
místností v objektu zemědělského podniku.
Radnice se rozhodla pomoci. Už za loňský rok 
zaplatilo město a další obce mikroregionu Lu-
kovské podhradí za policii ve Fryštáku nájem 
a  provozní náklady jejich stanice ve  výši asi 
250 tisíc korun. Obvodní oddělení ve Fryštáku 
zůstalo, policie ušetřila na  provozních nákla-
dech. Pro město by však byla tato částka po-
měrně velkým každoročním finančním zatíže-
ním, proto se zastupitelé rozhodli nabídnout 
policistům pro obvodní oddělení místnosti 
v městském objektu.
Za nezbytné stavební úpravy prostor pro novou 
policejní služebnu zaplatila fryštácká radnice 
asi 600 tisíc korun. „Rozhodli jsme se, že oželíme 
výnosy z pronájmu těchto nebytových prostor 
v městském domě, protože bezpečnost, veřej-
ný pořádek a umístění obvodního oddělení po-
licie ve Fryštáku je pro nás větší prioritou,“ říká 
starosta Lubomír Doležel.
Na  obvodním oddělení policie ve  Fryštáku 
je zaměstnáno jedenáct policistů. Zajišťují 
bezpečnost pro 14 obcí s  15,5 tisíce obyvatel 
na území o rozloze 175 kilometrů čtverečních. 
K tomu asi dva tisíce rekreačních chat.
Jak uvedl krajský policejní ředitel Bedřich Kout-
ný, policisté ušetřili také na obvodním oddělení 
v Napajedlích, kde jim město odpustilo nájem. 
„Potýkáme se s  finančním nedostatkem,“ kon-
statoval Koutný.
Za  zřízení nové policejní stanice v  loňském 
roce bojovala obec Strání na Uherskohradišť-
sku. Do  těchto míst u hranice se Slovenskem 
jinak zajíždějí policisté až z obvodního odděle-
ní v Uherském Brodě, což je asi pětadvacet ki-

lometrů daleko. Mimo jiné i výsledkem jedná-
ní při hejtmanském dni v Dolním Němčí bylo 
nakonec zřízení alespoň jakéhosi kontaktního 
místa ve  Strání, kde od  listopadu loňského 
roku policisté úřadují po dva dny v týdnu. Pro-
story opět poskytla obec. „Chtěli jsme ještě 
větší působnost policie u  nás, ale zaplaťpán-
bůh aspoň za toto,“ poznamenal starosta Ond-
řej Benešík. V obci je podle něj častější přítom-
nost policie poznat.
V celém kraji má policie 24 obvodních oddělení 
a dvě policejní stanice. Na Kroměřížsku fungují 
dvě kontaktní místnosti – Koryčany, Chropyně. 
Obě místnosti jsou v objektu městského úřadu. 
Policie místnosti vybavila, užívání je zdarma. 
Budova, ve které sídlí obvodní oddělení Hulín, 
je majetkem města. Krajské ředitelství tady ale 
platí nájem. Na  Vsetínsku využívá bezplatný 
pronájem obcí obvodní oddělení v  Karolince 
a policejní stanice v Kelči. 

Současné rozdělení kraje do obvodních oddě-
lení policie je podle policejní mluvčí Jany Bar-
tíkové za léta osvědčené a plně funkční. „Každý 
policista má na  starosti dané území, aby měl 
dobrou místní a  osobní znalost. To se vyplácí 
při pátrání po pachatelích i při jiných situacích. 
Policisté vědí, kdo na  jejich území žije a bydlí, 
s  lidmi jsou v kontaktu, znají jejich problémy,“ 
říká policejní mluvčí.
„Přesouvání nákladů policie na  obce je zcela 
určitě nestandardní. Jeden šetří na  úkor dru-
hého,“ postěžoval si starosta Fryštáku Lubomír 
Doležel. Nespokojenost s  tímto trendem vyjá-
dřil i  starosta Strání Ondřej Benešík: „Centrální 
orgány přenášejí různé náklady na  obce. Bez-
pečnost by mělo zajišťovat ministerstvo vnit-
ra, je to jejich povinnost. Že se obce snaží část 
nákladů na provoz policejních služeben platit, 
je nesystémový krok. Je to parazitování státu 
na rozpočtech obcí.“ Vojtěch Cekota

Stát šetří, nájmy za policejní služebny platí obce

Lidé v obcích, ve kterých mají své 
sídlo policejní stanice, se cítí bez-
pečněji. Starostové dělají všechno 
pro to, aby i v době všeobecného 
šetření policejní služebnu ve své 
obci udrželi. Například ve Fryštáku 
dalo město začátkem tohoto roku 
policistům k bezplatnému užívání 
vlastní nebytové prostory.Pásku ve Fryštáku přestřihl policejní ředitel Bedřich Koutný a starosta Lubomír Doležel.    Foto: Ivo Hercik

Kanceláře policistů ve Fryštáku platí město.    Foto: Ivo Hercik
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inzerce

poradenství

Odborné sociální poradenství je 
sociální služba, která pomáhá kli-
entům v obtížných životních situa-
cích, které jsou pro ně komplikova-
ně řešitelné bez pomoci odborných 
pracovníků – psychologa, sociální-
ho pracovníka, případně dalších 
odborníků.

Tři příspěvkové organizace poskytující od-
borné sociální poradenství, jejichž zřizovate-
lem je od roku 2003 Zlínský kraj, byly po ce-
lou dobu svého působení zaměřeny zejména 
na klienty hledající odbornou pomoc při ře-
šení rodinných, manželských, partnerských 
a dalších mezilidských vztahů.
Zlínský kraj přichází v  roce 2012 s  novým 
modelem poskytování odborného sociální-
ho poradenství, který je postupně uváděn 
do  života prostřednictvím jediné příspěv-
kové organizace kraje s  názvem Centrum 
poradenství pro rodinné a  partnerské vzta-

hy se sídlem ve Zlíně, U Náhonu 5208. Kon-
takty jsou k  dispozici na  telefonním čísle 
577  210  809 nebo na  elektronické adrese 
info@centrum-poradenstvi.cz.

Co centrum nabízí
Sociální služba poskytovaná uvedenou or-
ganizací je zejména zaměřena na řešení pro-
blémů v  mezilidských vztazích. Například 
v  zájmu nezletilých dětí jsou odborní pra-
covníci organizace připraveni nabídnout po-
moc v obtížné situaci při rozvodovém řízení 
rodičů, zajišťují také asistované styky rodičů 
s dětmi po rozvodu. Organizace je nápomoc-
na klientům při řešení problémů a krizových 
situací souvisejících se vztahy v  rodině, při 
řešení výchovných problémů, problémů do-
mácího násilí  nebo problémů v  mezigene-
račním soužití. Poskytuje také poradenství 
v oblasti náhradní rodinné péče.
Další podrobnější informace o  organizaci 
a spektru nabízených služeb mohou všichni 
zájemci  získat na jejích webových stránkách 
www.centrum-poradenstvi.cz. 

Pracoviště v jiných městech
Do  Centra poradenství pro rodinné a  part-
nerské vztahy s předchozím názvem Poradna 
pro rodinu, manželství a  mezilidské vztahy 
Zlín byla od  ledna 2012 začleněna také tři 
pracoviště v okresních městech, která zájem-
ci o tuto sociální službu najdou na adresách 
a telefonních číslech:

Cílem postupné aplikace nového modelu 
odborného sociálního poradenství je zejmé-
na rozšíření stávajících pracovišť poraden 
do  dalších měst Zlínského kraje podle po-
ptávky občanů, dále také zkvalitnění a zefek-
tivnění poskytované sociální služby. (red)

  Kroměříž, Nitranská 4091, 767 01 
 tel.: 573 340 131

  Uherské Hradiště, Hradební 1250, 686 01    
 tel.: 572 555 330

  Vsetín, Smetanova 1050, 755 01 
 tel.: 571 660 167

Poradna sídlí ve Vile u Náhonu

Ilustrační foto.
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Pane hejtmane, máme čtvrtý den nového 
roku 2012, ale já se chci nejdříve zeptat, 
zda jste bilancoval rok právě uplynulý…
V  určité míře ano. Každý z  nás si jistě klade 
otázky, jaký bude ten nový rok, a přitom se 
v  mysli vrací zpátky do  toho minulého. Ne 
na vše si vzpomenete, ale přece jen k hodno-
cení dospějete.

Jak tedy hodnotíte rok 2011?
Pokud to vezmu z osobního hlediska, tak jej 
hodnotím jako rok dobrý. V naší velké rodině 
nás o  šest přibylo a naštěstí nás nikdo neo-
pustil. Mimo vnučky Kačenky, přibyly prane-
teře Eliška, Kačenka, Zuzanka a  prasynovci 
Ondřej a František.

A jaký byl pracovně?
I  přes hospodářskou krizi, která navázala 
na krizi finanční a ta na krizi morálky, může-
me uplynulý rok hodnotit nakonec také jako 
dobrý. Začnu financemi. Přestože jsme po-
čítali původně s čerpáním úvěru ve výši 582 
milionů korun, tak jsme si nevzali z půjčky ani 
korunu. Navíc jsme ze starého dluhu splati-
li 106 milionů korun. A  po  sečtení zůstatků 
na účtech včetně účelově vázaných a progra-
mových fondů jsme měli vlastních 504 mili-
onů korun. K tomu je ovšem třeba dodat, že 
i  přes přesunutí některých investic do  roku 
2012 a tím i příslušných finančních prostřed-
ků jsme jako Zlínský kraj velmi významně 
investovali. Šlo o  investice ve výši 681,9 mi-
lionů – bez financí vyčleněných do dopravní 
infrastruktury. Tyto prostředky šly do  rea-
lizace staveb, což jistě přispělo ke  zvýšení 
zaměstnanosti pro obyvatele našeho kraje. 
Rovněž tak jsme v kraji zajistili práci v souvis-
losti s opravami a udržováním našich objektů 
v souhrnu za 87,7 milionů korun.

Můžete některé z  loňských investičních 
akcí vyjmenovat?
Je jich opravdu velký počet, tak není jedno-
duché z nich vybírat. Zaměřím se na ty pod-
statné v jednotlivých oblastech. 

  doprava 
Tak například do  resortu dopravy šlo 537 
milionů korun, z  toho 123 milionů přímo 
z  rozpočtu kraje. Náklady na  opravy a  údrž-
bu krajských silnic včetně zimní údržby se 
v  uplynulém roce vyšplhaly na  392 milionů 
korun. V oblasti dopravní infrastruktury bylo 
dokončeno v loňském roce 24 staveb. Z toho 
sedm akcí bylo při odstraňování následků 
povodní. Mimo to jsme zlepšili například prů-
jezdnost komunikace v  Novém Hrozenkově 
- Podťatém, mezi Horní Lhotou a Luhačovice-
mi, došlo k úpravě silnice mezi obcemi Šarovy 
a  Březolupy, v  Ludkovicích Pradlisku, ve  Zlí-
ně mezi Mladcovou a  Rackovou, v  Roštíně. 
V Bylnici byla nově směrově upravena silnice 
a  přestavěn most. Ve  Veselé, Mštěnovicích, 
Rajnochovicích, na  Velehradě, v  Troubkách 
nebo například ve  Lhotě u Vsetína jsme po-
stavili nebo zrekonstruovali mosty.

  kultura 
V  oblasti kultury a  památkové péče jsme 
například dokončili obnovu zámku Lešná, 
přístavbu depozitáře v  Otrokovicích a  také 
Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Slo-
váckého muzea v Uherském Hradišti.

  školství, sport
 V oblasti školství, mládeže a sportu šlo o 16 
stavebních akcí, z nich 13 bylo vloni dokon-
čeno. Jedná se například o rekonstrukci ob-
jektu speciální ZŠ při DD ve  Zlíně, stavební 
úpravy domova mládeže ve Vizovicích nebo 

středních škol ve Zlíně, Luhačovicích, Kromě-
říži, Valašském Meziřičí, Otrokovicích, Rožno-
vě pod Radhoštěm.

  sociální služby 
Ze sedmi staveb v  oblasti sociálních služeb 
byly vloni dokončeny čtyři – přístavba Do-
mova pro osoby se zdravotním postižením 
(DZP) Kunovice na Bělince, rekonstrukce DZP 
Zborovice, zajištění energetických úspor 
v DZP v Buchlovicích a DZP Medlovice.

  zdravotnictví
V  oblasti zdravotnictví jsme investovali 
do  devíti staveb. Dokončeno bylo v  Krajské 
nemocnici T. Bati ve  Zlíně pracoviště angio-
grafie a zrekonstruován 10. pavilon na lůžka 
následné péče, ve vsetínské nemocnici cen-
tralizace vybraných provozů a  v  nemocnici 
Uherské Hradiště zateplení budov.

Ovšem uplynulý rok nebyl jen o  investi-
cích, jistě se našlo více toho, co pomáhalo 
zlepšovat život obyvatel našeho kraje… 
Máte pravdu v tom, že nejen prací živ je člo-
věk, i když v současné době je pro rozvoj na-
šeho regionu velmi důležité, jak se povede 
ekonomice a  jak si poradíme s  rostoucí ne-
zaměstnaností. A  jejímu snižování napomá-
há také to, kolik financí z rozpočtu kraje jde 
do  realizace investičních akcí. Samozřejmě 
byla a je řada dalších aktivit, které nejsou tak 
vidět, ovšem i  ty jsou pro rozvoj Zlínského 
kraje důležité. A také za těmito aktivitami je 
mnoho jednání a práce.
V oblasti kultury jsme například pokračovali 
v  organizování akcí, které Zlínský kraj pořá-
dá pravidelně již několik let. Určitě můžeme 
s hrdostí připomenout, že jako zatím jediný 
kraj v  České republice vyhlašujeme a  dotu-
jeme soutěž o  nejcitlivěji zrekonstruovanou 
památku lidové architektury s  názvem Li-
dová stavba Zlínského kraje. Naším cílem je 
motivovat vlastníky těchto objektů, které se 
bohužel mnohdy nacházejí v dosti špatném 
technickém stavu, a často hrozí jejich úplné 
zchátrání. 
V  roce 2011 jsme se také naplno pustili 
do přípravy projektu Velehrad 2013, respek-

Stanislav Mišák.    Foto: Petr Zákutný

Navzdory krizi byl loňský rok dobrý
Jako úspěšný hodnotí z pohledu Zlínského kraje uplynulý rok hejt-
man Zlínského kraje Stanislav Mišák. Prakticky do všech oblastí se 
sice promítla pokračující hospodářská krize, kraji se ale podařilo 
investovat a přispět tak mimo jiné ke snížení nezaměstnanosti.

Opravené Gymnázium a Jazyková škola Zlín.    Foto: Petr Zákutný
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tive do  přípravy oslav 1150. výročí příchodu 
svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.
Zahájili jsme stavební práce na přestavbě bu-
dov bývalého továrního areálu firmy Baťa, ze 
kterých vzniká centrum kultury a vzdělanosti 
Zlínského kraje, sídlo tří krajských kulturních 
institucí: Krajské galerie výtvarného umění, 
Krajské knihovny Františka Bartoše a  Muzea 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Mezi velké úspěchy v oblasti kultury můžeme 
určitě počítat otevření zrekonstruovaného 
zámku v Lešné u Valašského Meziříčí. Těšit nás 
rozhodně může skutečnost, že se Jízda králů 
dostala na  seznam nehmotného kulturního 
dědictví UNESCO i  to, že Muzeum lidových 
pálenic ve Vlčnově (jeden z objektů Slovácké-
ho muzea, tedy naší příspěvkové organizace) 
získalo prestižní cenu GLORIA MUZEALIS, což 
je nejvyšší celorepublikové muzejní ocenění 
v kategorii Muzejní počin.
S úspěchem se setkal projekt Otevřené brány, 
který je zatím pilotním společným projektem 
Zlínského kraje a Arcibiskupství olomouckého. 
V roce 2011, kdy běžel třetím rokem, navštívilo 
sakrální památky našeho regionu v doprovo-
du odborně vyškolených průvodců téměř sto 
tisíc návštěvníků. 
Jako každoročně jsme i vloni podpořili konání 
řady folklorních festivalů a soutěží, které již pa-
tří ke koloritu kraje. Díky nadšení pořadatelů, 
kterým se snažíme pomáhat – seč to lze- patří 
náš kraj k těm nejživějším folklorním oblastem 
jak u nás, tak ve střední Evropě.
Také budova krajského úřadu, takzvaný Baťův 
mrakodrap, nebyla během roku 2011 jen pra-
covištěm. Uskutečnilo se zde například 30 vý-
stav, které zhlédly stovky návštěvníků.

Důležitou součástí ekonomického rozvoje 
Zlínského kraje je také cestovní ruch…
 O rozvoji našeho regionu samozřejmě vypo-
vídá také to, jak si vedeme v cestovním ruchu, 
který je důležitým segmentem zaměstnanosti 
v našem regionu. Prostředky, které kraj věnuje 
do této oblasti, se nám vrátily například v mi-
mořádném nárůstu zahraničních hostů, kteří 
navštívili Zlínský region v  loňském roce. Je-
nom za první tři čtvrtletí roku 2011 jich k nám 
přijelo o 25 procent více než ve stejném obdo-

bí roku předešlého. Jenom pro srovnání, celo-
republikový průměr v nárůstu je šest procent. 
Daří se také proto, že v  minulých letech kraj 
spolu s  podnikateli v  cestovním ruchu inves-
toval do rozvoje služeb vyššího standardu, což 
se nyní projevuje větší návštěvností hostů ze 
zahraničí. 

Zastavme se také u  pracovních zahranič-
ních návštěv, i těch zavítala do našeho kra-
je spousta…
Ano, byla jich celá řada, od diplomatů po vý-
znamné světové osobnosti. Přijali jsme velvy-
slance například z  Indonésie, Velké Británie, 
Jihoafrické republiky, Indie či Číny a  gene-
rální konzuly Ruska v  Brně a  České republiky 
ve  Lvově. Navázali jsme spolupráci a  dosáhli 
podepsání dohody se sítí Cammini d’Europe 
v  oblasti poutní turistiky. Úspěšně se vyvíjí 
také spolupráce s  Podkarpatským vojvod-
stvím v Polsku.
Pokračovala spolupráce s  norským regionem 
Hedmark v oblasti kultury. Jedná se o součin-
nost muzeí v oblasti archivnictví, pořádání vý-
stav a spolupráci s dětmi. Zajímavá, nejen pro 
odborníky, ale také pro stovky občanů kraje, 
byla návštěva amerického astronauta Andre-
wa Feustela ve Zlínském kraji. 
Zajistili jsme účast regionálních producentů 
z našeho kraje na veletrhu potravin EKOGALA 
2011 v  polském Rzeszowě a  účast regionál-
ních producentů z Podkarpatského vojvodství 
na Perle Zlínska 2011.

Jak hodnotíte spolupráci se zastupiteli?
Ne vždy to bylo hladké, sem tam něco zadrhlo. 
Ale je třeba říci, že jednomyslně nebo drtivou 
většinou byla přijímána většina usnesení. Pro-
to je ovšem nutné vždy vyhodnotit dostup-
né informace a  umět říci, co chcete, proč to 
chcete, co pro to uděláte, a proč by u toho ti 
druzí měli být. Je potřeba si naslouchat a vše 
posouvat věcně z pohledu prospěchu občanů 
našeho kraje. 
Jsem velmi rád, že mé pozvání, po  zvolení 
hejtmanem, ke společné práci bylo vyslyšeno. 
Ono také je třeba vědět, že úspěch má více 
otců, jen neúspěch je sirotek. Tak proč se spo-
lečně neradovat z toho, co se podaří.

Co říkáte tomu, že se u nás žije nejlépe ze 
všech moravských krajů?
Jak vidíte, je nemalý výčet toho, co se nám 
vloni podařilo, a to jsem si určitě nevzpomněl 
na  vše. Ale nejdůležitější je, jak naši práci 
zhodnotí občané, pro které tu jsme. Ovšem ne 
vše můžeme ovlivnit na úrovni kraje. 
Přesto s  určitou hrdostí můžeme přijmout 
výsledky agentury Bison & Rose, která pomě-
řovala podmínky pro život ve  všech krajích 
ČR. Zlínský kraj se v tomto hodnocení umístil 
na čtvrtém místě, ale je první mezi moravský-
mi kraji. A to je určitě velmi dobrá zpráva pro 
život v našem kraji.

Otázkou, jak vidíte naplnění pranosti-
ky ke  sv. Martinovi, se vracíme k  vašemu 
úvodníku prosincového čísla, který vzbudil 
vlnu zájmu. A nezbývá než se zeptat, jak to 
nadále vypadá s letošní zimou?
Tak na  rozdíl od  předpovědi meteorologů 
ke dni 11. listopadu, to je k sv. Martinovi, pra-
nostika ve  Zlíně vyšla. Pokud si vzpomenete, 
tak podle jejich předpovědí mělo být jasno 
a slunečno. Jenže byla mlha, tak jako dny před-
tím i potom, byť odpoledne alespoň ve Zlíně 
vyšlo krátce slunce. Takže střídavá zima pra-
nostice odpovídá, ale ještě neskončila. 
V  době, kdy se do  domácností dostane toto 
číslo, bude blízko další tak zvaný kritický den, 
to je 2. února – Hromnice. A co říká pranosti-
ka? Pokud bude zamračeno a  napadne tolik 
sněhu, co na černé krávě bude vidět, tak zima 
by už dlouho neměla trvat. Pokud bude jasno 
a přes den svítit slunce, tak by měla být zima 
dlouhá a mohou být i bílé Velikonoce. 
Tak sledujme, jestli se i tato pranostika vyplní. 

Máme za  sebou první měsíc roku 2012. 
Jaký podle vás bude?
Nebude jednoduchý a doufejme, že bude lep-
ší, než se očekává. Hlavně, aby občanům na-
šeho kraje sloužilo zdraví, stálo při nich štěstí, 
byli obklopeni láskou, užili si co nejvíce rados-
ti, úspěchů vlastních a také svých blízkých. 
A  přejme si, aby mezi občany našeho kraje 
bylo v letošním roce hodně tolerance a poro-
zumění. (red)

 ▪ Sportovec roku Zlínského kraje
Zlínský kraj – V  roce 2012 připravuje Zlínský 
kraj X. ročník ankety Sportovec Zlínského kraje 
2011. Vyhlašovany jsou kategorie nejúspěš-
nější sportovec, nejúspěšnější handicapovaný 
sportovec, nejúspěšnější sportovní kolektiv, 
nejúspěšnější trenér, Cena fair-play, Cena hejt-
mana Zlínského kraje a Cena občanů Zlínské-
ho kraje. Nominace na můžete podat na stan-
dardizovaném formuláři v  termínu do  12. 
března 2012. Výzvu společně s nomiformuláři 
naleznete na  www.kr-zlinsky.cz. Z  vybraných 
nominací bude moci veřejnost zvolit svou 
sportovní osobnost, která získá Cenu občanů 
Zlínského kraje. Hlasovat se bude prostřednic-
tvím speciální internetové stránky v  termínu 
od 28. března do 18. dubna. Slavnostní vyhlá-
šení se uskuteční 25. dubna v 19.00 v Kongre-
sovém centru Zlín.

 ▪ Inovační vocuhery vzbudily u firem zájem
Zlínský kraj – První ročník projektu Inovační 
vouchery Zlínského kraje, který je zaměřen 
na  podporu spolupráce mezi univerzitami 
a  podnikateli, se setkal s  mimořádným zá-
jmem. Celkem bylo podáno 51 žádostí o  zís-
kání inovačního voucheru, který z  větší části 
hradí spolupráci vysokoškolského pracoviště 
a  firmy na  konkrétním inovačně zaměřeném 
projektu. Nejvíce přitom mají žadatelé zá-
jem spolupracovat s  Univerzitou Tomáše Bati 
ve  Zlíně – takových žádosti bylo podáno 31. 
Dalšími školami pak jsou Vysoké učení tech-
nické v Brně, Vysoká škola báňská – Technická 
univerzita Ostrava a  Mendelovova univerzita 
v  Brně. Na  inovační vouchery jsou vyčleněny 
prostředky ve  výši 3,9 milionů korun, větší 
část je financována z prostředků EU prostřed-
nictvím Regionálního operačního programu 

Střední Morava. Celkový objem požadovaných 
financí je ovšem vyšší a seznam projektů, které 
nakonec inovační voucher získají, bude ozná-
men na začátku března.  

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktu-
álně obsazují následující pracovní místa:
  Lékař/lékařka – stomatolog – Zlín
  Lékař/lékařka pro Centrum klinické geronto-
logie – Zlín

  Lékař/lékařka – odd. neurologie – Vsetín 
  Lékař/lékařka – odd. LDN – Vsetín
  Lékař/lékařka na gynekologicko-porodnické 
odd. – Kroměříž

 Lékař/lékařka v nepřetržitém pracovním reži-
mu – Kroměříž, Valašské Meziříčí
Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná 
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou 
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.
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rozhovor

▪ bezplatný rozpočet

▪ realizace plochých střech

▪ realizace šikmých střech

▪ prodej střešního materiálu

▪ prodej komínových systémů IBF

www.strechykmb.cz

Kontaktujte nás
 a získejte 
jarní slevu!

Objízdná 1628, Otrokovice tel. 606 700 819

inzerce

V září jste převzala významné ocenění Zlaté 
srdce, které uděluje Nadace Naše dítě. Spo-
lu s týmem spolupracovníků jste pomohla 
změnit dětství více než čtyřem stům odlo-
žených a  opuštěných dětí, které se ocitly 
v  krizových životních situacích. Můžete 
představit působení Klokánku v Kroměříži?
Vycházíme z přesvědčení, že rodina je jediným 
přirozeným prostředím pro dítě. Pokud dítě ne-
může vyrůstat v rodině, péče o něj se musí co 
nejvíce přiblížit rodinnému modelu. Klokánky 
poskytují pobytovou službu rodinného typu 
péče, propojenou s ambulantní a terénní slož-
kou práce s rodinou. Klokánky jsou zařízení pro 
děti, které potřebují okamžitou pomoc. Při naší 
práci s  dětmi respektujeme nejen biologické 
potřeby dítěte, ale také citové. Každé dítě musí 
být milováno, cítit se v bezpečí, pohybovat se 
beze strachu a  napětí. Mělo by mít také živý 
vzor, má být přijímáno a bráno vážně, musí mít 
možnost rozvoje. Klokánky v  Kroměříži sídlí 
ve dvou budovách, které nejsou opatřeny žád-
nými tabulemi, aby nevznikal dojem nějakého 
ústavu nebo instituce. V každém Klokánku jsou 
samostatné byty. O jedno až čtyři děti se v nich 

starají na principu rodinné péče vyškolené tety 
(nebo i  strýcové nebo manželské páry), kte-
ré jsou zaměstnanci Fondu ohrožených dětí. 
V Kollárově ulici máme pět třípokojových bytů, 
v  Havlíčkově ulici sedm. Máme padesát za-
městnanců.

V čem je přednost klokánků oproti kojenec-
kým ústavům či dětským domovům?
Právě v rodinné péči. Klokánky fungují jako 
běžná rodina. Teta s  dětmi bydlí po  celý tý-
den, každý den, i  v  noci. Vaří jim, pere prád-
lo, píše s dětmi úkoly, chodí nakupovat nebo 
na procházky. Každý byt má dvě tety, které se 
po týdnu střídají. Některé tety a strýcové pe-
čují o  děti i  ve  svých vlastních bytech nebo 
domech mimo oba klokánky.

Vaši pracovníci také problémové rodiny na-
vštěvují...
To je další důležitá součást naší práce. Pokud 
je to možné, je vždycky lepší nejdříve pomoci 
aktivizovat původní rodinu, aby řádně plnila 
své funkce a postarala se o své děti, než se sta-
rat o  odebrané děti v  klokáncích. Přitom naši 
pracovníci v  problémových rodinách rodiče 
nenahrazují, ale aktivizují rodiče, jak mají oni 

sami fungovat jako dobří rodiče, jak mají vést 
domácnost, hospodařit. Jsou to takzvané soci-
álně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Když 
začne práce s rodinou včas, pak se dítě nemusí 
umísťovat mimo rodinu. To se ale netýká přípa-
dů týrání nebo pohlavního zneužívání dětí, tam 
jsou děti umístěné hned do bezpečí Klokánku.

Co vás k této práci přivedlo?
Nebyla to náhoda. Cíleně jsem směřovala k to-
muto povolání. Už na  základní škole jsem se 
chtěla věnovat dětem. V rodině jsme také měli 
příbuzné, kteří pracovali v pedagogickém i zdra-
votním oboru. Možná k mému povolání přispělo 
i mé setkání s profesorem Zdeňkem Matějčkem, 
kterého jsem jednou náhodně potkala v  mém 
pedagogickém působišti, a kterého si velmi vá-
žím. Nechtěla bych dělat nic jiného.

Přijde vám někdy některé z dětí poděkovat?
Ano a docela často. Jsou to nejkrásnější okamži-
ky a velká odměna pro nás. Některé děti už by-
chom ani nepoznali, ale ony se k nám radostně 
hlásí, když se náhodně potkáme. Často přijdou 
i  adoptivní rodiče, kteří si osvojili dítě od  nás. 
Odměnou naší práce jsou zachráněné a šťastné 
děti v rodinách. Vojtěch Cekota

Petruchová: Rodinné prostředí je lepší než ústav

Bc. Eliška Petruchová
 ▪ Vedoucí Klokánku a pobočky Fondu ohrože-
ných dětí v Kroměříži, nositelka ocenění Zlaté 
srdce Nadace Naše dítě a  Pamětní medaile 
města Kroměříže.

 ▪ Narodila se v r. 1963 v Uherském Hradišti.

 ▪ Dětství prožila a základní školu navštěvovala 
na Slovácku.

 ▪Maturovala v r. 1981 na Střední pedagogické 
škole v Kroměříži.

 ▪ V  zaměstnání působila ve  školských zaříze-
ních i v pedagogicko-psychologické poradně.

 ▪ Dálkově studovala speciální pedagogiku 
na Masarykově univerzitě v Brně.

 ▪ Absolvovala řadu specializovaných výcviků 
a kurzů v oblasti práce s rodinami a dětmi.

 ▪ Je vdaná, má dvě děti.Eliška Petruchová získala za svou práci Zlaté srdce.    Foto: Ivo Hercik
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kulturaMuzeum zve do pravěku
Valašské Meziříčí – Na  vlastní kůži můžete 
zažít prehistorické období na nově otevřené 
výstavě „Pojďte s námi do pravěku“ v muzeu 
ve Valašském Meziříčí. Zdejší zámek Kinských 
nabízí ve  třech místnostech řadu interaktiv-
ních exponátů, které názorně přibližují prá-
ci i  zručnost našich prapředků. Návštěvníci 
mají možnost si vyzkoušet, kolik námahy 
stojí namlet mouku na  kamenném mlýnku, 
tkaní na vertikálním stavu z doby kamenné, 
nebo jak se vrtá kamenná sekyrka. Zájemci 
si mohou podle předlohy napsat své jméno 
v hlaholici, písmu Velké Moravy, i vyzkoušet 
šaty starých Keltů. 
Dávná řemesla přibližuje figurína kovotepce 
v  životní velikosti i  se svým nářadím. Dal-
ší postavy představují keltského bojovníka 
v  plné zbroji a  jeho ženu. Nejatraktivnějším 
modelem je ovšem čtyřmetrový mamut, kte-
rý celé výstavě vévodí. 
Většina vystavených předmětů (keramika, 
zbraně, oděvy, předměty denní potřeby 
a  pracovní nástroje) je určena k  dotýkání 

a  vyzkoušení a  vychází tak vstříc i  zrakově 
hendikepovaným návštěvníkům. Expozici 
doplňují nejzajímavější archeologické nálezy 
z Valašského Meziříčí a blízkého okolí. 
Výstavu v zámku Kinských dále doprovází ilu-
strace Libora Baláka, který ve svých malbách 
doslova vrací život pravěkým lovcům i  ze-
mědělcům. Jeho malby představují vědecky 
podložené rekonstrukce archeologických 
nálezů i  pohřbů. Podobně jako dílo Zdeňka 
Buriana umožňují i  Balákovy ilustrace jedi-
nečný vhled do dávné minulosti, zachované 
do dnešních dnů již jen v podobě torzovitých 
archeologických nálezů. 
Výstavu si můžete prohlédnout do 20. května 
letošního roku. Pro školy je možné objednat 
lektorský program. Výstava a program vychá-
zí z Rámcového vzdělávacího programu pro 
základní vzdělávaní, který připravilo Městské 
muzeum a galerie v Poličce. Grantem ji pod-
pořila nadace Open society fund Praha, pro-
gram Brána muzea otevřená a  Ministerstvo 
kultury ČR. Eva Čermáková

 ▪ Kraje k odkazu Cyrila a Metoděje
Zlín, Žilina – Společnou realizaci dvou pro-
jektů zaměřených na  připomenutí odka-
zu sv. Cyrila a  Metoděje stvrdili v  prosinci 
svým podpisem v  sídle zlínského hejtman-
ství zástupci Zlínského kraje a  Žilinského 
samosprávného kraje. Projekty, na nichž se 
bude podílet Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti a Kysucké muzeum v Čadci, se bu-
dou ucházet o  podporu v  rámci vyhlášené 
výzvy operačního programu Přeshraniční 
spolupráce SR – ČR. Cílem prvního z projek-
tů s  názvem „Putovanie (po)slov“ je připo-
menutí odkazu sv. Cyrila a Metoděje a šíření 
jejich myšlenek, směřované na  celý český 
a slovenský národ. Na druhém projektu „Vý-
stava Cyrilometodějský Velehrad“ bude spo-
lupracovat Slovácké muzeum v  Uherském 
Hradišti a Kysucké muzeum v Čadci. 

 ▪ V Otrokovicích vydali zpěvník 
Otrokovice – „Zpěvník staršího školáka urče-
ný pro holky, kluky, děvčice a šohaje, cérky aj 
ogary“ pokřtil v Otrokovicích starosta Jaro-
slav Budek spolu s autorkou Danou Novot-
nou a  sbormistrem Jaroslavem Zimákem. 
Již třetí díl zpěvníku nabízí čtyřicet lidových 
písní, koled a  známých písní od  dospělých 
i dětských autorů a je určen především pro 
žáky základních škol. „Prezentujeme zde pís-
ničky, se kterými se děti ve  školních zpěv-
nících běžně nesetkávají, protože tam jsou 
většinou písničky pouze české. Smyslem 
vydání zpěvníků je tedy seznámit děti s ta-
kovými písničkami, které možná zná jenom 
pár těch, co chodí do  folklorních kroužků,“ 
přiblížila autorka Novotná, která je vedoucí 
Dětského folklorního souboru Dřeváček při 
Základní škole T. G. Masaryka Otrokovice. 

 ▪ Fašank v Bílých Karpatech
Strání – Fašank 2012 – to je název 25. roč-
níku festivalu masopustních tradic. Usku-
teční se ve dnech 17. - 21. února ve Strání. 
Ve čtvrtek 16. února bude otevřena výstava 
k historii festivalu, na pátek se chystá pořad 
z místních folklorních tradic, po něm beseda 
u  cimbálu. V  sobotu ráno následují ukázky 
ruční výroby skla v  Moravských sklárnách 
Květná, v  Zámečku se budou předvádět 
lidová řemesla. Soubory a  hosty festivalu 
v  poledne přijme starosta obce, o  hodinu 
později začnou fašankové obchůzky sou-
borů po  dědině. Na  neděli se plánuje dět-
ský karneval. V  pondělí se budou ve  Strání 
promítat videofilmy z  archivu Muzea J. A. 
Komenského. V  úterý začnou obchůzky fa-
šančárů po  vesnici,  večer program završí 
taneční zábava s pochováváním basy.

Výstavě v zámku Kinských vévodí čtyřmetrový mamut.    Foto: Jitka Skočková

Kroměříž – Výstava Křídla motýlí, věnovaná  pa-
desátému výročí úmrtí malíře a  grafika Maxe 
Švabinského (1873 – 1962), stému výročí naro-
zení Zuzany Švabinské (1912 – 2004) a  stému 
výročí narození sběratele Josefa Poly (1912 – 
1996), bude otevřena od 9. února do 25. břez-
na v Muzeu Kroměřížska. Vznikla mimořádným 
spojením dvou  sbírek, a to grafických listů s ná-
měty motýlů a květin Maxe Švabinského a sbír-
ky motýlů darované muzeu Josefem Polou 
a  jeho rodinou. Na  výstavě bude představeno 
přibližně padesát Švabinského grafických listů, 
z  nichž k  nejznámějším patří např. Parnassius 
apollo nebo cyklus Motýli. Vystaveny budou 
také knihy, které Švabinský vyzdobil půvabný-
mi kresbami, například básnická skladba Petra 
Bezruče Stužkonoska modrá nebo knížka Mo-
týlí čas s lyrickým doprovodem básníka Františ-
ka Hrubína. Ze sbírky Josefa Poly bylo vybráno 
třicet entomologických krabic.   (mk)

Křídla motýlí

Výstava Znad Dunaju, 
Weltawy i Wisly
Uherské Hradiště – Na podzim loňského roku 
se v Městském muzeu ve Wroclawi a na přelo-
mu roku 2011/2012 v Andrássiho paláci v Buda-
pešti veřejnosti představila 10. jubilejní výstava 
z  oboru komorního sochařství Znad Dunaju, 
Weltawy i Wisly, která je výsledkem mezinárod-
ní spolupráce zemí Visegradu (Polska, Maďar-
ska, Slovenska a České republiky) v kulturní ob-
lasti. Na jejím uspořádání se za českou stranu, 
stejně jako i v minulých letech, podílelo Slovác-
ké muzeum v Uherském Hradišti. Výstava je pu-
tovní a nyní ji budou moci zhlédnout příznivci 
umění v Galerii Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti (16. 2. – 18. 3. 2012). Zahrnuje výběr 
z medailérské a sochařské tvorby téměř osm-
desáti umělců. Výstava poputuje ještě na Slo-
vensko do Muzea mincí a medailí v Kremnici, 
kde se 10. ročník uzavře.   (mf)
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sport

Vlčata jsou extraligová
Kroměříž – Výborného výsledku dosáhli starší 
žáci do patnácti let basketbalového klubu TJ 
Slavia Kroměříž. Po polovině sezony 2011/12 
se v lize umístili ve své skupině na třetím mís-
tě a  zajistili si tak účast v  Extralize, která za-
čala v lednu a ve které se mezi sebou střetne 
nejlepších dvanáct družstev z  celé republiky 
v  této kategorii. K  definitivnímu potvrzení 
postupu potřebovali  vyhrát alespoň jedno 
z  posledních dvou utkání v  ligové soutěži.  
Buď v  Ostravě nad družstvem NH, nebo nad 
týmem SK UP Olomouc na  jeho palubovce. 
Za svým cílem mladí basketbalisté Slavie smě-
le vykročili již v prvním klání. Kroměřížští na-
víc zvládli i druhý zápas s Olomoucí a jen tím 
potvrdili svůj postup. V extralize se Vlčata bu-
dou až do konce dubna potkávat s předními 
českými celky. (hol)

Helsinky, Hluk – Významného úspěchu dosáhla 
stolní tenistka klubu Spartak Hluk Aneta Ku-
čerová na prosincovém turnaji Finlandia open 
ve  finských Helsinkách. Dvacetiletá hráčka 
do turnaje vstupovala jako nasazená osmnáct-
ka a v konkurenci čtyřiašedesáti hráček doslo-
va zazářila, když se vyšplhala až na třetí příčku. 
„V nesmírně náročném turnaji dosáhla největ-
šího úspěchu své kariéry. Přitom zvládla v ná-
ročném tempu absolvovat ve  čtyřech dnech 
devět zápasů,“ složila své svěřenkyni poklonu 
trenérka Andrea Botková. Po  úvodních vítěz-
stvích Aneta Kučerová sice podlehla v osmifi-
nále pozdější vítězce Rusce Světlaně Krekinové 
1:4, ale pak předvedla v  opravném pavouku 
úžasnou jízdu. Vybojovala několik těžkých sed-
misetových vítězství a v utkání o bronz předčila 
další Rusku Olgu Šišmarevovou  4:3. „Pro Anetu 
je to životní výsledek,“ uzavřela trenérka An-
drea Botková.  (hol)

Kučerová byla 
bronzová v Helsinkách

Šampionát přilákal tisíce diváků
Zlín – Velkým hokejovým svátkem žil na  za-
čátku ledna Zlín, který se stal společně s  Pře-
rovem dějištěm pátého ročníku Mistrovství 
světa v ledním hokeji žen do 18 let. Šampionát 
navštívilo celkem 17  500 diváků, což je zatím 
v historii nejvíce. Taková návštěvnost je dokon-
ce více než trojnásobná oproti průměru ostat-
ních šampionátů. „Jak přítomní představitelé 
světového hokeje, tak účastníci šampionátu 
byli návštěvností i  organizací nadšeni,“ uvedl 
prezident Českého svazu ledního hokeje To-
máš Král.
A jak se mistrovství vyvíjelo po sportovní strán-
ce? Zraky domácích fanoušků se upínaly pře-
devším k  českým děvčatům, která hrála své 
zápasy právě ve  Zlíně. Vstup do  turnaje však 
domácím hráčkám nevyšel, když ve svém prv-
ním vystoupení ve  skupině podlehly Švédsku 
1:4. O  jedinou trefu Česka se postarala Klára 
Mazánková.  Chuť si ovšem české dívky spra-
vily hned v  následujícím zápase, ve  kterém 
po  trefách Terezy Vanišové a  Kláry Chmelové 
přehrály 2:0 Rusko a  výrazně se tak přiblíži-
ly postupu do  čtvrtfinále. V  tom jim nakonec 

nezabránil ani výprask 1:13 od favorizovaných 
Američanek. Ve čtvrtfinále Češky čekal hratelný 
soupeř – Německo, a zápas se proměnil ve veli-
ké drama. Češky v něm bohužel tahaly za kratší 
konec, když prohrávaly už 0:2. Ale v závěrečné 
třetině stihly snížit a vytvořily si nevídaný tlak. 
Přes množství jasných šancí se jim však už srov-
nat nepodařilo. „Šance jsme měli, ale naše kon-
covka byla na turnaji slabá,“ posteskl si asistent 
trenéra Zdeněk Němec. V zápase o páté místo 
pak Češky hrající poprvé v Přerově nezužitko-
valy dobrý vstup do utkání a podlehly Finkám 
3:5. Na turnaji tak skončily šesté. „Přestože mo-
tivovat holky bylo už dost těžké, podali jsme 
na  závěr jeden z  našich nejlepších výkonů. 
Myslím, že ostudu jsme rozhodně neudělali,“ 
zhodnotil trenér Tomáš Výtisk.
Celý turnaj ovládly suverénní hráčky Kanady. 
Ve finále narazily na do té doby taktéž famóz-
ní Američanky, které dokázaly porazit 3:0. „Pro 
Kanadu je vždy důležité vyhrát, je to náš hlav-
ní cíl,“ řekl po zápase trenér Kanaďanek Pierre 
Alain s medailí na krku.  V souboji o třetí místo 
porazily Švédky Němky 4:1. (oh)

 ▪ Junioři z Meziříčí na vítězné vlně
Valašské Meziříčí – Sedm výher z osmi zápasů. 
S  touto úžasnou bilancí vstoupili do nového 
roku basketbalisté Valašského Meziříčí do  19 
let. V  juniorské lize se tak po  ne úplně pře-
svědčivém začátku vyšvihli na čtvrté místo se 
ztrátou pouhých dvou bodů na lídra. K tomu-
to úžasnému posunu notnou měrou přispěla 
dvě vítězství nad  vedoucím celkem tabulky 
z Nového Jičína, který doposud vládl soutěži 
neohroženě a  bez jediné porážky. Meziříčští 
jej však udolali v  domácím zápase a  zvládli 
i utkání venku. Do druhé poloviny soutěže tak 
vstoupili junioři plní sebevědomí a s nemalý-
mi šancemi celou soutěž ovládnout.

 ▪ Zlíňanky ovládly turnaj ve Švédsku
Zlín – Jeden z  největších mládežnických há-
zenkářských turnajů na  světě si podmanil 
zlínský výběr mladších žaček. Ve své kategorii 
děvčata dokázala všemi zápasy ve švédském 
Lundu proplout bez toho, aniž by ochutnala 
hořkost porážky. Na obrovský turnaj, jehož se 
zúčastnilo celkem 529 chlapeckých i  dívčích 
družstev, vyslala zlínská házená tým mladších 
žaček a  mladších dorostenek, které skončily 
ve  čtvrtfinále. Mladší žačky poté, co nena-
šly přemožitele v  základní skupině, vyřadily 
ve čtvrtfinále a semifinále německé celky Sä-
vehof a Westhofen. Ve  finále potom porazily 
výsledkem 12:7 francouzské Brabante. 

 ▪ Futsalisté bojovali o nejlepší tým kraje
Zlínský kraj – Hráči Lihovaru Kojetín, Vokna 
Kroměříž a Internazionale Otrokovice si to roz-
dávali na čele tabulky o nejlepší futsalový tým 
krajského přeboru. Soutěž, která se tradičně 
hrává v zimě, vedl po čtvrtém kole tým z Ko-
jetína o jediný bod před hráči Vokna Kroměříž. 
O další bod zpátky byli borci z Internazionale. 
Na čtvrtém turnaji sezony v Bystřici přitom vý-
razně zabrali hráči Vokna, kteří uštědřili vůbec 
první porážku týmu Lihovaru. Sami přitom 
ještě bez bodu hřiště neopouštěli. Na chvostu 
tabulky se naopak krčili hráči Bernardu Napa-
jedla a Bure Hulín, kteří měli po čtvrtém kole 
shodně po čtyřech bodech. 

Ani v ženském hokeji není nouze o dramatické souboje.    Foto: Ivo Hercik
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Šetříte energii - chráníte přírodu!

regiony, soutěžValašské Klobouky a Valašské Meziříčí
Valašské Klobouky
Svou rozlohou je šestým 
a  počtem obyvatel devátým 
největším správním obvo-
dem  v kraji. Hustota obyvatel 
je nejnižší ve  Zlínském kraji, 
na 1 km2 připadá 94 obyvatel. 
Podíl městského obyvatel-
stva představuje téměř 47 %, 
podíl obyvatel žijících v  sídle 
správního obvodu je 21,5 % 
a  je nejnižší ze všech správ-
ních obvodů v kraji. Do toho-
to správního obvodu patří 20 
obcí, z  toho dvě mají statut 
města.
Reliéf oblasti je tvořen Bílými 
Karpatami s  nejvyšším vrcho-
lem Javorníkem (782 m n. m.) 
a  Vizovickou vrchovinou. Pro 
Bílé Karpaty, které se poněkud 
odlišují od  Vizovické vrchovi-
ny, jsou typičtější masivní plo-
ché hřbety s  mírně členitými 
svahy. Na  utváření reliéfu se 
zde výrazně projevila blízkost 
Váhu. Nízká nadmořská výš-
ka jeho řečiště způsobila, že 
řeka Vlára zpětně vyerodovala 
v  hlavním hřebenu hluboké 
údolí. Největší podíl z celkové 
výměry zaujímají trvalé travní 
porosty, téměř 49 %.
Hlavním střediskem osídlení 
a  zároveň přirozeným spádo-
vým centrem okolních obcí 
je město Valašské Klobouky, 
v  minulosti známé soukenic-
tvím, hlavně výrobou různo-
barevných „kaptouchů“ (tenké 
soukenné látky) a  později vý-
robou papučí. Dochovanými 
památkami jsou budova rad-
nice z druhé poloviny 18. sto-
letí, mariánský sloup a  farský 
kostel. 
Dalším městem oblasti je 
Brumov-Bylnice s  farním kos-
telem sv. Václava a  barokním 

sousoším Trojice z  roku 1777. 
Nejvýznamnější památkou 
Brumova jsou relikty králov-
ského hradu, jednoho z nejvý-
značnějších na Moravě.
Je to oblast Valašska s lidovou 
kulturou horského typu, kde 
má svou tradici řada lidových 
zvyků a  obyčejů. Ukázky této 
kultury lze vidět v  expozici 
Městského muzea ve  Valaš-
ských Kloboukách.
Hlubokou tradici na  Valašsku 
má ovocnářství a  pálenictví, 
a to především slivovice, míst-
ní pálenice jsou proslaveny 
vysokou kvalitou tohoto tra-
dičního valašského produktu.
V oblasti se nachází Chráněná 
krajinná oblast Bílé Karpaty, 
za přírodní rezervace byly vy-
hlášeny oblasti podhorských 
pastvin a luk s výskytem ohro-
žených druhů rostlin.
Zdroj: Český statistický úřad 
Zlín, www.zlin.czso.cz.
Soutěžní otázka: Jaký statut 
má památník Ploština?

Valašské Meziříčí
Správní obvod Valašské Mezi-
říčí je obvod s  třetím největ-
ším podílem obyvatel žijících 
ve  městech. Třetí nejnižší 
v kraji je i průměrný věk. 
Více než 70 % obyvatel žije 
ve  dvou městech obvodu, 
z toho převážná většina v síd-
le správního obvodu Valašské 
Meziříčí. Kromě měst patří 
do  tohoto správního obvodu 
14 obcí. 
Východní část regionu se roz-
kládá v  údolí Vsetínské (Hor-
ní) Bečvy, která se na  severu 
spojuje s  Rožnovskou (Dolní) 
Bečvou v  jednu řeku Bečvu. 
V  západní části regionu se 
rozkládají Hostýnské vrchy 

s  nejvyšším vrcholem regio-
nu Čečetkovem (687 m n m.). 
Dominantou správního obvo-
du je Valašské Meziříčí, jehož 
historické jádro s náměstím je 
městskou památkovou zónou. 
Ve  městě se nachází rozsáhlý 
zámek Žerotínů a  klasicistní 
zámek Kinských s  rozsáhlým 
anglickým parkem, ve kterém 
je nyní vlastivědné muzeum 
s expozicí Moravské gobelí-
nové manufaktury a  výrob-
ků zdejších skláren. K  dalším 
historickým stavbám města 
patří barokní sloup Panny Ma-
rie, socha sv. Floriána a  farní 
kostel Nanebevzetí P.  Marie. 
Technickou památkou je malá 
dřevěná hvězdárna. Ve  městě 
je i nová moderní observatoř.
Druhým městem je Kelč 
s  pozdně gotickým zámkem 
později renesančně a  barok-
ně upraveným. Střed města je 
městskou památkovou zónou.
Mezi další významné historic-
ké památky této oblasti patří 
zámek v  Lešné s  rozlehlým 
zámeckým parkem, starobylý 
zámek v obci Branky a zámek 
v Choryni. 
Mezi chráněné přírodní pa-
mátky patří skalní věž Jar-
covská kula, Choryňská stráž 
s výskytem orchidejí a dalších 
vzácných rostlin, porost rá-
kosu se dvěma tůněmi Ráko-
sina, kde se vyskytují vzácné 
druhy vážek, nebo Jasenice, 
zatopený bývalý lom, kde žije 
populace raka říčního. Přes 30 
druhů vážek žije v přírodní re-
zervaci Choryňský mokřad.
Zdroj: Český statistický úřad 
Zlín, www.zlin.czso.cz.
Soutěžní otázka: V  tomto 
správním obvodu jsou dvě 
města. Která to jsou?

Pokračujeme v představování všech správních 
obvodů obcí s  rozšířenou působností. Úřady 
těchto sídel plní roli mezičlánku mezi krajským 
úřadem a  ostatními obcemi ve  svém obvodu. 
Na starosti mají rovněž agendu přenesené stát-
ní působnosti.
S  představováním obvodů je spojena i  další 
soutěž – otázky se vztahují právě k nim (najdete 
je v textu v levé části). 
Své odpovědi posílejte na  emailovou adresu 
redakce@oknodokraje.cz nebo na adresu Okno 
do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 10. úno-
ra. Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná odpo-
věď) budou odměněni.
Výherci minulého kola: Emilie Somrová  
(Uherský Brod), Yveta Ponížilová (Slavkov), Vlas-
ta Doleželová (Otrokovice).
Správné odpovědi byly: 1) Nejvyšším vr-
cholem Chřibů je Brdo, 2) Jako možná rodiště 
J. A. Komenského jsou uváděny Uherský Brod, 
Komňa a Nivnice.

Představení regionů 
kraje se soutěží

Valašské Klobouky

Valašské Meziříčí
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areál Svit, Zlín
51. budova, 2. patro
naproti polikliniky

Tel.: 723 323 442
www.goldenrealityzlin.cz

Realitní činnost
  prodej, pronájmy, výkupy nemovitostí

Nebankovní úvěry
  řešíme exekuce

Stěhování 
  vyklízení pozůstalostí

tel.: +420 577 432 891 
fax: +420 577 433 350

e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť 
a zpevněných ploch

Pokládka asfaltového betonu  nišerem

Vysprávky komunikací 
a ploch asfaltovými technologiemi

Čištění komunikací a ploch

Realizace a opravy mostních objektů 
a silničního příslušenství

Prodej kameniva

Výškové úpravy uličních vpustí 
a poklopů šachet v komunikacích

www.suszlin.cz

inzerce

NÁBY T E K

ŠIROKÝ
SORTIMENT 
NÁBYTKU

I.B.A. NÁBYTEK
Malinovského 388
686 01 Uherské Hradiště
www.ibanabytek.cz
tel: 572 552 751, mobil: 774 129 318

KVALITA A STYL
PŘÍJEMNÁ CENA

NAVŠTIVTE 
NAŠI PRODEJNU!

Únorové tipy

Indie
Východní země stále lákají. Beseda Pavla Išt-
vánecha. Vstupné dobrovolné. Vhodné pro 
všechny věkové kategorie. 
Kde: KIC Vsetín. Kdy: 1. února v 19.00.
 
Valašský bál 
Valašský soubor písní a tanců Rusava pořádá 
tradiční valašský bál. Bál zahájí valašská po-
lonéza, k  tanci a  poslechu zahrají cimbálová 
muzika Kordulka ze Vsetína, cimbálová mu-
zika Voděnka, cimbálová muzika Bukovinka 
a cimbálová muzika Rusava. 
Kde: Společenský dům Sušil v  Bystřici pod 
Hostýnem. Kdy: 4. února v 19.30.

O Lhotského kyseláče
Soutěž o  nejlepší nakyselo naložené houby 
a nejlepší slivovici. 
Kde: KD Francova Lhota. Kdy: 25. února.

Jedna noc na Karlštejně
Těšínské divadlo uvádí muzikál autorské dvo-
jice Markov-Barták, která se inspirovala hrou 
Jaroslava Vrchlického. 
Kde: Městský klub kultury Kroměříž.  
Kdy: 25. února v 18.00

Luhačovice v historických pohledech
Výstava pohlednic ze soukromých sběratel-
ských sbírek. Expozice spojená s  výstavou 
dětských výtvarných prací k  25. výročí ZUŠ 
Luhačovice. 
Kde: Městský dům kultury Elektra.  
Kdy: do 1. března.

Výstava Učíme se hrou
Přijďte potrénovat své mozky, pobavit se 
a poznávat na interaktivní výstavu plnou her, 
hlavolamů, fyzikálních experimentů, pohybo-
vadel. 
Kde: Areál Amfík Bukovina, Popovice.  
Kdy: do 4. března.

Stranu připravila Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy. Vyčerpávající přehled všech 
akcí nejenom ve  Zlínském kraji naleznete na 
www.vychodni-morava.cz v sekci Akce.

zábava, volný časVýchodní Morava na veletrhu

Východní Morava – Veletrh 
cestovního ruchu Regiontour, 
kterým je v  Brně každoročně 
v  polovině ledna zahajována 
veletržní sezona, je příleži-
tostí prezentovat odborné 
i  laické veřejnosti nabídku 
turistických regionů, oblastí, 
ale i  jednotlivých podnikatel-
ských subjektů. Kroměřížsko, 
Slovácko, Valašsko, Zlínsko 
a Luhačovicko se prezentova-
ly pod hlavičkou turistického 
regionu Východní Morava. 
Hlavním tématem letošního 
veletrhu byla církevní turisti-
ka. Centrála cestovního ruchu 
Východní Morava zde prezen-
tovala produktovou řadu s ná-
zvem Poutní stezky Východní 
Moravy. Ta je výsledkem více 
než čtyřleté práce a  komu-
nikace tohoto významného 
segmentu cestovního ruchu 
v  tuzemsku i  zahraničí. Jeho 
dnešní podoba je natolik 
propracovaná, že putování 
východní Moravou zařazují 
do svých katalogů např. italští 
či polští touroperátoři. Kvalitu 
produktu potvrdilo vyhlášení 
národní Velké ceny cestovní-
ho ruchu, kde Poutní stezky 

Východní Moravy byly oceně-
ny jako nejlepší turistický pro-
dukt v ČR. 
Výrazný podíl na skladbě pro-
duktu má Zlínský kraj, který 
jako první v  ČR spustil pod 
názvem „Otevřené brány“ 
projekt průvodcovské služby 
ve vybraných kostelech orien-
tovaný na turistické využití sa-
králních památek. V roce 2011 
dvacítku kostelů navštívilo 
na 100 000 turistů. 
Východní Morava je zcela výji-
mečným regionem v  rozsahu 
a  pestrosti živých lidových 
tradic. Dokazuje to zapsání 
tradiční Jízdy králů na seznam 
kulturního dědictví UNESCO. 
Tu organizují Vlčnov, Kunovi-
ce, Hluk a Skoronice. Starosto-
vé východomoravských obcí 
– Vlčnova, Kunovic a  Hluku 
v typických slováckých krojích 
obstarali slavnostní otevření 
expozice Východní Moravy 
na  veletrhu Regiontour. Ná-
vštěvníci východní Moravy se 
mohou letos těšit hned na dvě 
Jízdy králů: 18. až 20. května 
v Kunovicích, o týden později 
25. až 27. května do Vlčnova. 
Slovácko se také prezentovalo 

jako nositel prestižní evropské 
ceny EDEN, která se uděluje 
turistickým destinacím s kom-
plexním a  trvale udržitelným 
cestovním ruchem. 
Lázeňské město Luhačovice 
sází především na  špičkovou 
kvalitu služeb. To se týká jak 
ubytování, léčebných či well-
ness procedur či stravování. 
Po rekonstrukci bude otevřen 
hotel Pohoda, pro aktivní trá-
vení volného času vznikají 
nové cyklotrasy, návštěvníci 
se v  tomto roce mohou těšit 
na  opětovné napuštění vody 
ve vyčištěné Luhačovické pře-
hradě. 
Výrazný posun v  kvalitě tu-
ristické infrastruktury se 
odehrává v  Rožnově pod 
Radhoštěm. Nedávno otevře-
ný hotel Energetic přispívá 
ke  zlepšení nabídky wellness 
pobytů ve  městě, které se 
pyšní odkazem klimatického 
lázeňství. Pro firemní kliente-
lu bylo otevřeno nové konfe-
renční a kongresové centrum 
u oblíbeného hotelu Eroplán. 
Turistickou nabídku města, 
proslaveného Valašským mu-
zeem v přírodě, doplní od jara 
rozhledna vybudovaná dle 
plánů z  pozůstalosti architek-
ta Jurkoviče. 
V  kroměřížské Květné zahra-
dě, která je součástí světo-
vého dědictví pod ochranou 
UNESCO, proběhne v  tomto 
roce řada zajímavých akcí. 
K těm nejatraktivnějším bude 
patřit výstava ACTIS EFECTOR 
– originální koncept propo-
jení historického interiéru za-
hradní rotundy s  prezentací 
artefaktů využívajících multi-
mediální LED technologii, in-
teraktivitu a  zážitkovost. Více 
na www.vychodni-morava.cz.

Expozice Východní Moravy na veletrhu Regiontour v Brně.    Foto: Petr Zákutný
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centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz

Budeme pečlivě sledovat vaše těhotenství
• Těhotenský screening vrozených vad
• 2D a 3D ultrazvuková diagnostika
• Včasná detekce možných vrozených vad
• Genetické poradenství

• 2D a 3D ultrazvuková diagnostika
• Včasná detekce možných vrozených vad
• Genetické poradenství

Poliklinika (4. patro) 

Tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín

mobil:  606 780 317

telefon: 577 645 172

PREDIKO-návrh(mutace).indd   5 11.1.2012   10:13:54
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www.kr-zlinsky.cz 
www.vychodni-morava.cz 
www.oknodokraje.cz

Doporučujeme

Fašank 2012, Strání 
Festival masopustních tradic
17. až 21. února
www.mjakub.cz

Korunové vkladové účty
Výše vkladu
(v tisících Kč)

Bez výpovědní
lhůty

Výpovědní lhůta (v měsících)

1 3 6 12 18 24

100 - 400 1,6 2,1 2,2 2,6 2,8 3,0 3,2

400 - 800 1,6 2,1 2,4 3,1 3,3 3,4 3,5

800 - 1 200 1,6 2,2 2,6 3,2 3,4 3,5 3,7

1 200 - 3 000 1,6 2,2 2,7 3,3 3,5 3,6 4,0

3 000 - 10 000  1,6 2,1 2,6 3,3 3,5 3,6 4,1

Úrokové sazby v % p.a. platné od 1. března 2011. 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, tedy  do výše 100 000 EUR.

Zajímavé podmínky spoření

úrok až

4,1 %
p.a.p.a.

www.mpu.cz  I  800 678 678


