magazín o životě a dění ve Zlínském kraji

březen 2009

RUBRIKA RUBRIKA RUBRIKA

5

Jan Amos
Komenský
Okno doa kraje
/ březen 2009
region

8

Výstava
Fenomén Baťa

10

Rozhovor
s Miroslavem
Černým

14

ročník V

Akce v měsíci
březnu

1

KROMĚŘÍŽ
Oskol 26
tel.: 573 332 799
kromeriz@vekra.cz

UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
Jiřího z Poděbrad
(směr nemocnice)
tel.: 572 550 322
hradiste@vekra.cz

ZLÍN
Tř. 2. května 3070
Padělky I.
tel.: 577 011 910
zlin@vekra.cz

w w w.v e k r a . c z

OBSAH

1

zvonice na Soláni
informační centrum a galerie

2

reklamní strana

3

otevřený dopis

4

zpravodajství z kraje

5

téma měsíce
Komenský a region

6

rozhovor s radním ZK

7

informace krajského úřadu

8

informace krajského úřadu

9

informace krajského úřadu

10

rozhovor s Miroslavem Černým

11

zprávy z kultury

12

tipy na výlet

13

sport v kraji

14

pozvánka na akce

15

reklamní strana

16

reklamní strana

OKNO DO KRAJE
Vydavatel:
Zlínský kraj ve spolupráci
s HEXXA komunikační agentura s.r.o.
Registrace MK ČR E 16332
Vychází v nákladu 256.000 ks jednou měsíčně, uzávěrka
10. den měsíce. Distribuce do všech schránek ve Zlínském
kraji a na určená místa. Neprodejné.
foto titulní strana: Ivo Hercík
Redakce:
Pekárenská 42, Zlín
tel./fax: 577 011 538
e–mail: redakce@oknodokraje.cz
Redakční rada:
Ing. Hana Příleská, Libor Lukáš, Ing. Jindřich Ondruš,
Mgr. Patrik Kamas, Ing. Jan Kostelecký, Mgr. Pavlína
Nováková, Mgr. Helena Mráčková, Ing. Andrea Kadlčíková,
David Grác, Jaroslav Janečka, Mgr. Vojtěch Cekota
Inzerce:
Jaroslav Střecha, DiS – 777 86 26 25
Jaroslava Šamšová – 774 438 700
Martina Švehlíková – 776 542 474
Distribuce:
Česká pošta, s.p., tel.: 577 004 113
Tisk:
Moraviapress, a.s.
Upozornění:
Pokud tuto tiskovinu nedostáváte do své poštovní
schránky, informujte nás prosím na e–mail:
distribuce@oknodokraje.cz.
www.oknodokraje.cz

Okno do kraje / březen 2009

Otevřený dopis hejtmana
Vážení spoluobčané,
vzhledem k ne zcela pravdivým informacím v záležitosti takzvaných regulačních poplatků, které se objevovaly a objevují ve sdělovacích prostředcích a s ohledem na skutečnost, že média ve větší míře neotiskla tento můj otevřený dopis (redakcím předaný 10.
února), nezbývá mi než Vás informovat touto formou.
Nejdříve bych chtěl uvést, že zavedení „regulačních poplatků“
ve zdravotnictví jsem považoval a považuji – a nejen já – za protiústavní průlom do bezplatné zdravotní péče zajišťované z veřejného solidárního zdravotního pojištění. Toto opatření nepřineslo
nic dobrého a narušilo důvěru mezi lékařem a pacientem.
Proto jsme chtěli, aby byly tyto poplatky zrušeny, a počítali jsme s přijetím usnesení v Zastupitelstvu
Zlínského kraje, v rámci zákonodárné iniciativy, k podání návrhu zákona na jejich zrušení.
Při setkání s občany jsme došli k závěru, že bude třeba rychlejších činů, a proto jsme dali v krajském
programu ČSSD „Změna a naděje“ slib, že ve zdravotnických zařízeních kraje budou tyto „regulační poplatky“ uhrazeny za občany z rozpočtu kraje do doby jejich zrušení, a to v ambulancích a také
za pobyt v krajských zdravotnických zařízeních za mladistvé do 15 let a seniory nad 70 let. Následně
se úhrada pobytových poplatků rozšířila u mladistvých z 15 na 18 let. Šlo tedy o ulehčení rodinám
s mladistvými a seniorům, čímž jsme také splnili daný předvolební slib, co uděláme na úrovni kraje.
Nejednalo se o regulační poplatky v lékárnách, byť tyto byly vámi občany nejvíce odsuzovány. I když
jsme se s tímto názorem zcela ztotožnili, nemohli jsme jít cestou úhrady poplatků za občana (a to
ani formou daru jako v případech uvedených výše), neboť zde je podstatně více právních překážek.
Tady se ale nabízí řešení, které dnes lékárny samy praktikují, a to tím, že poplatky vracejí formou slevy neboli bonusu.
Tento postup byl akceptován v rámci krajské koalice a také Zastupitelstvo ZK (dne 17. 12. 2008)
schválilo usnesení, kterým se úhrada vyjmenovaných regulačních poplatků za občany mohla zavést
formou daru. K tomu skutečně došlo 1. února ve zdravotnických zařízeních zřizovaných, respektive
zakládaných krajem. Tato situace bude trvat do doby zrušení poplatků Parlamentem ČR.
Na lednovém jednání Asociace krajů ČR v Brně bylo doporučeno co nejvíce sjednotit rozsah úhrady
regulačních poplatků ve zdravotnictví ve všech krajích. Nebylo však možné nerespektovat velmi rozdílné podmínky, které předchozí krajské vlády těm novým zanechaly. Někde jsou krajské nemocnice stále příspěvkové, někde pronajaté soukromým společnostem, někde, tak jako i v našem kraji, akciovými obchodními společnostmi.
Tak, jak bylo na jednání Asociace krajů ČR dohodnuto, jsme podle prosincového usnesení z minulého roku zavedli ve Zlínském kraji úhrady od 1. února, protože jsme chtěli daný termín dodržet.
Na další úpravy je třeba nové projednání v Zastupitelstvu Zlínského kraje.
Rada Zlínského kraje v pondělí 9. února přijala doporučující stanovisko, kterým by se úhrada regulačních poplatků rozšířila o hrazení pobytových poplatků ve zdravotnických zařízeních i pro občany
ve věku od 18 do 70 let věku a o hrazení poplatků LSPP. Toto uvádím proto, jelikož se mediálně vytvořil obraz, jako bychom v našem kraji nepřáli občanům stejné výhody jako v jiných krajích. Návrh
bude projednán na březnovém jednání zastupitelstva a pokud bude odsouhlasen, změny by měly
začít platit od l. dubna. Je třeba ovšem zdůraznit, že jediná správná cesta je zrušení poplatků zákonem, a to nejlépe všech, a tím i pro všechny.
Jak už jsem uvedl, poplatky nepřinesly nic z toho, co se tvrdilo, a sice že díky nim bude více peněz na léčbu závažných onemocnění. Poplatky jsou totiž příjmem těch, kdo je vybírají a nevrací se
do systému zdravotního pojištění. Je otázkou, v čem tedy spočívá regulace – rozumějme snížení počtu pacientů v ordinacích lékaře, když je vybírán třicetikorunový poplatek i při kontrole, kterou lékař
nařídí, a pacient tudíž musí jeho léčebný režim akceptovat.
Regulační efekt u pobytových poplatků také není, protože dobu pobytu stanovuje lékař (pokud
na takzvaný „reverz“ nechce jít pacient domů) a o amorálnosti pobytových poplatků rodiček a novorozenců či o úhradě za zemřelé není třeba pochybovat.
Ještě se vrátím k šíři úhrady poplatků podle usnesení zastupitelstva z prosince minulého roku. To
bylo dáno také možnostmi rozpočtu kraje a musím připomenout, že ještě k tomu jsme dostali „dárek“ od ministerstva práce a sociálních věcí, kterým byl krácen státní příspěvek na sociální služby
poskytované krajem o jednu třetinu, což představuje krácení o 249 420 000 korun.
Ještě poznámku na závěr k tolik v médiích kritizovaným rozdílům v jednotlivých krajích. Jde o doplatky k lékům, kde jsou rozdíly v doplatku u téhož léku nejen v jednotlivých krajích, ale i v jednotlivých lékárnách např. v rámci jednoho města, a to velmi výrazně. Zdravotní pojišťovny, ministerstva
i média ovšem toto nechávají bez povšimnutí. Proč?
Vážení občané,
pokud jste tento otevřený dopis předaný médiím dočetli až sem, tak vám děkuji a berte prosím vše,
co ve věci regulačních poplatků činíme, jako dílčí a v dané situaci možné kroky, které mají ulehčit
těm nejpotřebnějším – do doby jejich zrušení zákonem.
Přál bych nám všem, aby se tak stalo co nejdříve.
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Včelaři mohou žádat o dotace
Zlín – Zájemci, kteří chtějí začít včelařit, mohou i letos žádat
o dotace ze speciálního dotačního programu Zlínského kraje.
Podpora je určena k nákupu základního vybavení v podobě
minimálně tří kusů nástavkových úlů a doporučeného vybavení, kterým je nákup samotného včelstva, ochranného obleku, ochranné kukly nebo závoje, ochranných rukavic, voskových mezistěn v množství do čtyř kilogramů a dalších pomůcek. Podprogram, na který bylo z rozpočtu kraje vyčleněno celkem 600.000 korun, je vyhlašován po dobrých zkušenostech z let 2006 – 2008. Zájemci mají možnost získat informace na portálu Zlínského kraje: www.kr-zlinsky.cz. Uzávěrka žádostí je 31. března 2009.
Den zdraví a pohybu v Želechovicích
Želechovice – Základní škola Zlín-Želechovice pořádá v sobotu 28. března 2009 od 9:00 do 15:00 ve svých prostorách Den
zdraví a pohybu. Návštěvníci si budou moci vybrat z nabídky
přednášek na téma zdraví, cvičebních celků i pracovních dílen, do nichž se budou moci aktivně zapojit. Dále jim bude
k dispozici měření tlaku a cholesterolu, nabídka čajů a produktů zdravé výživy i odborné literatury. K zajímavým bodům
programu bude patřit i ukázka muzikoterapie či ochutnávka
netradičních kulinářských výrobků.
Úvěry pro podnikatele
Zlín – Společnost Regionální podpůrný zdroj, s. r. o., která je
stoprocentně vlastněna Zlínským krajem, nabízí podnikatelům
úvěry na jejich podnikatelské záměry. V programu Regionální
úvěr RPZ, jenž je zaměřený na malé a střední podnikatele z regionu, je možné získat 30.000 až 750.000 korun, splatnost je
maximálně pět let. V programu Mikroúvěr RPZ, který je zacílen
na subjekty zasídlené v podnikatelských inkubátorech a vědeckotechnických parcích na území kraje, se výše úvěrů pohybuje od 30.000 do 500.000 korun s dobou splatnosti do tří let. Podrobné informace jsou k dispozici na www.rpz-zlin.cz.
U Uherského Brodu vznikne solární elektrárna
Uherský Brod – Na jaře příštího roku zřejmě začne ve Zlínském kraji fungovat další solární elektrárna. Poblíž Uherského Brodu ji hodlá postavit soukromá společnost z Tlumačova.
Náklady na stavbu elektrárny s instalovaným výkonem 750
kW se budou pohybovat kolem 100 milionů korun. Ve Zlínském kraji se připravuje výstavba solárních elektráren i v dalších lokalitách, například v Suché Lozi, Uherském Ostrohu,
Buchlovicích či v Morkovicích-Slížanech.
Valašské Meziříčí chce nakoupit kotle
Valašské Meziříčí – Radnice ve Valašském Meziříčí uvažuje
o nákupu kotlů na dřevěné pelety. Získaly by je domácnosti žijící v neplynofikovaných místních částech. Město tak chce
přispět ke zlepšení stavu ovzduší. Podle starosty Jiřího Částečky patří mezi největší znečišťovatele ovzduší lokální topeniště na tuhá paliva a doprava. Týká se to zejména Byniny, Hrachovce a Lhoty u Choryně, kam plynofikace nedosáhla. „Dvě
až tři topeniště jsou schopna zamořit celou lokalitu,“ poznamenal. Kromě kotlů bude nutná také výměna domácích topných soustav, kde koluje zbytečně velké množství vody. Celkové náklady na domácnost by měly být okolo 120.000 korun.
Na opravy silnic je určeno 327 milionů korun
Zlínský kraj – Celkem 13 významných investičních staveb
na silnicích II. a III. tříd se začne v letošním roce realizovat
na území Zlínského kraje. Čtyři finančně nejnáročnější akce
budou financovány i z evropských zdrojů. Nejnáročnější je
oprava silnice mezi Horní Lhotou a křižovatkou nad přehradou u Luhačovic. Investice si vyžádá zhruba 93 milionů korun.
Opravy se dočká rovněž komunikace číslo II/150 v úseku mezi
Poličnou a křižovatkou se silnicí I/35 ve Valašském Meziříčí či
silnice v Pitíně. Ve zlínských Malenovicích pak bude zahájena
výstavba mostu přes řeku Dřevnici.
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Ekonomická krize doléhá i na region
Zlínský kraj – Světová ekonomická krize dorazila i na Zlínsko. Svědčí o tom mimo jiné prudké
zvýšení míry nezaměstnanosti. Podle pravidelné měsíční statistiky zlínského úřadu práce (ÚP)
bylo ve Zlínském kraji na konci ledna evidováno 23.170 uchazečů o zaměstnání. Míra nezaměstnanosti dosáhla hodnoty 7,23 procenta. „Zvyšování míry nezaměstnanosti očekáváme i v únoru,“ uvedla mluvčí ÚP ve Zlíně Miriam Majdyšová. „Situace je poměrně závažná,“
potvrdil ředitel ÚP Zlín Zdeněk Semerád. Jen
v prvním únorovém týdnu zlínský úřad práce
zaevidoval stejný počet nových uchazečů jako
za celý únor 2008. Nejvíce lidé přicházejí o prá-

ci v malých a středních firmách. Je to především
důsledek poklesu zakázek.
Již v lednu se sešli u kulatého stolu zástupci
ÚP, Zlínského kraje, hospodářské komory, profesních svazů, odborových organizací, ředitelé podniků, někteří starostové a poslanci. Další podobné setkání, které má zhodnotit vývoj
situace s odstupem dvou měsíců, se uskuteční
v březnu. „Budeme hledat dílčí řešení, kterými
bychom mohli i na úrovni kraje zmírňovat dopady krize,“ konstatoval hejtman Stanislav Mišák. Prioritou kraje bude investovat do akcí, které mají prorůstový charakter a povedou k vytváření nových pracovních příležitostí.
(vc)

Luhačovicko získalo dotace na nová koupaliště
Luhačovice, Pozlovice – Dotaci přes 116 milionů
korun z EU získalo lázeňské město Luhačovice a sousední městys Pozlovice na připravovanou stavbu dvou nových koupališť. Obě zařízení, krytý bazén v Luhačovicích a koupaliště
u Luhačovické přehrady na území městyse Pozlovice, by se měly začít stavět letos.
Luhačovice dosud veřejně přístupný krytý bazén neměly. Přestože oblast navštěvují každoročně tisíce lázeňských hostů i rekreantů,
možnosti koupání jsou zde v létě značně omezené, protože nedaleká přehrada zatím čeká
na vyčištění a hygienici v ní kvůli výskytu sinic
během léta zpravidla koupání zakazují.

Kryté koupaliště v Luhačovicích v celkové
hodnotě kolem 100 milionů korun má mít plavecký bazén, menší zážitkový bazén i parní
saunu. Má být otevřeno začátkem roku 2011.
Sousední Pozlovice se v blízkosti luhačovické
přehrady chystají postavit letní koupaliště se
skluzavkami, tobogánem a několika masážními lavicemi. Pozlovice počítají s jeho dokončením už v roce 2010.
V oblasti Luhačovicka se počítá i s výstavbou
kanalizace v obcích nad přehradou a s vyčištěním přehrady od několikametrových nánosů
bahna. To vše by mělo přispět k rozvoji cestovního ruchu v tomto regionu.
(vc)

Kraj nadále motivuje
obce ke třídění odpadu
Zlínský kraj – Celkem 298 obcí a měst v kraji se
zapojilo do třetího ročníku soutěže O keramickou popelnici. Vyhlásil ji Zlínský kraj ve spolupráci se společností EKO-KOM a rozdělil ji
do tří kategorií podle velikosti obcí, v nichž
bylo analyzováno množství separovaného odpadu od října 2007 do konce září 2008. V tomto období občané kraje vytřídili 18.781 tun papíru, plastu, skla a nápojového kartonu. V kategorii měst se na prvním místě umístily Kunovice (výtěžnost 50,3 kg vytříděného odpadu na jednoho občana), druhou příčku obsadil Rožnov pod Radhoštěm a třetí je Staré Město. V kategorii obcí nad 500 obyvatel zvítězily
Sehradice (43,8 kg), druhé byly Šumice a třetí Dolní Lhota. U obcí do 500 obyvatel si nejlépe vedly Kelníky (42,4 kg), následují Bohuslavice a Jestřabí. Symbolické Keramické popelnice
představitelům oceněných sídel předala radní
pro oblast životního prostředí a zemědělství
Milena Kovaříková. Zároveň dostali podle pořadí šeky v hodnotě 30.000, 20.000 a 10.000
korun na nákup nádob na tříděný odpad.

Starostové oceněných obcí.  foto: Petr Zákutný

Krajská kampaň včetně soutěže přispívá k navyšování vytříděných komodit určených k následné recyklaci. O vytříděný odpad však nyní
mají zpracovatelé menší zájem v souvislosti s hospodářskou krizí. „Je pravdou, že v současnosti je na trhu s komoditami vytříděnými z komunálního odpadu převis nabídky
nad poptávkou. Kraj ale v žádném případě
nesouhlasí s omezením třídění odpadu a obdobně nepovolí odstranění odpadů na skládkách. Všechny tyto aktivity by znehodnotily
naši snahu v oblasti zvyšování informovanosti občanů o potřebě a výhodnosti třídění využitelných složek komunálních odpadů,“ uvedla radní Milena Kovaříková. 
(red)
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Komenského si
nárokují tři sídla
Jen těžko bychom hledali v našem regionu
osobnost většího evropského věhlasu než Jana
Amose Komenského. Zejména město Uherský Brod a obce Nivnice a Komňa jsou na svého
slavného rodáka náležitě hrdy.

Nivnice
„Český filozof, spisovatel a především pedagog
světového významu Jan Amos Komenský, největší osobnost české kultury 17. století, se narodil 28. března 1592 v Nivnici u Uherského Brodu,“ můžeme se dočíst na internetových stránkách obce Nivnice. Nivničané jsou o této skutečnosti přesvědčeni, i když historici jejich jistotu o místě narození Komenského nesdílejí.
Na podporu Komenského narození v Nivnici se
uvádí několik dokladů. Jan Amos zapsal při imatrikulaci do úřední matriky akademie v Herborně 30. března 1611 jaké své rodiště údaj „Nivnicensis“ a do stejné rubriky v úřední matrice university v Heidelberce 20. června 1613 zapsal
údaj „Nivanus“. Jako Nivničan (Niwniczenus) se
Komenský podepsal roku 1612 také na obou
svých tištěných herbornských disputacích, takto podepsal i svou latinskou báseň ve své tištěné disputaci v Herborně.
Za rodný dům Komenského se v Nivnici považuje Bartkův mlýn č. p. 99. Od roku 1956 má
Nivnice také Komenského pomník. Ten stál prvních 64 let na Horním náměstí v Uherském Brodě, než si město pořídilo pomník nový a původní postoupilo Nivnici. S osobností evropského
pedagoga je spojena i Vychovatelská knihovna
J. A. Komenského v domku č. p. 138. Byla založena roku 1928 nivnickým rodákem, profesorem
Karlovy university Josefem Kachníkem, nadšeným ctitelem Komenského. Účelem Vychovatelské knihovny J. A. K. bylo shromažďovat spisy
a publikace J. A. Komenského a šířit vědomosti
o jeho vychovatelských zásadách.

Muzeum v Uherském Brodě.  foto: Ivo Hercík

Komňa
Za místo Komenského narození bývala někdy
považována i obec Komňa. Dnes už se to zdá
být méně pravděpodobné. Z Komně však pocházeli Komenského rodiče a od názvu obce je
odvozeno i příjmení Jana Amose. Velkou událost prožívala obec v roce 1992, kdy se připomínalo 400. výročí narození J. A. K. Při této příležitosti byl v bývalé sýpce z roku 1774 otevřen
Památník Komenského. „Shromáždili jsme zde
spoustu dokumentů,“ říká s pýchou starosta
obce Karel Navrátil a připomíná, že obec navštívil i prezident Václav Havel. Už v roce 1950 byl
ze sbírek občanů a amerických krajanů v Komni postaven a odhalen pomník J. A. K. od akademického sochaře Julia Pelikána. Expozice není
trvale přístupná. „Ale když si někdo předem zavolá, naši průvodci mu památník rádi ukážou,“
řekl Navrátil.

Uherský Brod
Baštou komeniologů z Česka i ze zahraničí je
město Uherský Brod a zejména místní muze-

um, které nese Komenského jméno. Už od roku
1971 se zde konají – zpravidla jako bienále - věhlasná komeniologická kolokvia. Letošní již
27. komeniologické kolokvium v Uherském Brodě se uskuteční v říjnu a bude mít název Mezi
konfrontací a smírem. Od roku 1992 má muzeum pod záštitou organizace UNESCO stálou expozici nazvanou Jan Amos Komenský lidstvu.
Ani v Uherském Brodě nechybí Komenského
pomník. „A především zásluhou zdejších škol,
které vychovávají děti k patriotismu, je komenského tradice v Uherském Brodě stále živá. Pro
naše muzeum je Komenský profilovou záležitostí,“ konstatoval vedoucí historicko-komeniologického oddělení Petr Zemek. Odborníci
brodského muzea také intenzivně spolupracují
s Comenius museem v holandském Naardenu.
Někteří badatelé se přiklánějí k názoru, že rodištěm Komenského mohl být kromě Nivnice nebo Komni i Uherský Brod. „Avšak jistotu
o místě narození Jana Amose asi nebudeme mít
nikdy. Důkaz na úrovni rodného listu nemáme,“
zdůraznil Zemek. 
(vc)

INZERCE
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Náměstek hejtmana jezdí rád vlakem
tohoto koncepčního materiálu souvisí s tím, že
mezitím vyšel nový stavební zákon, a tak jednak
vyvstala nutnost reagovat na změny legislativy, ale také na konkrétní situace, které v oblasti dopravy krystalizují. Jak se postupně staví dálniční síť, zdá se, že nejsou tak aktuální některé
obchvaty, a nadřazené dopravní síti se postupně přizpůsobuje struktura krajských komunikací na ni navazujících. V současné době finalizuji
kroky, na jejichž základě by měla být aktualizace dopravního generelu zahájena.

Členem Rady Zlínského kraje zodpovídajícím za dopravu se po krajských volbách stal
Ing. Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana. Svěřená oblast pro něj není neznámou, na stejné
pozici již před časem působil. Jaké jsou jeho
odborné vyhlídky a jaký je jeho osobní vztah
k dopravě, zjišťujeme v tomto rozhovoru.
Do funkce uvolněného člena rady jste se vrátil po tříleté pauze, kdy jste sice působil jako
krajský zastupitel, nicméně neživila vás politika, nýbrž řízení firmy. Jaké to je vrátit se
na stejnou pozici s časovým odstupem?
Pro každého politika je dobré, může-li navázat na předchozí zkušenosti: zná prostředí i širší
souvislosti fungování veřejné správy. Cítím tedy
jako výhodu, že mohu po určité odmlce pokračovat v práci, s níž jsem dobře obeznámen
i z hlediska její kontinuity. Samozřejmě nepracuji sám, ale s týmem kolegů z krajského úřadu i partnerských organizací a pak všech, kdo se
na zajišťování dopravy v regionu podílejí. V období, kdy jsem vstupoval do krajské politiky,
tedy v roce 2003, jsme teprve vyjednávali o dálniční síti z hlediska její přípravy a financování,
zatímco dnes už jsou v kraji funkční nové úseky
dálnic. Je to výsledek úsilí jak krajských politiků,
tak poslanců a senátorů za Zlínský kraj a všech
volených zástupců, kteří se v otázce dálničního
napojení regionu snažili splnit slovo dané občanům. Kromě zásluhy všech těchto lidí určitě významně pomohl i fakt, že jsme vstoupili do EU,
což nám umožnilo čerpat dotace.
V letech 2003 až 2004 byl zpracován důležitý
dokument – Generel dopravy Zlínského kraje. Uvažuje se o jeho aktualizaci?
Generel dopravy byl vedle plánovacích podkladů převzatých od státu prvním dokumentem samostatně vytvořeným Zlínským krajem,
aby specifikoval dopravní infrastrukturu regionu od dálnic až třeba po heliporty pro přistávání
vrtulníků záchranné služby. Potřeba aktualizace
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Problémem, který řeší všechny kraje, je finanční ztráta Českých drah za provozování
regionální dopravy, respektive jejich požadavek na uhrazení této prokazatelné ztráty,
která v rámci celé země činí přes tři miliardy
korun. Jak se kraj k požadavku drah staví?
Tento problém je důsledkem systémové změny související s transformací železniční dopravy,
kdy došlo k oddělení nákladní dopravy Kargo
od osobní dopravy Českých drah. To způsobilo,
že na osobní dopravě zůstaly provozní a jiné náklady, které bezprostředně nesouvisí se zajištěním závazku veřejné služby a ani kraje nepočítaly ve svých rozpočtech s tím, že by měly důsledky tohoto vývoje finančně saturovat. Nyní to
musí stát společně s kraji řešit, mají-li České dráhy zachovat svůj podíl na zajišťování dopravy
v jednotlivých regionech. Vzhledem k tomu, že
jsem prvním místopředsedou Komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR a současně také
předsedou Komise pro financování krajů, pokládám za svůj osobní úkol, aby věc nebyla postavena jen jako otázka akceptace dalších požadavků na finanční prostředky z rozpočtu krajů
či jejich odmítnutí, ale aby z těchto jednání vzešlo koncepční a dlouhodobé řešení, které zajistí, aby železniční doprava patřila ke spolehlivým
pilířům základní dopravní obslužnosti regionů.
Kvalita železniční dopravy v mnoha evropských státech je na vyšší úrovni nežli u nás.
Myslíte si, že rozvoj hromadné dopravy je
v naší zemi dostatečně podporován, nebo se
jedná spíše o proklamace politiků?
Faktem je, že vozový park s výjimkou spěšných
vlaků, rychlíků typu Pendolino či vozů Regionova byl pořízen před desítkami let, a nyní pouze čas od času prochází generálními opravami.
Pořizování nových vozů je nákladné a předpokladem k tomu je, aby kraje uzavíraly s Českými drahami smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti v regionech na delší časové období,
čímž by byla zajištěna návratnost těchto investic. K tomu určitě ve Zlínském kraji vůle je, navíc se rýsuje možnost využít evropských peněz
z operačních programů právě na nákup nových
souprav. Rozhodně není reálné, že by se jedno-

rázově vyměnila větší část vozového parku, ale
věřím, že ke zvýšení kultury cestování po železnici to určitě přispěje. Měli bychom si v těchto
souvislostech uvědomit, že Česká republika má
jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě.
Podle mě nelze říci, že bychom za světem nějak fatálně zaostávali. Naše podpora veřejné dopravy koresponduje s tím, co je běžné v zahraničí, jde však spíš o již zmíněnou úroveň vozového
parku. Byli jsme se podívat například v Bavorsku a zjistili jsme, že tamní železniční doprava
zažívala jistou dobu útlum a následně zase došlo k rozvoji. I v cizině zvažují efektivnost peněz
vkládaných do veřejné dopravy, aby si na sebe
dokázala z velké části sama vydělat. Průběžně
se snažíme zjišťovat zájem veřejnosti o hromadné dopravní prostředky a podle reálných ukazatelů jejich využitelnosti potom koncipovat další rozvoj v této oblasti. Ostatně kraj už v prvním
volebním období zpracoval studii rozvoje železniční dopravy včetně modernizace trati Otrokovice – Vizovice. Realizace tohoto projektu se
brzy stane realitou a věřím, že na konci volebního období už budou patrné výsledky.
Je podle vás plně využita kapacita malých
dopravních společností, které by například
s využitím mikrobusů obsluhovaly zdánlivě
nepatrnou část odlehlejších území?
Toto je samozřejmě perspektivní cesta, ale záleží na tom, zda se pro ni rozhodne nějaký stávající nebo nově vzniklý podnikatelský subjekt.
Kraj ani obec tuto formu sám iniciovat nebude,
ale kraj může takové společnosti přidělit licenci,
pokud přijde s návrhem linek, jež nejsou v souběhu s linkami stávajícími a tedy již dotovanými. Myslím, že tato služba by mohla najít opodstatnění zejména ve vazbě na tzv. terminály, kdy
je potřebné od hlavních páteřních spojů zajistit dopravu do vzdálenějších obcí. Je to zajímavá příležitost pro dopravce, kteří by chtěli využít možnosti podpory z veřejných zdrojů, ale je
k tomu samozřejmě nutné dořešit řadu technických záležitostí. Přesto se v tomto směru rozhodně iniciativě nekladou žádné meze.
Využíváte někdy vy sám prostředků hromadné dopravy?
Ano, hromadnou dopravou jezdím, a to poměrně často a rád - zejména v kombinaci s dopravou automobilovou. Například, cestuji-li do Prahy, obvykle se z místa svého bydliště v Bystřici
pod Hostýnem autem přiblížím do Přerova, zde
nasednu do rychlíku a na místo jednání v Praze
se dopravuji metrem. Odpadá mi tím nepříjemný problém s parkováním v centru Prahy. Má
to tu velkou výhodu, že mohu v klidu studovat
materiály anebo jen tak odpočívat.

Helena Mráčková
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Financování památkové obnovy kraje

Připravil Tiskový odbor Krajského úřadu Zlínského kraje

Zlínský kraj – Fond kultury Zlínského kraje na obnovu památek funguje již od roku 2002 a kromě finančních prostředků na obnovu a restaurování kulturních památek a památek místního významu je možné z něho čerpat i na zpracování předprojektové a projektové dokumentace. Dotace se poskytuje po provedení výběrového dotačního řízení na základě žádosti o poskytnutí dotace na zachování a obnovu kulturních památek z Fondu kultury Zlínského kraje
pro daný kalendářní rok na předepsaném formuláři a po předložení požadovaných povinných dokladů.
V průběhu let 2002 až 2008 bylo vynaloženo
z fondu na více než 600 akcí bezmála 50 milionů korun. V roce 2002 bylo započato skromnou částkou 2,1 milionu korun, v roce 2008 byla
pak již k dispozici částka 13 milionů. Vzestupnou tendenci měly i počty žádostí, které v roce
2002 začínaly na 41 (uspokojeno 23) a v roce
2008 dosáhly 186 žádostí (uspokojeno 146). Jistě to není málo akcí ani finančních prostředků.
Ale i přes skutečnost, že tyto finanční prostředky mají neustále stoupající tendenci, jejich výše
je, s ohledem na celkový stav památkového fondu, stále nedostačující. Vždyť jenom v roce 2008
činily požadované náklady na obnovu asi 40 milionů korun při celkových nákladech 64 milionů. Prostředky na památkovou obnovu jsou ale
omezené a stále nestačí krýt vzniklou potřebu.
V roce 2008 byly podpořeny takové akce, jakými je například památková obnova barokního hřbitova ve Střílkách, národní kulturní památky Baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv.
Cyrila a Metoděje ve Velehradě, zámků v Holešově, Dřínově a Litenčích, tvrze v Hluku, zříceniny hradu Lukova. Byla realizována i záchrana celé řady sakrálních staveb na Kroměřížsku,
Vsetínsku, Zlínsku a Uherskohradišťsku. Připomeňme např. opravu střechy barokních kostelů
ve Střílkách, Litenčicích a Uh. Hradišti nebo obnovu fasády kostelů sv. Petra a Pavla v Polešovicích a sv. Anny v Rajnochovicích. V převážné
většině se jedná o kostely, kde možnost získání

dalších finančních prostředků bývá často velmi
problematická. Navíc prostředky těchto vlastníků jsou, zejména u malých farností, velmi omezené, zvláště pak při rozsáhlejších rekonstrukcích. Podpořeno bylo i movité kulturní dědictví, které, ač to na první pohled tak nevypadá,
náleží k části památkového fondu, který je vedle památek lidového stavitelství nejohroženější,
a také drobná sakrální architektura. Zde vzpomeňme například restaurování barokních zpovědnic z kostela v Jalubí, oltářního obrazu z baziliky ve Velehradě či bočního oltáře v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v Holešově. Za drobnou sakrální architekturu jmenujme alespoň restaurování barokních soch sv. Jana Nepomuckého v Tupesích a Uherském Brodu. Nebyla
opomenuta ani nejohroženější část kulturního
dědictví – lidové stavitelství, kde bylo podpořeno 11 akcí. Mezi nimi třeba obnova venkovské
usedlosti čp. 6 v Komni pro muzeum zvěrokleštičů, fojtství čp. 23 z 18. století ve Velkých Karlovicích – Bzové nebo hospodářský objekt v areálu usedlosti bývalého šenku čp. 18 z roku 1747
v Karolince.
Jana Spathová

Kaplička v Doubravách.  foto: archiv

Blíží se vyhlášení Sportovce Zlínského kraje
Zlín – Zlínský kraj připravuje 7. ročník ankety Sportovec Zlínského kraje. Podpora tělovýchovy a sportovních aktivit je jednou z priorit Zlínského kraje a je v souladu s cíli Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje. Anketu o nejúspěšnějšího sportovce vyhlašuje Zlínský kraj již od roku 2002 a i letos může
jak odborná, tak i široká veřejnost nominovat
svého favorita, a to v následujících kategoriích: nejúspěšnější sportovec, handicapovaný sportovec, sportovní kolektiv, trenér a cena
fair play. Podmínkou nominace je vyplněný
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standardizovaný nominační formulář dodaný na Krajský úřad Zlínského kraje nejpozději do 13. března 2009.
Z vybraných nominací bude moci široká veřejnost zvolit svou oblíbenou sportovní osobnost, která získá Cenu občanů Zlínského kraje. Hlasování bude probíhat přes internetové stránky Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz)
od 23. března.
Vyhlášení proběhne 21. dubna ve Velkém kině
ve Zlíně. V průběhu slavnostního večera bude
předána i Cena hejtmana Zlínského kraje.

PORTÁL NEZISKOVEK
Zlín – Již rok funguje Zlínským krajem zřízený portál pro neziskové organizace na adrese www.zlk.neziskovka.cz. Před jeho spuštěním obeslal kraj asi 700 neziskových organizací s nabídkou se zde prezentovat. Výstupem této aktivity je především internetová
komunikace mezi krajem a neziskovými organizacemi, ale také spolupráce mezi organizacemi navzájem. Navíc jde o praktickou
pomůcku pro veřejnost, která zde nachází
informace. Zpětnou vazbou v průběhu roku
2008 byl kladný ohlas na fungování portálu
ze strany neziskových organizací i veřejnosti,
o čemž svědčí i návštěvnost (přes 2.000 návštěv měsíčně). Jsou zde poskytovány informace týkající se například aktuálních grantových a dotačních výzev, důležitá sdělení krajského úřadu, právní předpisy a podobně.

ZVÝŠENÍ ABSORPČNÍ KAPACITY
Zlín – V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava realizuje
Zlínský kraj první etapu projektu Zvyšování absorpční kapacity Zlínského kraje 2007
– 2013. V rámci iniciativy se právě nyní zpracovávají tyto aktivity – Strategie rozvoje Památníku protifašistického odboje na Ploštině a Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji. Podmínkou úspěšné realizace
Strategie a pilotních projektů je spolupráce s městy a obcemi, proto kraj uspořádal
seminář ke Strategii využití brownfields pro
starosty a zástupce firem. Ke zvyšování absorpční kapacity přispívá také E-learningový kurz Řízení a administrace projektů. Kurz
je bezplatný, k dispozici je ještě 150 licencí.
Bližší informace sdělí pracovnice krajského
úřadu Ing. Andrea Trávníčková (577 043 418)
či Ing. Ivana Habartová (577 043 419).

PRACOVNÍ POZICE
Zlín – Zlínský kraj oznamuje zájemcům o zaměstnání, že hledá uchazeče o místa fyzioterapeuta do domova pro seniory na Burešově, tři učitele (matematiky, fyziky a informatiky) do gymnázia v Rožnově p. R., středoškolského učitele odborných strojírenských předmětů do Vsetína a odborné učitele do střední školy v Rožnově p. R. Požadavky na pracovní místa a termíny přihlášek jsou
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz v sekci Kariéra. Přihlášky zasílejte na adresu: Krajský úřad
Zlínského kraje, oddělení personálních věcí
a vzdělávání, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.
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OSOBNOST ROKU 2008
Zlínský kraj – V regionu byl zahájen IV. ročník
ankety Osobnost roku 2008 ve Zlínském kraji. Nad projektem převzal záštitu hejtman
MVDr. Stanislav Mišák, anketu pořádá zlínská
Agentura J. Králík, s.r.o. Cílem je najít ve Zlínském kraji osobnosti, které svým významem
či úspěchem přesahují regionální úroveň.
V předcházejících ročnících zvítězili: 2005 –
MUDr. Pavel Stodůlka, 2006 – prof. Ing. Petr
Sáha, CSc., 2007 – Ing. Miroslav Zikmund.
Vyhlášení výsledků letošního ročníku se
uskuteční 23. března 2009 v 19:00 v Městském divadle Zlín. Více informací je možno
získat na adrese www.osobnostroku.cz.

Nominace 2008: Vlasta Grycová (zpěvačka lidových písní), Romana Habartová (etnografka, umělecká vedoucí OS Kunovjan), Věra Haluzová (sběr etnografických materiálů, organizace folklorních akcí), Jan Hýžďal (předseda
Zlínské krajské asociace Sport pro všechny),
Josef Jančář (držitel ceny PRO AMICIS MUSAE
2008), Tomáš Janečka (primář na oddělení ortopedie KNTB Zlín), Eva Jiřičná (architektka),
Markéta Irglová (držitelka OSCARA), Karel
Kolomazník (UTB Zlín, odborník na kožedělné technologie), Karel Kostka (pedagog, spisovatel a malíř), Jiří Lapčík (lékař), Milena Michalíková (1. cena města Val. Meziříčí za celoživotní práci v oblasti rozvoje školství 2008),
Tomáš Netopil (dirigent a houslista), Svatava Nováčková (pomoc chudým v Etiopii), Otmar Oliva (akademický sochař), Karel Pavlištík (etnograf, přínos v poznávání národopisných tradic), Vjačeslav Procházka (předseda OV ČSBS a veterán II. světové války), Miloslav Regner (ředitel Barum rally Zlín), Jaroslav
Rybka (přednosta Interní kliniky KNTB Zlín),
Alois Samohýl (celoživotní zájem o rozvoj regionu), Stanislav Sládek (vedoucí tanečního
orchestru při ZUŠ v Uh. Brodě), Michal Smola (ak. mistr světa v orientačním běhu), Jaroslav Štika (ředitel Valašského muzea v Rožnově p. R., historik), Jarmila Šuláková (zpěvačka),
Ludvík Vaculík (celoživotní literární dílo), Antonín Veselka (šéfdirigent pěveckého sboru
Dvořák z U. Brodu). 
(red)
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Fenomén Baťa v Národní galerii
Zlín, Praha – Zlínský kraj a město Zlín se představí v Praze. Tématem prezentace bude fenomén,
který náš kraj proslavil snad nejvíc. Společný
rozsáhlý výstavní projekt Národní galerie v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně přiblíží návštěvníkům velmi atraktivní formou významnou kapitolu v československých
meziválečných dějinách a nejslavnější kapitolu v dějinách Zlína. Kapitolu spojenou s firmou
Baťa. S firmou, která expandovala nejen na území naší republiky, ale také do celého světa a dokázala především v oblasti architektury vytvořit
svou nezaměnitelnou image. Právě unikátní architektuře bude věnován největší prostor.
Výstava nazvaná Fenomén Baťa – Zlínská architektura 1910 – 1960 se uskuteční od 19. března do 31. května v pražském Veletržním paláci. „Expozici bude tvořit reprezentativní výběr, včetně satelitů funkcionalistického Zlína
na území bývalého Československa i v zahraničí. Navíc má poukázat také na význam fenoménu baťovské architektury nejen v mezinárodních dobových souvislostech, ale i v nadčasových horizontech,“ uvedl Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana Zlínského kraje. Nepůjde ale
jen o architekturu. Expozice, a také doprovodná publikace, představí i další oblasti - baťovský
systém výroby, sociální oblast, školství, umění,
životní styl, dopravní plány i vize do budoucnosti. Cílem je postihnout celý fenomén Baťa.
Na výstavě bude prezentována řada originálních a často dosud nepublikovaných materiálů – původní i současné fotografie, plány, kresby, modely nejvýznamnějších staveb a urbanistických celků, propagační materiály jako plakáty, publikace, noviny, reklamní filmy ale také nábytek. „Mezi exponáty jsou fotky od Josefa Sudka, měl by tam být i Baťův osobní automobil
Ford K, který ze své sbírky zapůjčí pan Samohýl.
Věci, které se na výstavu nevejdou, budou obsaženy v katalogu, který bude mít tři sta stran
a bude na výstavě v prodeji. Zachycena je tam
i expanze firmy Baťa. Obchodní domy po celém
světě, továrny po celém světě, celá satelitní síd-

liště. Katalog vyjde v české i anglické verzi,“ doplňuje kurátorka výstavy Ladislava Horňáková
z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně.
Zlín se stal v první polovině minulého století jedním z nejvýraznějších center meziválečné architektury v českých zemích a jediným důsledně budovaným funkcionalistickým městem v Evropě. Vyrostl nevídaným tempem
z malého městečka ve významnou průmyslovou aglomeraci. Získal svou charakteristickou
tvář, danou nejen specifickým pojetím výstavby, ale i zcela novým životním stylem. „Je skutečně zajímavé, že zde ideje levicových architektů naplnil kapitalistický podnikatel. Nic podobného se jinde nepodařilo realizovat,“ dodává Ladislava Horňáková.
Odrazilo se to také ve firemní výstavbě mimo
Zlín - v realizacích obchodních domů v Československu i v zahraničí a především při výstavbě
firemních satelitních měst po celém světě. Satelitní továrny se sídlišti byly realizací koncepce
zahradních měst a příkladem rozvíjení dokonale propracovaného baťovského systému, nesly
přehledný rukopis zlínské architektury.
Výstavu doplní řada doprovodných akcí. Nejvýznamnější z nich bude mezinárodní konference, která se od 19. do 23. května uskuteční
ve Zlíně a v Praze. Renomovaní odborníci z oblasti architektury, kultury, sociologie a urbanismu budou o Zlínu hovořit na přednáškách,
diskusích a při tematických prohlídkách města. „A to jak v historické perspektivě, tak i z hlediska současnosti. Pokusíme osvětlit tento jedinečný funkcionalistický projekt jako mnohovrstevný a kontroverzní podnik. Konference se
bude věnovat i společenské utopii Tomáše Bati,
kterému při budování zcela strukturovaného životního světa nešlo o nic menšího, než o stvoření nového průmyslového člověka. Budeme
také hledat odpověď na otázku, jaké místo zaujímá Zlín v mezinárodním srovnání,“ uvedla Zuzana Jürgens z německé Spolkové kulturní nadace, která konferenci iniciovala.

Pavel Stojar

Nový program je zaměřený na mládež
Zlín – Program Mládež v akci je nejnovějším přírůstkem do rodiny programů Evropské unie zaměřených na volnočasové aktivity
mladých lidí a bude probíhat až do roku 2013.
Podporuje mezinárodní výměny mládeže, Evropskou dobrovolnou službu, iniciativu mládeže a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace
pracovníků s mládeží. Navíc zavádí nová opatření na rozvoj evropské spolupráce při koordinaci politiky v oblasti mládeže a rozšiřuje
možnosti spolupráce s nečlenskými zeměmi
EU. Program je určen mladým lidem bez ohle-

du na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či
kulturní původ ve věku od 13 do 30 let, kteří
mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí (pouze u některých akcí). Na celé sedmileté období má program rozpočet ve výši 885 milionů EUR na realizaci veřejně prospěšných projektů. Ve Zlínském kraji budou na konci měsíce března a v průběhu měsíce dubna probíhat informativní semináře a prezentace pro
případné žadatele. Veškeré informace můžete získat na www.mladezvakci.cz.
(pn)
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INFORMACE Z KRAJE

Činnost složek
IZS v roce 2008

ČINNOST IZS V ROCE 2008
Činnost složek IZS

KM

UH

VS

ZL

kraj

Počet událostí HZS Zlínského kraje

569

649

973

1.018

3.209

Stejně jako v loňském roce přináší Okno do kraje souhrnný přehled zásahů jednotlivých složek
Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje, z něhož je patrné, jak se v našem regionu v roce 2008 vyvíjela práce hasičů, zdravotnické záchranné služby i policie.

Počet požárů

124

156

160

212

652

Počet zásahů u dopravních nehod

155

167

220

230

772

Počet zásahů u živelných pohrom

13

24

65

19

121

HZS Zlínského kraje

Počet evakuovaných osob

3

Počet zachráněných osob

50

Škody způsobené požáry (mil. Kč)

8.066

Počet výjezdů ZZS

7.168

Počet volání na linku 155

Z pohledu HZS Zlínského kraje je rok 2008 považován za celkově klidnější. Ve všech základních sledovaných ukazatelích byl v roce 2008
zaznamenán pokles oproti roku 2007. Celkově
bylo na území Zlínského kraje v roce 2008 řešeno 3209 událostí (-481). Profesionální i dobrovolní hasiči vyjížděli k 652 požárům (-62), pomáhali u 772 dopravních nehod (-106), u 143 úniků nebezpečných látek (-13), ale také pomáhali
u 1267 technických havárií (-161).
Potěšující je pokles následků mimořádných
událostí. Při požárech zemřeli čtyři lidé, oproti sedmi v roce 2007. Výrazný je pokles u požárem způsobených škod, v roce 2008 byly tyto
škody vyčísleny na 59,1 mil. Kč (-118,6 milionu
korun). Při řešení mimořádných událostí se zranilo 5 profesionálních hasičů (-6) a 14 dobrovolných hasičů (-1).
Počet požárů se škodou nad milion korun byl
v roce 2008 opět nižší. Takových požárů hasiči likvidovali i šetřili celkem 15 (-6). Z nejzávažnějších požárů vybíráme požár pneumatik v Bojkovicích, kde přímá škoda dosáhla 3,1
milionu korun. Požár pracovního stroje v Kroměříži-Bílanech s přímou škodou 2,3 milionu,
v Uherském Brodě požár garáže a následně
požár automobilů a motocyklů s celkovou škodou 2,5 milionu, požár velkokapacitního seníku v Nivnici s přímou škodou 2,2 milionu, požár osobního automobilu a seníku v Brumově-Bylnici se škodou 2,6 milionu a požár nákladního automobilu v Želechovicích se škodou 3,4 milionu.
Během loňska se podařilo hasičům zachránit
téměř 440 lidí, a to zvláště po dopravních nehodách, z uzavřených prostor nebo nepřístupných míst.

ZZS Zlínského kraje
V roce 2008 došlo na ZZS ZK opět k navýšení
počtu výjezdů o 5,3 %, počty ošetřených pacientů jsou téměř na úrovni roku 2007.
Rozdílný počet výjezdů a ošetřených pacientů
je dán systémem randez-vous, kde k pacientovi vyjíždějí jak lékařská, tak zdravotnická posádka. Tento systém se v provozu osvědčil a našim
cílem je zavádět jej i do jiných oblastí našeho
kraje. Ze statistik je zřejmé, že se stále záchranná služba potýká s narůstajícím počtem ošetře-
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Počet úniků nebezpečných látek

19

25

57

42

143

Počet technických havárií

219

228

396

425

1.267

Počet planých poplachů

39

49

73

89

250

0

4

103

110

82

175

132

439

24.093

8.717

18.237

59.113

7.207

10.230

17.733

42.328

8.274

0

0

124.794

133.068

Počet ošetřených osob celkem

7.168

7.268

10.202

12.929

37.567

Stavy neslučitelné se životem

165

172

224

302

863

Počet vražd

0

3

0

4

7

Počet loupeží

19

19

27

30

95

Počet krádeží vloupáním do bytů

28

14

76

49

167

Počet krádeží vloupáním do rod. domů

32

58

25

59

174

Počet krádeží vloupáním do chat a chalup

38

47

108

58

251

Počet kapesních krádeží

28

49

37

99

213

Počet krádeží motorových vozidel

61

65

91

81

298

1.056

1.524

1.154

1.455

5.189

Počet dopravních nehod
Počet úmrtí při dopravních nehodách

11

18

9

12

50

Počet zranění při dopravních nehodách

317

330

335

460

1.442

ných pod vlivem alkoholu, bohužel v této skupině přibývá mladistvých.
Letos dojde k připojení posledního samostatného operačního střediska – okresu Kroměříž,
a tak posádky z celého kraje budou organizovány jednotně z Krajského operačního střediska
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.

Policie ČR
V roce 2008 přibylo pod Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje také OŘ Vsetín, které dosud patřilo pod Správu Severomoravského kraje. Tím se změnila také struktura a objem
nápadu trestné činnosti v oblasti Zlínského kraje. U nejzávažnější trestné činnosti, do které bezesporu patří vraždy, došlo bohužel k nárůstu oproti roku 2007, a to o dva případy. Nejvíce
vražd – čtyři – se stalo na Zlínsku. Počet loupeží
se snížil z celkových 115 loupežných přepadení
za rok 2007 na 95 v roce minulém.
Koncem roku 2008 se na Vsetínsku pohybovala organizovaná skupina, která páchala sériovou trestnou činnost vloupáním do bytů a počet vykradených bytů byl 76, což je nárůst
o 400 procent! Příznivější statistika je u vloupání do domů, kde došlo za Zlínský kraj k poklesu o 36 případů. Protože Valašsko patří mezi
chatové oblasti, dochází zde k vykrádání chat
i přes častou hlídkovou činnost Policie ČR i v nepřístupnějších terénech na koních. Dá se říci, že

počet vykradených chat se každoročně pohybuje kolem dvou set. Policii se dobrou prevencí
podařilo u občanů docílit také toho, aby si více
hlídali své osobní věci, což se pozitivně projevilo
na počtu kapesních krádeží, který se oproti roku
2007 snížil o více než 120 případů. Počet odcizených motorových vozidel je vyšší o 10 %. Největší pokles byl zaznamenán u počtu dopravních nehod, oproti roku 2007 jich bylo v kraji nahlášeno o 2500 méně. Směrodatné ale je, že při
nich přišlo o život méně lidí. V roce 2007 při nehodách přišlo o život 63 lidi, loni o třináct méně.
Kriminalistům se velmi dobře daří objasňovat
mravnostní trestnou činnost. Pro příklad uvádíme velmi závažný případ, který vyřešili vsetínští
kriminalisté. Šlo o pohlavní zneužívání nezletilé dívky jednačtyřicetiletým mužem. Obviněný
muž od roku 2006 do září 2008 v přesně nezjištěném počtu udržoval pohlavní styk s dívkou,
osahával ji a nabádal, aby ho sexuálně uspokojovala, čemuž tato dívka byla nucena vyhovět.
O kontaktu mezi obviněným a nezletilou věděla její matka, která k schůzkám dávala souhlas,
měla z toho finanční prospěch a věděla také
o tom, že mezi obviněným a nezletilou dochází k pohlavnímu styku. Obviněná žena byla v tíživé finanční situaci a takto získané peníze byly
pro ni hlavním zdrojem příjmu.
ve spolupráci s IZS připravil Ing. Robert Pekaj,
odbor kanceláře hejtmana
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ROZHOVOR
Miroslav Černý
▪▪ narozen 26. března 1965 ve Zlíně

▪▪ manželka Jana, děti Kateřina, Štěpán,
Ondřej, Mikuláš a Janička
▪▪ po vystudování VŠ se už dvacet let
věnuje pedagogické činnosti
▪▪ ilustrátor, autor většího počtu výtvarných i odborných výstav a několika
popularizačních publikací
▪▪ jako instrumentalista působil ve více
souborech, získal národní Portu, od
80. let se pohyboval v prostředí hudebního undergroundu
▪▪ složil hudbu k asi desítce divadelních
představení a několika krátkým filmům
▪▪ v roce 2000 založil občanské sdružení
na ochranu krajiny

Pedagog Miroslav Černý.  foto: Ivo Hercík

▪▪ zabývá se archeologií a stavbou historických hudebních nástrojů

Miroslav Černý: Přetrháváme tradice, budujeme závislost
Povoláním jste učitel na zlínském gymnáziu. Kromě této činnosti ale také skládáte
hudbu, malujete, píšete knihy, věnujete se
archeologii. Můžete si ale sám pro sebe vybrat ze svých profesí jednu, která vás naplňuje více než ostatní?
Možná vás překvapím, ale já pociťuji naplnění, když jsem se svými dětmi. Tam neváhám,
jestli to má smysl. Byl bych rád, kdyby si všimly, že tatínka nejvíc baví to, co zrovna dělá.
V současné době komponujete hudbu k inscenaci Rok na vsi, kterou ve zlínském divadle připravuje J. A. Pitínský. Jaké to je skládat hudbu pro něco tak živého, jako je divadelní hra?
Je v tom láska a smrt, radost, vášeň, bolest, nenávist, odpuštění, prosba, štěstí, hrůza, touha a
noty. Ty ostatní věci jsou jakoby za sklem.

Před rokem jste vydal knihu Pod zlínským
rynkem, v níž se zabýváte předbaťovským
Zlínem. Je to podle vás velká chyba, že se na
tuto vzdálenější minulost krajského města
dnes zapomíná?
Ono se nezapomíná jen na „vzdálenější minulost krajského města“, ale zapomíná se vůbec. Ještě před sto lety byli lidé ve svých společenstvech docela soběstační. Věděli, jak na to.
Osvědčené tradice se ovšem přetrhly, to se mi
zdá nebezpečné, protože budujeme závislost.
No a kdo nevidí jednoduchou krásu starobylých
předmětů, je baran.
Spousta lidí tvrdí, že dnešní mládež je nevychovaná, hrubá, zaměřená jen na materiální
hodnoty. Jak se na takovéto kategorizování
díváte vy, pedagog? Skutečně se máme obávat, co z dnešních dětí vyroste?

Ano, jsou nevychované, hrubé, rok od roku horší a skutečně se obávám, jak to bude dál. Všichni
to cítí a jen strach brání celé společnosti to přiznat. Padlo by to na naši hlavu a na hlavy našich
otců. Ten čistý potenciál dítěte je tvarován neodzkoušenými a stále rychleji se proměňujícími
modely s důrazem na hmotu.
Již delší dobu žijete v Provodově, které je
mimo jiné poutním místem. Jaký máte k tomuto místu vztah?
Znáte tu píseň Kde domov můj? Tolikrát jsme
při ní slzeli pýchou nad výkony reprezentantů!
Ale prosím vás, přemýšlel jste někdy, kde šumí
bory a jaký se tady skví jara květ? A zemský ráj?
To je asi nějaká abstrakce? Nemělo tam být Kauf
– Land – Země nákupů? Až na Provodově jsem
si uvědomil obsah již zastaralého slova domov.
Je to životadárná síla. Stále za to děkuji.  (mij)

INZERCE
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KULTURA

Lidová stavba roku ve Zlínském kraji
Zlínský kraj – Lidová stavba roku za příkladnou
obnovu lidové architektury ve Zlínském kraji
jako významný přínos pro zachování kulturního dědictví je název originálního projektu, který
měl ve Zlínském kraji premiéru v loňském roce.
Uznání v krajem vyhlášeném projektu získala
obnova vinohradnické stavby ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora, která
patří Věroslavu Orlovskému. Snaha stavebníků,
ochotných přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství na území regionu,
by měla být oceněna i v letošním roce.
Jde především o to přimět občany, aby s citem
přistupovali k úpravám těchto objektů, které
jsou ukázkou neobyčejné řemeslné zručnosti
a výtvarného smyslu svých tvůrců a jejich přirozeného citu, s nímž dokázali začlenit svá obydlí i hospodářské stavby do obrazu dnešní vesnice a spoluvytvářet tak ráz krajiny. Většina dosud více či méně zachovalých venkovských památek je bezprostředně ohrožena zánikem a je
jen otázkou času, kdy dojde k jejich úplné likvidaci. Je tak třeba přihlížet k záchraně těchto objektů prioritně. Zejména péče o památky lidového stavitelství vyžaduje citlivé stavební přístupy a znalost tradičního řemesla s ohledem
na zachované konstrukce a materiály. Součástí
pravidel projektu Lidová stavba je také finanční
odměna, která by měla být jak motivační pobíd-

V soláňské Zvonici vystavuje fotograf Kosek
Soláň – Informační centrum na Soláni (zachycuje jej
fotografie na titulní stránce tohoto vydání Okna do kraje) zve
všechny příznivce fotografie na výstavu zlínského fotografa
Pavla Koska. Výstava, která měla vernisáž 31. ledna, bude
v galerii na Soláni k vidění do 19. března.
František Segrado bude zpívat ve státní opeře
Vsetín – Valašský zpěvák a výtvarník František Segrado bude
v nejbližších měsících vystupovat ve Státní opeře v Praze.
Získal totiž angažmá v nové hře Michala Horáčka a Petra
Hapky nazvané Kudykam. Segrado si tak zahraje a zazpívá
po boku i takových osobností jako je Ljuba Skořepová, Vojtěch
Dyk či Lucie Bílá. Segrado byl obsazen do jedné z výraznějších
vedlejších rolí. „Bude to pro mě nezvyk, nikdy jsem nezpíval
v sále, který má více než jeden balkon,“ komentoval své
angažmá František Segrado. Jako jediný přitom nebude mít
alternaci, jelikož je podle slov Michala Horáčka jedinečný.

Hospodářská stavba v Hřivínově Újezdu.  foto: archiv

kou, tak i možností uhradit vlastníkům některé
náklady spojené se stavebními pracemi. Návrh
na uznání může podát vlastník nebo jiná fyzická
či právnická osoba, a to na základě pravidel zveřejněných na webu Zlínského kraje. Bližší informace poskytne také odbor kultury a památkové péče. Návrh musí být poslán na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, nebo
podán na podatelně sídla kraje. Uzávěrka je 30.
dubna. 
Jana Spathová

Holešovský zámek se otvírá veřejnosti
Holešov – Velký zájem projevili první únorovou
neděli obyvatelé Holešova o prohlídku opraveného zámku. Přicházeli po dřevěném chodníku
a lávce přes zámecký příkop, zadním vchodem
až do podloubí nádvoří. V prvním patře si mohli
prohlédnout sály, chodby a další opravené části. Příslušníci mladší generace viděli tuto dominantu města uvnitř většinou poprvé.
Chátrající zámek koupil Holešov v roce 2005.
Od zahájení rekonstrukce uběhly pouhé dva
roky. „Nejdůležitější bylo zabezpečit finance.

Měli jsme štěstí, především to ale byla otázka
osobního nasazení konkrétních lidí,“ řekl starosta Zdeněk Janalík. Stát poskytl na opravu asi 65
milionů korun a letos radnice očekává dalších
50 milionů; 70 milionů korun investuje město.
Při rekonstrukci stavbaři repasovali většinu
oken a část jich zcela vyměnili. Pro rozvody
vzduchotechniky a topení posloužily kromě jiného rozšířené sopouchy vedoucí od bývalých
kamen. Připravuje se výstavba výtahu, který
bude sloužit imobilním občanům. 
(vc)

Pavel Hejcman se v nové knize dívá zpět
Bystřice pod Hostýnem – Nejnovějším titulem vydaným v Edici Zpravodaje města Bystřice pod
Hostýnem je zatím poslední prozaické dílo Pavla Hejcmana Stébla ve vichřici. Čtenáře, který
tohoto autora zná (Roxelanin meč – 1959, Cesty knížecí – 1960, Zlatý solid – 1964, Moravská
válka – 1969 a moho dalších), jistě překvapí, že
tentokrát nejde o román historický ani detektivní. Autor po letech vystupuje ze stínu a stává
se sám hlavním hrdinou svého příběhu, opustil
románový žánr a rozhodl se vytvořit vzpomínkový proud, textovou koláž. Kniha je sestavena
z chronologicky řazených životních epizod, jež
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KULTURNÍ STŘÍPKY

se v nepravidelných intervalech prolínají s texty
dříve napsaných povídek. Spisovatel bere čtenáře s sebou na cestu 20. stoletím.
Charakteristická pro autorův styl je úspornost
a básnivost výrazu ve spojení s živým dramatickým dialogem. Sympatická je i plachost, s níž
hovoří o věcech příliš osobních, stejně jako filosofický nadhled, s nímž zachycuje zmítání jediného lidského života podobného stéblu trávy ve vichřici velkých dějin. Knížku můžete získat v bystřickém informačním centru a knihkupectví, ve zlínském knihkupectví Archa a brzy
i v ostatních knihkupectvích v regionu.  (red)

ZUŠ Zlín – Jižní svahy slaví dvacáté narozeniny
Zlín – Počátky školy se pojí s datem 1. září 1986, kdy
byla na Jižních svazích otevřena pobočka Lidové školy
umění Gottwaldov. O dva roky později se z pobočky stala
samostatná Lidová škola umění Jižní svahy, jejímž ředitelem
se stal pan Vladimír Sulovský. Ze skromných začátků malé
pobočky se dvacetiletým vývojem podařilo vybudovat
krásnou, fungující školu, která se stala důležitým kulturním
střediskem na Jižních svazích ve Zlíně. Výroční koncert
k 20. výročí založení školy se bude konat 25. března v sále
Alternativy (Kolektivní dům) ve Zlíně od 18:00. Letošní rok
je pro ZUŠ přelomovým rokem, ale bohužel zároveň rokem
tragického úmrtí prvního ředitele. „Byl duší školy, tvůrcem
atmosféry i iniciátorem pracovního nasazení všech učitelů.
Po celou dosavadní historii školy se podílel na všem, co se
ve škole událo, a také se ještě zúčastnil počátečních příprav
na oslavu tohoto výročí. Bohužel v závěru roku 2008 tragicky
zahynul a nám nezbývá, než mu za jeho práci a všechny jeho
zásluhy o rozvoj školy poděkovat a věnovat toto výročí právě
jeho památce,“ uvedla zástupkyně ředitele Michaela Češková.
Slovník nespisovné valaštiny je v prodeji
Valašské Meziříčí – Slovník nespisovného jazyka valašského
se znovu objevil na pultech knihkupectví. Tentokrát nejde
o nové, v pořadí čtvrté vydání, po kterém knihkupci volají,
nýbrž o dotisk třetí edice. Kromě slovníkové valašsko-české
části jsou v ní obsažena četná valašská pořekadla a přísloví
a závěrečná vyčerpávající pasáž mapující všechna valašská
strašidla a duchy. Úvodní vydání Slovníku nespisovného
jazyka valašského vyšlo v roce 1996. Stejně jako u dvou
následujících byl náklad rychle rozebrán. Nynější dotisk je
k dostání ve valašskomeziříčských knihkupectvích, Galerii
Sýpka a v muzeu v zámku Kinských.
Divadelní přehlídka Valašské Křoví 2009
Slavičín – Další ročník divadelní přehlídky ochodtníků
nazvané Valašské Křoví 2009 se uskuteční ve dnech 5. až 8.
března ve Slavičíně. Pořádá ji slavičínský soubor SemTamFór.
Slavnostní zahájení přehlídky se uskuteční 5. března v 16:00
ve slavičínské sokolovně, kdy SemTamFór ve své symbolické
sedmé sezóně pokřtí nové logo a představí nové webové
stránky souboru www.semtamfor.cz. Kromě tří domácích
inscenací divadla SemTamFór se na festivalu představí
tyto soubory: z Prahy DS Tyjátr Hrobeso, z Brna Divadlo
v karanténě, Divadlo Point Prostějov, DS MRSŤA PRSŤA
Kouřim, Kroužek divadelních ochotníků Hvozdná a jako host
přehlídky vystoupí s pohádkou pro děti Divadlo DUHA Polná
a také uvidíte pokus o cirkusové představení CIAO CORNUTO.
Pro mladé diváky jsou připraveny pohádky Červená Karkulka
a Perniková Chaloupka. Návštěvníci festivalu budou mít
možnost o daných inscenacích mluvit s odbornou porotou
v čele s režisérem a uměleckým šéfem Divadla A. Dvořáka.
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TIP NA VÝLET
FARNÍ KOSTEL V HOLEŠOVĚ

▪▪ první zmínka o kostelu
pochází z roku 1322
▪▪ dnešní podoba je
z přelomu 17. a 18.
století
▪▪ nejcennější součástí
kostela je Černá kaple,
která slouží jako hrobka
rodů Rottalů a Vrbnů

Holešovský farní kostel s Černou
kaplí patří k vzácným památkám
nejen města, nýbrž i celé Moravy. Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Holešově stojí na náměstí dr. Edvarda Beneše. Na jeho
místě je doložený gotický kostelík
se hřbitovem listinou z roku 1322.
Dnešní podoba kostela je dílem
italského architekta Filiberta Lucheseho a je
datována na přelom 17. a 18. století. Jde o trojlodní barokní stavbu s jednou věží ve frontě,
hlavní loď je vyšší než obě boční. Vnitřní výzdobu provedl převážně sochař a štukatér
Jan Jiří Schauberger, jeden z nejlepších moravských sochařů své doby. Součástí kostela je
přistavěná Černá kaple, dokončená roku 1748,
sloužící jako hrobka rodin Rottalů a Vrbnů.
Kapli proslavila výzdoba Gottfrieda Fritsche.

KOSTEL SV. PANNY MARIE SNĚŽNÉ VE V. KARLOVICÍCH

▪▪ kostel postavil František
hrabě ze Žerotína v roce
1754
▪▪ stavba je sroubena ze
dřeva
▪▪ nad středem kostela se
vyjímá barokní věžička

Kostel ve Velkých Karlovicích byl
postaven v roce 1754 Františkem
hrabětem ze Žerotína. na půdorysu kříže a má složitou konstrukci
obvodových stěn. Římskokatolický kostel má půdorys kříže, stavba je sroubena ze dřeva, a proto
byla ramena kříže zakončena diagonálně. Ve stavbě je 24 úhlů. Celá
linie střech je vedena v jedné přímce. Nad středem kostela je barokní věžička. Interiéry kostela byly původně bez nátěru, jak stěny, tak lavice. Před rokem 1900 byl celý vymalován bílou
olejovou barvou. V roce 1928 byl nátěr upraven tak, jak je možné jej vidět nyní. Se stavbou
kostela se pojí pověst, že vršky stromů, ze kterých byl kostel původně postaven, použil jakýsi Drozd pro postavení stodoly. A tak vzniklo
rčení, že vrch kostela je na Drozdově stodole.

FRANTIŠKÁNSKÝ KLÁŠTER V UHERSKÉM HRADIŠTI

▪▪ klášter byl založen
v roce 1490 správcem
biskupského olomouctví
▪▪ nejvýznamější místností
je refektář s vrcholnou
barokní výzdobou
▪▪ na jeho nádvoří se
nachází nejstarší studna
v Uherském Hradišti

Františkánský klášter byl založen
v roce 1490 Janem Filipcem, biskupem varadínským a správcem olomouckého biskupství. Svou barokní podobu získal přestavbou v letech 1653 - 1657 a druhou v roce
1757. Nejvýznamnější místností
kláštera je refektář. Jeho výzdoba
je vrcholná barokní práce s patrnými vlivy italské ilusionistické malby. Součástí
areálu kláštera je kostel Zvěstování Panny Marie. Po levé straně vchodu do kláštera se nacházela v letech 1716 -1876 kaple sv. Rozálie, jejíž
zakládací deska je nyní vložena do paty klášterní věže. Po pravé straně kostelní budovy je
umístěna socha sv. Jana Nepomuckého. Z dalších pamětihodností souvisejících s klášterem
je možné jmenovat studnu v nádvoří kláštera,
která je nejstarší v Uherském Hradišti.

KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V TEČOVICÍCH

▪▪ tečovický kostel je
považován za jednu
z nejstarších památek
ve Zlínském kraji
▪▪ jeho půdorys odpovídá
stavbám vzniklým
ve 13. století
▪▪ stavba ukrývá tři
oltáře a obraz P. Marie
Milostné z období
baroka

Drobný kostel sv. Jakuba Většího
v Tečovicích je považován za jednu z nejhodnotnějších a nejstarších sakrálních památek ve Zlínském kraji. Kostel vznikl ve dvou
stavebních fázích. Půdorys odpovídá poslední třetině 13. století, zatímco vstupní portál náleží k období po roce 1350. V interiéru se
dochovaly gotické nástěnné malby. Kostelík je
východně orientován, tvoří jej loď a sakristie.
Je také obklopen hřbitůvkem, jak tomu bývalo za starých časů u většiny sakrálních staveb.
Kostel má jedno patro a je bez sklepení. Stavba se může pochlubit třemi oltáři. Na stranách
jsou oltáře sv. Anny z 19. století a novější oltář
P. Marie. Hlavní oltář je pak datován do 17. století. V kostele nalezneme také hodnotný obraz
P. Marie Milostné z období baroka.

INZERCE
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SPORT

Školy nabízejí také sportovní přípravu
Zlín – Ve Zlínském kraji mají děti a mládež vytvořenu možnost skloubit studium se sportovní přípravou. Rozšířenou výuku tělesné výchovy totiž nabízí celkem 13 základních škol, které pokrývají takřka celý region – fungují ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Vsetíně, Bojkovicích, Zubří, Rožnově pod Radhoštěm, Holešově a v Brumově-Bylnici. V intenzivní sportovní přípravě pak mohou zájemci pokračovat i při dalším vzdělávání. Například Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín nabízí hned dva studijní obory se zaměřením na sportovní přípravu a tělesnou výchovu.
Špičkové sportovní kluby z regionu si systém
přípravy budoucích účastníků nejvyšších sou-

těží pochvalují. Celou řadou hráčů, kteří prošli specializovaným systémem základních či
středních škol, se může prezentovat například
volejbalový klub Fatra Zlín, který je v kategorii
mužů účastníkem extraligy. „Systém se osvědčuje. Například v současném výběru kadetů je
z dvanácti hráčů osm, kteří zmiňovaným systémem prošli,“ potvrdil trenér kadetů a juniorů Lubomír Jakubíček.
Produkty sportovního systému se hemží i sestava mužů Fatry. „Teď jsou v ní Čechmánek,
Krba a Skyba,” vyjmenoval Jakubíček. Nastavený systém si pochvaluje i klub házenkářek ze
Zlína, v jehož řadách nastupuje hned několik
absolventek škol s rozšířenou výukou tělesné
výchovy a sportu. 
(zd)

Obnova sportovišť

Novotný splnil limit

Vsetín – Vsetínská radnice chce zlepšit zázemí
sportovišť. Investovat bude například do hokejového stadionu či areálu fotbalistů na Tyršově ulici. „Zatímco loni jsme měli pro oblast
sportu vyčleněno 22 milionů korun, letos je
to přes 82 milionů,“ uvedla starostka Květoslava Othová. Koncepci rozvoje sportu si Vsetín nechal zpracovat od Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.
„Z koncepce vyplynulo, že Vsetínští v porovnání s celorepublikovým průměrem sportují
více. K nějakému druhu pohybové činnosti se
hlásí téměř padesát procent obyvatel,“ řekla
Pavla Stachová ze vsetínské radnice.
(zd)

Otrokovice – Ozdobou mezinárodního atletického halového mítinku Obaly Morava v Otrokovicích byl výkon dálkaře Romana Novotného.
Kroměřížský závodník dolétl do vzdálenosti 796
centimetrů a zajistil si tak účast na halovém mistrovství Evropy v italském Turíně. „Byl jsem nevyladěný a nevyskákaný, takže jsem se docela
divil, když mi to hned v první sérii takhle ulétlo,“ přiznal třiadvacetiletý atlet, který skončil na
olympiádě v Pekingu osmý. Z atraktivních jmen
se v Otrokovicích představili kromě Novotného
i další reprezentanti, vicebojařka Denisa Ščerbová – Rosolová nebo Remígius Machura mladší,
jehož disciplínou je vrh koulí do dálky. 
(zd)

Valach Chytka se na Dakaru neztratil

Chytka (vlevo) v cíli Dakaru.  foto: archiv V. Chytky

Vsetín – Do historie letošní rally Dakar, která
se jela v Argentině a v Chile, se výrazným písmem zapsal také čtyřiadvacetiletý Viktor Chytka ze Vsetína. Se svým partnerem Jiřím Janečkem obsadili 52 místo, v kategorii nováčků byli
dokonce pátí! Podle něj byla rally náročná od
samého začátku. „Hned desátou ostrou zatáčku jsme proletěli ve stotřicetikilometrové rychlosti, protože nebyla v itineráři. Naštěstí to ale
dopadlo dobře,“ uvedl Chytka. První větší problém pak přišel hned ve druhé etapě. „V písko-
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vých kolejích se nám podařilo předjet asi dvacet
aut, přitom se nám ale zasypala spojka pískem
a na patnáctém kilometru odešla úplně. Tehdy
to poprvé vypadalo, že jsme skončili. Nakonec
se nám podařilo zařadit trojku a na ní jsme ujeli zbývajících 240 kilometrů,“ vzpomínal jezdec.
Nejtěžší ze všech byla podle něj čtvrtá etapa,
která končila třicetikilometrovým přejezdem
dunami. „Když jsme k nim přijeli, bylo tam zahrabaných asi padesát aut a do toho začalo pršet. Po páté hodině se navíc rychle setmělo, takže jsme jeli prakticky poslepu. Těch třicet kilometrů jsme jeli skoro šest hodin. A když jsme se
dostali na slušnou cestu, došla nám nafta. Nejhorší ale na tom všem bylo, že jsme se teprve
po příjezdu dověděli, že organizátoři tu pískovou část etapy zrušili,“ přiznal Vsetíňan.
Chytka přiznává, že Dakar znamená splněný
sen. „Věděli jsme, že to bude fyzicky i psychicky
náročné, ale až tam jsme přišli na to, že když už
si opravdu myslíš, že nemůžeš, najde se v tobě
ještě hodně síly jít dál,“ řekl a přiznal, že si tuto
zkušenost chce určitě zopakovat. 
(es, mij)

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
Úspěch handicapovaných sportovců
Zlínský kraj – Dva zástupce měl Zlínský kraj na Světových zimních hrách Speciálních olympiád, které se uskutečnily v únoru
v americkém státě Idaho. Ve výpravě českých sportovců s mentálním postižením byla Alena Mařicová z SK Jakub Uherský Brod
a také Miroslav Matulík z SK Berani Naděje Zlín. Oba sportovci nastupovali v běžkařských disciplínách a dařilo se jim. Například na trati 500 metrů vybojovali oba shodně stříbrnou medaili. Alena Mařicová pak ještě přidala bronz z dvojnásobné trati.
Celosvětové hnutí Speciálních olympiád nabízí lidem s mentálním postižením možnost celoročního sportovního vyžití.
Sedící medvědi bez play off
Zlín – Sledge hokejisté Sedící
Medvědi Zlín se poprvé v historii klubu neprobojovali do play
off ligy. V dlouhodobé části skončili na páté, první nepostupové
příčce. „V průběhu celé sezony se
nám nedařilo proměňovat šance. Nečekané volno vyplníme přípravnými zápasy,“ řekl vedoucí družstva Petr Julina.
Valašská rally odstartuje šampionát
Valašské Meziříčí – Populární Cetelem Valašská rally 2009 se letos uskuteční ve dnech 27. až 28. března. Pořadatelé z AutoMotoKlubu Rally Sport – Vsetín připravili pro posádky přibližně 170
kilometrů rychlostních zkoušek v okolí Valašského Meziříčí. Valašská rally, která se opět jede jako Memoriál Jiřího Sedláře, je
úvodním podnikem sedmidílného seriálu Mediasport Mezinárodního mistrovství České republiky v rally 2009.
Slovácko uspělo v zimní lize
Uherské Hradiště – Fotbalisté 1. FC Slovácko skončili čtvrtí v zimní Tipsport lize. V souboji o třetí místo prohráli v Praze
s Viktorií Žižkov 1:4. Za čtvrtou příčku v turnaji obdrželi prémii
30 tisíc korun.
Házenkářkám z regionu se daří
Zubří/Bystřice pod Hostýnem – Házenkáři Zubří i Bystřice pod
Hostýnem postoupili do čtvrtfinále Českého poháru. Zubří přešlo v osmifinále přes Hustopeče po výsledku 41:26 a jeho dalším
soupeřem bude Plzeň. Bystřice porazila druholigovou Slavii Praha 36:27 a v další fázi soutěže narazí na Karvinou. Čtvrtfinále je
na programu 25. března.
Turnaj kuželkářů ovládli Divílkovi
Otrokovice – Vítězi osmého ročníku kuželkářského turnaje o Pohár města Otrokovice se stali manželé Michal a Barbora Divílkovi. Akce se zúčastnilo 28 mužů a žen.
Plavci jsou v semifinále
Zlín – Plavecké týmy mužů i žen SK Zlín bez problémů postoupily do semifinále mistrovství republiky družstev. Postup si zajistily vítězstvím v domácím bazénu. Semifinále se uskuteční v půlce dubna opět ve Zlíně.

VÝZVA
Zlínský kraj – Pořádáte nekomerční sportovní akci pro veřejnost ve Zlínském kraji? Připravujete nábor do vašich
sportovních klubů či oddílů pro jakoukoliv věkovou skupinu? To vše může být zveřejněno v magazínu Okno do kraje. Stačí zaslat na mailovou adresu redakce (redakce@oknodokraje.cz) stručný text s charakteristikou připravované
akce a údaji o místě a času konání a s kontaktem na pořadatele. Příspěvky, které splní všechna kritéria, budou postupně zařazovány do připravované rubriky na sportovní
stránce magazínu Okno do kraje.
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POZVÁNKA NA AKCE
Kroměřížsko
▪▪ Holešov 7. 3.
Divadelní ples ve stylu Baroka
příchozí v dobovém kostýmu získají odměnu; živá hudba, občerstvení, bohatá tombola, pestrý
program
www.holesov.cz
▪▪ Kroměříž 18. 3.
Ondřej Havelka a Melody Makers
koncert oblíbeného bandu, který
se vystupuje s interpretací populární hudby období raného a vrcholného swingu od počátku let
třicátých až k raným letům čtyřicátým; začátek v 19:00 v Domě
kultury
www.dk-kromeriz.cz
▪▪ Bystřice pod Hostýnem 28. 3.
Na rynku v Bystřici
křest CD ve Společenském domě
Sušil (začátek v 19:30)
www.mubph.cz

Uherskohradišťsko
▪▪ Staré Město 1. 3.
Karneval pro nejmenší
karneval pro malé děti od 1 do 4
let ve Středisku volného času
Klubko
www.klubkosm.cz
▪▪ Uherské Hradiště 21. 3.
O putovní pohár
plavecké závody dětí z dětských domovů v krytém bazéně
v Uherském Hradišti
www.dduh.er.cz
▪▪ Archeoskanzen Modrá 22. 3.
Vítání jara
uctění matky přírody a pookřátí
po dlouhé zimě
www.archeoskanzen.cz

▪▪ Buchlovice 27. 2. – 27. 3.
Bývaly finanční krize
výstava v buchlovickém Muzeu Podhradí k únorovému výročí vzniku československé měny
v letech 1919, 1945 a 1953
www.buchlovice.cz

Zlínsko

▪▪ Uherské Hradiště 29. 3.
Zazpívej slavíčku
soutěž dětských zpěváků lidových písní v uherskohradišťském
Klubu kultury
www.kkuh.cz

▪▪ Pozlovice 6. – 7. 3.
5. Košt slivovice
přehlídka a degustace slivovice
z Luhačovského Zálesí, tradiční
soutěž o nejlepší slivovici regionu
www.pozlovice.cz

▪▪ Staré Město 29. 3.
Vynášení Mařeny
vynášení jarní figuríny smrti, obřad navazuje na dávnou Valašskou tradici
www.stminfo.uh.cz
▪▪ Uherský Brod 31. 3 – 1. 4.
Kraslice 2009
výstava malovaných velikonočních vajíček
www.mjakub.cz

Vsetínsko
▪▪ Valašské Meziříčí 13. – 14. 3.
Krajská přehlídka netradičních
divadel MJF 2009
setkání divadel v zámku Žerotínů
ve Valašském Meziříčí
www.kzvalmez.cz
▪▪ Valašské Meziříčí 27. – 28. 3.
28. ročník valašské rallye 2009
mezinárodního mistrovství České republiky v rallye
www.valasskarally.com
▪▪ Karolinka 27. – 29. 3.
Krajská postupová přehlídka
amaterských divadel
5.ročník divadelní přehlídky
ve Valašském národním divadle
Karolinka
www.karolinka.cz

▪▪ Slavičín 5. – 8. 3.
Valašské křoví
5. ročník divadelního festivalu
ve slavičínské sokolovně
www.slavicin.cz

▪▪ Otrokovice 6. 2. – 5. 3.
II. Otrokovický fotosalón
souborná výstava fotografií k šedesátému výročí založení Fotoklubu Beseda Otrokovice
www.besedaotrokovice.cz
▪▪ Velké kino ve Zlíně 7. 3.
Madam Butterfly
přenos opery skladatele Giacoma Pucciniho z newyorské Metropolitní opery
www.velkekino.cz
▪▪ Otrokovice 10. 3.
Eva a Vašek
koncert oblíbené pěvecké dvojice v otrokovické Besedě, začátek v 18:00
www.besedaotrokovice.cz
▪▪ Zlín 12. 2. – 3. 5.
Jak se rodí večerníčky
výstava animovaných filmů a večerníčků pro děti, která je určena
i dospělým; návštěvníci se v Muzeu jihovýchodní Moravy setkají se spoustou známých postaviček z večerníčků i filmů pro děti
a mládež
www.mjm.cz
▪▪ Zlín 22. 3.
Dětský karneval v divadle
tradiční karneval pro nejmenší
v Městském divadle Zlín
www.divadlo.zlin.cz

Baťův mrakodrap
▪▪ Hong Kong a jeho kořeny
Do 10.3. 3. etáž (do 22:00)
Výstava fotografií Františka Evžena Kunsta, člena volného výtvarného sdružení Valašský názor, na kterých zachytil trochu
jiný pohled na krajinu exotického velkoměsta.
▪▪ Andromeda 2008
11. 3. – 31. 3. 3. etáž (do 22:00)
Členové brumovsko-bylnické fotoskupiny Andromeda Milan Červenka, Antonín Kostka,
Jiří Kozubík, Milan Žaludek a Jindřich Nejedlý představují své
černobílé i barevné fotografie,
jejichž hlavními tématy jsou krajina, lidé a lidová architektura.
▪▪ Projekt Comenius
17. 3. – 16. 4. 2. etáž (do 22:00)
Výstava představující díla vzniklá v rámci mezinárodního projektu Comenius, kterého se vedle ZŠ Vizovice, která tuto výstavu
připravila, účastní i základní školy z Lotyšska, Řecka a Turecka.
K vidění budou práce, které žáci
zúčastněných škol vytvořili coby
prezentaci své vlasti.
▪▪ Expozice 21
2. etáž (do 22:00)
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu
▪▪ Expozice v 8. etáži
(v pracovní dny 7:00 – 17:00)
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu
o vedoucích pracovnících firmy
ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje také o satelitních městech baťovského impéria.
Uvedený program je volně přístupný.

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

inzerce

Kvalitní služby k lientům

Nové pásmo

úročení vkladů do 1,2 milionu Kč

- nové
n
pásmo úročení vkladů do 1,2 milionu Kč
o
odpovídající
nové výši pojištění vkladů
- největší
n
spořitelní družstvo, bilanční suma přes 4 miliardy Kč
- více
v než 6 500 klientů, přes 12 let kvalitních
s
služeb
klientům
- nové
n
sazby – navýšení pro oblíbená pásma
Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.

Výpovědní lhůta (v měsících)

Výše vkladu
(v tisících Kč)

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.

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

Vrcholně kvalitní práce

Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919

www.valentik.cz

bezplatná infolinka

800 678 678

