
Technologický park UTB
Na specializovaných pracovištích Univerzity Tomáše Bati 

ve Zlíně působí vědci z celého světa.
Foto: Ivo Hercík
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exkluzivní
sedací
soupravy
na míru
kůže & látka

bytcentrum v.o.s.
Podzámčí 61, Napajedla

tel.: +420 577 941 012

w w w . b y t c e n t r u m . c o m

AKCE!ihned

k odběru

celokožený 
rohový model 

F I R E N Z E
(260 x 160 cm)

•  včetně samostatného taburetu 
70 x 50 cm

•  v béžovém a hnědém provedení

39.900,- Kč

Horský 
wellness 
hotel TATRA

Horský wellness hotel TATRA, okr. Vsetín
Na Mikulcově 505, 756 06 Velké Karlovice
Tel.: +420 571 444 323 
E-mail: info@hoteltatra.cz

www.hoteltatra.cz

Nejlépe vybavené 

   relaxační centrum v regionu.

Novinka!
Redukčně-detoxikační zábal
s garancí zeštíhlení min. 15 cm
za pouhé 2 hodiny, jinak zábal 
n e p l a t í t e !

ExpoWin dobře radí: „Vyměňte si okna co 
nejdříve, začněte jednat teď hned!“

„BUĎ POZDĚJI A DRAZE, NEBO TEĎ A LEVNĚ!“

www.expowin.cz

CHCETE VYMĚNIT OKNA ZA „PÁR“ 
KORUN NEBO ZCELA ZDARMA?
„POJĎTE S NÁMI ČERPAT DOTACE!“

Vybrané příklady z úspěšně podaných projektů programu ZÚ:
1.  RD OTROKOVICE, okr. Zlín, Vytápěná plocha domu 

181,75m2. Návrh opatření: Výměna oken za EUROOKNA, 1NP 
a 2NP, Uw<1,2. Vyhodnocení: úspora 23,4%. Cena výměny 
oken: 203 405 Kč. DOTACE: 118 138 Kč.(zákazník dostane 
zpět 118 138 Kč a EUROOKNA JSOU, V POROVNÁNÍ S 
PŮVODNÍ CENOU(203 405 Kč),  ZA „PÁR KORUN“! ).
pozn. Dotace je vyplácena zpětně.

2. RD VINARY, okr. Přerov, Vytápěná plocha domu 191,93m2.  
Návrh opatření: Výměna oken a dveří za plastová, 1NP a 
2NP, Uw<1,2. Vyhodnocení: úspora 21,2%. Cena výměny 
oken: 123 450 Kč. DOTACE: 124 755 Kč.(zákazník 
dostane 123 450 Kč a OKNA JSOU ZDARMA!).
pozn. Dotace je vyplácena zpětně.

ZELENÁ
ÚSPORÁM

Zavolejte nám na tel. číslo 775 397 678 
a domluvte si návštěvu technika ZDARMA.

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.: 573 332 657
E-mail: kromeriz@expowin.cz

„Přišel jsem, viděl jsem, vyřídil jsem dotaci.“

„PŘIJĎTE SI 

PRO DOTACE I VY!“

Krásná okna 
plastová i dřevěná, 

pro Váš domov stvořená.



 ▪ Máte hezké snímky koní?
Podařilo se vám pořídit pěknou fotografii 
s  koňmi? Máme možnost přihlásit se do  fo-
tosoutěže, kterou pořádá společnost HYJÉ 
– koně Zlínského kraje. Fotografie s koňskou 
tematikou mohou zájemci přihlásit do 5. dub-
na, a to v pěti kategoriích: kůň a člověk, kůň 
a příroda, kůň a svět práce, kůň a sport a kůň 
a  krásy Zlínského kraje. Z  každé sekce vybe-
rou zástupci společnosti HYJÉ - koně Zlínské-
ho kraje tři nejlepší fotografie. Ty budou ná-
sledně vystaveny od 12. dubna do 30. května 
na  stránkách www.hyje.cz, kde se uskuteční 
také hlasování veřejnosti. Na  absolutního ví-
těze čeká digitální fotoaparát.

 ▪ Partnerství Moštěnka
 Místní akční skupina – Partnerství Moštěnka 
rozhodla o  rozdělení více než 7 milionů ko-
run z  programu Leader pro místní žadatele 

z  regionu. Ve  své již třetí výzvě vybrala 10 
z 16 předložených projektů. Region MAS-PM 
se nachází v samotném středu Moravy a tvo-
ří jej 22 obcí mikroregionu Moštěnka v Olo-
mouckém kraji a  23 obcí mikroregionu Ho-
lešovsko a  okolí ve  Zlínském kraji. Podporu 
získají například projekty na nové víceúčelové 
hřiště v Kostelci u Holešova, na rekonstrukci 
sportovního areálu TJ Prusinovice či na  ob-
novu fary v Rymicích. 

 ▪ Stovky ekologických projektů
Na  268 projektů získalo ve  Zlínském kraji 
v posledních dvou letech dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. Celkový objem 
dotace v  kraji dosáhl téměř 2,8 miliardy ko-
run. Nejvíce projektů bylo podpořeno v okre-
se Uherské Hradiště – 94. Jedním z úspěšných 
žadatelů byla obec Mistřice s  plánem na  za-
teplení své mateřské školy. Na Zlínsku získalo 

podporu 70 projektů. Například Vysoké Pole 
dostalo podporu na vybudování vzdělávacího 
centra pro environmentální výchovu. Na Vse-
tínsku bylo podpořeno 65 projektů, v okrese 
Kroměříž 39 projektů.

 ▪ Více možností pro cykloturisty 
Zlínský kraj chce v  letošní sezoně přilákat 
do  regionu více milovníků cykloturistiky, 
na které čekají tři hlavní novinky. Dokončená 
bude cyklostezka podél Baťova kanálu. Páteř-
ní cyklostezka povede z Kroměříže do Hodo-
nína, celková délka dosahuje 80 kilometrů. 
Její slavnostní otevření se uskuteční 24. dub-
na v 15 hodin u lávky přes Baťův kanál ve Sta-
rém Městě. Druhou novinkou pro cyklisty je 
možnost s průvodcem zdolat na horském kole 
náročný terén valašských kopců. A dokončen 
bude i  v  Česku finančně ojedinělý projekt –
cyklostezka Bečva.

Vážení a milí spoluobčané,

s jarem nám  přibylo slunce a zlepšení nálady 
je patrné z tváří a úsměvů radostně si ulicemi 
a parky vykračujících obyvatel a návštěvníků 
našeho kraje tak oplývajícího kouzlem rozma-
nitosti. Až na menší výjimky z řad turistů, dětí 
nebo studující mládeže však většina obyvatel 
cítí tíhu všudypřítomné světové hospodářské 
krize. Současné předpovědi renomovaných 
světových institucí již otevřeně očekávají 
po  předcházejícím propadu nynější úroveň 
makroekonomiky se všemi dopady do  naše-
ho života i  v  nejbližších dvou letech. Zlínský 
kraj je však jako příhraniční region Východní 
Moravy vůči současným světovým trendům 
ještě citlivější než lze kvantifikovat z  hodno-
cení vývoje celé České republiky.  A  i  když 
mnohé má své historické vývojové souvislos-
ti, můžeme i podstatnou část událostí ovlivnit a také svým přispěním měnit. Rada hospodářské 
a sociální dohody Zlínského kraje vyhodnotila protikrizová opatření akčního plánu přijatá Pra-
covní komisí pro stanovení návrhu opatření Zlínského kraje směřujících ke  zmírnění dopadu 
ekonomické krize za rok 2009 a očekává další práci této skupiny i v roce 2010. Průběžně bude 
hodnoceno ne jen devět protikrizových opatření v oblasti investiční politiky, podpory řemesel 
v odborném školství, naplňování strategické průmyslové zóny v Holešově, činnosti Energetické 
agentury ZK, Regionálního podpůrného zdroje, Kontaktního centra pro východní trhy, Cent-
rály cestovního ruchu Východní Moravy, posílení absorpční kapacity kraje a urychlení čerpání 
prostředků na projekty z ROP NUTS II Střední Morava, ale i nové opatření dle dopracovaného 
koncepčního dokumentu Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje na léta 2010 až 
2012. V tomto dokumentu jsou definovány prioritní úkoly a opatření k realizaci. Po dokončení 
posuzování vlivu koncepce na životní prostředí bude využito práce předních odborníků k pozi-
tivním změnám prostředí, v němž žijeme, pracujeme a toužíme po tom zde dále spokojeně žít. 
Věřím v postupné zvládnutí současné nelehké situace a jako předseda zřízené krajské protikri-
zové ekonomické komise vytvořím optimální rámec k maximálnímu využití tvůrčího potenciálu 
a zkušeností osobností, které v ní pracují. Manažeři významných zaměstnavatelů, představitelé 
vysokého školství, vedení Zlínského kraje, zástupci odborů a úřadu práce hledají nástroje zmír-
ňující dopady krize v našem kraji. Všech čtrnáct členů komise se seriózně a s vážností zabývá 
náměty, jejichž realizace a uvedení do života je prospěšné a pomáhá.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám popřál příjemné prožití svátků jara a užijte si veselé 
Velikonoce.

Ing. Jaroslav Drozd,
náměstek hejtmana 
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 ▪ Frankofonie v sídle kraje
Zlín – Studenti Gymnázia a Jazykové školy s 
právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně pod 
vedením svých učitelů zpracovali v závislosti na 
svých znalostech francouzštiny téma Frankofo-
nie. Někteří se věnovali zeměpisu, přírodě nebo 
volnočasovým aktivitám v zemích, kde se hovo-
ří francouzsky, ti zdatnější se snažili představit 
jednotlivé země nebo zprostředkovat jejich le-
gendy a báje. Museli pracovat s cizojazyčnými 
materiály, vyhledávat informace na internetu 
nebo konzultovat s francouzským učitelem 
R. Guillemenotem. Na dny od 22. do 26. března 
byla v 16. etáži budovy 21 ve Zlíně připravena 
výstava žákovských prací „La Francophonie et 
moi. La Francophonie et toi“. Vystavované prá-
ce jsou výsledkem tohoto celoročního školní-
ho projektu, kterým se učitelé R. Guillemenot, 
V. Holíková a P. Töröková snaží motivovat své 

svěřence k používání francouzštiny nejen v ho-
dinách francouzského jazyka, ale také při výuce 
dějepisu vyučovanou francouzsky.

 ▪ Vsetín plánuje domov pro seniory
Vsetín – Vsetínsko by se mohlo dočkat dalšího 
domova pro seniory.  Projekt, pro který město 
již v minulosti vykoupilo pozemky na Jasence, 
nyní intenzivně připravuje Zlínský kraj ve spolu-
práci se vsetínskou radnicí a odborníky na soci-
ální problematiku. „Nyní vypracováváme v sou-
ladu se střednědobým plánem Zlínského kraje 
investiční záměr. Ten bude předložen se žádostí 
o  dotaci ministerstvu práce a  sociálních věcí,“ 
potvrdila krajská radní pro sociální oblast Táňa 
Nersesjan. Náklady na stavbu jsou odhadovány 
na přibližně 150 milionů korun, dotace by pak 
mohla činit až pětasedmdesát procent. Na Vse-
tínsku by se tak zvýšila kapacita v  domovech 
pro seniory o 90 míst.

 ▪ Centrální dopravní informační systém
Zlínský kraj – Zlínský kraj chce do dvou let zří-
dit komplexní odbavovací řídicí a  informační 
systém veřejné hromadné dopravy. Počítá se 
s  vybudováním centrálního dispečinku a  za-
vedením informačního systému pro cestující 
ve vozidlech a na některých zastávkách. Projekt 
přijde na 116 milionů korun, přičemž až 85 pro-
cent této sumy hejtmanství získá z evropských 
fondů. Zhruba na 50 autobusových zastávkách 
a  nádražích a  v  přibližně 460 autobusech bu-
dou umístěny světelné informační tabule. Ces-
tující na nich získají aktuální informace o návaz-
nosti spojů, případném zpoždění nebo řešení 
mimořádné dopravní situace. Zlínský kraj si 
od  projektu slibuje především zvýšení kultury 
cestování, větší využívání prostředků hromad-
né dopravy, zmírnění zátěže území individuální 
automobilovou dopravou.

Zlínský kraj – Pneumokok může být vyvola-
vatelem respiračních nákaz, zánětu vedlejších 
nosních dutin či zánětu středního ucha. Čas-
to nasedá na  virová onemocnění, kdy jsou 
sliznice dýchacích cest oslabené po  virovém 
infektu. Je jedním z nejčastějších vyvolavate-
lů zápalu plic, který u starších lidí může končit 
i smrtí. Podílí se z velké části jako vyvolávající 
agens na hnisavých zánětech mozkových blan 
u kojenců a starších lidí. 
Tato onemocnění mohou být způsobená ne-
jen pneumokoky, ale i  dalšími druhy bakterií 
či virů. Speciální očkování proti pneumoko-
kovým infekcím brání vzniku onemocnění 
způsobených pouze pneumokoky. Záněty 
středouší virového původu nejsou očková-
ním proti pneumokokům ovlivnitelné, jak se 
často a mylně rodiče nemocných dětí domní-
vají. Cílem očkování je především snížit počet 
úmrtí a následků po těžkých invazivních one-
mocněních, především zánětech mozkových 
blan u  dětí a  seniorů a  pneumonií u  starších 

lidí. Nejvyšší výskyt a  nejzávažnější následky 
pneumokokových onemocnění jsou u malých 
dětí do 5 let věku a pak u starší populace nad 
65 let. Vážné onemocnění se ale může vyskyt-
nout v kterémkoli věku. 
Na trhu s vakcínami v současné době existuje 
několik možností a variant očkování. U dospě-
lých a především u seniorů je výhodná kombi-
nace očkování proti chřipce a proti pneumo-
kokům. Proti pneumokokům očkují pediatři, 
praktičtí lékaři pro dospělé, případně specia-
lizovaná očkovací centra. Očkovat lze kdykoli 
v  průběhu roku, u  malých dětí se očkování 
kombinuje s  ostatními očkovacími látkami 
podle uvážení pediatra. 
Pokud si očkování dětí rozmyslí rodiče včas, je 
hrazeno z  pojištění. Zdarma je i  pro seniory, 
kteří splňují podmínky vyhlášky o  očkování 
(tedy umístěné v  určitých zařízeních). Podle 
věku, typu očkovací látky a nezbytného počtu 
dávek se cena v ostatních případech pohybu-
je od 500 do 5 000 korun.  (ht)

Očkování proti pneumokokovi

Východní Morava – Hlavní plavební sezona 
na  Baťově kanále bude letos o  měsíc delší. 
Důvodem je rozšíření provozu plavebních ko-
mor. V minulých letech byly komory v plném 
provozu jen v  červenci a  srpnu. „Na  základě 
úspěšného jednání se správcem vodního toku 
a po získání potřebných finančních prostřed-
ků  Povodí Moravy se časy manipulace na pla-
vebních komorách prodlouží. 
V měsíci červnu tak budou fungovat ve stej-
ném rozsahu jako v  červenci a  srpnu, tedy 
od úterý až do neděle vždy od 10 do 18 ho-
din,“ uvedl podrobnosti manažer Sdružení 
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a  vodní cesty 
na řece Moravě Jiří Durďák. 
Novinka významně rozšíří možnosti rekreač-
ních plaveb. Nejvíce to ocení provozovatelé 
hausbótů, pro jejichž vícedenní plavby je 
„komorování“ nezbytné. Právě o  hausbóty 
je mezi lidmi stále větší zájem. Připravuje se 
zavedení systému on-line rezervací hausbótů. 
Spuštěn by měl být do začátku sezony.  (vc)

Delší plavební sezona

Zlínský kraj – Český statistický úřad organizuje 
v roce 2010 výběrové šetření o životních pod-
mínkách domácností v České republice. Jeho 
smyslem je získávat dlouhodobě srovnatelné 
údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 
30 evropských zemích a získat data pro výpo-
čet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. 
Šetření probíhá od 20. února do 9. května pro-
střednictvím speciálně vyškolených tazatelů. 
Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, 
které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliš-
tě. Pracovníci zapojení do šetření se prokazují 
průkazem tazatele a příslušným pověřením 
nebo průkazem zaměstnance ČSÚ. 
Ve všech fázích zpracování je zaručena ano-
nymita zjištěných údajů. Šetření se uskuteční 
na území celé České republiky přibližně v 11 
tisících domácností. Ve Zlínském kraji bude 
osloveno 643 domácností ve 49 obcích.  (vc)

Tazatelé zajišťují 
výběrové šetření

Plavební komora u obce Spytihněv.    Foto: Ivo Hercík
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Pane hejtmane, vstupujeme sice do období 
jara, ale rozhodně to nevypadá na nějakou 
pohodu - blíží se parlamentní volby. Jaká by 
podle vás měla být volební kampaň? 
Vím, jaká by měla být, ale žel taková nebude, tj. 
slušná, konstruktivní. Politický soupeř není pře-
ce současně nepřítel. Jednotlivé strany by měly 
zaujmout voliče především konkrétními návr-
hy, jak situaci, do  které se dostala naše země 
a podotýkám, že ne vlastní vinou, řešit.

Strany budou v  následujících měsících vo-
ličům nastiňovat  řešení současné krize, je-
jichž plnění je ale odvislé od výsledků voleb. 
Je v  silách kraje nějak pomoci zvyšující se 
nezaměstnanost řešit? 
Kraj má samozřejmě velmi omezené možnosti, 
ale rozhodně hledáme všechny cesty, jak ne-
zaměstnanost snížit. Snaha je nepřipustit, aby 
hospodářská krize přerostla v krizi sociální. Při 
jednání s řediteli úřadů práce z celého Zlínské-
ho kraje bylo zřejmé, že situace je velmi složi-
tá. Ředitelé ze Vsetína, Uh. Hradiště, Kroměříže 
a  Zlína ale přišli nejen s  neradostnými čísly 
z jednotlivých regionů, ale také s návrhy, které 
mohou pomoci tuto složitou situaci řešit pro-
střednictvím obcí, ale i podnikatelů. Jde zejmé-
na o realizaci projektů financovaných z Evrop-
ského sociálního fondu, kde se v rámci aktivní 
politiky zaměstnanosti předpokládá vytvoření 
přibližně 1200 pracovních míst na veřejně pro-
spěšné práce. Také pro zaměstnavatele mají 
úřady práce připraveny příspěvky na podporu 
zaměstnávání uchazečů o  zaměstnání a  před-
pokládají, že finančně podpoří 1500 pracovních 
míst. Zvýšená pozornost bude věnována zařa-
zování uchazečů o zaměstnání do rekvalifikač-
ních kurzů. Nezaměstnanost ve  Zlínském kraji 
kopíruje ve svém růstu celorepublikovou křiv-
ku, která se sice zmírňuje, ale je ve své historii 
nejvyšší a zřejmě nejde o konečný stav, což je 
velmi vážná situace. Plánovanými či již zaháje-
nými investicemi do  všech oblastí veřejného 
zájmu ve výši 1,3 miliardy korun se proto Zlín-
ský kraj snaží, spolu s  efektivním využitím ev-
ropských peněz, zmírnit dopady krize na svém 
území. Těmito projekty dáváme v regionu práci, 
ale také do budoucna vytváříme nová pracovní 
místa, kterých by mělo být na pět set.

Krize se promítá i do získávání peněž z EU. 
Problém je v  tom, že příjemce musí nejdří-
ve uhradit zhotovené dílo jeho dodavateli 
a  teprve poté mu jsou vyplaceny evropské 
peníze. Tento systém komplikuje řadě měst 
a  obcí situaci, a  tak si na  realizaci projektu 
často musejí sjednávat bankovní úvěry…
Zhoršená hospodářská situace se opravdu do-
tkla i možnosti čerpání financí z Evropské unie. 
V rozpočtech obcí a měst ubylo disponibilních 
zdrojů a banky začaly být při půjčování peněz 
daleko více obezřetnější. Zejména pro malé 
obce a města je tato situace obrovským problé-

mem, proto se okamžitě začalo hledat řešení, 
jak jim pomoci při čerpání peněz z Regionální-
ho operačního programu. 
Výsledkem je vytvoření systému, prostřednic-
tvím kterého nebude muset příjemce evrop-
ské dotace zajišťovat předfinancování projektu 
z vlastních finančních zdrojů, ale bude mít příle-
žitost si u vybrané banky bezplatně zřídit účet, 
na  který pošle pouze svůj finanční podíl spo-
luúčasti na  realizaci projektu. Zbývající částku 
vztahující se k projektu si bankovní dům převe-
de přímo z účtu Regionální rady. Faktury za re-
alizovanou práci bude proplácet přímo banka 
z účtu projektu. Spuštění ostrého provozu sys-
tému je plánováno na květen letošního roku.
Krize se také dotkla již realizovaných projektů, 
kdy podniky nemohou udržet vytvořená pra-
covní místa na základě dotace z projektu. Měly 
by tedy podle podmínek tyto dotační peníze 
vrátit. Musí se najít řešení, jak tomu předejít. To 
by mělo být i jedním z témat na dubnovém jed-
nání hejtmanů s předsedou vlády J. Fischerem.  

V minulých dnech jste podepsal spolu s pre-
zidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví 
ČR memorandum o  spolupráci mezi tímto 
SPS a Zlínským krajem. Co si od této spolu-
práce slibujete?
Musíme se dívat i dopředu při hledání cest, jak 
zlepšit současnou hospodářskou situaci. A k ne-
psaným zákonům patří, že až se začne vzpama-
továvat stavebnictví, je to náznak toho, že krize 
pomalu odeznívá. A proto na tuto dobu musí-
me být připraveni. Jsme prvním krajem, který 
toto memorandum podepsal. Vedla nás k tomu 
především snaha docílit zvýšení počtu absol-
ventů stavebních oborů a odborně je připravit 
pro uplatnění ve stavebních firmách. Je nutné 
zajistit jejich vzdělávání nejen na  co nejvyšší 
teoretické, ale i praktické úrovni, která umožní, 
aby se stali kvalifikovanými odborníky s hlubo-
kými znalostmi oboru, který má budoucnost 
a v našem kraji i dlouholetou tradici. Důležitá je 
proto i role podnikatelů ve stavebnictví. Je nut-
né, aby i oni o své profesi informovali s tím, že 
se používají nové moderní technologie, že tato 
práce je pro bystré lidi. Na tomto jsme i v minu-
losti totiž vždy stavěli, protože naši lidé nebyli 
a nejsou mechaničtí vykonavatelé cizí vůle, ale 
pořád jsou přemýšliví a dobře odborně zdatní. 
Zájem o  stavební obory je však stále menší. 
A proto chceme ukázat, že máme společné cíle, 
jak bychom pro tuto profesi zajistili co nejvíce 
odborníků. Velmi důležité je také oslovení rodi-
čů, kteří rozhodují o osudu svých dětí. Chceme, 
aby věděli, že i ve stavebních profesích se mo-
hou žáci najít a být v životě spokojení.

Pane hejtmane, nezeptat se na  situaci 
ve zdravotnictví by prostě nešlo. O tom, že 
kraj neustoupil Ministerstvu vnitra  ČR a po-
platky ve svých nemocnicích proplácí i nadá-
le, píšeme na jiném místě magazínu…

K poplatkům zopakuji jen to zásadní, že jsou 
protiústavní a  že i  Ústavní soud se většinou 
jednoho hlasu usnesl, že regulační poplat-
ky mohou být použity pouze tam, kde hrozí 
zneužití zdravotní péče. To ještě nikdo nepro-
kázal. Byly zavedeny plošně, nesmyslně, a  to 
hlavně v lékárnách. Placení v nich je stejně ne-
logické, jako kdyby po vás poté, co v obchodě 
zaplatíte zboží, chtěli ještě poplatek za to, že 
jste do obchodu vešli. 
Pokud máte na mysli mediální kampaň zamě-
řenou na Krajskou nemocnici T. Bati, tak bych 
chtěl říct, že zatím nikdo nepředložil relevant-
ní důkaz o  tom, že by byl v  této nemocnici 
porušen zákon. Probíhá šetření i  formou fo-
renzního auditu a s jeho výsledky samozřejmě 
seznámíme veřejnost. Jistěže mně vadí, když 
samo vedení nabídlo provedení výběrového 
řízení na  vedení této nemocnice z  důvodu 
ochrany dobrého jména nemocnice a  uklid-
nění situace, kdy dozorčí rada provádí svá 
šetření, dochází k politizaci situace a k neustá-
lé mediální masáži možná i  v  rámci placené 
politické kampaně vydáváním neobjektivních 
informací, kterými se však nenecháme ve-
hnat do unáhlených řešení. Ač by si to mnozí 
zřejmě přáli, rozhodně nepřipustíme, aby se 
z  KNTB stala nemocnice okresního formátu. 
Kraj potřebuje mít nadstavbová specializova-
ná pracoviště a pro ty má největší předpokla-
dy právě tato nemocnice. Díky přednostovi 
kliniky docentu Číhalíkovi máme schválené 
kardiovaskulární centrum, nemocnice je při-
pravena na  re-audit traumacentra. Musí se 
samozřejmě dořešit problémy založené před-
chozím vedením nemocnice a v oblasti perso-
nální i primariátem kolem pro kraj tolik důle-
žitého Onkologického centra. 
Ale i to se zvládne, protože naši lidé si zaslouží 
špičková pracoviště a také je budou mít. Tím 
neříkám, že bychom rovněž nevytvářeli lepší 
podmínky pro poskytování zdravotní péče 
i  v  ostatních nemocnicích Zlínského kraje. 
Nakonec dosavadní i  připravované investice 
to potvrzují. Zdravotnictví je velmi složitý pro-
blém, a to celorepublikový, a zasloužil by si asi 
samostatnou kapitolu, aby se dalo vše srozu-
mitelně sdělit. (red)

Naší snahou je zabránit sociální krizi
Opatření, kterými se kraj snaží čelit hospodařské krizi, jsou hlavním 
tématem rozhovoru s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem. Snahou 
podle něho je, aby hospodářská krize nepřerostla v krizi sociální.

Stanislav Mišák.    Foto: Petr Zákutný
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Hasičský záchranný sbor
V roce 2009 řešili hasiči v kraji 3 537 událostí, 
meziročně o 328 více. Nejčetnějšími událostmi 
byly technické havárie (1388), dopravní neho-
dy (835) a  požáry (673). Nejvíce událostí bylo 
hlášeno v říjnu a nejméně pak v měsíci březnu 
z celkového počtu událostí. Podle dne v týdnu 
bylo nejvíce událostí hlášených ve čtvrtek a na-
opak nejméně v neděli.
Hasiči při zdolávání mimořádných událostí 
zachránili 859 zraněných osob, bohužel 135 
osobám se život zachránit nepovedlo. Z  bez-
prostředního nebezpečí se podařilo zachránit 
527 osob a 76 osob bylo evakuováno z nebez-
pečných prostor. 
Při záchranných činnostech bylo zraněno 5 
profesionálních hasičů, 8 dobrovolných hasičů 
a  jeden hasič neurčené jednotky. V roce 2009 
bylo ve Zlínském kraji zaznamenáno 673 požá-
rů, při nichž došlo k úmrtí 6 osob a zranění 44. 
Nejvíce požárů se stalo na Zlínsku (226) a nej-
méně v okrese Kroměříž (114). 

Zdravotnická záchranná služba
Posádky ZZS vyjížděly loni k desítkám tisíc pří-
padů. Nejvíce zásahů spadá do  režimu posá-
dek rychlé lékařské pomoci (lékař, zdravotník 
záchranář, řidič záchranář), u  kterých počet 
výjezdů přesahuje ročně hodnotu 22  600. 
Srovnatelné množství zásahů měly rovněž po-
sádky rychlé zdravotnické pomoci (zdravotník 
záchranář, řidič záchranář), a to v počtu zhruba 
20 200. Ve zlínském okrese se kromě posádek 
RLP a RZP pacienti setkávají také s posádkami 
v  systému Rande vous, které si za  minulý rok 
na své konto připsaly téměř 10 000 výjezdů.
Ze statistiky například vyplývá, že ve 444 přípa-
dech vyžadoval kritický stav pacienta zahájení  
kardiopulmonální resuscitace, přes 1100 osob 
bylo ošetřeno se zraněními při dopravních ne-
hodách, 290 osob při pokusu o  sebevraždu, 
na 4 000 pacientů ošetřili zdravotníci po požití 
alkoholu a omamných látek. 

Alarmující je počet tzv. „marných výjezdů“, ne-
boť loni řešila záchranná služba 223 případů, 
kde se prokázalo zneužití linky 155. 

Policie ČR
Policisté ve  Zlínském kraji v  roce 2009 zazna-
menali mírné snížení trestné činnosti. V  roce 
2008 pachatelé spáchali 10 395 trestných činů, 
zatímco v roce 2009 o 351 trestných činů méně, 
tedy 10 044. V oblasti nejzávažnější trestné čin-
nosti v  minulém roce došlo ve  Zlínském kraji 
k  10 vraždám (včetně pokusů). Čtyři spáchali 
pachatelé na  Vsetínsku. Policistům ze služby 
kriminální policie a vyšetřování se všechny pří-
pady podařilo objasnit. Také na Zlínsku došlo 
ke čtyřem vraždám (včetně pokusů), pachate-
lé dvou vražd již byli obviněni, jeden spáchal 
sebevraždu a na čtvrtém případu kriminalisté 

pracují. Motivem většiny těchto nebezpečných 
případů byly osobní problémy a vleklé nesho-
dy. Příznivý stav policisté zaznamenali u trest-
ných činů krádeží vloupáním do bytů, do chat 
a chalup a v počtu krádeží motorových vozidel, 
kde nastal pokles. Snížení zapříčinila i preven-
tivní činnost policistů.
U přestupků statistiky ukazují vzestupnou ten-
denci. Zatímco v  roce 2008 policie evidovala 
66 179 přestupků, v roce 2009 to bylo 71 260. 
Mezi nejvíce zatěžující přestupky patří pře-
stupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu 
na pozemních komunikacích. V roce 2008 jich 
v celém kraji bylo 50 377, v roce 2009 to už je 
54 640 přestupků. Nárůst činí 4 263 přestupků. 

Ve spolupráci s IZS připravil                                                                                                         
Robert Pekaj, odbor Kancelář hejtmana

(kompletní tabulka je na www.oknodokraje.cz)

Integrovaný záchranný systém Zlínského kraje

Činnost složek IZS KM UH VS ZL
Celkem 

kraj

Počet událostí HZS Zlínského kraje 626 698 1086 1127 3537

Počet jednotlivých zásahů hasičů 898 1038 1703 1681 5320

Počet požárů 114 159 174 226 673

Počet zásahů u dopravních nehod 170 158 233 274 835

Počet zásahů u živelních pohrom 9 15 157 31 212

Počet technických havárií 253 282 406 447 1388

Počet zachráněných osob 70 87 193 177 527

Škody způsobené požáry (mil. Kč) 13,2 25,5 20,8 21,5 81,0

Uchráněné hodnoty (mil. Kč) 25,0 48,5 92,1 99,8 265,4

Počet výjezdů ZZS 7495 7762 10250 17329 42836

Počet ošetřených osob celkem 7510 7794 10388 13263 38955

Stavy neslučitelné se životem 155 195 260 278 888

Počet loupeží 33 15 34 25 107

Počet kapesních krádeží 41 64 61 125 291

Počet dopravních nehod 349 526 380 448 1703

Počet úmrtí při dopravních nehodách 14 17 13 5 49

Počet zranění při dopravních nehodách 256 337 253 403 1249

Stejně jako v  loňském roce přináší 
Okno do  kraje souhrnný přehled 
zásahů jednotlivých složek Inte-
grovaného záchranného systému 
Zlínského kraje, z  něhož je patrné, 
jak se v našem regionu v roce 2009 
vyvíjela práce hasičů, zdravotnické 
záchranné služby i policie.Hasiči i zdravotníci loni zasahovali častěji.    Foto: Ivo Mitáček

IZS v roce 2009
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Věda a výzkum nacházejí praktické uplatnění

Tým indické vědkyně  Nabanity Sahy.   Foto:  Roman Verner

Nemocniční sály, podniky chemic-
kého průmyslu i stanoviště vojen-
ských jednotek. Nejen na těchto 
místech se lze setkat s výsledky prá-
ce vědců z Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně. Posláním každé vysoké školy 
je jednak poskytovat vzdělání, jed-
nak rozvíjet výzkumnou a tvůrčí 
činnost. Zatímco základní výzkum 
slouží zejména ke zjišťování nových 
poznatků, aplikovaný výzkum je za-
měřený na konkrétní využití výsled-
ků v praxi.

výzkum v praxi

Hydrogely pomáhají při léčbě popálenin
Klíčovou oblastí, na  niž je zaměřen univerzitní 
výzkum, jsou zdravotnické materiály. V  Centru 
polymerních materiálů Fakulty technologické 
a na univerzitním institutu současně působí ně-
kolik mezinárodních výzkumných týmů. Jeden 
z týmů se pod vedením indické vědkyně Naba-
nity Sahy věnuje zejména výzkumu hydrogelů 
použitelných pro medicínské a veterinární úče-
ly. „Hydrogely jsou polymerní materiály obsa-
hující vodu. Lékaři je považují za vynikající krycí 
materiály pro ošetření pacientů s popáleninami 
nebo jinými povrchovými poraněními kůže,“ 
představuje výzkum Nabanita Saha a pokraču-
je: „Kromě možnosti pojmout velké množství 
vody mají hydrogely další důležité vlastnosti: 
mohou obsahovat substance, které bezpro-
středně tlumí bolest, zabraňují šíření bakterií 
i ztrátě tělních tekutin, umožňují kontrolu dáv-
kování léků a snadno se vyměňují a kryjí rány.“ 

Z odpadů lze vyrobit i bionaftu
Karel Kolomazník, jeden z nejznámějších vědců 
působících na UTB, zaměřuje výzkum na zpra-
cování a další využití odpadů z masného, potra-

vinářského a  kožedělného průmyslu. Tato ob-
last má význam pro ochranu životního prostředí 
i  pro zdraví člověka. „Odpad z  kožedělného 
průmyslu je enormní. Po zpracování jedné tuny 
surové kůže zůstane 250 kg nevyčiněných zbyt-
ků, 200 kg vyčiněných zbytků obsahujících 3 kg 
potenciálně škodlivého chrómu a  50 000 litrů 
vody kontaminované chrómem,“ upozorňuje 
Kolomazník. V minulých dvaceti letech se jeho 
týmu podařilo jednak zajistit opětovné použití 
chrómu, který dříve zůstával v odpadu, jednak 
využít i samotný odpad. „Zaměřujeme se na vy-
užití kožedělného odpadu k přípravě biostimu-
látorů posilujících imunitu rostlin,“ představuje 
další možnosti Kolomazník.
Výzkum týmu fakulty našel praktické využití 
v mnoha zemích. „Speciální technologie, kterou 
jsme vyvinuli ve spolupráci s Technickou univer-
zitou v  Texasu, našla uplatnění při zpracování 
manipulačních odpadů firmy NIKE a byla reali-
zována ve Vietnamu,“ říká Kolomazník. Ve Zlín-
ském kraji spolupracuje tým fakulty s  firmou 
TVD – Technická výroba Slavičín – Rokytnice 
a s otrokovickou firmou TOMA. Nejnovější pro-
jekt, na němž tým pracuje, se týká výroby bio-

nafty z  odpadních tuků a  olejů. Tento projekt 
byl v rámci soutěže vybrán k financování z pro-
středků Evropské unie.

Systém ochrání vojáky v Afghánistánu
Aktuální výzkumný projekt řeší na  Fakultě 
aplikované informatiky tým Vojtěcha Křesál-
ka. Ve  spolupráci s Vojenským opravárenským 
podnikem Šternberk a  dvěma společnostmi 
vyvíjí tým systém pro zabezpečení stanovišť vo-
jenských jednotek působících v  Afghánistánu. 
„Jestliže je armádní stanoviště ostřelováno, je 
podstatné zjistit, odkud střelba přichází. Proto 
vyvíjíme systém, který se skládá ze senzorů roz-
místěných kolem chráněného stanoviště a řídi-
cí jednotky. Senzory zachytí data, z nichž řídicí 
jednotka určí směr palby a místo, odkud je ve-
dena,“ uvádí Křesálek. Velitel stanoviště tak získá 
informace, které mu umožní rychlé a operativní 
nasazení vlastních zbraňových systémů a  jed-
notek. „Systém vyvíjíme tak, aby kromě pozice 
útočníka identifikoval i druh jeho zbraně,“ dopl-
ňuje dále  Křesálek. Laboratorní vzorek systému 
na krátké vzdálenosti již byl vyroben a nyní se 
připravuje funkční vzorek.  Jan Malý
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 ▪ Osobnost roku Zlínského kraje
Zlínský kraj – Osobnost roku 2009 Zlínského 
kraje budeme znát již 12. dubna. Jde o pátý 
ročník stejnojmenné ankety, záštitu převzal 
hejtman MVDr. Stanislav Mišák. Anketu organi-
zuje zlínská Agentura J. Králík, s. r. o. Vyhlášení 
výsledků ankety se uskuteční 12. dubna  2010 
od 19:00 hodin v holešovském zámku. Více in-
formací na www.osobnostroku.cz. 
Abecední seznam nominovaných osobností: 
Bajaja Antonín (publicista, novinář, pedagog), 
Calábek Oldřich (zakl. prvního odd. urologie v 
kraji), Holcman Josef (soudce, spisovatel), Houšť 
Petr (kapelník DH Straňanka), Hřebíčková Petra 
(držitelka ceny Thálie 2009), Charvátová Olga 
(zubařka, obnovení sokolských tradic), Chmela 
Petr (spolumajitel společnoszi Tescoma, s. r. o., 
hudebník), Janečka Tomáš (primář oddělení 
ortopedie KNTB Zlín), Karásek Antonín (ředi-

tel Uherskohradišťské nemocnice, a. s.), Kolo-
mazník Karel (UTB Zlín, vědec), Kostka Karel 
(pseud. Karel Cubeca, spisovatel, malíř), Koukal 
Vítězslav (ředitel Valašského muzea v přírodě 
v Rožnově p. R.), Kratochvíl Stanislav (vedoucí 
psycholog v Psychiatrické léčebně v Kromě-
říži), Machala Miroslav (ak. sochař), Michálek 
Ladislav (ředitel mezinárodního folkl. festiva-
lu), Mlčoch Radoslav (příslušník Vojenského 
sdružení rehabilitovaných), Oliva Otmar (ak. 
sochař), Pavelková Drahomíra (děkanka FaME 
UTB Zlín), Petrželka Jan (primář dětského odd. 
Uherskohradišťské nemocnice, a. s.), Popelka 
Pavel (etnograf a publicista, ředitel Muzea J. A. 
Komenského v Uh. Brodě), Rosenfeld Jiří (pod-
nikatel, Slovácké strojírny), Segrado František 
(herec a zpěvák), Stránský Igor (ředitel Slovác-
kého divadla, režisér), Škubal Bohumil (primář 
oddělení ARO KNTB Zlín), Štika Jaroslav (bývalý 

ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm).

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktu-
álně obsazují následující pracovní místa:

• Lékaři v různých medicínských oborech – 
Kroměříž, Vsetín

• Všeobecná sestra – Kroměříž 

• Fyzioterapeut – Kroměříž, Vsetín

• Učitel / učitelka informatiky – Rožnov pod 
Radhoštěm

Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná 
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou 
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.  Na tom-
to portále najdete „On-line registraci do centrál-
ní databáze“ pro uchazeče o zaměstnání.

Studentská soutěž
Zlínský kraj – Na  přelomu února a  března se 
ve Zlínském kraji uskutečnil třetí ročník soutě-
že o Evropské unii – Topic of the Day: Europe! 
(Téma dne: Evropa!). „Soutěž je určena pro stře-
doškoláky z našeho kraje a výjimečná je v tom, 
že v ní soutěží tříčlenné týmy, které prezentují 
zvolené evropské téma v angličtině,“ říká jedna 
z organizátorek Angelika Gergelová z Eurocen-
tra Zlín. Po okresních kolech, ze kterých vzešlo 
osm týmů, se uskutečnilo krajské finále. „Úro-
veň soutěžících a zájem o soutěž je rok od roku 
vyšší,“ hodnotí soutěž krajský zastupitel Ondřej 
Benešík, který stál u zrodu soutěže a je pravidel-
ným členem poroty. Soutěž je svým zaměřením 
unikátní, protože studenti musí předvést zna-
losti a  dovednosti hned v  několika oblastech. 
Kromě znalosti angličtiny se hodnotí i  schop-
nost prezentovat téma a  diskutovat v  tomto 
jazyce. Důležitá je také znalost problematiky 
Evropské unie. Jako nejlepší vyhodnotila po-
rota tým z Gymnázia TGM ve Zlíně, následovali 
studenti Střední školy průmyslové a  hotelo-
vé z  Uherského Hradiště a  třetí místo obsadili 
gymnazisté z Rožnova pod Radhoštěm.  (red)Poplatky se zabývá Ústavní soud 

Zlín/Praha –  Ministerstvo vnitra přerušilo s Ús-
teckým, Jihočeským, Královéhradeckým a Zlín-
ským krajem správní řízení týkající se způsobu 
proplácení regulačních poplatků pacientům 
v krajských nemocnicích. Ministerstvo viní kra-
je z toho, že nepostupují v souladu s vybraný-
mi ustanoveními Zákona o  krajích a  Zákona 
o veřejném zdravotním pojištění a navíc podle 
ministerstva kraje jednají v  rozporu s  Ústavou 
ČR. Přerušení správního řízení se čtyřmi kraji na-
stalo poté, co v polovině února podal Ústecký 
kraj žalobu k Ústavnímu soudu ČR, aby rozhodl, 
zda mají právo hradit za  své občany regulační 
poplatky či nikoliv. Po tomto kroku přerušilo mi-
nisterstvo vnitra první březnový den správní ří-
zení se všemi kraji, včetně Zlínského. Důvodem 
přerušení je fakt, že do doby rozhodnutí Ústav-
ního soudu ČR nemůže ministerstvo vnitra vy-
dat rozhodnutí o pozastavení účinnosti platby 
regulačních poplatků ve čtyřech krajích.  
Zlínský kraj na  svém území dodržuje zákon 
a  regulační poplatky jsou v  jeho nemocnicích 

vybírány. Platí je samotní pacienti a  ti mohou 
prostřednictvím nemocnice požádat Zlínský 
kraj o dar právě v této výši. Tento postup se však 
nelíbí Ministerstvu vnitra ČR, které 6. ledna do-
ručilo kraji oznámení o zahájení správního říze-
ní o pozastavení usnesení Zastupitelstva i Rady 
Zlínského kraje, na jejichž základě jsou za paci-
enty hrazeny regulační poplatky. „Zlínský kraj 
považuje svůj postup v  souladu se zákonem 
za správný a z tohoto důvodu v proplácení re-
gulačních poplatků nehodlá nic měnit,“ uvedla 
krajská radní pro zdravotnictví Hana Příleská.
Zlínský kraj poskytuje ze svého rozpočtu pa-
cientům v  nemocnicích v  Uherském Hradišti, 
Kroměříži, Vsetíně a  Zlíně dar na  úhradu 30 
korunového poplatku za návštěvu u lékaře, při 
které bylo poskytnuto klinické ošetření a 60 ko-
runového poplatku za každý den pobytu v ne-
mocnici pro děti do 18 let a občany nad 70 let. 
Od února 2009 kraj poskytuje ze svého rozpoč-
tu dary na úhradu poplatků, které ročně přijdou 
asi na 15 milionů korun.  (red)

Vsetín – Zvýšení počtu studentů přírodo-
vědeckých a technických oborů na školách, 
podnícení zájmu o vědu a techniku a spolu-
práce se vzdělávacími a výzkumnými organi-
zacemi v rámci celé republiky, to jsou hlavní 
cíle projektu Muzeum budoucnosti realizova-
ného Muzeem regionu Valašsko. Důležitým 
přínosem Muzea budoucnosti bude také jeho 
přiblížení co nejširšímu počtu potenciálních 
zájemců, zejména dětem a mládeži. 
 Muzeum regionu Valašsko hodlá tento pro-
jekt realizovat v prostorách vsetínského zám-
ku, který by měl projít rozsáhlou rekonstrukcí. 
Projekt Muzea budoucnosti je podporován 
Zlínským krajem, který v první fázi rozhodnu-
tím krajských radních uvolní na vypracování 
studie uvedeného záměru 266 000 korun. Cel-
kové náklady projektu se přitom odhadují na 
150 milionů korun.   (red)

Zámek pomůže vědě

Vítězné týmy soutěže Téma dne: Evropa!     Foto: archiv
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Inovační firma Zlínského kraje
Zlínský kraj – Zlínský kraj vyhlašuje druhý 
ročník soutěže „Inovační firma Zlínského kra-
je“, do níž se mohou přihlásit firmy, které jsou 
aktivní v oblasti inovací a dokážou díky tomu 
držet krok či získat náskok před konkurencí, 
ať již lokálně či v celosvětovém měřítku.
Ve Zlínském kraji působí celá řada firem, kte-
ré si zaslouží označení „Inovační firma Zlín-
ského kraje“, proto je tato soutěž vyhlašová-
na každoročně s cílem identifikovat a ocenit 
nejúspěšnější inovační aktivity firem, které 
mají zájem se soutěže účastnit. Smyslem 
soutěže je kromě ocenění úspěšných podni-
katelských inovací také přispět k jejich vyšší 
publicitě. Kritéria hodnocení soutěže jsou 
nastavena takovým způsobem, že nezále-
ží na  velikosti či ekonomické síle přihláše-
ných firem, ale na  kvalitě inovačních aktivit 
a  obecně přístupu firmy k  inovacím.Soutěž 
organizuje obdobně jako v loňském ročníku 

pro Zlínský kraj společnost Technologické 
inovační centrum, s. r. o., a  veškeré infor-
mace k  soutěži naleznete na  internetových 
stránkách www.inovacnipodnikani.cz/sou-
tez. Uzávěrka přihláek do je 23. června 2010 
a  slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se 
uskuteční na podzim tohoto roku.
Pilotní ročník soutěže byl vyhlášen v  loň-
ském roce. Zaregistrovalo se 22 firem, plnou 
přihlášku nakonec podalo 13 z  nich. Dle 
výsledků hodnocení se jednalo převážně 
o  kvalitní firmy, s  velmi aktivním přístupem 
k inovačním aktivitám a výraznými výsledky 
v této oblasti.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže pro-
běhlo 30. září 2009 – Inovační firmou Zlín-
ského kraje se stala společnost 5M, s. r. o., 
z Kunovic, čestná uznání za inovační aktivity 
získala společnost KOMA MODULAR CON-
STRUCTION, s. r. o., a TAJMAC-ZPS, a. s. (red)

Zlínský kraj – Vedení Zlínského kraje zorgani-
zovalo letošní první a celkové jubilejní desáté 
společné setkání starostů měst a obcí v kraji. 
Celodenního pracovního jednání se spolu 
s Radou Zlínského kraje v prostorách kongre-
sového sálu Elektra v Luhačovicích zúčastnila 
převážná většina z 305 starostů v kraji. 
Po  úvodním přivítání hejtmanem Stanisla-
vem Mišákem i  starostou hostitelského měs-
ta Luhačovice se všichni přítomní starostové 
seznámili s prezentací ředitele Krajského po-
licejního ředitelství plk.  Bedřicha Koutného 
zaměřenou na  změny ve  struktuře a  praktic-
kém fungování Policie ČR ve  Zlínském kraji. 
V dopoledním informačně nabytém bloku se 
starostové dozvěděli také více o předpovědní 
protipovodňové službě Českého hydrome-
teorologického ústavu s  důrazem zejména 
na bleskové povodně a změny systému inte-
grované výstražné služby. Zajímavě podanou 
byla také prezentace na téma spolupráce Ha-
sičského záchranného sboru Zlínského kraje 
s  jednotkami požární ochrany sborů dobro-
volných hasičů v jednotlivých obcích, což také 
někteří starostové doplnili vlastními zkuše-
nostmi a příklady dobré praxe. 
Důležitým tématem setkání byla také prezen-
tace doplněná ústním komentářem týkajícím 
se kalamitních stavů na silnicích a komunika-
cích Zlínského kraje a přijímanými konkrétní-
mi opatřeními řešení těchto stavů. V rámci od-
poledního pracovního bloku byly starostům 
měst a  obcí ředitelem Úřadu regionální rady 
ROP Střední Morava Ivanem Matulíkem pre-
zentovány nejaktuálnější informace o  stavu 
a  výhledu možností čerpání finančních pro-
středků z  EU určených pro území Zlínského 
a Olomouckého kraje. Starostové se seznámili 
také s nabídkou služeb Energetické agentury 
Zlínského kraje. Před závěrečnou diskusí byla 
starostům pracovníky Centra podpory marke-
tingového vzdělávání představena Konferen-
ce o  marketingu ve  veřejné správě na  regio-
nální a obecní úrovni AdCamp.  (red)

 ▪ Návštěva delegace Ruské federace 
Zlínský kraj – Mezinárodní spolupráce, rozvoj 
kultury a cestovního ruchu a prohloubení spo-
lupráce podnikatelských subjektů působících 
ve  stavebnictví, strojírenství a  dalších oblas-
tech byla hlavní témata návštěvy delegace ve-
dené Obchodním radou Ruské federace v ČR 
Alexanderem Turovem v sídle Zlínského kraje. 
Se Samarskou oblastí hejtmanství spolupra-
cuje od roku 2006. Při společném jednání byla 
ze strany Zlínského kraje akcentována potře-
ba navázání užší spolupráce v  konkrétních 
oborech. „Může jít například o  zateplování 
budov, kde máme know-how, které bychom 
mohli využít. V Rusku jsou také velké příleži-
tosti v oblasti strojírenství, které je u nás nyní 
na útlumu,“ přiblížil předseda představenstva 
Krajské hospodářské komory Zlínského kraje 
Miroslav Lukšík. 

 ▪ Hejtmanství a jeho organizace
Zlínský kraj – Aktuální informace o provozu 
datových schránek, specifika operačních pro-

gramů financovaných EU, včetně kontrolních 
mechanizmů i  informace o aktivitách souvi-
sejících s  naplňováním personální strategie, 
byla hlavní témata společného pracovního 
setkání Rady Zlínského kraje se zástupci kra-
jem zřizovaných a zakládajících organizací. 
Hejtmanství toto společné pracovní setká-
ní organizuje letos podruhé a  podle slov 
hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka 
v tom hodlá pokračovat i v budoucnu. „Tato 
pracovní setkání jsou prostorem pro výmě-
nu užitečných informací a v širším kolektivu 
představitelů 142 příspěvkových organizací,“ 
dodal hejtman.  

 ▪ Sportovní a volnočasové aktivity
Zlínský kraj – Sportovním klubům, tělový-
chovným jednotám, školám, obcím i dětským 
domovům, těm všem letos Zlínský kraj rozdělí 
celkem 4,6 milionů korun prostřednictvím 
svého Fondu mládeže a sportu. Přidělení dota-
cí z tohoto fondu schvalují krajští radní v sou-
ladu s jeho statutem dvakrát ročně. V letošním 

prvním kole se o  podporu ucházelo na  150 
organizací požadujících příspěvek na více než 
420 projektů či jednorázových sportovních 
akcí. Po projednání v Komisi mládeže a spor-
tu nakonec krajští radní na  svém pondělním 
jednání schválili poskytnutí více než 2,4 milio-
nů korun na 35 projektů a 118 jednorázových 
sportovních akcí na území kraje. 

 ▪ Kraj přispěje na novou křižovatku
Zlín – Zlepšení bezpečnosti i plynulosti silnič-
ního provozu a zpřístupnění Krajského úřadu 
a  továrního areálu z  hlavní silniční tepny, to 
jsou hlavní důvody, proč schválili krajští radní 
poskytnutí dotace městu Zlínu ve výši 20 mi-
lionů korun na  vybudování nové křižovatky 
nedaleko zlínské polikliniky. 
Záměr vybudovat křižovatku v ulici Antoníno-
va je plně v kompetenci zlínské radnice, která 
je lídrem a  koordinátorem projektu a  celou 
stavbu připravuje ve  spolupráci se zlínskou 
správou Ředitelství silnic a dálnic ČR.  Křižovat-
ka bude dokončena ještě letos.

Starostové z celého kraje se sešli v Luhačovicích.    Foto: Petr Zákutný

Setkání se starosty
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Příjemná atmosféra
Zážitková gastronomie
Luxusní wellness centrum
A. Václavíka 241, 763 26 Luhačovice
Tel.: +420 577 113 666, recepce@augustian.cz

www.augustian.cz

Objevte nový
wellness & spa hotel!
V provozu od 19. 3. 2010. 

inzerce

Stal jste se předsedou představenstva Kraj-
ské hospodářské komory Zlínského kraje. 
Jaké je její poslání?
Krajská hospodářská komora Zlínského kra-
je vznikla v  listopadu 2000 jako sdružení čtyř 
okresních hospodářských komor působících 
ve  Zlínském kraji. Vykonává činnosti, které jí 
byly delegovány jejími zakladateli k  prosazo-
vání a ochraně jejich zájmů a zajišťování jejich 
potřeb s  krajskou působností. Krajská komora 
zajišťuje styk s  krajskými orgány státní správy 
a samosprávy, zastupuje zakladatele na  jedná-
ních reprezentujících krajskou komoru, podílí se 
na přípravě a řešení rozvojových programů Zlín-
ského kraje, reprezentuje společné zájmy zakla-
datelů vůči zahraničí a  navazuje a  rozvíjí styky 
s komorami a dalšími institucemi v zahraničí.

Nakolik je nyní hospodářský život v kraji po-
znamenán dopady ekonomické krize? 
Situace ve Zlínském kraji je srovnatelná s větši-
nou ostatních krajů v České republice. Největším 
problémem je zcela jistě zvýšení míry nezaměst-
nanosti, když podle statistických údajů Úřadu 
práce ve  Zlíně činila míra nezaměstnanosti 
ve Zlínském kraji k lednu 2009 7,23 %, k prosinci 

10,83 % a k 28. únoru 2010 alarmujících 11,71 %. 
Míra nezaměstnanosti v kraji je nad úrovní míry 
nezaměstnanosti ČR, která činila na konci února 
9,9 %. Některé především výrobní firmy musely 
přistoupit k  režimu tzv. částečné nezaměstna-
nosti s  cílem přežít toto obtížné období. Dle 
mého názoru se situace v  letošním roce ještě 
zhorší a rovněž v roce 2011 nelze očekávat vý-
razné zlepšení u všech odvětví.

A co stavebnictví? Jak se krize projevila v čin-
nosti akciové společnosti Pozemní stavitel-
ství Zlín, jejímž jste generálním ředitelem? 
Hospodářská krize se samozřejmě projevila 
ve  stavebnictví značně negativně. Byl omezen 
výdej prostředků do  odvětví stavebnictví ze 
státního rozpočtu, což mělo nežádoucí účinek 
na  pokles veřejných zakázek financovaných 
z těchto zdrojů. Je logické, že i soukromí inves-
toři většinou vyčkávají, jaký bude další vývoj, 
a proto i zde došlo k výraznému poklesu obje-
mu zakázek o cca 30 procent. Na základě těchto 
skutečností byl u společnosti Pozemní stavitel-
ství Zlín v  lednu roku 2009 přijat soubor opat-
ření ke  zmírnění dopadů této krize, který byl 
v  lednu roku 2010 vyhodnocen a přizpůsoben 

aktuální situaci, která rozhodně podle mého ná-
zoru nebude lepší, ba právě naopak. Prozatím 
jsme nebyli nuceni snížit počty zaměstnanců či 
omezit výrobu.

Ve stavebnictví pracovalo v minulosti hodně 
zahraničních dělníků. Proč tyto pozice ne-
jsou atraktivní pro naše pracovníky? 
Je pravda, že k  tomuto jevu došlo nejen v  mi-
nulosti, ale dochází k němu i nyní. Podle mého 
názoru jde o otázku nabídky a poptávky, a není 
proto divu, že zejména stavební firmy využíva-
ly zahraniční stavební dělníky. Jejich kvalita je 
mnohdy na stejné nebo i vyšší úrovni, ale mzdo-
vé požadavky mnohem nižší. Není jednoduché 
analyzovat, proč tyto pozice nejsou atraktivní 
pro naše občany, možná to souvisí s  dřívějším 
názorem ve společnosti o atraktivitě pracovních 
pozic s  nutností středního či vysokoškolského 
vzdělání, kdy dělnické profese byly zatlačovány 
do pozadí. Nyní však dochází k zásadnímu obra-
tu v těchto názorech,  neboť mnozí absolventi 
středních a vysokých škol se velmi těžko zapo-
jují do pracovního procesu na  rozdíl od absol-
ventů učňovských oborů, ale jejich výdělky jsou 
na srovnatelné úrovni. Vojtěch Cekota

Miroslav Lukšík: Krize snížila firmám objem zakázek

Ing. Miroslav Lukšík, CSc.

 ▪  narodil se 27. října 1950 ve Vlasaticích

 ▪ žije v Želechovicích, je ženatý a má dva syny

 ▪ vyučil se zedníkem, absolvoval Střední prů-
myslovou školu stavební Zlín a Vysokou 
školu ekonomickou v Praze, obor  řízení prů-
myslu, obhajoval s disertační prací na fakultě 
hospodářské, katedře marketingu, na téma 
Obchodní vztahy ve stavebním podniku

 ▪ pracoval v Pozemních stavbách Gottwaldov

 ▪ od r. 1990 je generálním ředitelem Pozemní-
ho stavitelství, a. s., Zlín

 ▪ je předsedou představenstva Krajské hospo-
dářské komory Zlínského kraje, členem tri-
partity Zlín, prezidentem Sdružení pro rozvoj 
Zlínského kraje

 ▪ hovoří rusky a německy

rozhovor

Miroslav Lukšík.   Foto: Ivo Hercík
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Autorům z regionu
vycházejí knížky

Kroměřížské zahrady čeká obnova
Kroměříž – Nákladem 337 milionů korun s vý-
raznou podporou evropských fondů budou 
v několika nejbližších letech obnoveny vzácné 
kroměřížské zahrady - Květná a Podzámecká. 
V Kroměříži by v  této souvislosti mělo vznik-
nout Národní centrum zahradní kultury. Celý 
projekt by měl být dokončen v prosinci 2014. 
Rozhodnutí o přidělení dotace podepsal v po-
lovině února v Kroměříži ministr kultury Vác-
lav Riedlbauch.
Obě kulturní památky jsou značně zdevasto-
vané, podepsaly se na  tom zejména záplavy 
z  konce minulého století. Tehdy vyvrátily 
v  Podzámecké zahradě přibližně stovku his-
torických stromů. Květná zahrada vznikla 
v  letech 1665 až 1675. Je jedinou původně 
dochovanou zahradou z tohoto období v Čes-
ké republice. Na  začátku prosince 1998 byla 
společně s  Arcibiskupským zámkem a  Pod-
zámeckou zahradou zařazena do  Seznamu 
světového kulturního a  přírodního dědictví 
UNESCO. Vlastníkem zahrad a  zámku je stát. 
„Zahrady jsou nedílnou součástí města. Jsme 

proto velmi rádi, že k  jejich obnově dojde 
a tím i ke zlepšení služeb, které mohou využí-
vat jak zdejší občané, tak i návštěvníci města,“ 
říká místostarosta Kroměříže Petr Sedláček.
Obnovy se dočká vstupní objekt do  Květné 
zahrady, kde bude sídlo Národního centra za-
hradní kultury, vstupní expozice o Květné za-
hradě a zázemí pro návštěvníky. „Zrekonstru-
ujeme oba skleníky tak, aby studený skleník 
mohl být využíván i  v  létě pro kulturní akce. 
Zpřístupníme další části zahrady, které dnes 
přístupné nejsou. To je Holandská a  Pome-
rančová zahrada a části kolem králičího kopce 
a ptačí voliéry,“ řekl novinářům ředitel kromě-
řížského pracoviště Národního památkového 
ústavu Jan Slezák. 
Projekt zahrnuje i  další ošetřování stromů 
v Květné zahradě a obnovu tamních pstružích 
rybníků, kolem nichž by v  budoucnu opět 
měla vyrůst ovocná alej. Počítá se s obnovou 
zahradnictví v obou zahradách. V zámku bude 
instalována stálá expozice, která návštěvní-
kům přiblíží historii zahrad. (vc)

Zlín – V nakladatelství Ottobre 12 vyšla kníž-
ka rozhovorů Bohuslava Matyáše s  názvem 
Rád jsem vás  poznal. Autor žije v Otrokovi-
cích a  je členem Syndikátu novinářů. Kniha 
obsahuje rozhovory se zajímavými lidmi. Na-
příklad s bývalým ministrem kultury Pavlem 
Dostálem  nebo herečkou  Hanou Maciucho-
vou.  Všichni, které autor zpovídá, mají vztah 
k našemu regionu. Otázky, které autor klade 
jsou plné pochopení k tomu, čím jeho přá-
telé žijí. Podtrhuje to v úvodním slově i jeho 
přítel Josef Holcman:  Jeho rozhovory se čtou 
s pocitem, že zpovídající i čtenář mají pocit, 
že žádný tazatel ani není.
Povídkovou knihu zlínského soudce, diva-
delníka, vinaře a  folkloristy Josefa Holcmana, 
nazvanou Cena facky, vydalo nakladatelství 
Kniha Zlín v  edici WALT. Autor vystavěl obraz 
rodného kraje a jeho nepříliš vzdálené historie 
na vyprávění pamětníků. Předkládá čtenářům 
příběhy z  doby kolonizace a  komunistické 
zvůle ve Skoronicích. Vydavatelství Kniha Zlín 
mapuje současnou středoevropskou a výcho-
doevropskou tvorbu, objevuje talenty a sezna-
muje čtenáře s mladou literaturou. Pozornost 
věnuje i literátům ze zlínského regionu.
Svědectví o proměně života ve Zlíně v dobách, 
kdy se stal Gottwaldovem, nabízí nejnovější 
kniha zlínského spisovatele Antonína Baja-
ji, který zde vzpomíná na  své dětství těsně 
po válce, kdy spadla železná opona a soudruzi 
se pustili do boje s třídním nepřítelem. Tak do-
šlo i na rodinu autora, ale i na její přátele, tzv. 
reakcionáře, kteří přicházeli o majetek, posta-
vení i svobodu. 
Svou knižní prvotinu – román Kniha zázraků 
– vydává v  nakladatelství Akcent zlínský no-
vinář Martin Lavay. Sepsal poutavý špionážní, 
mysteriózní, psychologický i  romantický pří-
běh. Základní dějovou linku tvoří příběh tele-
vizního reportéra, který se vydává po stopách 
muže kráčejícího po hladině Vltavy. (vc)

 ▪ Armagedon na Grbu
Zlín – Zkoušení slovenské hry Rudolfa Slo-
body Armagedon na Grbu zahájil na sklon-
ku února v Zelenáčově šopě ve Zlíně režisér 
a  bývalý umělecký šéf Městského divadla 
Dodo Gombár. Hra bude na  zlínské scé-
ně uvedena 17. dubna v  české premiéře 
s  podtitulem nezkrášlená vesnická tragiko-
medie. Armagedon na Grbu vznikl pro bra-
tislavské Divadlo Astorka-Korzo na  popud 
herečky Zity Furkové a režiséra Juraje Nvoty, 
v  devadesátých letech se stal na  Slovensku 
hitem a  držel se na  repertoáru několik let. 
„Patří k  nejzajímavějším slovenským hrám,“ 
říká dramaturg Vladimír Fekar. Pro Městské 
divadlo hru přeložil Jan Antonín Pitínský. 
Slobodovou inspirací pro hru Armagedon 
na  Grbu se stala jeho vlastní matka. Autor 
prožil dětství v  době války a  budování ko-

munismu v  rodině ne právě harmonické. 
Rodiče se rozvedli a matka kromě jeho otce 
přežila i druhého manžela a později i druha. 
Hra zachycuje křehké a složité vztahy v rodi-
ně a dovádí je až do absurdnosti. 

 ▪ ZUŠ Zlín se představí veřejnosti
Zlín – Už zas ZUŠ - tak je nazvána každoroč-
ní přehlídka výstav, koncertů a  divadelních 
představení, jež na  březen až květen chys-
tá Základní umělecká škola Zlín. Nejstarší 
umělecká škola ve  zlínském regionu, jejímž 
zřizovatelem je Zlínský kraj, si na jaře kromě 
bohatých výsledků své práce připomene 
i 77. výročí svého založení. Záštitu nad letoš-
ní přehlídkou převzal krajský radní Josef Slo-
vák. V rámci  přehlídky se představí všechny 
čtyři obory, ve  kterých ZUŠ Zlín poskytuje 
umělecké vzdělávání – hudební, literárně-
dramatický, taneční a  výtvarný. Uskuteční 

se jazzový večer, koncert Bernstein a  jeho 
doba, klasický koncert věnovaný Bohuslavu 
Martinů, taneční koncert, divadelní a teatro-
terapeutické představení, výtvarné výstavy 
žáků i  učitelů.

 ▪ Jaro ve znamení divadelního festivalu
Napajedla – Již po 53. se letos otevře opona 
Divadelního festivalu ochotnických souborů 
v Napajedlích. Zájem ochotnických souborů 
byl značný, přihlásilo se jich 17 – z Moravy, 
z  Čech a  také ze západního Slovenska. Fes-
tivalová komise z nich vybrala sedm, z toho 
šest se zúčastní soutěžení. Diváci zhlédnou 
komediální inscenace, dramata, detektivní 
žánr a  chybět nebude ani lidová taškařice. 
Festival bude zahájen v  sobotu 10. dubna. 
Záštitu nad ním převzali ministr kultury Vác-
lav Riedlbauch a  hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák.

Květná zahrada.    Foto: Pavel Zrna

kultura
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Minule jsme se věnovali místům zajímavým 
z  pohledu příznivců železniční historie. Nyní 
se k  tomuto tématu částečně vracíme. A to i 
z toho důvodu, že v minulém čísle jsme chy-
bovali ve výčtu železničních tunelů v kraji. 
Opomněli jsme tunel ve Střelné, za což se čte-
nářům omlouváme. 

Střelná
Střelná leží na železniční trati spojující Horní 
Lideč a  slovenský Púchov. Trať byla do  pro-
vozu uvedena v  roce 1937 a  dostala jméno 
generála Milana Rastislava Štefánika. Dráha je 
dlouhá 28 kilometrů a  její vybudování si vy-
žádalo 125 milionů tehdejších korun. Trať se 
vine členitým terénem, což si v  obci Střelná 
dokonce vyžádalo výstavbu tunelu o celkové 
délce takřka 300 metrů. Obec je zajímavá také 

svým kostelem, jenž je pozoruhodný jak svou 
podobou, tak i osudem. Základní kámen kos-
tela Panny Marie Nanebevzaté byl položen 
v  roce 1968, stavba byla dokončena v  roce 
1971. Kostel však nemohl být z  politických 
důvodů více než 20 let vysvěcen. Budova tak 
nesla oficiální označení obřadní síň a sloužila 
pouze při pohřbech. Vysvěcení se tak dočkal 
až v roce 1992. 

Rozhledna na Čubově kopci
Po  prohlídce Střelné můžete vyrazit napří-
klad do  Francovy Lhoty. Nejdříve je nutné 
držet se červené značky až na  Střelenský 
vrch. Odtud pak po modré na Čubův kopec, 
kde je celoročně otevřená rozhledna. Dřevě-
ná trámová konstrukce se vypíná do  výšky 
20 metrů, vyhlídková plošina je o něco níže. 
Rozhledna na  tomto místě stojí delší dobu, 
ta současná je ale z roku 2004.

Kobzova lípa 
Pokud se vydáte dále po  modré směrem 
do Francovy Lhoty, narazíte na Kobzovu lípu. 
Vysoká je 24 metrů, obvod kmene je 630 
centimetrů. Stáří je odhadováno na 500 let. 
Byla pojmenována po bývalém majiteli stat-
ku, u kterého roste. V roce 1530 ji zde podle 
místního kronikáře Josefa Václavíka nechal 
zasadit majitel vsi Tristram (též Tristan) Franc 

z Háje na paměť přejmenování Zbelohy Lho-
ty na Francovu Lhotu. Podle pověsti se v  její 
koruně ukryli místní občané při vpádu Turků 
na  Vsetínsko v  roce 1663 a  nájezdníci se je 
snažili z  úkrytu dostat tím, že okolo stromu 
rozdělali oheň. Tím vznikla rozsáhlá dutina 
na boku kmene, ale strom nezahynul.

Francova Lhota, Pulčín
Pokud od  Kobzovy lípy půjdete přes obec 
Francova Lhota, narazíte opět na  červenou 
turistickou trasu. Po ní je možné dostat se až 
na  Pulčín, což je místní část Francovy Lhoty 
a  zároveň nejvýše položené sídlo ve  vsetín-
ském okresu. Největším turistickým lákadlem 
mezi trampy oblíbeného cíle je Národní pří-
rodní rezervace Pulčín – Hradisko, jejímž po-

sláním je ochrana význačných skalních útva-
rů a  lesních společenstev přirozené druhové 
skladby. Jedná  se o  pět samostatných skal-
ních celků, z nichž nejdůležitější a nejznáměj-
ší jsou vlastní Pulčínské skály – mohutný skal-
ní hřbet směřující od  předvrcholu Hradiska 
k jihozápadu ukončený dole skalním útvarem 
zvaným Trtol. Na nejvyšším bodě skal zvaném 
Zámčisko stával ve středověku nevelký skalní 
hrad původně nazývaný Plučiny.                    (jj)

sportovec roku 2009
ZLÍNSKÉHO KRAJE

Od 15.3. do 15.4. dejte i vy svůj hlas sportovci roku! 
Hlasování na stránkách  www.kr-zlinsky.cz
Jeden vylosovaný hlasující získá notebook HP.

Vyhlašovatel Patron Hlavní partneři Partneři Mediální partneři 

Slavnostní večer 
s vyhlášením výsledků ankety:

27.4. 2010
Od 1900 - Velké kino ve Zlíně.

inzerat.indd   2 8.2.2010   21:22:23

tipy na výlet

Pulčínské skály

Střelenský tunel

Čubův kopec
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Otrokovice – Skvělou podívanou nabídl dva-
náctý ročník mezinárodního halového atletic-
kého mítinku Obaly Morava v Otrokovicích, kte-
rý pořádá místní klub Jiskra. Hlavní hvězdou byl 
desetibojař Roman Šebrle, který se představil 
ve vrhu koulí a skoku dalekém. Šebrle startoval 
v Otrokovicích v rámci přípravy na halové mi-
strovství světa v katarském Dauhá. „Potřeboval 
jsem si skočit dálku a závod je přeci jen nejlep-
ším tréninkem,“ prohlásil úspěšný sportovec, 
který se těšil značnému zájmu diváků. Organi-
zátoři mítinku Šebrleho lákali ke startu v Otro-
kovicích už několik let, vyšlo to až letos. „Je ur-
čitě naším úspěchem, že se tady objevil. Neměl 
nijak přehnané nároky na ubytování a stravu, 
jako třeba některé jiné pseudohvězdy. Šebrle 
byl velice skromný,“ konstatoval ředitel mítinku 
Michal Petřík. Ten přiznal, že opakovaně zval to-
hoto desetibojaře i kvůli zájmu fanoušků. „Kdy 
přijede, se mě ptali už snad deset let,“ vysvětlil. 
Otrokovický mítink, pořádaný v místní sportov-
ní hale, se v průběhu let postupně rozrůstá. Le-
tos se soutěžilo v celkem 16 disciplínách, počet 
startujících atletů přesáhl stovku.  (zd)

Oprava stadionu

Mítink ozdobil Šebrle
Sporty řeší, jak přilákat děti
Zlín – Děti už nebaví aktivně sportovat to-
lik jako ještě před několika léty. Shodují se 
na tom alespoň představitelé klubů a jednot 
ve Zlínském kraji. Problém s poklesem členů 
mládežnické základny řeší přitom i  tak tra-
diční a  zároveň oblíbené sportovní disciplí-
ny, jakými jsou například lední hokej, fotbal 
nebo třeba plavání. 
Důvodů, proč děti dávají před sportem před-
nost jiným aktivitám, je celá řada. Mezi nej-
důležitější patří ale fakt, že dnešní mládež 
má výrazně větší možnosti zábavy, než měly 
předchozí generace. Obrovským lákadlem 
je pro ně třeba internet. „Ukazuje se také, že 
rodiče své děti ke sportu nevedou, snaží se 
je chránit před tělesnou námahou. Což není 
vhodný postoj, právě sport a s ním spojený 
pravidelný trénink může každého jedince 
dobře připravit pro život, vypěstovat v nich 
odolnost,“ upozornil šéftrenér plaveckého 
klubu SK Zlín Petr Přikryl. 
Sportovní jednoty a kluby se situaci přizpů-
sobily a nové členy se mezi mládeží pokouší 
získávat úpravou nabídky, která je nyní dale-
ko širší. Například vsetínský Valašský hokejo-

vý klub pořádá pro děti dvoutýdenní školu 
bruslení, které se můžou zúčastnit zároveň 
i jejich rodiče, stejně jako některých tréninků 
přípravky. 
S nabídkou možnosti hrát hokej oslovil vse-
tínský klub i většinu tamních škol a pokud to 
jde, bezplatně půjčuje začínajícím hokejis-
tům části výstroje, která není zrovna nejlev-
nější. „Aktivita se nám vyplácí. Ještě než jsme 
s ní začali, přišly do naší přípravky za celý rok 
jen čtyři děti. Teď jich přijmeme kolem pět-
advaceti,” řekl jednatel klubu Stanislav Pa-
velec. Podle něj pomůže přitáhnout mládež 
k  pohybu i  kvalita sportovišť. „Když budou 
moderní a bezplatně přístupná, děti sporto-
vat budou. V  tomto směru ale není situace 
ideální,” poznamenal Pavelec 
Otáčet se musí při náboru dětí také nejpo-
pulárnější tuzemský sport, fotbal. Například 
zlínský klub si uvědomuje, že začínající spor-
tovce musí formovat zkušení trenéři. „Ti vědí, 
jak malé fotbalisty zatěžovat, umí sestavit 
pestrou skladbu přípravy, takže děti trénink 
baví. To je správná cesta,” konstatoval sekre-
tář oddílu Petr Klhůfek. (zd)

Zlín – Dlouho očekávaná rekonstrukce zlín-
ského Stadionu mládeže začala. Pracovníci 
odborné firmy začali jako první se stavbou 
opěrné zdi v ulici Hradská, která zabrání pří-
padným pohybům půdy pod sportovním 
areálem. Stadion mládeže byl postavený ve 
třicátých letech minulého století, trénoval na 
něm například legendární běžec Emil Záto-
pek. Teprve letos se sportoviště dočká zásadní 
rekonstrukce. V plánu je modernizace atletic-
ké dráhy, zázemí, vybudování umělého zavla-
žování a sadové úpravy. Práce by měly skončit 
30. listopadu, celkem se proinvestuje téměř 
48 milionů korun. Stadion využívají nejenom 
místní atleti a ragbisté, ale také žáci a studenti 
zlínských základních a středních škol.  (zd)

 ▪ Rohálovskou desítku vyhrál Tanzánec
Prusinovice – Vítězem tradičního silničního 
závodu Rohálovská desítka v  Prusinovicích 
na Kroměřížsku se stal Pascal Mombo Sarwat 
z Tanzánie, který závodil v  barvách AK Kro-
měříž. Desetikilometrovou trať zvládl za  29 
minut a 37 vteřin. Mezi ženami zvítězila Pe-
tra Kamínková z  Olomouce, která dosáhla 
času 36 minut a  49 vteřin. V  Prusinovicích 
zvítězila už po desáté. 

 ▪ Ševci přišli k dalším dvěma bodům
Zlín – Ještě před začátkem odvetné části 
druhé ligy se fotbalisté Zlína dočkali dal-
ších dvou bodů. Získali je poté, co oddělení 
profesionálního fotbalu ČMFS kontumovalo 

utkání prvního kola, ve  kterém ševci remi-
zovali v Mostě 2:2. Za domácí celek ale neo-
právněně nastoupil záložník Jiří Jedinák, kte-
rý měl kvůli čtyřem žlutým kartám ze závěru 
minulé sezony  zastavenou činnost na jeden 
duel. Po započtení kontumovaného výsled-
ku se podzimní zisk Zlína zvýšil na 34 bodů 
a tým se posunul ze třetího na druhé místo 
tabulky. Cílem Moravanů pro jarní  odvety je 
návrat do nejvyšší soutěže. 

 ▪ Petr Čabla mistrem České republiky
Otrokovice – Otrokovičtí veslaři zahájili le-
tošní závodní sezonu vítězstvím – skifař Petr 
Čabla vybojoval na zimním mistrovství Čes-
ké republiky na  trenažérech 1. místo v  ka-

tegorii mužů do 23 let a stal se tak mistrem 
České republiky v  této disciplíně. Mistrov-
ství se jelo v sobotu 20. února ve sportovní 
hale v Neratovicích na trenažérech Concept  
s  elektronickým měřením času. Na  druhém 
místě se umístil další člen otrokovické pá-
rové čtyřky z mistrovství světa  2009  Milan 
Viktora.

 ▪ Radnice podpořila sportovní kluby
Vsetín – Radnice ve Vsetíně podpoří v letoš-
ním roce místní neziskové organizace půso-
bící ve sportu částkou ve výši 790 000 korun. 
Finance obdrží například nohejbalový klub, 
Valašský šachový klub mládeže nebo racket-
lonový klub. 
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Ragbisté, atleti i školy získají důstojné zázemí.    Foto: Ivo Hercík
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inzerce

Kroměřížsko

2. 4. Holešov 
Velká noční prohlídka 
s živými obrazy
Městské kulturní středisko 
Holešov zve na noční prohlíd-
ku zámku Holešov s kultur-
ním programem.
www.holesov.info

7. 4. Kroměříž
40 let Stříbrňanky 
Krojovaná moravská kapela 
se širokým repertoárem. Dům 
kultury Kroměříž – divadelní 
sál, začátek 19:00.
www.dk-kromeriz.cz

9. 4. Bystřice pod Hostýnem
Bystřická alternativa 
volume IV.
Sál Společenského domu 
Sušil se opět zaplní příznivci 
místních kapel a alternativní 
hudby. Zahrají: My Funeral, 
Los Perdidos, Veteráni příští 
války a speciální host z Prahy 
River Jordan.
http://new.mubph.cz 

24. 4. Koryčany
Svatojiřský čajový 
dýchánek
Čeká vás ochutnávka čajů 
a káv, výstava historických ča-
jových souprav, muzika. Hrad 
Cimburk, začátek akce14:00.
www.korycany.cz

Uherskohradišťsko

2. 4. Uherský Ostroh 
Velikonoční dílničky 
Dům dětí a mládeže Pastelka 
od 9:00.
www.ddmpastelka.cz

4. 4. Hluk
Velikonoční košt slivovice
www.mestohluk.cz

8. 4. Drslavice
Hrkání
Tradiční folklorní zvyk v Drsla-
vicích.
www.vychodni-morava.cz

8. 4. Uherský Brod
Archeologický a astrono-
mický výzkum rondelů 
Archeologická přednáška 
o kultovních objektech pra-
věkých zemědělců. Malý sál 
DK od 18:00, vstupné 30 Kč. 
http://dk.ub.cz

11. 4. Ostrožská Nová Ves
Přespolní běh
V neděli se uskuteční tradiční 
přespolní běh. Pořádá kanois-
tický oddíl.
www.ostrozsko.cz

17. 4. Uherské Hradiště
Na kole vinohrady Uhersko-
hradišťska
Každoroční jarní otevírání 
vinařských stezek. Cyklis-
tický výlet do vinohradů 
s otevřenými sklepy. 80 Kč 
registrace, Masarykovo 
náměstí od 8:00. Předpoklá-
daný konec akce 17:30.
www.czecot.com

Vsetínsko

4. 4. Rožnov pod Radhoštěm
Velikonoce na Valašsku – 
Hod Boží velikonoční
V neděli nabídne rožnovský 
skanzen bohatý kulturní 
program. Začátek od 9:00.
www.vmp.cz

10. 4. Hutisko-Solanec
Vernisáž dřevěných plastik 
Zvonice Soláň, začátek 16:00.
http://solan.cz

8. 4. Zubří
Přednáška Ekvádor 
a Galapágy

Přednáší Jiří Mára, pořádá 
Akademie 3. věku. Klub Zubří 
– velký sál, začátek 17:30.
www.mesto-zubri.cz

10. 4. Pozděchov
Otvírání studánek
Turistická akce.
http://akce.beskydy.cz

11. 4. Francova Lhota 
Štěpánské dny
K památce výročí narození 
významného rodáka Štěpána 
kardinála Trochty.
www.francovalhota.cz

16. 4. Vsetín
Ekohra
Velká městská ekologická hra, 
pořádá Junák.
www.mestovsetin.cz

Zlínsko

4. 4. Slavičín 
Vycházka s Klubem českých 
turistů 
Trasa: Slavičín – Újezd – 
Lačnov – Valašské Klobouky. 
www.mesto-slavicin.cz

9. 4. Fryšták
Valašské setkání 2010 
Sál ZDV Fryšták, začátek 
19:00.
www.frystak.cz

10. - 16. 4. Napajedla
53. Divadelní festival 
ochotnických souborů
Klub kultury, Divadelní sál.
www.napajedla.cz
  
16. 4. Vizovice
Hudební večer s komorním 
hlasem
Komorní pěvecké těleso 
VOCALLICA s písněmi 
rozličných žánrů. Kavárna 
Domu kultury od 19:00.
www.vizovice.eu

Baťův mrakodrap

do 30. 4.   
Žáci výtvarného oboru Základní umělecké 
školy Zlín se představují
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Zlín, 
2. etáž (denně do 22:00).

8. 4. – 30. 4.   
Obrazy dam
Výstava obrazů amatérských výtvarnic s oso-
bitým výtvarným projevem, které se scházejí 
v uherskohradišťském “Domečku 166“, 3. etáž 
(pracovní dny, 7:00-17:00).

12. 4. – 30. 4.   
Poznej a chraň
Prezentace nejlepších výtvarných prací na 
téma „Les“, vzniklých v rámci 12. ročníku soutě-
že Poznej a chraň pořádané zlínským Ekocen-
trem Čtyřlístek pro tříčlenné týmy žáků 4.-7. 
tříd základních škol a odpovídajících ročníků 
víceletých gymnázií, 16. etáž (denně do 22:00).

Stálé výstavy

Expozice 21 
Stálá prezentace o  historii Baťova mrakodra-
pu, 2. etáž (denně do 22:00).

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťov-
ského koncernu o  vedoucích pracovnících 
firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje 
také o satelitních městech baťovského impé-
ria (pracovní dny, 7:00-17:00).

Uvedený program je volně přístupný.

Návštěvníci budovy mohou využít denně 
služeb kavárny na  terase (10:00-22:00.) a  re-
staurace ve 3. etáži ( po-pá  11:00-13:30, poté 
individuálně po dohodě; so-ne  individuálně 
po dohodě).

kalendář akcí

Přehled akcí je platný k 12. březnu 2010, případné 
změny po tomto termínu jsou vyhrazeny.
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Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919    www.valentik.cz

Vrcholně kvalitní práce

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

Údržba zeleně a sečení trávy

Prodej kameniva

Výškové úpravy uličních vpustí 
a poklopů šachet v komunikacích

Instalace svislého a vodorovného 
dopravního značení i příslušenství

Nákladní doprava

www.suszlin.cz
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www.kr-zlinsky.cz 
www.vychodni-morava.cz 
www.oknodokraje.cz

n e r  Va š i c h  p ro j e k t ůPa r t n

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Sadová 7, 76001 Zlín
www.mpu.cz, e-mail: uvery@mpu.cz

úvěrová linka MPU
800 678 678

úvěry pro fyzické i právnické osoby
 v objemu 3 – 100 milionů Kč

• investiční, provozní a hypotekární úvěry,

 refi nancování

• fl exibilita a vstřícnost při posuzování

 úvěrového případu

• Moravský Peněžní Ústav fi nancoval

 již stovky úspěšných projektů.

Doporučujeme
Fenomén Baťa
výstava v Krajské galerii výtvarného umění,
Dům umění - 13. 4. až 29. 8. 2010


