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Fakulta slaví 10. výročí
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati  

funguje již deset let. Na snímku pracoviště audiovizuální tvorby. 
Foto: Ivo Hercik
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Zavítejte do jarní zlínské zoo  
v období od 10. 4. do 31. 5. 2012 

a získejte 50% slevu na 
dětskou vstupenku.
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Vážení a milí spoluobčané,

máme za sebou měsíc, který nám přinesl první jarní den a mimo 
jiné také připomněl, že jsme krajem J. A. Komenského. Jistě se 
společně shodneme, že být učitelem je více posláním než za-
městnáním. Jenže společenské i finanční ohodnocení tomu ne-
odpovídá. Nároky na dnešní pedagogy jsou čím dál větší. Není 
to jen potřeba se stále více vzdělávat a držet tak krok s novými, 
respektive více dostupnými informacemi přes nové informační 
technologie. Je to i  tzv. negativní právní vědomí, kdy někteří 
žáci na základní škole jsou si dobře vědomi, za co nemohou být 
postiženi. Ovšem tady je i  ta nelehká další role pedagoga jako 
vychovatele. Nejde jen o to naučit, ale také rozvinout osobnost 

mladého člověka, podílet se na jeho formování. Pomoci najít svou hodnotu a najít také správný 
životní směr a to i u těch, kteří zrovna nepatří mezi ty nejlepší, bezproblémové. Jenže i oni mají 
jiné přednosti, které jsou schovány za nízkým sebevědomím nebo pubertální vzpourou. Součas-
ná společnost se zaměřila na formální vzdělávání, na to, aby měl téměř každý maturitu a co nejvíc 
maturantů pokračovalo na vysokých školách – nezávisle na tom, jaké najdou uplatnění v praxi. 
Úroveň vzdělání se tím znehodnocuje. To však není vinou učitelů, ti systém nenastavují. Za svoji 
náročnou práci si od nás zaslouží úctu, uznání a to nejen při jejich Dni učitelů. 
Když už jsem vzpomněl tento sváteční den, tak jsem si uvědomil, že převážná část učitelů, zvláš-
tě těch na  předškolním, základním a  středním školství, jsou ženy a  tedy jejich dnem je 8.bře-
zen a  k  Mezinárodnímu dni žen se paradoxně staví společnost v  naší zemi zdrženlivě. Přitom 
jde o svátek, jehož vznik se datuje do začátku minulého století. Přes mnohé, co se na nerovném 
postavení žen odstranilo, je ještě pořád co řešit. Jde třeba o platové ohodnocení na stejné funkci. 
V současné době je v EU vedena diskuze o zavedení kvót při obsazování pozic ve firmách. Přijde 
mi to vůči ženám urážlivé, neboť je to vystavuje tomu, že na toto pracovní místo se nedostaly díky 
svým schopnostem, ale díky kvótě. Přitom ženy pracují už téměř ve všech profesích, které byly 
tzv. mužské. Jsou čím dál více vidět v manažerských pozicích. Je to čím dál víc progresivnější jev, 
až mě napadá, zda ty mnou odmítané kvóty nebudou nakonec sloužit více na ochranu mužů, aby 
nebyli z pozic zcela vytlačeni schopnějšími ženami. Máme v kalendářích vyznačeny různé dny, 
ke kterým by měly ale přibýt další. Například den pracovníků v sociálních službách atd. Jde mi 
o to, že je mnoho dalších profesí ve veřejných službách, které by si také zasloužily uznání a podě-
kování. Jenže ty jsou v současné době nejvíce bity.
V březnu jsou ale také dny, na které by se nemělo zapomenout, už jen proto, aby se neopakovaly. 
Je to například 15. březen 1939, kdy začala okupace naší země německými nacisty. Pro mladší 
ročníky připomínám, že tím pro nás začala druhá světová válka. A letos opět na toto téma poza-
pomněla naše média. Je to o to smutnější, protože válka si vyžádala 365 000 životů obyvatel naší 
země. Byli mezi nimi také ti brutálně vyvraždění z Vařákových pasek, Prlova nebo Ploštiny. Letos si 
tyto tragické události připomeneme 21. dubna v Prlově, 22. dubna na památném místě na Plošti-
ně a 30. dubna na Vařákových pasekách, ale také u památníků padlých ve 2. světové válce, které 
jsou téměř v každé obci nebo městě našeho kraje. 
 
Ale obraťme se dopředu ke svátkům, které jsou před námi. Velikonoce jsou největší křesťanské 
svátky, které ale mnozí vnímají jen jako prodloužený víkend. Vraťme se více k duchovnímu odka-
zu Velikonoc a věřím, že tím budou o to více svátky jara. 

Pohodové Velikonoce přeje

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje
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A je to tady. Už nám naplno začala volební kampaň. Možná se i vám dostal do rukou leták  
„Umyté okno do kraje“, za nímž stojí hned několik menších politických stran a uskupení. V touze 
ovládnout v příštím volebním období Zlínský kraj v něm nekorektně napadají práci současné 
trojkoalice. Kritiky se dočkal i náš magazín „Okno do kraje“. Údajně v něm není prostor pro opo-
zici. Realita je jiná – o tento prostor žádný z opozičních zastupitelů nikdy nepožádal. Tedy až na 
jednu jedinou výjimku: Starostové a nezávislí zaslali loni příspěvek, který byl také v plném znění 
v říjnovém čísle otisknut. Nešlo přitom o materiál, v němž by prezentovali svou práci pro kraj a 
jeho obyvatele, jak je v „Okně do kraje“ zvykem. Šlo o výraznou kritiku těch druhých, co něco 
dělají. Ve stejném duchu jako jejich příspěvek se nese i zmiňovaný leták. O konkrétním vlastním 
přínosu autorů pro náš kraj tam není ani zmínka.

Mgr. Taťána Nersesjan, 
předsedkyně redakční rady magazínu „Okno do kraje“

„Mýt netřeba, je čisté“
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Senátorka Alena Gajdůšková při otevření kontaktního místa.    Foto: Ivo Novotný

 ▪ Čištění přehrady bylo dokončeno
Pozlovice – Podnik Povodí Moravy v  únoru 
dokončil čištění Luhačovické přehrady. Ná-
kladní auta odvezla ze dna vypuštěné nádrže 
od poloviny listopadu 2010 více než 295 tisíc 
krychlových metrů sedimentů. Hloubka těžby 
byla proměnlivá a  pohybovala se v  závislos-
ti na  únosném podloží od  50 centimetrů až 
do tří a půl metru. Celková cena díla dosáhne 
125 milionů korun bez DPH. „Těžba nánosů 
a následné letnění nádrže měly podle exper-
tů smysl. Z  analýz vyplývá, že zárodky sinic, 
které způsobovaly vodní květ, se vyskytovaly 
v hloubce asi 15 centimetrů. Ty jsou všechny 
pryč. Navíc se na kvalitě zbylých nánosů po-
zitivně projevily dvě zimní sezony, po  které 
byla nádrž vypuštěná. Půda tak dostala dvě 
ozdravné kúry v  podobě mrazu,“ zhodno-
til čištění přehrady generální ředitel Povodí 

Moravy Radim Světlík. Přehrada by se měla 
znovu začít napouštět nejpozději v  květnu 
tohoto roku, a bude-li v povodí dostatek srá-
žek, o prázdninách by už mohla opět sloužit 
k rekreaci.

 ▪  Sklárnám Květná se daří
Strání – Moravské sklárny Květná již koncem 
roku 2011 přibraly 20 nových zaměstnanců 
a  během letošního roku přijmou dalších 30 
na zavedení třísměnného provozu. „Díky spo-
jení jsme jediní v republice, kteří nabízejí ruční 
i  automatickou výrobu i  dekoraci skla. Vrátili 
jsme se z výstavy skla z Frankfurtu, ruční výro-
bu skla máme pokrytou na tři měsíce dopředu 
a dekorace téměř vyprodané do konce roku. 
V druhé polovině roku se zvýší prodej ze stá-
vajících asi 150 tisíc kusů na 230 tisíc,“ uvedl 
ředitel skláren v Květné Marek Mikláš. Morav-
ské sklárny nyní zaměstnávají 200 lidí.

 ▪ Zlínská klinika slaví 10. výročí
Zlín – Již 10 let svého aktivního působení oslaví 
v  letošním roce Klinika reprodukční medicíny 
a  gynekologie Zlín, která jako jediná ve  Zlín-
ském kraji tuto léčbu poskytuje. Desáté naro-
zeniny by měly letos oslavit i první z 2 500 dětí, 
které se za přispění kliniky do dubna letošního 
roku narodily pomocí umělého oplodnění. 
Vzhledem k  široké škále používaných metod, 
dlouhodobým zkušenostem a  týmu špičko-
vých specialistů pomohla klinika k vytoužené-
mu dítěti i párům, jejichž situace se zdála být 
beznadějná. Ačkoli úspěšnost léčby metoda-
mi asistované reprodukce je velmi vysoká, ne 
všem párům se podaří docílit těhotenství po-
mocí vlastních zárodečných buněk. Tyto páry 
mají pouze dvě možnosti, jak založit rodinu 
– přijmout darované vajíčko či spermii nebo 
podstoupit náročný proces adopce. 

Zlín – Postěžovat si na způsob léčby, chování 
zdravotníků a  na  nedostatky ve  zdravotnic-
tví mohou lidé pacientské ombudsmance. 
Její kancelář byla v  polovině února otevřena 
v budově ředitelství Krajské nemocnice T. Bati 
(KNTB) ve  Zlíně. Pacientská ombudsmanka 
a současně senátorka Alena Gajdůšková bude 
v  kanceláři přítomna každé první pondělí 
v  měsíci od  9.00 do  12.00. Každou třetí stře-
du v měsíci od 10.00 do 14.00 zde bude při-
jímat podněty pacientů asistent Ivo Novotný. 
Písemné podněty mohou pacienti vhazovat 
do zvláštní schránky u vrátnice nemocnice. 
„Už můj první den na kontaktním místě pa-
cientské ombudsmanky v Krajské nemocnici 
T. Bati napověděl, že rozhodnutí vedení ne-
mocnice nabídnout pacientům tuto mož-
nost bylo správné,“ popsala své zkušenosti 
Alena Gajdůšková.
První pondělí v březnu za ní přišel na kontakt-
ní místo první člověk již před devátou, další 
kontakt byl po telefonu, pak následovala do-
hodnutá návštěva. „První případ  jsem konzul-
tovala s  prezidentem Svazu pacientů ČR Lu-
bošem Olejárem. S  pacientem jsem dohodla 
jeho postup, který budu dál sledovat,“ uvedla 
ombudsmanka. Pro vedení KNTB je potěšující, 
že žádný z prvních případů se netýkal přímo 
krajské nemocnice. 
Další velmi smutný případ, kterým se za-
bývala pacientská ombudsmanka, se týkal 
odebrání invalidního důchodu v  důsledku 
zdravotnických reforem. „Zde řešení asi pří-
liš jednoduché nebude, pokud vůbec bude 
možné za současné situace dosáhnout změ-
ny rozhodnutí. Nové podmínky ve zdravotní 
péči jsou problematické a lidé budou čím dál 
víc potřebovat radu a pomoc. Pro mě jako se-
nátorku je pak důležitý velmi blízký kontakt 
s lidmi a s jejich každodenní realitou. Snažím 
se problémy, se kterými za mnou lidé chodí, 
nejen pomoci vyřešit, ale také zobecnit. To je 
pak základem pro mé rozhodování i  legisla-
tivní iniciativu v  Parlamentu,“ dodala sená-
torka Alena Gajdůšková.  (vc)

V nemocnici najdete 
ombudsmanku

Začínají nové silniční stavby
Zlínský kraj – Duben je každoročně měsícem, 
kdy se začínají po  zimě rozbíhat nové stavby 
na rekonstrukcích krajských silnic a mostů. Ji-
nak tomu nebude ani v  tomto roce. Zhotovi-
tele pro prvních pět letošních investičních akcí 
vybralo Ředitelství silnic Zlínského kraje už bě-
hem ledna a února.
„Zájem o  veřejné zakázky, které jsme vypsali, 
byl mezi firmami značný. U některých zakázek 
jsme zaznamenali až 27 zájemců. Díky tomu 
také klesají nabídkové ceny firem až na přibliž-
ně 65 procent z  ceny stanovené kontrolním 
rozpočtem. Vliv na  to má i  okolnost, že jsme 
zakázky vypsali hned na začátku roku, kdy ješ-
tě zhotovitelé nemají naplněnou kapacitu pro 
letošní rok,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. 
V  důsledku nižších vysoutěžených cen bude 
moci ŘSZK vyhlásit v letošním roce mimo pů-
vodně plánovaných 19 staveb pravděpodobně 
ještě dalších šest veřejných zakázek na stavby, 
které byly ve střednědobém plánu zařazeny až 
do roku 2013.

Motoristé v Pohořelicích se dočkají vyřešení le-
titého problému s  nevhodnou, nepřehlednou 
a velmi nebezpečnou křižovatkou v obci. Ředi-
telství silnic Zlínského kraje zde v letošním roce 
vybuduje novou okružní křižovatku. Stavebních 
úprav se dočkají i navazující úseky silnic III/4975 
a  III/4976, což povede ke  zvýšení bezpečnosti 
silničního provozu. Součástí stavby je i  vybu-
dování čtyř zastávkových pruhů linkové auto-
busové dopravy. Práce mají trvat do  poloviny 
července. Smluvní cena činí 6,9 milionu korun.
V  obci Hovězí se bude v  termínu od  2. dub-
na do  konce října stavebně upravovat silnice 
III/4873a v  prostoru u  náměstí a  přestavovat 
most 4873a-2. Na silnici mezi Jankovicemi a Tra-
plicemi se v termínu od 2. dubna do konce čer-
vence postaví nový most za 6,8 milionu korun. 
Na  7,8 milionu korun přijde výstavba nového 
mostu v Komárně. Dokončen má být v září. Po-
slední z pětice staveb bude rekonstrukce části 
silnice a  mostu v Trnavě za  7,1 milionu korun. 
Stavba má být dokončena v srpnu.  (vc)
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Výsledky maturitních zkoušek ve  Zlín-
ském kraji byly excelentní, co to znamená 
pro regionální školství?
Zlínský kraj je zřizovatelem 49 středních 
škol. Historicky první státní maturitní zkouš-
ky prokázaly, že připravují kvalitní absol-
venty. Ve  srovnání s  kraji České republiky 
dosáhli „naši“ maturanti v  téměř všech sle-
dovaných parametrech nejlepších výsledků. 
Tyto výsledky jsou prvotní informace o stá-
vající úrovni. Zároveň je to i motivace v za-
vádění systémových nástrojů pro podporu 
procesu vzdělávání. Velkou inspirací pro 
naši práci je studie McKinsey. Některé z  je-
jích závěrů již aplikujeme v  praxi. Pro ško-
ly užitečné výstupy v oblasti kvality přinesl 
i  realizovaný projekt „Evaluace“. V současné 
době se zaměřujeme na  přípravu projektů, 
které „obnoví“ činnost předmětových komi-
sí základních i středních škol. 
K systémovým opatřením, vedoucím ke zvý-
šení a udržení kvality regionálního školství, 
patří např. dlouhodobě realizované jed-
notné přijímací zkoušky, finanční podpora 
učebních oborů, stanovení počtu otevíra-
ných tříd v souladu s demografickým vývo-
jem, pravidelné hodnocení ředitelů aj.

Je známo, že Zlínský kraj patří k aktivním 
v  zavádění výpočetní techniky do  škol. 
Jaké jsou další plány v této oblasti? 
Podpora IT patří mezi naše priority. Postup-
ně pracujeme na  výrazném zlepšení pod-
mínek ve  školách s  využitím nejmoderněj-
šího vybavení i  technologií. Rádi bychom 
srovnali na  stejnou úroveň vybavení škol 
s  využitím všech možností spolupráce se 
společností Microsoft. Naším cílem je, aby 
v  letošním roce byly střední školy vybave-
ny nejmodernějšími technologiemi i  soft-
warem. Vloni jsme investovali do  této ob-
lasti 20 milionů korun, letos by to mělo být 
až 100 milionů korun s využitím evropských 
zdrojů z  tzv. „šablon“. Využívání výpočetní 
techniky při výuce považujeme za  zásadní 
věc, jelikož fakta ukazují, že nejefektivnější 
způsob vzdělávání je prostřednictvím infor-
mačních technologií. 
Mimo jiné jsme uzavřeli rámcovou smlouvu 
se společností Microsoft, která je otevřena 
i  pro základní školy. Považuji to za  důleži-
tý krok podpory základních škol ze strany 
kraje. Ke  vzdělávání pracovníků ve  školství 
slouží tzv. PiL centra (Partners in Learning), 
která máme ve Zlínském kraji zřízena v Ot-
rokovicích, Rožnově p.  Radhoštěm, Vsetíně 
a Uherském Brodě. Abychom zajistili plošné 
pokrytí, připravujeme otevření dalšího cen-
tra v Kroměříži. 
Rádi bychom iniciovali větší zapojení žáků 
do soutěží v oblasti IT. V březnu se SPŠ a OA 

Uherský Brod zúčastnila evropského finále 
v  Lisabonu, kam postoupila v  rámci soutě-
že Partners in Learning Forum v  národním 
finále v  Praze. Přejeme jim hodně úspěchů 
(poznámka redakce: do uzávěrky tohoto čís-
la nebyly výsledky známy).
Připravujeme rovněž zahájení činnosti tre-
nérských center, kde by se vzdělávali naši 
nejlepší žáci. Počítáme s tím, že by pak pra-
covali jako lektoři na základních školách.

Jak vidíte další rozvoj škol a péči o maje-
tek svěřený školám? 
Dlouhodobě se potýkáme s  nedostatkem 
finančních prostředků na běžný provoz škol, 
ale i přesto se snažíme o systémovou obno-
vu a budování zvláště odborných pracovišť 
z  jiných finančních zdrojů. Z  Regionálních 
operačních programů (ROP) jsme vybudo-
vali centra pro odborné vzdělávání. Z evrop-
ských dotací se nám podařilo od roku 2009 
zateplit 19 škol v celkovém objemu investic 
345 mil. Kč. V roce 2012 plánujeme zateplení 
dalších šesti škol. 
V loňském roce jsme investovali do „našich“ 
škol 204 milionů korun, z toho se nám poda-
řilo získat 131 milionů korun z  evropských 
fondů. 
Dále jsme dovybavili z větší části vzdělávací 
centra moderními přístroji, přičemž největ-
ším úspěchem je vybudování centra odbor-
ného vzdělávání v Uherském Brodě v areálu 
Slováckých strojíren, které slouží pro moti-
vaci ve výuce odborných předmětů a využí-
vají jej žáci středních i základních škol nejen 
z našeho kraje, ale i z celé Moravy. 
Naším cílem je podpora nejen učňovských, 
ale i  technických oborů na  středních ško-
lách, tak jak to po nás požadují firmy a pod-
nikatelé.

Mohou se čtenáři opět těšit na populární 
vyhlašování Sportovce Zlínského kraje 
2011?
V rámci veřejné prezentace sportovní a tělo-
výchovné činnosti vyhlašuje Zlínský kraj již 
od roku 2002 nejúspěšnější sportovce Zlín-
ského kraje. V  roce 2012 nás čeká jubilejní  
X. ročník této ankety.
Slavnostní večer se bude konat 25. dubna 
2012 v  19.00 hodin v  Kongresovém centru 
ve Zlíně. 
Občané mohou hlasovat pro nejlepší spor-
tovce prostřednictvím internetových strá-
nek Zlínského kraje do 15. dubna 2012.

A  co nového připravujete v  oblasti mlá-
deže a sportu? 
Zlínský kraj bude v  roce 2013 pořadate-
lem Olympiády dětí a mládeže ČR. Oficiální 
termín konání Her VI. letní olympiády dětí 

a  mládeže ČR 2013 je stanoven na  23. až 
28. června 2013. Na  programu olympiády 
je celkem 16 sportovních soutěží: atletika, 
plavání, fotbal, házená, volejbal, basketbal, 
nohejbal, tenis, veslování, kanoistika, cyk-
listika (MTB + crosscountry), triatlon, stolní 
tenis, orientační běh, vzpírání a  sportovní 
střelba. Jako doprovodné disciplíny jsou za-
řazeny standardní tance a výtvarná soutěž.  
Celkem na této významné mládežnické akci 
očekáváme přes tři tisíce akreditovaných 
účastníků.

Zhruba za měsíc proběhnou ve středních 
školách ve Zlínském kraji přijímací zkouš-
ky, Zlínský kraj avizoval změny v přijíma-
cím řízení, můžete je shrnout?
V našem kraji i letos pokračujeme v realiza-
ci jednotných přijímacích zkoušek do  ma-
turitních oborů denního studia na  všech 
středních školách zřizovaných Zlínským 
krajem s  výjimkou uměleckých.  V  dohodě 
s  řediteli škol jsou navíc letos stanoveny 
pro jednotlivé skupiny oborů jednotné mi-
nimální hranice, kterých žák musí u  přijí-
mací zkoušky dosáhnout, aby byl úspěšný. 
S  řediteli našich škol bylo dále dohodnuto, 
že výsledky přijímacích zkoušek budou stej-
ným způsobem zohledněny i  v  případných 
dalších kolech. Jde o opatření velmi důležitá 
pro posílení kvality ve  středním vzdělávání 
v době demografického poklesu, kdy nabíd-
ka vzdělávání výrazně převyšuje poptávku. 
Přijímací zkoušky prvního kola na středních 
školách zřizovaných krajem letos proběh-
nou ve dnech 23. a 24. dubna. 
Kromě výše uvedeného přinesla změny 
v  přijímacím řízení také novela školské-
ho zákona: uchazeči například mohli letos 
v rámci prvního kola podat jen dvě přihláš-
ky, rozhodnutí o  přijetí se úspěšným ucha-
zečům oznamuje zveřejněním seznamu při-
jatých na  webu školy, prodloužila se lhůta 
pro odevzdání zápisového lístku na 10 pra-
covních dnů, uchazeč však může zápisový 
lístek uplatnit pouze jednou. 
Podrobnější informace mohou zájemci najít 
na www.zkola.cz. (red) 

Střední školy jsou kvalitní, 
státní maturity to potvrdily 
Rozhovor s krajským radním pro školství, mládež a sport Josefem 
Slovákem nejen o středních školách, ale i o anketě Sportovec 
Zlínského kraje a Olympiádě mládeže.
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V tomto čísle Okna do kraje věnuje-
me poněkud větší pozornost městu 
Zlínu. Využíváme na  této stránce 
i  formu ankety, abychom dali pro-
stor k vyjádření obyvatelům města. 
Zdá se, že pokud Zlíňané mají práci 
(nebo třeba důchod či peníze od ro-
dičů), jsou se svým městem spoko-
jeni a neuvažují o tom, že by se pře-
stěhovali někam jinam.Lidé většinou považují Zlín za dobré místo k bydlení.    Foto: Ivo Hercik

Jak se vám žije v krajském městě Zlíně?

 ▪ Rostislav Vaďura, řidič městské hromadné 
dopravy, 47 let, ve Zlíně od roku 1988.
Pocházím z  Bzence, do  Zlína jsem se přiženil. 
Tady ve Zlíně je ještě aspoň nějaká šance si se-
hnat zaměstnání. V malých městech je to horší. 
Vyhovuje mi, že bydlím ve stejném místě, kde 
pracuji, takže nemusím dojíždět. Ve Zlíně mi nic 
nechybí. Profese řidiče mi vyhovuje, když mne 
nechají jezdit, rád bych tu zůstal až do penze.

 ▪ Stanislav Brázdil, technik Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, 46 let.
Žiji ve Zlíně celý svůj život. Pokud jde o služby, 
které město poskytuje, nemám žádné výhrady. 
Problémem je tady ve Zlíně doprava, ale to je 
otázka dlouhého a  velice nákladného řešení. 
Jsem patriot, pro mne je ve Zlíně můj domov. 
Hodlám zde zůstat i do budoucna, o přestěho-
vání někam jinam jsem neuvažoval.

 ▪ Hana Briešťanská, herečka Městského diva-
dla ve Zlíně, 32 let, bydlí ve Zlíně od roku 2010.
Do Zlína mě přivedla práce. Přes všechen ten 
panel a  množství světelných křižovatek mi, 
přiznám se, chvíli trvalo odhalit všechny krásy 
tohoto „baťovského hobitína“ – ale povedlo se. 
Čím je pro mě ovšem Zlín naprosto jedinečný, 
jsou lidé. Ryzí, originální, přátelští, vroucní. A ta 
slivovice! Inu, nežije se mi tu špatně.

 ▪ Jan Zlínský, právník, 62 let, ve Zlíně žije od 
roku 1974.
Jsem rád, že žiji ve městě, které nabízí uspoko-
jivé služby, ať už jde o obchodní síť, zdravotní 
či sociální služby, využití volného času nebo 
vycházky do překrásného okolí. Co mě mrzí, je 
kvalita ovzduší  a dopravní zatížení. Alarmující je 
skutečnost, že z důvodu nedostatku pracovních 
příležitostí klesá počet obyvatel našeho města. 

 ▪ Milan Mervart, důchodce, 77 let, ve Zlíně by-
dlí od roku 2009.
Do Zlína jsem se přestěhoval ze středních Čech, 
protože tu žije moje dcera. Mám tu kvalitní 
bydlení v domě s pečovatelskou službou, jaké 
jsem nikdy dříve nepoznal. V porovnání s mou 
rodnou vesnicí tady mají občané všechno, ani si 
to neuvědomují. Velmi si vážím služeb Charity, 
které zde využívám. Nechtěl bych měnit.

 ▪ Martin Trtek, student 4. ročníku Fakulty ma-
nagementu a ekonomiky UTB Zlín, 25 let.
Zlín pro mě zejména díky univerzitě znamená 
přátele a spoustu inspirativních lidí. Co se týče 
města, mám rád jeho baťovskou historii, která 
je všude víceméně přítomná. Mrzí mě, že ba-
ťovský Zlín je již převážně minulostí, ale o to 
víc držím pěsti záměrům, které zchátralým 
budovám dávají druhou šanci.
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povodně

Z povědomí obyvatel kraje a celé 
republiky stále nevymizely vzpo-
mínky na povodně v červenci 1997 
v povodí řek Bečvy a Moravy, od 
nichž uplyne v letošním roce již 15 
let. Ohlédneme-li se za povodněmi 
20. století, zjistíme, že i když se ma-
ximální denní průtoky a objemy po-
vodňových vln řeky Moravy v Kro-
měříži podařilo vyčíslit až od roku 
1917, je možné konstatovat, že po-
vodeň v 1997 neměla svou velikos-
tí ve 20. století obdobu – byla tedy 
opravdu „povodní století“.

Po  roce 1997 následovaly další povodně, 
například v  červenci 2001, březnu 2005 
a  2006, září 2009, květnu až srpnu 2010 či 
květnu 2011. Nemluvě o  menších lokálních 
událostech. Živlům sice neporučíš, ale činit 
základní opatření proti dalekosáhlým ná-
sledkům velkých povodní se lidé snažili již 
„od nepaměti“. „Zásadní a první v pořadí při 
ochraně před velkou vodou a jejími následky 
byla a dodnes zůstala prevence. Stále a zno-
vu se ukazuje, že nejúčinnějším ochranným 
prostředkem před zaplavením majetku je 
respekt k historické záplavové oblasti – zása-
da nestavět trvalá sídla v inundačním území. 
Všichni dospělí pamatujeme, mnozí jsme 
zažili na  vlastní kůži, ostatní viděli násled-
ky, a … znovu vyrostly domy v záplavových 
územích, znovu se stěhujeme do míst vodou 
zbořených činžovních domů, znovu bezmez-
ně důvěřujeme technice…,“ říká krajská rad-
ní pro zemědělství a životní prostředí Milena 
Kovaříková.

Co se podařilo?
Co se tedy ve Zlínském kraji podařilo v uply-
nulých 15 letech udělat pro ochranu před 

povodněmi? V  letech 1999 až 2001 byl mi-
nisterstvem zemědělství zajišťován program 
prevence před povodněmi, v  průběhu kte-
rého se v  rámci povodí Moravy realizovalo 
celkem 14 akcí. Na území Zlínského kraje šlo 
o tyto stavby:

 ▪ Morava, Nedakonice – oprava hráze 
 ▪ Morava, Huštěnovice – Babice, rekonstruk-

ce hrází a odstavných ramen
 ▪ Morava, Otrokovice – levobřežní hráz
 ▪ Dřevnice, Příluky – rekonstrukce jezu

Od  roku 2002 program pokračuje dalšími 
dvěma etapami. Během nich byly či budou 
ve  Zlínském kraji realizovány tyto investice 
v celkové hodnotě zhruba 824 milionů korun:

 ▪ Vodní dílo Bystřička – rekonstrukce hráze
 ▪ Dřevnice – hrázování, zajištění průtočnosti
 ▪ Rusava, Holešov – protipovodňová zeď
 ▪ Kudlovický potok, Babice – oprava hráze
 ▪ Morava, Napajedla – oprava levobřežní hráze
 ▪ Morava, Uherské Hradiště – oprava hráze
 ▪ Dřevnice, Želechovice, Lužkovice
 ▪ Vodní dílo Karolinka – rekonstrukce hráze
 ▪ Morava, Tlumačov (zatím nerealizováno)

 ▪ Vodní dílo Bystřička – rekonstrukce přelivu
 ▪ Říka, Slavičín – zvýšení kapacity koryta
 ▪ Morava Uherské Hradiště – Staré Město, 

zvýšení kapacity koryta (zatím nerealizováno)
 ▪ VD Fryšták – rekonstrukce hráze

A jak je připraven kraj dnes?
„Pokud je vůbec možné připravit se na přírod-
ní katastrofu, která nikdy není stejná, dá se říct,  
že kraj připraven je. Především má fungující 
systém velení v  mimořádných situacích, má 
fungující systém toku informací. Zlínský kraj 
má nejhustší informační síť „povodňových“ 
hlásičů průtoku na  všech významnějších to-
cích v  celém povodí, má v  povodňových or-
gánech zkušené pracovníky, někteří fungovali 
už při  povodních v  roce 1997, kteří dokážou 
průběh povodně vyhodnotit, predikovat jeho 
vývoj a navrhnout odpovídající opatření,“ po-
znamenal Alan Urc z  odboru životního pro-
středí krajského úřadu.
Právě v množství aktuálních a prognózních in-
formací o vývoji situace v celkové vybavenosti 
technikou, bez ohledu na množství investičně 
náročných protipovodňových staveb, je nej-
větší rozdíl oproti roku 1997. (red)

Velká voda vždy představuje hrozbu.    Foto: HZS Zlínského kraje

Ničivá povodeň 1997 a následných 15 let 
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 ▪ Lidová stavba roku bude i letos
Zlínský kraj – Ocenění Lidová stavba roku 
za  příkladnou obnovu lidové architektury 
ve  Zlínském kraji jako významný přínos pro 
zachování kulturního dědictví je název origi-
nálního projektu, který měl ve Zlínském kraji 
premiéru již před pěti lety. Snaha stavebníků, 
ochotných přičinit se o záchranu a využití pa-
mátek lidového stavitelství na území regionu, 
bude oceněna i  v  letošním roce. Jde přede-
vším o  to přimět majitele nemovitostí, aby 
s  citem přistupovali ke  stavebním úpravám 
těchto objektů. Návrh na uznání, spojené s fi-
nanční odměnou, může podat vlastník stav-
by 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. Uzá-
věrka příjímání návrhů je 30. dubna.

 ▪ Podpora pro 33 inovačních projektů
Zlínský kraj – Celkem 33 konkrétních projektů 
spolupráce mezi firmami a  vysokoškolskými 
pracovišti získá dotaci v rámci programu Ino-
vační vouchery Zlínského kraje. Byly podpo-
řeny všechny kvalitní projekty. Program Ino-
vační vouchery Zlínského kraje byl vyhlášen 
poprvé, vzhledem k  ohlasu bude tato forma 
podpory spolupráce mezi univerzitními od-
borníky a  podnikateli z  regionu pokračovat 
i v dalších letech. Na podporu inovační spolu-
práce letos putuje 4,565 milionu korun, z toho 
2,925 milionu činí dotace z Regionálního ope-
račního programu Střední Morava. „Inovační 
vouchery Zlínského kraje jsou velmi efek-
tivním nástrojem podpory podnikání. Navíc 
projekt posiluje vazby univerzitních pracovišť 
na podnikatelské prostředí,“ doplnil statutární 
náměstek hejtmana Libor Lukáš.

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktu-
álně obsazují následující pracovní místa:
• lékař/lékařka – hematologicko-transfuzní 
odd. (Zlín)
• lékař/lékařka – Centrum klinické gerontolo-
gie (Zlín)
• lékař/lékařka – stomatolog (Zlín)
• lékař/lékařka – odd. plicní (Zlín)
• lékař/lékařka – odd. neurologie (Vsetín) 
• lékař/lékařka – odd. LDN (Vsetín)
• lékař/lékařka – odd. infekční (Vsetín)
• lékař/lékařka – gyn.-por. odd. (Kroměříž)
• lékař/lékařka – kardiolog (Kroměříž)
• ergoterapeut – Podlesí (Rožnov p. R.)

Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná 
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou 
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.

Nemocnice má nové pracoviště
Zlín – Nové pracoviště dlouhodobé intenzivní 
péče s 10 lůžky má zlínská Krajská nemocnice 
T. Bati. Je v prostorách opraveného 12. pavi-
lonu v přední části areálu nemocnice. Úpravy 
pavilonu začaly na  začátku loňského listo-
padu a  stály 14,5 milionu korun, které hradí 
Zlínský kraj. Dosud bylo pracoviště od svého 
vzniku v září 2011 provizorně umístěno v 17. 
pavilonu. 
„Dvanáctý pavilon má bezbariérový přístup 
a  pracoviště má charakter boxového systé-
mu. Je zde devět boxů, z toho osm jednolůž-
kových a  jeden dvoulůžkový. Pracoviště je 
součástí anesteziologicko-resuscitačního od-
dělení – ARO. Lůžka jsou velmi potřebná pro 
pacienty, jejichž zdravotní stav je po kritickém 
onemocnění již stabilizovaný, ale neobnovila 
se u  nich ještě jedna nebo více ze životních 
funkcí. Právě takové pacienty umisťujeme 
přímo z  ARO nebo jednotky intenzivní péče 
na  pracoviště DIP,“ řekl primář ARO Radovan 
Turek. Podle ředitele nemocnice Bohuslava 

Škubala je lůžek dlouhodobé intenzivní péče 
(DIP) ve  Zlínském kraji nedostatek. „Pacien-
tů vyžadujících delší intenzivní péči přibývá, 
proto jsme pracoviště DIP začali budovat. 
Jeho zřízením jsme posunuli péči o naše paci-
enty směrem k lepšímu,“ sdělil ředitel.
Lůžka DIP jsou určena pacientům, kterým 
průměrná ošetřovací doba na  lůžku ARO 
nebo jednotky intenzivní péče nestačí k pře-
chodu do standardních životních podmínek. 
„Nejčastěji se jedná o dospělé pacienty, kteří 
kromě základní diagnózy, jako je například 
chronické plicní onemocnění, těžké koronár-
ní a cévní příhody nebo pacienti po vážných 
úrazových stavech, trpí řadou závažných 
komplikujících onemocnění a vyžadují dlou-
hodobou umělou plicní ventilaci. Ta je sou-
částí komplexní léčby, která vede k obnovení 
schopnosti spontánního dýchání. Na  DIP se 
postaráme o  postupné odvykání pacienta 
od  umělé plicní ventilace,“ vysvětlil primář 
Turek. (kh)

 Hejtman Stanislav Mišák dohodl na setkání se zástupci organizací seniorů finanční podporu jejich aktivit.    Foto: Petr Zákutný

Zlín – Konference Krajské rady seniorů Zlínské-
ho kraje, která se uskutečnila v  sídle kraje, se 
jako host jí zúčastnil i hejtman Stanislav Mišák. 
Se třemi desítkami delegátů, kteří zastupují 
většinu seniorských organizací v  kraji, disku-
toval zejména o  tom, jak může hejtmanství 
napomáhat jejich aktivní činnosti. Výstupem 
jednání bylo uzavření dohody o  konkrétním 
financování činnosti rady pro letošní rok ze 
strany Zlínského kraje.  „Je nesmírně inspirující 
vidět, s jakou chutí a elánem se všichni přítom-
ní věnují mnoha aktivitám, které napomáhají 
ke zvyšování kvality jejich života i života ostat-
ních seniorů. Za jejich záslužnou činnost jim ze 
srdce děkuji a kromě pevného zdraví jim přeji 
i hodně sil do jejich další práce,“ uvedl hejtman. 
Činnost krajské rady seniorů se soustřeďuje 
zejména na  poskytování poradenské činnosti 
v sociální a zdravotnické oblasti, pořádání nej-
různějších akcí pro seniory a podobně. (van)

Hejtman jednal   
se zástupci seniorů

Vsetín, Huštěnovice – Nejlepší internetové 
stránky ve Zlínském kraji mají Vsetín a Huště-
novice. Vyplývá to z  výsledků krajského kola 
soutěže Zlatý erb 2012. Soutěž, určená pro 
města a  obce, se koná již po  čtrnácté. Mezi 
městy letos porotu dále zaujal Zlín a Valašské 
Klobouky, v  kategorii obcí pak Pravčice a Tra-
plice. Nejlepší elektronickou službu v podobě 
analýzy bezpečnosti představilo Uherské Hra-
diště, které tak spolu se Vsetínem a Huštěnovi-
cemi bude hájit Zlínský kraj v celostátním finá-
le. Součástí soutěže je i cena veřejnosti. Tu letos 
obdržela obec Mrlínek. „Porovnávali jsme po-
vinné informace, úřední desku, bezbariérový 
přístup pro zdravotně hendikepované občany 
i informace doplňkové. Můžeme říci, že některé 
opravdu malé obce mají nadprůměrně kvalitní 
webové prezentace,“ konstatoval krajský radní 
a předseda poroty Petr Hradecký. (hm)

Nejlepší stránky? 
Vsetín a Huštěnovice 
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Dobrovolní hasiči dostanou peníze
Zlínský kraj – Dobrovolní hasiči ve Zlínském kra-
ji dostanou z krajského rozpočtu finance na bu-
dování vyrozumívacích a  varovacích systémů 
a na opravy věcných prostředků požární ochra-
ny jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. 
Z  rozpočtu ministerstva vnitra jim pak Zlínský 
kraj rozdělil další částku na  zabezpečení akce-
schopnosti jednotek požární ochrany sborů 
dobrovolných hasičů obcí, na odbornou přípra-
vu velitelů a strojníků těchto jednotek a na po-
krytí nákladů za  uskutečněný zásah. Účelové 
neinvestiční dotace ministerstva vnitra obcím 
Zlínského kraje jsou nyní přiděleny ve výši 3,75 
milionu korun. Dotaci na  zabezpečení akce-
schopnosti jednotek požární ochrany sborů 
dobrovolných hasičů obcí nyní obdrží 20 obcí, 
mezi nimi například obec Halenkov, Nedako-
nice, Vlčnov či město Rožnov pod Radhoštěm. 
Zbývající finanční prostředky z  ministerstvem 
přidělené částky Zlínskému kraji ve  výši 1,086 

milionu korun budou rozděleny v září. O finance 
z krajského rozpočtu na budování vyrozumíva-
cích a varovacích systémů si pak požádaly obce 
Bohuslavice nad Vláří, Ořechov, Veselá a město 
Brumov-Bylnice a obdrží na ně celkem 516 000 
korun.  Osmnácti jednotkám sborů dobrovol-
ných hasičů obcí byly z rozpočtu Zlínského kra-
je přiděleny dotace v celkové výši 4,392 korun 
na nákup věcných prostředků požární ochrany. 
Na  nákup zásahového vozidla dostane dotaci 
například obec Dolní Lhota a na požární stříkač-
ku obec Jankovice. Účelové neinvestiční dotace 
na nákup věcných prostředků požární ochrany 
pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí 
ve  výši 1,992 milionu korun přidělil ze svého 
rozpočtu Zlínský kraj 28 obcím. Šest radiosta-
nic díky tomu pořídí například Bojkovice a svůj 
zásahový automobil opraví obec Mysločovice. 
Celkově tedy z krajského rozpočtu obdrží hasiči 
ve Zlínském kraji 6,9 milionu korun. (gad)

 ▪ Na Kopanicích obnoví lidový kroj
Starý Hrozenkov – Částkou 52 600 korun pod-
pořila v loňském roce v rámci svého grantové-
ho programu ČSOB projekt s  názvem Obno-
va původního lidového kroje a  hledání vlivů 
na hudební projev Moravských Kopanic. Jeho 
nositelem je základní organizace Českého sva-
zu ochránců přírody ze Starého Hrozenkova. 
Její členové se kromě péče o životní prostře-
dí zaměřují na obnovu místních tradic a zvy-
ků. Cílem podpořeného projektu je seznámit 
zájemce s  tradičním kopaničářským krojem 
a  projít pod dohledem místních zkušených 
žen společně procesem jeho zhotovení. Tento 
projekt vybrala v našem kraji ČSOP z jedenácti 
žadatelů o grant.

 ▪ Situace v sociálních službách je kritická
Zlínský kraj – Nejvíce bodů ze čtyřiceti pěti, 
které projednávali členové krajského zastupi-
telstva na svém březnovém, již devatenáctém, 
rokování v  tomto volebním období, bylo vě-
nováno schvalování jak investičních, tak i ne-

investičních dotací. Peníze, které zastupitelé 
odsouhlasili, půjdou do  kulturní a  sportovní 
oblasti, ale také 194 žadatelům, kteří hospo-
daří v lesích na území Zlínského kraje, dotace 
získaly obce pro své jednotky sborů dobrovol-
ných hasičů nebo na  rekonstrukce například 
místních komunikací. Velkou pozornost věno-
vali zastupitelé přidělení finančních prostřed-
ků poskytovatelům sociálních služeb. Mezi 
jedenáct z nich bylo rozděleno 6,621 milionů 
korun, když  o další 1,3 milionu korun rozhodli 
přímo krajští radní. Ani celkově tyto  finanční 
prostředky ovšem nestačí na pokrytí nutných 
potřeb těchto velmi důležitých sociálních slu-
žeb. Jak zdůraznila T. Nersesjan, radní, která 
má na  starosti sociální oblast, situace se stá-
vá kritickou. Přidělené prostředky z rozpočtu 
Zlínského kraje budou stačit na pokrytí nákla-
dů pouze na  několik měsíců. Avizovala také 
nutnost zabývat se na dalším jednání zastupi-
telstva dofinancováním služeb na území kraje 
i pro druhé pololetí letošního roku.

 ▪ Kraj podpoří sportovní a kulturní akce
Zlínský kraj – O  podpoře sportovních akcí 
a pomoci talentovaným sportovcům rozhod-
li krajští radní. Na turnaje, závody a podobné 
akce konané v prvním pololetí jde 1,6 milionu 
korun. Dalších 400  000 korun z  Fondu mlá-
deže a sportu Zlínského kraje podpoři snahu 
sportovců v individuálních odvětvích. Na pře-
lomu června a  července pak bude odborem 
školství, mládeže a sportu vyhlášeno výběro-
vé řízení na poskytnutí dotací pro jednorázo-
vé sportovní akce konané ve druhém pololetí 
roku 2012 a koncem září krajská rada a zastu-
pitelstvo rozhodnou o rozdělení zbývající čás-
ti finančních prostředků z  fondu, v  němž je 
pro letošek k dispozici přes 3,2 milionu korun. 
Přes osmdesát kulturních akcí, které se konají 
v termínu od ledna do konce srpna 2012, pak 
bude podpořeno z  Fondu kultury Zlínského 
kraje dotacemi, jejichž celková částka činí 
1 180 000 korun. Pro zbývající část roku, bude 
ponecháno ještě asi 600 tisíc korun.

Dobrovolní hasiči jsou nezastupitelní.   Foto: HZS Zlínského kraje
Vzpomínka na tragédie
Prlov, Ploština, Lačnov – Vzpomínkové akce, jež 
mají připomenout tragické události na  konci 
druhé světové války, se budou v dubnu konat 
v  Prlově, Lačnově a  na  Ploštině a Vařákových 
pasekách. V  Prlově je vzpomínkový akt plá-
nován na 21. dubna (10.00), na Ploštině o den 
později ve 13.00 a na Vařákových Pasekách se 
vzpomínka uskuteční 30. dubna od 10.00. Akce 
připravuje sdružení Iniciativa pro podporu 
vypálených obcí.  Na všech těchto místech se 
před 67. lety odehrály události, které ovlivnily 
další život v obcích a osadách na dlouhá dese-
tiletí. Do osady Ploština nedaleko Drnovic vtrh-
li nacisté 19. dubna, výsledkem jejich řádění 
bylo 24 mrtvých. Tragický zlom v novodobých 
dějinách Prlova nastal 23. dubna. Obyvatelé 
vesnice byli donuceni shromáždit se v hostin-
ci, kde se připravovaly výslechy. Zadržení muži 
byli popraveni a Němci rovněž poničili některá 
stavení v obci. Nakonec osudného dne zemře-
lo 21 obyvatel Prlova, jeden z Bratřejova a  je-
den z  Pozděchova. Obdobným osudem byly 
postiženy rovněž Vařákovy paseky u Lačnova, 
a to pouhé dva dny před osvobozením regionu 
vojáky Rudé armády. (red)

Zlínský kraj – Do celkem 55 obcí míří 30 mi-
lionů korun z rozpočtu Zlínského kraje. Kon-
krétně jde o peníze z Podprogramu na pod-
poru obnovy venkova. Peníze obcím poslouží 
jednak k  rekonstrukci a  obnově venkovské 
zástavby a občanské vybavenosti v majetku 
obce (například k  rekonstrukci mateřských 
a základních škol) a letos nově i k rekonstruk-
ci a výstavbě místních komunikací na pozem-
cích v majetku obce. 
V termínu pro předkládání žádostí o finanč-
ní podporu bylo na  krajský úřad doručeno 
celkem 88 projektových žádostí v  celkové 
výši téměř 47 milionů korun, z  nichž 55 žá-
dostí bylo výběrovou komisí doporučeno 
ke schválení.  (van)

Do obcí míří miliony
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rozhovor

Chraňte své životy! Než sednete za volant, 
změřte si svoji hladinu alkoholu .

Šumice 139, 687 31 Šumice
Tel.: 572 639 076

Detektory alkoholu Testy na drogy

Testy na drogy ze slin
Jsou schopny detekovat:

 Amfetamin
 Kokain, Crack, Coke
 Metamfetamin, Speed
 Pervitin, Extáze
 Mor um, Opium, Heroin
 Angel Dust, Codein
 THC, Marihuana, Hašiš

Velikonoční sleva 20% na veškeré zboží 
při platbě v hotovosti v naší prodejně.

Platnost akce duben 2012.

Kompletní nabídka na www.promile.cz

MYSLÍŠ
NEZAPLATÍŠ!

l
C, Marihuana, 

inzerce

Věříte euru? Kdo může za  současnou eko-
nomickou krizi Řecka?
Euro začalo jako politický projekt, který sou-
visí se snahou prohloubit evropskou integraci 
v maximální možné míře. Že má těžkosti, a vý-
razné těžkosti, je samozřejmě pravda. Přesto si 
myslím, že eurozóna krizi překoná. Je to v  na-
šem vlastním zájmu, protože naše ekonomika 
je založena na exportu a ten z 80 procent míří 
právě do zemí eurozóny. V krizi eurozóny nejde 
samozřejmě jen o Řecko, ale mám-li odpovědět 
na vaši otázku, svou špatnou práci odvedly jak 
dozorové orgány EU, tak Řecko samotné.  V de-
batách o Řecku by se ale nemělo zapomínat ani 
na podíl bankovního sektoru a obecně finanč-
ních trhů na vzniku krize.  

Lidé mají strach z růstu cen a z omezování 
svých sociálních práv. Nastává soumrak ev-
ropského sociálního státu?
V  různých komentářích se dnes objevuje my-
šlenka, že generace současných dětí je první 
od druhé světové války, která se bude mít prav-
děpodobně hůře než jejich rodiče. Už dnes se 
EU potýká s  obrovskou nezaměstnaností mla-
dých lidí. Ve Španělsku dosahuje až 50 procent, 

v sousedním Slovensku 36 procent a v celé EU 
je to 5,5 milionu mladých lidí. To je hrozivé. Sa-
mozřejmě, nemůžeme nevidět vzestup ekono-
mik zemí, jako je Čína, Indie, Brazílie, Jižní Afrika, 
kde je hospodářský růst na  úplně jiné úrovni, 
než jsme v  posledních letech zvyklí v  Evropě. 
Bohužel, pokud u nás hovoříme o konkurence-
schopnosti, většinou se tím myslí snižování daní, 
líbivá hesla o  slabém státu, osekávání sociální 
ochrany a  v  tomto ohledu přizpůsobování se 
těmto ostatním ekonomikám. Někdy se mluví 
o tzv. závodu ke dnu. Nemyslím si ale, že je to 
cesta, po které bychom měli jít. Tím by Evropa 
popírala sama sebe.  Domnívám se, že i nynější 
bouřlivě se rozvíjející ekonomiky časem dostih-
nou sociální problémy, které budou muset řešit. 
Sociální a ekologický dumping obecně není ces-
ta, po které se dá jít dlouho. 

V  poslední době jste se hodně věnovala 
srovnáváním kvality produktů, které se 
prodávají ve  stejném obalu v  různých ze-
mích, ale mají odlišné vlastnosti...
Zaregistrovala jsem průzkum, který uspořádala 
Slovenská spotřebitelská asociace. Testovala vý-
robky v osmi státech střední a východní Evropy. 

Byly tam zahrnuty jak staré, tak nové členské 
státy EU. Výzkum vyšel jednoznačně a  poměr-
ně skandálně v  neprospěch nových členských 
zemí. Čím víc na východ, tím byla kvalita horší. 
Podle mne je to otázka klamavé reklamy. Pokud 
na  něco děláte marketing a  říkáte tomu výro-
bek X, tak by to neměl být výrobek X1, X2, X3 
či X4 podle toho, ve které jste zemi. Anebo by 
o  tom měl zákazník už podle obalu výrobku 
jednoznačně a na první pohled vědět. Na mou 
interpelaci odpověděla Evropská komise, že 
průzkum není zcela průkazný. A podle EK je to 
zcela normální, neboť lidé ve střední a východ-
ní Evropě mají jiná očekávání, pokud jde o chuť 
a  cenu. Na  přelomu ledna a  února jsem spolu 
s rumunskou poslankyní Antonescu uspořádala 
slyšení v Bruselu. Současně jsme zkusily udělat 
ještě jeden test. Nakoupily jsme potraviny re-
nomovaných značek v  Bruselu, ve  Štrasburku 
a v Brně a nechaly jsme je otestovat brněnskou 
Mendelovou univerzitou. Chceme, aby komise 
v této věci nedávala hlavu do písku, ale ať udělá 
řádný, nezpochybnitelný průzkum trhu v těchto 
zemích a pak můžeme zvážit další kroky, včetně 
legislativních.  Vojtěch Cekota

Olga Sehnalová: Vnitřní trh EU musí být fér

MUDr. Olga Sehnalová, MBA
 ▪ Od roku 2009 poslankyně Evropského parla-
mentu.

 ▪ Narodila se v r. 1968 v Kroměříži.

 ▪ Po  absolvování Gymnázia Kroměříž začala 
v roce 1987 studovat na Lékařské fakultě Ma-
sarykovy Univerzity v Brně. 

 ▪ Studium v letech 1991 až 1992 přerušila dvou-
letou stáží v USA na University of Utah, Institu-
te for Biomedical Engineering v Salt Lake City. 

 ▪ Po  promoci nastoupila jako lékařka na  ane-
nesteziologicko-resuscitačním oddělení Ne-
mocnice v Kroměříži. 

 ▪ Titul MBA získala studiem Brno Business 
School - Nottingham Trent University v  roce 
2005.

 ▪ Má ráda kulturu, cestování a sport.Europoslankyně Olga Sehnalová před svou kroměřížskou kanceláří.    Foto: Vojtěch Cekota
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kulturaJaro uvítáme literárním festivalem
Zlín – Třetí ročník Literárního jara ve Zlíně se 
uskuteční ve dnech 4. až 13. dubna. Milovní-
ci literatury a  umění se mohou těšit na  au-
torská čtení, besedy, výstavu, komiksovou 
soutěž, výtvarný workshop a další. 
První vlaštovkou festivalu bude 4. dubna 
představení výboru z poezie básníka Rogera 
McGougha, který v krajské knihovně uvede 
básník Dan Jedlička, překladatel a vydavatel 
knihy. Oficiální zahájení festivalu proběhne 
10. dubna v Alternativě – Kulturním institutu 
Zlín. Nový román Žitkovské bohyně vyda-
ný nakladatelstvím Host představí Kateřina 
Tučková, jejíž tvorba byla oceněna cenou 
Magnesia Litera. Kateřina Tučková vystoupí 
také na besedě pro studenty Gymnázia Zlín 
Lesní čtvrť. 
Jeden z večerů bude věnován poezii. Ze svých 
nových básnických sbírek budou 11. dub-
na v  krajské knihovně číst Miloš Kozumplík, 
Jiří Mareček a Miloš Stránský, moderuje Petr 
Odehnal. Součástí letošního ročníku bude 
výstava plakátů Komiks, Manga & spol., kte-

rou připravil Goethe Institut Praha. Vernisáž 
s následnou besedou se uskuteční 12. dubna 
v  Krajské galerii výtvarného umění ve  Zlíně 
za účasti spisovatelky a autorky komiksů Lu-
cie Lomové a dalších hostů. Na vernisáži bu-
dou oceněni autoři nejúspěšnějších stripů ze 
soutěže Jaro v koMixu. Lucie Lomová připraví 
také výtvarný workshop pro děti.
Závěrem letošního festivalu Literární jaro Zlín 
2012 bude v  pátek 13. dubna ve  vile Tomá-
še Bati beseda s  Ludvíkem Vaculíkem a  Ma-
rií Vaculíkovou. Večer uvede Antonín Bajaja 
a zpěvem doprovodí Mužáci. Festival se koná 
za podpory Ministerstva kultury ČR, Zlínské-
ho kraje a sponzorů.
Pořadatelem festivalu je Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve  spolupráci s  Krajskou 
galerií výtvarného umění ve  Zlíně, Alterna-
tivou – Kulturním institutem Zlín, naklada-
telstvím Host, Gymnáziem Zlín Lesní čtvrť 
a Nadací Tomáše Bati. Více informací najdou 
zájemci o  festival na  internetové stránce 
www.literarnijaro.cz.  (kfb)

 ▪ Workshop objektového učení v muzeu
Zlín – Muzeum jihovýchodní Moravy ve  Zlí-
ně připravilo ve dnech 22. a 23. března 2012 
workshop zaměřený na objektové učení. Me-
toda objektového učení je disciplínou muzej-
ní pedagogiky, využitelnou jak v  muzejních 
expozicích, tak při výuce ve škole. Objektové 
učení nabízí množství způsobů, jak prostřed-
nictvím zkoumání muzejního exponátu přibli-
žovat historii a jak lze předmět interpretovat. 
Lepší poznání vytváří vztah k minulým i sou-
časným kulturám a úctu k předmětům, které 
nás obklopují. Náplní intenzivní dvoudenní 
dílny byly různé formy objektového učení, 
zejména: příběhy předmětů, rodinné učení 
ve škole i v muzeu a rozvíjení kritického my-
šlení. Cílem bylo naučit postupy, jak prostřed-
nictvím objektového učení rozvíjet u  dětí 
i  dospělých různé druhy inteligencí. Na  pra-

covním setkání se potkali účastníci ze všech 
krajů České republiky.

 ▪ Virtuální prohlídka města
Uherské Hradiště – Nový způsob, jak více při-
blížit město turistům a návštěvníkům, zavedli 
v Uherském Hradišti. Jde o virtuální prohlídku 
vybraných míst. Umožňuje zájemcům pro-
hlédnout si atraktivní lokality dopodrobna 
z  pohodlí domova prostřednictvím počítače 
a  internetu. „Lidé tak mohou objevit v  Uher-
ském Hradišti zajímavosti, kterých si při běžné 
procházce městem nemusejí povšimnout,“ 
uvedl mluvčí městského úřadu Jan Pášma. 
Virtuální prohlídka města byla zpracována 
technikou panoramatických fotografií. Foto-
grafie byly pořízeny v  říjnu 2011. Muselo se 
fotografovat ve chvílích, kde se v daném místě 
pohybuje minimum chodců či aut. „Proto če-
kání na vhodnou chvíli trvalo i několik hodin,“ 

dodal mluvčí. Zvláštní kouzlo mají zejména 
noční snímky z Masarykova náměstí, Marián-
ského náměstí a z Havlíčkovy ulice.

 ▪ Kniha pohádek z Vizovic
Zlín, Vizovice – Muzeum jihovýchodní Moravy 
ve  Zlíně společně s  městem Vizovice vydalo 
knihu Valašské národní pohádky z Vizovic au-
tora Eduarda Pecka. Kniha pohádek vznikla 
u příležitosti 750. výročí první písemné zmín-
ky o  Vizovicích, které si město připomínalo 
v  loňském roce. Pohádky pocházejí z  doby, 
kdy ještě nebyly určeny výlučně dětem, ale 
i  všem naslouchajícím dospělým. U  každého 
příběhu je navíc zaznamenáno, kdo ho po-
vídal, případně kde autor pohádku vyslechl. 
Editorem publikace je etnograf Karel Pavliš-
tík společně s etnografkami Alenou Prudkou 
a Hanou Rosíkovou. Knihu kresbami doplnila 
Marie Vlachová. 

Petra Hůlová a Vesna Tvrtković na Literárním jaru 2011 v Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně.    Foto: Petr Willert

Valašské Meziříčí – Kooperující síť v  oblasti 
astronomických odborně-pozorovatelských 
programů, tak zněl celý název projektu, který 
v  únoru 2012 úspěšně dokončila valašsko-
meziříčská hvězdárna. „Projekt byl zaměřen 
na  rozvoj odborné činnosti partnerských 
hvězdáren a  jejího efektivního využití pro 
vzdělávací aktivity a rozvoj přeshraniční spo-
lupráce,“ uvedl ředitel hvězdárny Libor Len-
ža. Díky tomuto projektu vznikla učebna, 
byla pořízena technika a  připraveny a  reali-
zovány prakticky zaměřené vzdělávací akce 
především pro mládež. Partnerem projektu 
byla Kysucká hvězdárna v  Kysuckom Novom 
Meste. Mikroprojekt byl spolufinancován EU 
z prostředků Fondu mikroprojektů, spravova-
ného Regionem Bílé Karpaty. Více informací 
na stránkách www.astrovm.cz.  (hvm)

Hvězdárna ukončila 
významný projekt

Sergej Krylov ve Zlíně
Zlín – V letošní koncertní sezoně Filharmonie B. 
Martinů se pozornost hudební veřejnosti upí-
ná ke  koncertu připravovanému na  5. dubna 
do Kongresového centra. Vystoupí zde světový 
houslista Sergej Krylov. Je ruské národnosti, ale 
v současnosti žije v  Itálii. Na housle začal hrát 
v  pěti letech, v  deseti hrál poprvé s  orches-
trem v Rusku, Číně, Finsku a Německu. Vyrostl 
ve virtuosa, u nějž se oceňuje obrovská tónová 
kultura, technická preciznost i hloubka výrazu. 
Zvítězil v mezinárodní soutěži R. Lipizer, v sou-
těži A. Stradivariho v  Cremoně a  v  prestižní 
soutěži Fritze Kreislera ve Vídni. Jeho učitelem 
byl světoznámý Salvatore Accardo. Vystupo-
val s orchestry po celém světě, spolupracoval 
s  nejvýznamnějšími sólisty. Mezi mimořádné 
osobnosti, které jej ovlivnily, patřil legendární 
violoncellista a  dirigent Mstislav Rostropovič. 
V druhé polovině koncertu zazní Symfonie zva-
ná Romantická od A. Brucknera.  (fbm)
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sport

Otrokovice patřily 
špičkovým atletům
Otrokovice – Boj s metry a vteřinami na vel-
mi vysoké úrovni byl k vidění v otrokovické 
městské hale. Na  mezinárodním atletickém 
mítinku na začátku března se totiž předved-
la i  zvučná jména evropské atletiky. Mezi 
tvrdou konkurencí však o  sobě dali vědět 
i  domácí atleti. Například kroměřížský atlet 
Roman Novotný opanoval soutěž v  trojbo-
ji, která se skládala z  dálky, koule a  sprintu 
na  40 yardů. Třetí v  této disciplíně skončil 
jeho týmový kolega Milan Pírek. Mezi vý-
kony, které rozhodně stojí za  zmínku, patří 
16,20 m v  trojskoku v  podání Bělorusa Ale-
xeje Tsapika. V hodu koulí pak zvládl vítězný 
Vitalij Parhomets z Ukrajiny hodit přesně 17 
metrů. (oh)

Prusinovice – Jeden z nejpopulárnějších bě-
žeckých závodů v České republice Rohálov-
ská desítka startoval na konci února už svůj 
devatenáctý ročník. Samotného závodu se 
účastnilo 520 běžců a  běžkyň, čímž závod 
překonal loňský účastnický rekord skoro 
o  devadesát závodníků. Mužský závod byl 
jednoznačnou záležitostí kroměřížského 
běžce Jana Kreisingera (AK Kroměříž), který 
protnul cílovou pásku v  čase 31:08 a  přes-
tože nepřekonal rekord trati, mohl být v cíli 
spokojený. Na druhém místě doběhl Ondřej 
Fejfar a třetí finišoval Jakub Bajza také z kro-
měřížského atletického klubu. 
Překvapení se zrodilo v závodě žen, kdy je-
denáctinásobnou vítězku závodu Petru Ka-
mínkovou dokázala porazit ostravská Petra 
Pastorová, která doběhla v  čase 36:17. Pro 
bronzový stupínek doběhla Lenka Formano-
vá z Hvězdy Pardubice.  (oh)

Rohálovská desítka 
měla rekordní účast

Sokoli slaví 150 let, staří ale nejsou
Zlínský kraj – Úctyhodných 150 let si letos při-
pomíná nejznámější česká tělovýchovná or-
ganizace Sokol. Toto výročí oslavuje i  mnoho 
tělocvičných jednot ve  Zlínském kraji. V  praxi 
to znamená zhruba osm tisíc sokolů, které župy 
v kraji sdružují. Zlínský kraj jejich aktivity finanč-
ně podporuje.
A jak budou oslavy vypadat? Významné jubile-
um pro zdejší členy připomíná výstava z histo-
rie i současné činnosti Sokola ve Zlínském kraji, 
která je nainstalována v budově Krajského úřa-
du ve Zlíně. Na několika panelech se tam lidé 
mohou seznámit s  bohatými i  skromnějšími 
časy místních sokolů, s  jejich úspěchy a  další 
spoustou zajímavostí. „Pestrost naší činnosti je 
veliká. Největší roli samozřejmě hraje sport, ale 
zabýváme se i kulturními a dalšími aktivitami,“ 
vysvětluje Olga Charvátová, starostka zlínské 
jednoty ze Župy Komenského.
Sokoli si chtějí připomenout výročí i  menšími 
krajskými slety. Tři krajské župy je mají v plánu 
během června postupně ve Vsetíně, Uherském 
Brodě a  Kroměříži.  „Vyvrcholením pak bude 
patnáctý Všesokolský slet v  Praze, kam se ze 

Zlínského kraje chystá početná skupina,“ pro-
zradila Olga Charvátová s  tím, že pro spoustu 
členů bude červencový slet na stadionu v praž-
ských Vršovicích velkým zážitkem.
A jak vypadá současná činnost Sokola? Jednak 
sportovní duch a nadšená obnova organizace, 
na druhé straně také nemalé trable s financemi. 
Po čtyřiceti letech totality, kdy režim veškerou 
sokolskou činnost prakticky zastavil, začaly ob-
novy organizace ve Zlínském kraji v roce 1990. 
Po  soustavné dvacetileté práci už mají sokoli 
v regionu zase svou pevnou pozici. „Nenechte 
se mýlit, že Sokol je sdružení jen pro staré. Vždyť 
šedesát procent našich členů tvoří děti do osm-
nácti let,“ upozorňuje starostka zlínské jednoty. 
Zdejší sokoli se také mohou pochlubit řadou 
úspěchů na sportovním poli – zejména ve vzpí-
rání, kickboxu či gymnastice o sobě dali vědět 
daleko za hranice kraje. Spousta dalších sportů, 
které sdružení provozuje, pak má své krajské 
specifikum. „Velmi dobře se zde daří také napří-
klad kuželkám či kolové,“ říká Olga Charvátová, 
podle níž je důležité, že sport dává mladé lidi 
dohromady.  (oh)

 ▪ Studenti ze Zlína dali lekci Angličanům
Zlín – Zajímavé soupeře si pozval hokejový 
klub zlínské Univerzity Tomáše Bati. Na začátku 
března totiž přivítal na  Stadionu Luďka Čajky 
soupeře z nehokejové krajiny – univerzitní tým 
z  Velké Británie Manchester Metros. Anglický 
tým pojal celou událost jako příjemný výlet 
a do Zlína se moc těšil. Při samotném měření 
sil však domácí potvrdili, že jsou týmem z ho-
kejového města, a svým soupeřům moc šancí 
nedali. V pěkném zápase, který se nesl v duchu 
fair play, porazil tým UTB Zlín své soky z Man-
chesteru 8:2. „Byl to pro nás zážitek, moc jsme si 
pobyt zde užili,“ řekl kapitán hokejistů Universi-
ty of Manchester Allen Gunn.

 ▪ Holešovanky na Slovensku nezklamaly
Holešov – Na  mezinárodní ženský fotbalový 
turnaj ve  slovenských Diakovcích odcestovaly 
na konci února i  fotbalistky DFK Holešov. Not-
ně omlazený tým jel jako jediný český zástup-
ce na  Slovensko především sbírat zkušenosti 
v  konkurenci dalších jedenácti týmů z  první 
a druhé slovenské ligy a také z Maďarska. A ho-
lešovská děvčata rozhodně nezklamala. Ve sku-
pině si zajistila účast ve  čtvrtfinále. V  něm se 
utkala s Trnavou. V dramatickém zápase uhrá-
la holešovská děvčata v  normální hrací době 
remízu 2:2. Potom sice smolně vypadla na pe-
nalty, ale konečné sedmé místo znamená pro 
Holešovanky velmi slušný úspěch.

 ▪ Rožnovští sdruženáři doma úspěšní
Rožnov p. R. – Kvalitní výkony podali na repub-
likovém závodě v  Rožnově a  Frenštátě pod 
Radhoštěm domácí mladí sdruženáři z  týmu 
TJ Rožnov pod Radhoštěm. V  poli pětašede-
sáti mladých sportovců zazářil především 
nedávný zlatý medailista z dětských olympij-
ských her Lukáš Kuběna, který obsadil v kate-
gorii 11-12 let třetí místo. Jeho kolega z oddí-
lu Robert Šupola mohl být ve stejné kategorii 
spokojen se slušným šestým místem. Neztra-
tili se ani domácí závodníci v nejmladší kate-
gorii předžáků – Ondřej Vajgl skončil třináctý 
a Ondřej Trčka na sedmnáctém místě. Rožnov-
ský klub tak mohl být s výsledky spokojen. 

Zlínští Sokoli mohou být pyšní například na vzpěrače. Na snímku Ladislav Hořák, loňský juniorský mistr republiky.    Foto: archiv 
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regiony, soutěžZlín
Největším správním obvodem z  hlediska 
počtu obyvatel je Zlín, žije v  něm asi 17 % 
obyvatel kraje. 
Na  rozloze kraje se podílí necelými devíti 
procenty a  je tak pátým největším obvo-
dem. Hustota obyvatel je druhá nejvyšší 
v kraji (285 obyvatel na čtvereční kilometr). 
V  tomto správním obvodu je nejvyšší podíl 
městského obyvatelstva, představuje té-
měř 83 % obyvatel, přitom zhruba 80 % žije 
v  krajském městě Zlíně. Kromě dvou měst 
zahrnuje obvod 27 obcí.

Správní obvod leží uprostřed Zlínského kra-
je, na  západě sousedí se správními obvody 
Holešov, Otrokovice a  Uherské Hradiště, 
na  jihu s  Uherským Brodem, na  východě 
se správními obvody Luhačovice, Vizovice 
a Vsetín a na severu je jeho sousedem správ-
ní obvod Bystřice pod Hostýnem. 
Jižní a  východní část oblasti vyplňuje Vi-
zovická vrchovina, na  severu zasahují jižní 
výběžky Hostýnských vrchů. Středem od vý-
chodu k západu protéká řeka Dřevnice. 
Centrem oblasti je město Zlín, které bylo 
v minulosti spjato s Baťovými závody, jejichž 
rozvoj především v  meziválečném období 
značně ovlivnil rozvoj města. Vznikly děl-
nické kolonie domků z červených cihel, byly 
postaveny charakteristické dominanty měs-
ta hotel Moskva nebo budova mrakodrapu, 
tzv. jednadvacítka, dnes sídlo krajského úřa-
du. Z poválečného období pochází Kolektiv-
ní dům. 
Kromě těchto ukázek konstruktivistické ar-
chitektury se ve městě nachází i budova re-
nesančního zámku uprostřed parku, ve kte-

ré je dnes oblastní muzeum, v  městské 
části Malenovice je přístupný středověký 
hrad. K reprezentačním účelům je využívána 
vila Tomáše Bati, která byla nově rekonstru-
ována v roce 1998. 
Kulturní zajímavostí města jsou kromě 
Obuvnického muzea i  zlínské filmové ateli-
éry, proslavené v 60. letech minulého století 
animovanými a trikovými filmy Karla Zema-
na a Hermíny Týrlové. 
Svou tradici má ve  městě festival filmů 
pro děti a  mládež, který se koná každý rok 
v květnu.
Druhým městem je Fryšták, v jehož katastru 
se nachází vodní nádrž, která je využívána 
k vodohospodářským účelům a ke sportov-
nímu rybaření. Nedaleko Fryštáku nad obcí 
Lukov jsou dochovány zříceniny hradu Luko-
va, jednoho z nejstarších hradů na Moravě. 
Mezi nejnavštěvovanější místa v této oblas-
ti patří Zoo Lešná, umístěná v  historickém 
parku s  téměř 600 druhy a  varietami dře-
vin. V areálu zoo se nachází i secesní zámek 
s  překrásnými dřevořezbami a  bohatými 
sbírkami z antiky a asijských zemí. 
Ke kulturním památkám patří gotický kostel 
v Tečovicích a poutní kostel ve Štípě. 
Mezi zajímavé přírodní lokality patří přírodní 
park Želechovické paseky a přírodní památ-
ka Pod Drdolem, kde roste silně ohrožený 
vstavač bledý. 
Pozoruhodnou technickou památku před-
stavuje větrný mlýn ve Štípě. 
Zdroj: Český statistický úřad Zlín,  
www.zlin.czso.cz.
Soutěžní otázka: 
Kdy byl postaven větrný mlýn ve Štípě?

V tomto čísle přinášíme poslední díl seriálu, 
v němž jsme představovali jednotlivé správ-
ní obvody ve Zlínském kraji. Úřady těchto 
sídel jsou velmi důležité, plní roli mezičlán-
ku mezi krajským úřadem a ostatními obce-
mi ve svém obvodu. Na starosti mají rovněž 
agendu přenesené státní působnosti.
S představováním obvodů byla spojena i dal-
ší soutěž, v tomto čísle rovněž jednu otázku 
naleznete. 
Svou odpověď posílejte na emailovou adre-
su redakce@oknodokraje.cz nebo na adresu 
Okno do  kraje, Pekárenská 42, 760  01 Zlín 
do  10. dubna. Výherci (5., 25. a  50. příchozí 
správná odpověď) budou odměněni.

Výherci minulého kola: Alice Martišková 
(Vsetín), Miroslav Oravec (Velké Karlovice), 
Jaroslava Šenkeříková (Zlín).
Správné odpovědi byly: 1) Slušovice jsou 
městem od roku 1996. 
2) Správní obvod Vsetín zaujímá přibližně 17 
procent rozlohy Zlínského kraje.

Představení regionů 
kraje končí

Zlín

Zoo Lešná

Od příštího čísla se na těchto stránkách bu-
dete setkávat s  materiály týkajícími se zají-
mavostí ve Zlínském kraji. 
Přineseme například informace o  nářečích 
v  regionu, přehled obcí, které letos slaví 
výročí, a  podobně. Chybět samozřejmě ne-
budou ani aktuální témata, která obyvatele 
kraje zajímají. 
Vzhledem k tomu, že soutěž spojená s právě 
skončeným seriálem o  správních obvodech 
ve  Zlínském kraji se setkala s  obrovským 
ohlasem, počítáme s tím, že soutěžní otázky 
budou součástí i  dalších materiálů publiko-
vaných na této straně. Soutěž bude vždy jed-
norázová, odměny a systém budou zachová-
ny v současné podobě. (red)

Soutěže pro čtenáře 
budou pokračovat
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tel.: +420 577 432 891 
fax: +420 577 433 350

e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť 
a zpevněných ploch

Pokládka asfaltového betonu  nišerem

Vysprávky komunikací 
a ploch asfaltovými technologiemi

Čištění komunikací a ploch

Realizace a opravy mostních objektů 
a silničního příslušenství

Prodej kameniva

Výškové úpravy uličních vpustí 
a poklopů šachet v komunikacích

www.suszlin.cz

inzerce

Duben  na východě Moravy
Další tipy

Zlín
4. dubna 
BusFest – netradiční hudební festival orga-
nizovaný studenty Fakulty multimediálních 
komunikací UTB - kapely hrají mimo jiné 
v trolejbusech.  www.busfest.cz 

Roštín
14. dubna
Jubilejní X. ročník populárního závodu hor-
ských kol FORCE CHŘIBSKÁ 50 MTB 2012.
www.kaminka.cz 

Uherské Hradiště
21. dubna
Na kole vinohrady Uherskohradišťska. Zahá-
jení sezony na cyklistických stezkách v regio-
nu. Start je na Masarykově náměstí.
www.uherske-hradiste.cz

Rusava
20. až 22. dubna
Sportovní víkend pro ženy – zumba, aerobic, 
pilates, hotel Rusava. www.hotelrusava.cz   

Stranu připravila Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy.
Vyčerpávající přehled všech akcí nejenom 
ve Zlínském kraji naleznete na:
www.vychodni-morava.cz/kalendar-akci. 

Klenot česko-slovenského pohraničí

Ve  dnech 10. až 12. května se uskuteční 
na  výstavišti Expocenter Trenčín 1. výstava 
příhraničního cestovního ruchu za  účasti 
3 moravských krajů a  3 slovenských part-
nerů. Doprovodným programem výstavy je 
i  hlasování o  Klenot česko-slovenského po-
hraničí, který vybírá veřejnost z 24 nomino-
vaných turistických cílů. 
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy 
„vyslala do  boje“ o  prvenství rožnovské Va-
lašské muzeum v přírodě, Zámek a Zoo Zlín-
-Lešná, Baťův kanál a  Arcibiskupský zámek 
Kroměříž s  Květnou a  Podzámeckou zahra-
dou. Hlasovat pro svůj oblíbený turistický cíl 
můžete na www.24klenotu.eu.

zábava, volný čas

Východní Morava – Velikonoční svátky s je-
jich barvitými lidovými zvyky, zajímavé 
koncerty, farmářské trhy, sportovní a  tu-
ristické akce. A  také znovuotevření hradů 
a zámků, které připadne na přelom března 
a dubna -  takto vypadá aktuální  nabídka 
Východní Moravy.  

Zámek v Kroměříži
Atraktivní turistické cíle – hrady a  zámky, kte-
ré přes zimu uzavřely své brány, budou znovu 
otevřeny od 1. dubna. Ale nalezneme i výjimky. 
Arcibiskupský zámek v Kroměříži sezonu začíná 
již 30. března. Až do 1. dubna zde budou pro-
bíhat Dny poutníků na Arcibiskupském zámku. 
Pro první letošní hosty je připraveno zvýhodně-
né vstupné na trase VIA UNESCO a prezentace 
poutních míst. www.zamek-kromeriz.cz 

Vizovice
Zámek ve Vizovicích bude otevřen od 31. břez-
na, ale nenechte si ujít slavnostní Odemykání 
zámku na Apríla, v neděli 1. dubna! A nebude 
to odemykání jen tak ledajaké! Velkým klíčem, 
který vyrobí děti ze Základní školy ve Vizovicích, 
otočí ministryně kultury Mgr. Alena Hanáková. 
www.zamek-vizovice.cz 

Hrad Buchlov, Buchlovice
Hrad Buchlov otevře brány 31. března. Nejprve 
7. dubna zpřístupní výstavu Panenky v  kostý-
mech, která bude k  vidění do  22. dubna, den 
poté, v neděli 8. dubna máte možnost zažít Ve-
likonoce na hradě. www.buchlov.cz 
Velikonoční výzdobu dostane i  zámek Buch-
lovice. Velikonoce na  zámku můžete strávit 
9. dubna od 10.00. www.zamek-buchlovice.cz.

Velikonoce
I  když astronomické jaro začíná 21. března, 
pro mnohé jsou pravými jarními svátky Veliko-
noce. Velikonoční zvyky na  Valašsku poznáte 
od  7. do  9. dubna ve Valašském muzeu v  pří-
rodě v Rožnově p. Radhoštěm. Od Bílé soboty 
do Červeného pondělí zde bude probíhat bo-
hatý kulturní a folklórní program. www.vmp.cz 
„Nejdelší“ velikonoční svátky mají v  Zoo Zlín- 
Lešná, a sice od 6. do 9. dubna.  www.zoozlin.eu

Konference AdCamp
Pro odborníky v cestovním ruchu bude ve zlín-
ském kongresovém centru 17. – 18. dubna po-
řádána mezinárodní konference AdCamp za-
měřená na marketing a propagaci v cestovním 
ruchu. www.adcamp.cz

Velikonoce na Valašsku.    Foto: Zdeněk Hartinger
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centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz

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

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

Poliklinika (4. patro) 

Tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín

mobil:  606 780 317

telefon: 577 645 172
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www.kr-zlinsky.cz 
www.vychodni-morava.cz 
www.oknodokraje.cz

Doporučujeme

Velikonoční neděle  
ve Zvonici Soláň 
8. dubna 2012

www.zvonice.eu

pevný úrok až

4,3 %
www.mpu.cz  I  800 678 678

Vklady jsou ze zákona pojištěny.

www.mpu.cz I 800 678 678

Vklady jsou ze zákona pojištěny.

Nejvýhodnější spoření
s pevnou úrokovou sazbou

• garantovaný úrok po celou dobu spoření
• výhody termínovaného a spořícího účtu v jednom
• široké možnosti spoření od 1 do 24 měsíců

Dostali jsme úrokové sazby
na vrchol

Navštivte naši pobočku
ve Zlíně na náměstí Míru 186


