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Zlín Film Festival
Na přelomu května a června krajské město tradičně žije festivalem.  

Součástí doprovodného programu je i malování na chodník. 
Foto: archiv festivalu
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Milí čtenáři,

v  červnu se naplno rozebíhá letní turistická sezona a  mnoho 
z nás si začíná plánovat, jak letní a volné dny stráví spolu s rodi-
nou nebo s přáteli. V této době je proto dobré si připomenout, 
jak jsou turistický ruch, památky a kultura pro náš kraj významné. 
To vše nám totiž přináší mimořádný prospěch.  
Cestovní ruch se stává skutečně významným průmyslovým od-
větvím našeho kraje. Již dnes zaměstnává tisíce lidí v našem regi-
onu a znamená jednoznačný ekonomický přínos nejen pro sou-
kromou sféru, ale také pro rozpočty obcí a kraje. Proto jsme již 
při přípravě na čerpání evropských dotací mimo jiné definovali 

místa s mimořádným potenciálem pro cestovní ruch a zaměřili se na větší projekty, které mohou 
přinést skutečný ekonomický rozvoj dané oblasti. Za poslední čtyři roky byly v kraji realizovány 
investice do rozvoje cestovního ruchu v objemu více než 2,5 miliard korun. Významně se zlepšila 
kvalita infrastruktury a služeb. Např. ubytovací služby nabízejí celou škálu doplňkových služeb, 
zejména z oblasti spa a wellness. Přibyly nové prostory pro kongresovou a firemní turistiku. Obje-
vily se nové méně tradiční služby, jako např. pivní lázně. Zlepšila se nabídka aktivní a adrenalino-
vé turistiky. Vybudovaly se stovky kilometrů nových cyklostezek nebo běžkařských tras.
Pro Zlínský kraj je charakteristická aktivní turistika, lázeňství a  kulturní turistika. Je zapotřebí 
ovšem hledat nové příležitosti rozvoje cestovního ruchu. Kraj je dnes např. intenzivně skloňován 
v souvislosti s církevní turistikou. Před třemi roky Zlínský kraj připravil a začal realizovat projekt 
Otevřené brány, jímž se zpřístupňují chrámy a  kostely veřejnosti včetně průvodcovské služby. 
Vloni do jednadvaceti kostelů zavítalo skoro sto tisíc návštěvníků. Na našem území se nacházejí 
dvě z nejvýznamnějších poutních míst v České republice. Velehrad a Sv. Hostýn. Při příležitosti 
1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu jsme iniciovali projekt Velehrad 2013, 
který získal skutečně celostátní rozměr. V poslední době je to např. společný koncert zlínské filhar-
monie a Hradišťanu ve Vatikánu, nad kterým převzal záštitu předseda vlády. Veškeré naše aktivity 
směřují k tomu, abychom z Velehradu vytvořili skutečně evropsky významné poutní místo. 
Někdy zaznívá, že z investic do cestovního ruchu nemají obyčejní občané žádný užitek. Není to 
pravda. Je důležité si uvědomit, že velká část infrastruktury cestovního ruchu se realizuje právě 
v obcích a slouží také občanům obcí. Příkladem jsou např. cyklostezky, koupaliště nebo parko-
viště. Ale nejde pouze o zkvalitnění služeb. Jde také o práci. Jsem velmi rád, že občané, obce, 
podnikatelé a neziskový sektor si stále více uvědomují, že investice do cestovního ruchu nejsou 
investice pouze pro turisty, ale především pro místní obyvatele, kteří tak mohou naleznout nová 
zaměstnání a nové příležitosti k podnikání. 
Na začátku jsem psal o tom, že začíná čas dovolených a prázdnin. Proto Vám přeji, abyste tento 
volný čas prožili co nejlépe a podle svého gusta - někdo u vody, na kole, cestováním po památ-
kách, jiný relaxací ve wellness centrech anebo třeba u grilu, dobrého vína a piva. 

Hezké léto přeje
Ing. Jindřich Ondruš,
náměstek hejtmana
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37XS  ▪ Máme v kraji Historické město roku 2011
Uherské Hradiště – Prestiž a zviditelnění nejen 
pro samotné Uherské Hradiště, ale i  celému 
Zlínskému kraji, přineslo ocenění Historické 
město roku 2011, které slovácká metropole 
zaslouženě získala při slavnostním vyhlášení 
na Pražském hradě. Soutěž o historické měs-
to roku pořádá Sdružení historických sídel 
Čech, Moravy a Slezska a o titul se v letošním 
finálovém kole ucházelo také například město 
Chrudim z Pardubického kraje či středočeská 
Kutná Hora. 
„Je to samozřejmě především zásluha města 
a  lidí, kteří o  tamní památky pečují. K  získa-
nému titulu městu Uherské Hradiště gratuluji 
a děkuji za reprezentaci celého Zlínského kra-
je,“ reagoval na  ocenění hejtman Zlínského 
kraje Stanislav Mišák.

 ▪ Blíží se Holešovská Regata
Holešov – Vytvořit ve Zlínském kraji každoroč-
ní tradiční akci pro širokou veřejnost s akcen-
tem na rodiny s dětmi – to je cílem pořadatelů 
festivalu Holešovská Regata. Poprvé se usku-
tečnil v  loňském roce, jeho druhý ročník se 
připravuje na sobotu 23. června 2012. 
Cílem je, aby všichni strávili příjemný den 
v  krásném prostředí zahrad holešovské-
ho zámku, den plný zábavy, dobré muziky 
a  dalších atrakcí a  lákadel. Nabídne zábavu 
pro všechny generace. Na  programu bude 
také klání v  recesních disciplínách – soutěž 
netradičních plavidel a  přejezd vodní lávky. 
Uskuteční se zde výstava obrazů Josefa Lady. 
Vystoupí Tomáš Klus, Mig 21, Mňága a Žďorp, 
Čechomor, The Backwards (The Beatles Revi-
val), Premier a Jazzzubs.

 ▪ Moravské kraje a církevní turistika
Holešov – Duchovní dědictví Moravy a  Slez-
ska. Tak zní název společného projektu Jiho-
moravského, Moravskoslezského, Olomouc-
kého a  Zlínského kraje. „Již od  roku 2004 
spolupracujeme s moravskými kraji na tvorbě 
společných propagačních produktů v oblasti 
cestovního ruchu, které se každý rok zaměřují 
na  odlišné téma. Jde nám přitom o  to, aby-
chom na  Moravu přilákali co nejvíc návštěv-
níků na  pestrou nabídku možností, jak tady 
trávit volný čas,“ řekl náměstek hejtmana Jind-
řich Ondruš. Jak dále upřesnil, v letošním roce 
byla mezi moravskými kraji učiněna dohoda 
vytvořit průvodce zaměřeného na  církevní 
turistiku. Jednotlivé kraje se budou na finan-
cování projektu podílet rovným dílem, a  to 
každý částkou kolem 300 000 korun. 
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Na základní kámen Laboratorního centra poklepal rovněž hejtman Stanislav Mišák.    Foto: Petr Zákutný

 ▪ Aby se turisté ve Vsetíně neztratili
Vsetín – Město Vsetín bude přehlednější. 
Realizuje totiž projekt „Přijeďte, u  nás se ne-
ztratíte“, který má zkvalitnit infrastrukturu 
pro podporu cestovního ruchu vytvořením 
místního orientačního a  navigačního systé-
mu. Na  strategických místech Vsetína bude 
umístěno devět rozcestníků, na kterých bude 
přibližně sedm směrových šipek. Součástí 
souboru bude jedna informační tabule se 
situační mapkou a  časovým rozpětím vzdá-
lenosti významných cílových míst. Práce by 
měly začít letos v  říjnu a skončit v září 2013. 
Počítá se také s vydáním  novin s podrobnými 
informacemi o turistickém, kulturním či spor-
tovním vyžití ve Vsetíně. Rozpočet projektu je 
835 00 korun. Pětaosmdesát procent nákladů 
by měla pokrýt dotace z Evropské unie. Zby-
tek zaplatí město.

 ▪ Muzeum získalo moderní depozitář
Otrokovice – Nový depozitář Muzea jihový-
chodní Moravy byl otevřen v  Otrokovicích. 
Umožní na  dalších dvacet až třicet let uklá-
dání sbírkových předmětů takovým způso-
bem, aby se zabránilo jejich poškození nebo 
zničení. Investorem akce, která si vyžádala 
31,3 milionu korun, byl Zlínský kraj. Depozitář 
umožňuje, aby byla většina sbírek soustředě-
na na  jednom místě a  v  blízkosti konzervá-
torského pracoviště muzea, takže odborníci 
budou mít sbírkové předměty stále po  ruce. 
V  depozitáři jsou zajištěny odpovídající fyzi-
kální a  chemické podmínky. Kromě papíro-
vých fondů, etnografického a archeologické-
ho materiálu, keramiky a  různých produktů 
dřevovýroby zde budou umístěny i rozměrné 
obuvnické stroje, staré vybavení domácností,  
zemědělské pluhy, mlátičky nebo fukary.

 ▪ Do zámku Kinských přestane zatékat
Valašské Meziříčí – První etapu stavebních 
úprav zámku Kinských ve Valašském Meziříčí 
schválili radní Zlínského kraje. Bude spočí-
vat především ve výměně poškozených částí 
střechy zámku. Úpravy proběhnou od března 
do září příštího roku a budou stát 9,1 milionu 
korun. „Stav střešní konstrukce zámku byl při 
odborném průzkumu vyhodnocen jako hava-
rijní. Do  objektu zatéká a  zámek se znehod-
nocuje,“ zdůvodnil nutnost oprav náměstek 
hejtmana Libor Lukáš. První etapa stavebních 
úprav bude zahrnovat výměnu poškozených 
částí střešní dřevěné konstrukce a střešní kry-
tiny zámku, oplechování vikýřů, říms a odvod-
ňovacích prvků a  zateplení střešní vestavby. 
V  plánu je i  druhá etapa stavebních úprav 
zámku, která bude realizována po zajištění fi-
nančních prostředků. 

Zlín – Symbolickým poklepem na  základní 
kámen byla koncem dubna zahájena na místě 
bývalého koupaliště a  v  blízkosti autobuso-
vého nádraží výstavba Laboratorního cent-
ra Fakulty technologické Univerzity Tomáše 
Bati ve  Zlíně. Stavba, která má být dokonče-
na v říjnu 2013, si vyžádá asi 600 milionů ko-
run. Z velké části bude tato investice hrazena 
z prostředků EU. Mezi čestnými hosty zahajo-
vacího obřadu byli i hejtman Stanislav Mišák 
či Sonja Baťová, manželka zemřelého Tomáše 
Bati juniora. Přítomným řekla: „Pro mne jako 
členku rodiny Baťů je velká čest, že zde mohu 
být přítomná a  vidět ten pokrok. Můj tchán 
zde vybudoval obuvnické impérium a  také 
kladl velký důraz na vzdělání. Je to krásný zá-
žitek pozorovat přeměnu průmyslového měs-
ta na město vzdělávání. Na vědu a výzkum se 
všude ve  světě klade mimořádný důraz a  je 
třeba být vždy napřed.“  (tz)

Univerzita buduje 
Laboratorní centrum

Kraj investuje do nemocnic
Zlínský kraj – Nemalé prostředky vynakládá 
Zlínský kraj na  modernizaci svých nemocnic 
i pracovišť záchranné služby. 
Stavební úpravy prostor centrální sterilizace 
čekají Kroměřížskou a  Vsetínskou nemocnici. 
Schválením investičních záměrů o tom rozhodli 
krajští radní. „Akce budou financovány z  roz-
počtu Zlínského kraje a společně si vyžádají 25 
milionů korun,“ uvedl  náměstek hejtmana Zlín-
ského kraje Libor Lukáš.
V  Kroměřížské nemocnici je největším problé-
mem centrální sterilizace křížení tzv. špinavého 
a čistého provozu. K potřebné nápravě povede 
změna vnitřní dispozice. Kromě toho budou 
instalovány vstupní filtry pro přístup do  steril-
ní zóny, přeloženy části kanalizace a  rozvodů 
vody či rekonstruována elektroinstalace a vzdu-
chotechnika. Stavební práce budou probíhat 
od srpna do října letošního roku. Celkové nákla-
dy dosáhnou částky 4,9 milionu korun.
Ve Vsetínské nemocnici je pracoviště centrální 
sterilizace z  hlediska dispozice i  vybavení pře-

dimenzované a  jeho provoz neekonomický. 
Zmenšením dojde k úsporám nákladů na jeho 
provoz v  odhadované výši 1,7 milionu korun 
ročně. Během stavebních prací budou do  čer-
vence 2013 instalována nová plastová okna, vy-
bourány stávající a postaveny nové sádrokarto-
nové příčky. V plánu je i řada dalších stavebních 
úprav. Rozpočet činí 20,1 milionu korun.
Do konce letošního roku má být nákladem 8,4 
milionu korun vybudována přístavba výjezdo-
vého pracoviště Zdravotnické záchranné služ-
by ve  Vsetíně. Současný objekt má problémy 
související s nedostatečným počtem garáží pro 
sanitní vozy, malým sociálním zázemím a nevy-
hovujícími prostory pro šatny personálu.
O vybudování nového výjezdového stanoviště 
záchranky se uvažuje v Karolince. Náklady byly 
vyčísleny na  8 milionů korun. Po  realizaci pro-
jektu by se do  Karolinky přesunulo výjezdové 
stanoviště ze sousedního Nového Hrozenkova, 
které již nesplňuje požadavky na vybavení zdra-
votnického zařízení. (red)

Brumov-Bylnice – Na jižním Valašsku byla zahá-
jena rozsáhlá rekonstrukce železniční stanice 
Bylnice za  215 milionů korun. Investorem je 
Správa železniční dopravní cesty. Důvodem re-
konstrukce je nevyhovující technický stav. Do-
sud zde nejsou k dispozici odpovídající nástu-
piště a není zajištěna bezbariérová přístupnost. 
Naopak zde funguje zastaralé zabezpečovací 
zařízení, které konstrukčně vychází ještě z dob 
Rakousko-Uherska. Jsou zde v provozu posled-
ní mechanická návěstidla na  území Zlínského 
kraje. V  Bylnici bude položeno 1  700 metrů 
nových kolejí a vyměněno 9 výhybek. Vznikne 
nové nástupiště s  bezbariérovým přístupem 
a nové zabezpečovací zařízení. Na trati se plá-
nuje zavedení dálkového řízení Kunovice - Vlár-
ský průsmyk. Rekonstrukce potrvá do listopadu 
a vyžádá si i několik výluk s nasazením náhradní 
autobusové dopravy.    (hm, jv)

Začala modernizace 
nádraží v Bylnici

strana 4  Okno do kraje / červen 2012



 

Hned několika  zajímavými akcemi 
žil náš kraj v uplynulých týdnech.  
Z některých přinášíme fotografie,  
k některým se vracíme podrobněji. 

Osobností roku 2011 Zlínského kra-
je se stal známý hudebník Jiří Pavli-
ce. Ocenění za něj převzala manžel-
ka s dcerou.

byli jsme u toho

Výběr z nejzajímavějších akcí minulých týdnů

„Jsem velmi rád, že jste v zemědělství vytrvali, 
protože sedlák to nikdy neměl lehké. Vždy sou-
peřil s  přírodními faktory, které od  pradávna 
úrodu ovlivňovaly. Dnes to ale má ještě těžší, 
protože nesoupeří jen s počasím, ale také s by-
rokracií, s  konkurenčním postavením v  Evrop-
ské unii a s dalšími negativními vlivy,“ i tato slo-
va řekl hejtman Stanislav Mišák, když zahajoval 
3. května mezinárodní konferenci „Zemědělství 
pro příští dvacetiletí“. Mezi přednášejícími vy-
stoupili např. František Čuba, Josef Hurta, Peter 
Baco, Jan Vašák, Ladislav Zeman, Petr Doležal 
a další kapacity v oboru rostlinné i živočišné vý-
roby. Hlavními tématy přednášek byla vize pro 
české a  slovenské zemědělství na  období dal-
ších dvaceti let, využití odvětví, které zeměděl-
ství dosud nevyužívalo, řešení kvality, zkrácení 
cest mezi polem a  spotřebitelem, rozvoj no-

vých výrobních programů a konstrukce nového 
podnikatelského seskupení.
„Asi se holt některé negativní zkušenosti musí 
prožít, abychom si věci uvědomili. Všichni po-
ciťujeme rapidní zhoršení jakosti potravin. 
A přitom si tu větev sami pod sebou podřezá-
váme, když ty neúnosné atrapy v  marketech 
kupujeme. Proto kde mohu, tam se snažím 
apelovat na naše občany, aby kupovali kvalitní 
potraviny od domácích výrobců. Dnes se tady 
sešli lidé zkušení, odborně zdatní. Je otázkou, 
jestli se bude na jejich rady slyšet. Zásadou je, 
že naši zemědělci si nesmí konkurovat, ale musí 
být spojenci, to je předpoklad, abychom nebyli 
závislí na dotacích,“ vyzval hejtman Mišák a po-
děkoval agrárníkům za  to, že udržují krajinu, 
zaměstnávají lidi a nerezignovali ani v této pro 
zemědělství nepříznivé době.  (hm)

Mezi deseti nejlepšími  sportovci kraje byla i  po-
tápěčka Jarmila Slovenčíková. Cenu jí předal ná-
městek hejtmana Jaroslav Drozd.

Přestřižením pásky byl zahájen provoz ve zrekon-
struované  ČOV  v Chropyni.

I navzdory vysokému věku se několik desítek ab-
solventů Baťovy školy práce sešlo ve Zlíně na  vý-
roční schůzi svého klubu.

Vyhlášení ankety Osobnost roku 2011 Zlínského kraje se konalo v kroměřížském zámku.    Foto: Petr Zákutný

Sedláci naštěstí ještě nerezignovali
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Na konci dubna jsem s sebou vzala 
na Ploštinu třináctiletého syna Vil-
du. Při pietním aktu si všímal růz-
ných technických detailů: jak mají 
vojáci dokonale naleštěné boty, jak 
přesně a synchronně salutují, kdo 
přijíždí jakým autem atd.Na Vařákovy paseky dorazily desítky lidí.    Foto: Helena Mráčková

I když není žádný knihomol, po návratu z mís-
ta si začal vyhledávat na  internetu informace 
o Ploštině, Lidicích a vůbec o druhé světové vál-
ce. Ploština na něho zapůsobila tak silně, že se 
k ní stále vrací. „Je poznat, že se tam něco stalo. 
Nechtěl bych tam být v noci sám…“.    
Během dalších dnů mě přiměl k  tomu, abych 
s ním zhlédla film Lidice a Habermannův mlýn 
– oba natočené „čerstvě“, oba vynikajícím způ-
sobem ukazující hrůznost událostí druhé svě-
tové války na  příbězích obyčejných lidí. Téma 
zničeného domova, z něhož se stane jen popel 
a pak zaroste travou, s ním tak pohnulo, že jsem 
o dramatu, které se tady reálně odehrálo, začala 
sama znovu přemýšlet.
Ve Zlínském kraji máme místa, která v mnohém 
připomínají Lidice: srovnáním domů se zemí, 
umučením civilních obyvatel. Došlo k  nim 
na konci války a byla pomstou za činnost par-
tyzánů, kteří v  chalupách místních lidí hledali 

zázemí. Stalo se to na přelomu dubna a května 
1945 na Ploštině, v Prlově a na Vařákových pa-
sekách. Těmto masakrům předcházelo vypálení 
Juříčkova mlýna v Leskovci na Vsetínsku. Někte-
ré události jsou v kronikách dobře zaznamená-
ny, jiné dosud obestírá řada nejasných otázek. 
Každoročně obecní úřady, do  jejichž katastru 
patří vypálené osady, pořádají vzpomínkové 
akty, nad nimiž v letošním roce opět převzal zá-
štitu hejtman Stanislav Mišák. „Nejde o to hra-
bat se v minulosti a jitřit bolavé rány, ale máme 
povinnost neustále oživovat informaci o  tom, 
co se tady stalo, a předávat ji dalším generacím. 
Tak jako si každá rodina připomíná významná 
data, výročí a jubilea, je nutné, aby také národ 
znal své dějiny a byl schopen se z nich poučit,“ 
řekl hejtman na Vařákových pasekách, kam se 
letos po naučné stezce vydaly i dvě stovky žáků 
z nedalekých škol. 
Také v proslovech ostatních veřejných činitelů 

zazněl apel na  to, abychom si vážili svobody 
a  demokracie, které zdaleka nejsou samozřej-
mostí, a abychom byli i v současné době obe-
zřetní vůči projevům extrémismu, nacionalismu 
a společenské nevraživosti a nepodceňovali, že 
tyto nebezpečné jevy mohou gradovat až k ne-
návisti a vyhrocené agresivitě.
K  památníkům připomínajícím jména zavraž-
děných se dostavily desítky pozůstalých, turisté 
i návštěvníci, které sem přivedla kromě zájmu 
o  historii osobní potřeba tiché piety. „Není to 
tak dávno, kdy byly tyto akce jen záležitostí 
oficiálních hostů. Je dobře, že v poslední době 
citelně přibývá lidí, kteří sem přicházejí z vlastní 
vůle a zamýšlejí se nad osudy jmen vytesaných 
do  kamene. Pro jednotlivce i  pro společnost 
je velmi důležité znát svou minulost a ctít své 
předky. Všem, kteří se v tak hojném počtu přišli 
poklonit jejich památce, chci poděkovat, “ vyjá-
dřil se Stanislav Mišák.  Helena Mráčková

Tragédie minulosti jsou trvalým mementem 

Pietní akt u památníku na Ploštině.    Foto: Petr Zákutný

Vařákovy paseky.    Foto: Helena Mráčková

Vařákovy paseky.    Foto: Helena Mráčková
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inzerce

sociální služby

Nejistotu a někde i hrozbu zániku 
přinesl rok 2012 poskytovatelům 
sociálních služeb nejen ve Zlín-
ském kraji, když ministerstvo prá-
ce a sociálních věcí výrazně snížilo 
finanční příspěvek určený na jejich 
fungování. 

Po  několikaměsíčním intenzivním vyjedná-
vání krajských představitelů nakonec ve dru-
hém kole dotačního řízení ministerstvo 
přidělilo poskytovatelům sociálních služeb 
ve  Zlínském kraji celkem 56 milionů korun, 
což je po Moravskoslezském kraji druhá nej-
vyšší částka v rámci krajů České republiky.
„Jsem velmi ráda, že se díky velkému úsilí 
a  aktivní spolupráci kraje, obcí i  samotných 
poskytovatelů sociálních služeb podařilo 
na ministerstvo vyvinout efektivní tlak a do-
sáhnout tohoto výsledku v  dofinancování, 
který umožní, aby sociální služby v  kraji zů-
staly zachovány bez výrazných změn,“ upřes-
nila krajská radní pro oblast sociálních věcí 
Taťána Nersesjan.
Financování sociálních služeb v  roce 2012 
ve Zlínském kraji bylo hlavním tématem ně-
kolika jednání Taťány Nersesjan, pracovníků 
odboru sociálních věcí krajského úřadu a zá-
stupců obcí s rozšířenou působnosti Zlínské-
ho kraje. Poslední z  nich se uskutečnilo 9. 
května 2012 v sídle Zlínského kraje – Baťově 
mrakodrapu. Jeho obsahem bylo především 
vyhodnocení vývoje financování sociálních 

služeb ze strany státu. „Byla jsem velmi mile 
překvapena, když jsem zjistila, že Zlínský kraj 
získal druhou nejvyšší částku v  rámci celé 
republiky. Přikládám v  této záležitosti vel-
kou úlohu radní Nersesjan a  jejím aktivitám. 
V  této těžké době bychom jen velmi těžko 
hledali prostředky na  dofinancování sociál-
ních služeb a  každá pomoc, která přišla ze 
strany státu, nám ulehčila situaci a  zamezi-
la hrozbě zániku některé z  nich. Jsem velmi 
ráda, že náš společný tlak se setkal s  patřič-
nou odezvou ze strany ministerstva,“ komen-
tovala výsledek série jednání starostka jedné 
z obcí s rozšířenou působností, Rožnova pod 
Radhoštěm, Markéta Blinková.

Dotace 483 milionů korun
V letošním roce tedy poskytovatelé sociálních 
služeb ve  Zlínském kraji obdrží ze státního 
rozpočtu celkovou dotaci 475 milionů korun 
(konkrétně bude podpořeno 100 poskyto-
vatelů a  303 sociálních služeb) a  z  rozpočtu 
Zlínského kraje 8 milionů korun (podpořeno 
bude 20 poskytovatelů a  32 sociálních slu-
žeb), dohromady tedy 483 milionů korun. 

Do  této částky nejsou započteny dotace ze 
strany obcí. „I přes výborný výsledek není dů-
vod k  velkému jásotu. Oproti loňsku pořád 
chybí ještě desítky milionů korun. S  problé-
mem podfinancování a následné potřeby do-
financování sociálních služeb bojujeme kaž-
doročně a  kraj, obce i  poskytovatele to stojí 
spoustu času a energie, které by jinak mohly 
být využity daleko smysluplněji, například 
k  dalšímu rozvoji a  zkvalitňování sociálních 
služeb a  plánování do  příštích let,“ podotkla 
Taťána Nersesjan.
V průběhu společných setkání vyzvala rovněž 
přítomné zástupce obcí, aby se na  Zlínský 
kraj obrátili v  případě, že některá ze sociál-
ních služeb na  území spadajícím pod jejich 
obec s rozšířenou působností má i přes dobrý 
výsledek dofinancování v  letošním roce váž-
né problémy. 
Pokud takový případ nastane, kraj je připra-
ven tuto konkrétní situaci řešit ve spolupráci 
s  obcí. Kraj však zároveň bude usilovat o  to, 
aby financování sociálních služeb v budouc-
nu plně garantoval stát tak, jak to vyplývá ze 
zákona. (gad)

Financování sociálních služeb bylo tématem mnoha jednání mezi krajem a zástupci měst.    Foto: Petr Zákutný

Druhá nejvyšší podpora míří do Zlínského kraje
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 ▪ Pracovník roku v sociálních službách
Zlínský kraj – Už jen měsíc mohou samosprávy 
obcí, uživatelé či pracovníci sociálních služeb, 
veřejnost i  různé instituce nominovat pracov-
níky v  sociálních službách na  ocenění jejich 
obětavé práce či mimořádného skutku. Zlínský 
kraj totiž historicky již potřetí ocení letos v rám-
ci ankety „Pracovník roku v sociálních službách“ 
vybrané kandidáty. Termín pro podání návrhu 
je do 30. června. Podrobnosti jsou na stránkách 
Zlínského kraje. 

 ▪ Na opravy památek putují miliony
Zlínský kraj – Celkem 6 277 897 korun rozdě-
lí letos Zlínský kraj ze svého Fondu kultury 
na obnovu kulturních památek. Z těchto pro-
středků bude dotováno devadesát žadatelů, 
mezi nimiž jsou jak soukromé osoby, města, 
obce, tak i farnosti a jiné neziskové společnosti. 
Na krajský úřad bylo v požadovaném termínu 

zasláno celkem 104 žádostí o podporu z Fondu 
kultury, které před schválením radou posuzo-
vala odborná komise.  „Zlínský kraj zohledňuje 
především kulturně-historickou hodnotu jed-
notlivých památek, na něž se dotace vztahují, 
dále jejich stavebně technický stav, ale také to, 
zda lze případně uplatnit jiné možnosti finan-
cování,“ uvedl Jindřich Ondruš, náměstek hejt-
mana pro oblast kultury.
Z  prostředků Zlínského kraje bude nyní mož-
no například pokračovat ve  víceleté obnově 
národní kulturní památky – unikátního barok-
ního hřbitova ve  Střílkách, restaurovat fresku 
v  zámecké kapli sv. Kateřiny na  zámku v  Dří-
nově u  Kroměříže, opravit oltář Panny Marie 
v  kostele sv. Vavřince v  Hluku, kapli sv. Cyrila 
a  Metoděje v  Hřivínově Újezdě, přenesenou 
roubenou stodolu z obce Břestek, která se na-
chází v Mařaticích, venkovské usedlosti čp. 210 

v  Šumicích a  čp. 7 v Topolné, renovovat kapli 
Krista Krále v Tichově, restaurovat několik křížů 
a soch světců.

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktu-
álně obsazují následující pracovní místa:
psycholog (Zlín), lékař/lékařka hematologic-
ko-transfuzní odd. (Zlín), lékař/lékařka pro 
Centrum klinické gerontologie (Zlín), lékař/lé-
kařka stomatolog (Zlín), radiologický asistent/
ka (Zlín), lékař/lékařka infekční odd. (Vsetín),  
lékař/lékařka plicní odd. (Kroměříž), lékař/lé-
kařka internista (Kroměříž), lékař/lékařka kar-
diolog (Kroměříž), lékař/lékařka zdravotnické 
záchranné služby (Zlín, Kroměříž nebo Valašské 
Meziříčí).
Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná 
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou 
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.

Kraj podpoří obnovu starých areálů
Zlínský kraj – Poskytnutí dotací v celkové výši 
2 miliony korun osmi projektům, jejichž cílem 
je oživení starých a nevyužívaných areálů pro 
průmyslové či zemědělské činnosti, schválili 
na svém posledním jednání krajští radní. Do-
tace budou určeny na  předprojektovou pří-
pravu při zpracování jednotlivých investičních 
záměrů. Podmínky pro udělení dotace splnilo 
8 žadatelů, kteří předložili své žádosti.
„Předprojektovou přípravou se rozumí napří-
klad Studie využitelnosti území ve variantním 
řešení, Koncepce napojení na dopravní a tech-
nickou infrastrukturu, Architektonické a obje-
mové studie plánovaného záměru nebo Stu-
die proveditelnosti. Příjemci dotace se mohou 
stát jak obce, tak i  fyzické a právnické osoby, 
které jsou vlastníky, spoluvlastníky, případně 
dlouhodobými nájemci lokality brownfields 
o velikosti nejméně půl hektaru,“ vysvětlil sta-
tutární náměstek hejtmana Libor Lukáš. Ne-
využívané a mnohdy chátrající výrobní areály 
často zatěžují své okolí, přitom však disponují 

potenciálem stát se po  regeneraci atraktivní 
lokalitou, a  to vzhledem ke  své časté poloze 
v blízkosti center měst, ale i dobrým napoje-
ním na  dopravní infrastrukturu. Z  ekonomic-
kého hlediska mohou být zajímavou nabídkou 
pro investory, což může vést ke vzniku nových 
pracovních příležitostí a  zlepšení sociálního 
a ekonomického prostředí v daném místě.
Zlínské hejtmanství v  minulosti vypracovalo 
Strategii využití brownfields ve Zlínském kraji, 
která mapuje nevyužívané lokality a  identifi-
kuje možné zdroje veřejného spolufinancová-
ní. V současné době existuje pro účely podpo-
ry regenerace brownfields několik speciálních 
zdrojů financování.
„Krajský dotační program má za cíl generovat 
poptávku po změně v jednotlivých problémo-
vých lokalitách a  rovněž přiblížit jejich vlast-
níkům či správcům aktuální možnosti veřejné 
finanční podpory, která je mnohdy nezbytná 
k tomu, aby k očekávané obnově mohlo v úze-
mí vůbec dojít,“ uzavřel Libor Lukáš. (tz)

Primář Vladimír Řihák připravuje pacienta k vyšetření na spirometru.     Foto: archiv KNTB 

Zlín – Den otevřených dveří u příležitosti 
Světového dne astmatu pořádalo 24. dubna 
plicní oddělení Krajské nemocnice T. Bati. Zá-
jemcům lékaři zdarma vyšetřili funkčnost plic 
pomocí spirometru, kuřákům a kuřačkám na-
bídli test závislosti na nikotinu. Příležitost vy-
šetřit své plíce využily desítky lidí. „Spirometr 
zjistí kapacitu plic a můžeme tak zachytit 
příznaky astmatu nebo chronické obstrukční 
nemoci. Počet astmatiků v naší populaci stou-
pá. Je to způsobeno životním stylem a do jis-
té míry i geneticky. Je důležité onemocnění 
odchytit včas, aby byla ihned zahájena účinná 
léčba,“ řekl primář plicního oddělení Vladimír 
Řihák. Dodal, že astma už dnes není žádným 
hendikepem. Léčba je natolik dobrá, že se 
astmatici mohou stát i vrcholovými sportovci 
nebo účastníky olympijských her. (tz)

Lékaři ve Zlíně 
vyšetřovali funkci plic

Kroměříž – Hudebník, skladatel a vedoucí sou-
boru Hradišťan Jiří Pavlica byl vyhlášen osob-
ností Zlínského kraje za rok 2011. Stalo se tak 
ve  Sněmovním sále Arcibiskupského zámku 
v  Kroměříži při slavnostním večeru. Pořadate-
lem ankety je již od roku 2006 agentura Jiřího 
Králíka. „Osobnosti mohou do soutěže přihlásit 
členové krajského zastupitelstva, poslanci a se-
nátoři za Zlínský kraj, zástupci měst a obcí, novi-
náři i vítězové ankety z minulých let. Ti sestavili 
seznam 24 jmen a  potom jednotlivým kandi-
dátům přidělovali body,“ řekl Jiří Králík. V první 
desítce nejvíce „bodovaných“ osobností, bez 
stanovení pořadí, figurují kromě Jiřího Pavlici 
také válečný veterán Vladimír Maděra, lékař Jiří 
Bakala, dobrovolnice Zdeňka Wasserbauerová, 
malíř Jiljí Hartinger, lékař Jiří Gatěk, lékařka He-
lena Grossmannová, klavírní virtuos Karel Ko-
šárek, podnikatel Miroslav Lukšík a podnikatel 
Alois Samohýl (in memoriam). (tz)

Osobností roku je 
muzikant Pavlica
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Stavba obchvatu Holešova začala
Holešov – Městu Holešovu uleví jihovýchodní 
obchvat. Jeho stavba začala v květnu, zcela ho-
tová má být do dvou let. Motoristé by ale silnici 
mohli začít využívat již na  konci příštího roku. 
„Možná tuto stavbu zahajujeme už za  minutu 
dvanáct, kdy začínají evropské finanční toky vy-
sychat. Předcházelo tomu osm let přípravných 
prací. Jsem rád, že jsme dospěli až k  tomuto 
okamžiku. Jsem přesvědčen, že význam této 
stavby se ještě zvýší, až pomine nynější hospo-
dářská krize a k Holešovu se přiblíží rychlostní 
komunikace R49,“ řekl Bronislav Malý z  Ředi-
telství silnic Zlínského kraje. Jihovýchodním 
obchvatem bude vyloučena ze středu města 
tranzitní doprava ve směru ze Zlína do Bystřice 
pod Hostýnem. Celkové náklady činí bezmála 
300 milionů korun.
V  současné době je centrum města zahlceno 
tranzitní dopravou. Tento nevyhovující stav by 
se bez obchvatu po  plánované dostavbě R49 

mohl výrazně zhoršit. „Stavba obchvatu je pro 
nás strategickou záležitostí. Považuji to za  jed-
nu z nejvýznamnějších investic v našem městě 
v horizontu deseti dvaceti let. Bude to mít vliv 
na dopravu i na kvalitu života ve městě a bez-
pečnost obyvatel,“ řekl starosta Holešova Zde-
něk Janalík. Město Holešov dává na tuto stavbu 
ze svého rozpočtu během několika let na pade-
sát milionů korun.
„V  Holešově se realizují tři velké nadčasové 
projekty: průmyslová zóna, stavba obchvatu 
a silnice R49. Ani jeden by se neuskutečnil bez 
úsilí Zlínského kraje. Holešov bude hrát v našem 
kraji v budoucnu roli centrálního průmyslového 
města,“ uvedl náměstek hejtmana Libor Lukáš.
Během výstavby obchvatu nebude omezen 
provoz vozidel na silnici z Martinic do Holešova. 
K  částečným nebo i  úplným uzavírkám bude 
docházet na  silnici z  Holešova do  Dobrotic, 
na kterou se bude obchvat napojovat. (tz)

V prostorách Baťova mrakodrapu byli oceněni dobrovolní i profesionální hasiči.    Foto: Petr Zákutný

Zlín – Tradiční přijetí dobrovolných hasičů hejt-
manem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem 
a  ocenění čtyř desítek jednotlivců vybraných 
z těch nejlepších z jednotlivých okresů se usku-
tečnilo v předvečer svátku sv. Floriána, patrona 
hasičů, v prostorách Baťova mrakodrapu ve Zlí-
ně. Hejtman ocenil dobrovolníky, kteří byli no-
minováni prostřednictvím Okresních sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. Udělil také tři zá-
služná vyznamenání II. stupně za aktivní a dlou-
holetou činnost, a to jednomu dobrovolníkovi 
a dvěma profesionálům. 
Letos byli hasiči na půdě Zlínského kraje vyzna-
menáváni již po sedmé, tato tradice byla zahá-
jena v roce 2005. Za tu dobu bylo oceněno 320 
dobrovolníků. Ve Zlínském kraji působí 460 pro-
fesionálních hasičů a asi 20 600 dobrovolných 
hasičů registrovaných v 370 sborech.  (red)

Hasiči převzali ocenění

Zlínský kraj – Přestavbu pěti silničních mostů 
na území Zlínského kraje schválili na svém po-
sledním jednání krajští radní. Jedná se o mosty 
za obcí Nivnice a v Salaši na Uherskohradišťsku, 
ve Všemině na Zlínsku, v Kychové na Vsetínsku 
a u Zlámanky na Kroměřížsku. Přestavby bu-
dou hotové do října letošního roku. 
 „Všechny tyto mosty jsou ve velmi špatném 
stavu, a proto je jejich rekonstrukce nezbytná. 
Opravy mostů přijdou dohromady na více než 
30 milionů korun a budou hrazeny z rozpočtu 
Zlínského kraje a z prostředků krajem zřizova-
né organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje. 
Realizací staveb bude odstraněn nevyhovující 
stav stávajících mostů, zvýší se jejich zatížitel-
nost a celkově dojde nejen ke zlepšení prů-
jezdnosti v daném úseku, ale i ke zvýšení bez-
pečnosti silničního provozu,“ přiblížil Jaroslav 
Drozd, náměstek hejtmana Zlínského kraje, 
zodpovědný za oblast dopravy.  (tz)

Pět silničních mostů  
čeká rekonstrukce

 ▪ Zemědělci se zaměří na odborné školství
Zlín – Možnosti další vzájemné podpory 
a  spolupráce byly tématy společného jedná-
ní představitelů Zemědělského svazu České 
republiky s  hejtmanem Zlínského kraje Sta-
nislavem Mišákem. Jedním z  hlavních témat 
byla budoucnost odborného zemědělského 
školství. Zástupci svazu představili své plány 
na  pořádání pravidelných odborných setkání 
představitelů Zemědělského svazu, ředitelů 
zemědělských škol a zaměstnavatelů, kteří by 
napomohli s mapováním poptávky na pracov-
ním trhu v této oblasti.  
„Jestliže nám chybí absolventi technických 
oborů a  řemeslníci, tak v  oblasti odborníků 
v zemědělství nám chybí celá generace. Samo-
zřejmě usilujeme o to, aby profese, které naši 
zemědělci potřebují, byly vychovávány na na-
šich školách a  měli možnost kvalitního vzdě-
lání. Musíme společně najít cestu, jak oslovit 
rodiče, aby uvěřili, že zaměstnavatelé v oblasti 
zemědělství jsou schopni nabídnout jejich 

dětem dobrou perspektivu,“ vysvětlil hejtman 
Stanislav Mišák a navíc navrhl doplnit složení 
pro tato jednání o zpracovatele zemědělských 
produktů. 

 ▪ Gymnazisté soutěžili v Otrokovicích
Otrokovice – Pěvecké, taneční a  herecké vý-
kony studentů gymnázií vyplnily odpolední 
i večerní program ve velkém sále Otrokovické 
BESEDY. Porovnat své výkony přijeli na 43. roč-
ník Festivalu gymnaziálních souborů zástupci 
devíti gymnázií z  celé Moravy. Studenti se 
představili v  široké škále žánrů. Kromě latin-
ských písní zazněly i popové, folkové či rocko-
vé hity. Nechyběly ani tradiční ukázky folkloru 
typického pro některé oblasti Moravy. Úspěch 
sklidilo také představení Nikolaje Vasiljeviče 
Gogola Plášť v podání Divadla poezie Variace 
Gymnázia Otrokovice.
Tradici otrokovických gymnaziálních festivalů 
založil bývalý ředitel zdejšího gymnázia Ivan 
Mynář. Pod jeho vedením se škola rozvíjela 

v oblasti humanitních věd. Milovník umění se 
však nezasadil jen o vznik festivalu. Pro poslu-
chače z  celého Zlínska uspořádal stovky hu-
debních besed a výchovných koncertů ve spo-
lupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů. 
Byl u toho, když byl v sedmdesátých letech za-
ložen ve městě Kruh přátel hudby. Na jeho po-
pud se pak v Otrokovicích pořádaly cykly kon-
certů komorní hudby a přehlídky amatérských 
komorních souborů. V jeho krocích pokračuje 
Gymnázium Otrokovice dodnes. 

 ▪ Program prevence kriminality
Zlínský kraj – Ministerstvo vnitra ČR otevřelo 
2. kolo programu Prevence kriminality 2012 
pro města, obce a  městyse. Podmínky, výše 
podpory a další informace lze nalézt na webu 
MV ČR www.mvcr.cz a dále na webu Zlínské-
ho kraje ve složce neziskový sektor je prolink 
přímo na příslušnou webovou stránku MV ČR. 
Podávání žádostí o  dotaci je do  15. 6. 2012 
prostřednictvím krajského úřadu. 
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rozhovor

PRÁVĚ OTEVÍRÁME. PŘIPRAVTE SE KE STARTU!

Nový autorizovaný dealer Nissan

UNICARS CZ s. r. o.
Tečovská 1052, Zlín-Malenovice

inzerce

Co je to Regionální rada odborových svazů 
Zlínského kraje?
Radu tvoří zástupci patnácti aktivních odbo-
rových svazů sdružených v  Českomoravské 
konfederaci odborových svazů a  působících 
ve Zlínském kraji. Pracuje od roku 2002. Hlavním 
cílem jejího vzniku bylo iniciovat ustavení Rady 
hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje, 
neboli tzv. krajské tripartity.

O co usiluje krajská tripartita?
O  dosažení shody v  otázkách hospodářského 
a  sociálního rozvoje kraje. Pomáháme udržet 
sociální smír jako předpoklad pozitivního vý-
voje ekonomiky, životní úrovně a  zajišťování 
základních potřeb obyvatel kraje. Zasedání je 
jednou za čtvrtletí. Nejčastěji byla pozornost vě-
nována problematice zaměstnanosti, školství, 
zdravotnictví, veřejným službám a dopravě. 

Jak hodnotíte současnou ekonomickou si-
tuaci v naší zemi?
Liší se podle konkrétních odvětví a konkrétních 
zaměstnavatelů. U  nás v  České zbrojovce jsou 
pod současným vedením dosahovány za  po-
slední čtyři roky velmi dobré hospodářské vý-
sledky. V tomto období se u nás nepropouštělo, 

stav zaměstnanců se postupně mírně zvyšuje. 
Každý rok dojednáváme kolektivní smlouvu 
a  v  ní navýšení mezd a  různé finanční příplat-
ky a benefity atd. Kolektivní vyjednávání se za-
městnavateli jsou rok od roku náročnější a od-
boroví vyjednavači potřebují jednoznačnou 
podporu od členů a ostatních zaměstnanců.   

Přesto je z úst odborářů na celostátní úrov-
ni slyšet hlasy velmi kritické...
Ano, i  z  Uherského Brodu jsme vypravili dva 
autobusy do  Prahy na  nedávnou demonstraci 
odborářů, občanských iniciativ a  ostatních ob-
čanů, kteří se odhodlali vyjádřit svůj nesouhlas 
a  protestovat proti počínání této vlády. Máme 
řadu důvodů k  zásadní nespokojenosti: sou-
stavné zvyšování poplatků, finanční spoluúčasti  
pacientů ve zdravotnictví, důchodová reforma, 
omezování sociálních služeb, oklešťování práv 
zaměstnanců i odborů v zákoníku práce. Vládní 
škrty zhoršují situaci v zaměstnávání lidí, vládní 
politika není prorůstová. Odborům jde o  od-
stoupení této vlády, o změnu politického kurzu.

Z čeho máte největší obavy?
Vidím, jak těžké to budou mít zejména lidé ve fy-
zicky náročných profesích, kteří celý život praco-

vali například ve slévárně, huti, dolech a dalších 
profesích, když se jim prodlužuje věk odchodu 
do důchodu a oni mají i po šedesátce další roky 
odvádět stejný výkon. Nesouhlasíme s vyvede-
ním prostředků v řádu desítek miliard z průběž-
ného důchodového systému pro tzv. druhý pilíř 
pojištění u  soukromých fondů. V  průběžném 
systému budou peníze chybět a u soukromých 
fondů, které budou s penězi samostatně podni-
kat, stát negarantuje, že u nich třeba za třicet let 
tyto peníze pojištěnců ještě budou!

Nicméně současná politická reprezentace 
má mandát z demokratických voleb.
Je pravda, že občané si současnou situaci za-
vinili a  prohráli sami ve  volbách. Nechali se 
vystrašit situací v  Řecku a  bohužel hodně jich 
nešlo volit. Tím se k moci dostali lidé, kteří ne-
mají zájem dělat něco s korupcí, ale nabízejí jen 
škrty. Na jedné straně chtějí, aby si zaměstnanci 
a občané utahovali opasky, na druhé straně ne-
jsou schopni řádně ošetřit státní peníze, aby se 
neztrácely v předražených zakázkách. Voliči by 
ve volbách měli dát hlas těm, kteří zajistí zvyšo-
vání zaměstnanosti, růst hospodářství a základ-
ní sociální jistoty.  Vojtěch Cekota

Zdeněk Pavelčík: Odbory nechtějí tuto vládu

Zdeněk Pavelčík

 ▪Místopředseda Regionální rady odboro-
vých svazů ČMKOS Zlínského kraje, zúčast-
ňuje se jednání krajské tripartity.

 ▪Narodil se v roce 1953 ve Znojmě.

 ▪ Ve  zbrojovce v  Uherském Brodě se vyučil 
strojním zámečníkem.

 ▪ Večerně vystudoval Střední průmyslovou 
školu strojnickou v Uherském Hradišti.

 ▪ Celý život pracuje v  České zbrojovce 
v  Uherském Brodě – 22 let na  obráběcích 
strojích, od roku 1992 jako mistr.

 ▪ V  roce 1997 se stal ve  zbrojovce uvolně-
ným předsedou výboru základní odborové 
organizace OS  KOVO.  

 ▪ Je vdovec, má dvě děti.Místopředseda Regionální rady OS Zlínského kraje Zdeněk Pavelčík.    Foto: Ivo Hercik
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kulturaPřijďte si hrát do muzea
Kroměříž – Děti, přijďte si do muzea prohléd-
nout hračky, se kterými si děti hrály od konce 
19. století do 80. let století dvacátého! Najde-
te zde hračky dětí z  různých společenských 
vrstev. Levné, doma vyrobené, ale i  velmi 
drahé tovární výrobky. A  budete se nejen 
dívat, ale můžete si i pohrát ve velké herně, 
která je součástí výstavy.
Výstava Přijďte si hrát do muzea aneb Kdo si 
hraje, nezlobí bude otevřena v Galerii v pod-
loubí Muzea Kroměřížska v  Kroměříži od 
31. května do 30. září 2012, a to denně mimo 
pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.
Velmi atraktivní budou vybavené pokojíč-
ky pro panenky, kočárky, různé typy vláčků, 
mnoho druhů stavebnic a stolních her. Celá 
jedna místnost bude věnována domácím 
loutkovým divadlům, což byl velký fenomén 
našich domácností v  letech 1920 - 1950. 
Návštěvníci uvidí, že některé hračky jsou 
na  trhu už velmi dlouho, například puzzle 
a obrázkové kostky z roku 1880, vystřihovací 
panenky z roku 1890. Chlapce jistě zaujmou 

cínoví vojáčci i s dobovým hradem, děvčátka 
zase panenky s kompletní výbavou.
Všechny hračky byly zapůjčeny ze soukro-
mého muzea hraček v  Rychnově nad Kněž-
nou. Muzeum bylo v Rychnově nad Kněžnou 
otevřeno v  roce 2005 a  patří manželům Pe-
cháčkovým, kteří se o historii hraček zajímají 
už dvě desetiletí. Podařilo se jim za tu dobu 
zachránit velké množství hraček, které svědčí 
o lidské vynalézavosti a dovednosti. 
Výstava v  Kroměříži bude doplněna dvě-
ma hernami pro malé i  velké návštěvníky. 
Budou zde připraveny stavebnice od  firmy 
Cheva, molitanové stavebnice, domečky pro 
panenky i s panenkami a spoustou oblečků, 
obchod pro malé prodavače, kuchyňka pro 
malé hospodyňky, autodráhy, moderní stol-
ní hry a  spousta dalších hraček, se kterými 
si děti budou moci hrát tak dlouho, jak bu-
dou samy chtít. Výstava je doplněna o  lido-
vé hračky ze Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti a hračky z Muzea jihovýchodní Mo-
ravy ve Zlíně.  Jiří Stránský

 ▪ Pozvánka na středověkou slavnost
Kroměříž – Středověkou slavnost pořá-
dá ve  dnech 8. a  9. června město Kroměříž 
ve  spolupráci s  Domem kultury v  Kroměříži. 
Podobné akce se zde konají začátkem června 
pravidelně již několik let – jsou oslavou zápi-
su památek Kroměříže na  Listinu světového 
kulturního a  přírodního dědictví UNESCO. 
I  v  letošním roce je připraven pro návštěvní-
ky města zajímavý program. V pátek 8. června 
od  16.00 do  19.00 vystoupí v  zábavném po-
řadu Karel Hegner se svou cimbálovou muzi-
kou. V sobotu 9. června se mezi 17.00 a 22.00 
mohou návštěvníci těšit na program ve stře-
dověkém stylu.

 ▪ Městské divadlo dětem
Zlín – Výstava „Jak to bylo, pohádko? aneb 
Zlínské divadlo dětem“ u příležitosti 65. výročí 
zakončení první sezony a 45. výročí zahájení 

činnosti v  nové budově Městského divadla 
Zlín je otevřena do  11. listopadu na  zámku 
ve  Zlíně. Je věnována pohádkám a  dětským 
hrám. Využívá bohatý materiál shromážděný 
v  archivu divadla. Zprávy o  brzkém zřízení 
vlastního zlínského divadla se objevují v  tis-
ku i v archivních materiálech již ve 30. letech 
20. století. Hostující soubory využívaly pro-
stor Velkého kina a později i Komorního kina 
ve  Společenském domě na  Dílech (dnešní 
Malá scéna v ZUŠ Štefánikova). Komorní kino 
se také stalo v roce 1946 prvním sídlem zlín-
ského divadla.

 ▪ Cyrilometodějská tradice na Valašsku
Valašské Meziříčí – Příští rok uběhne 1150 let 
od chvíle, kdy solunští bratři Konstantin a Me-
toděj přišli na žádost Rastislava I. na Moravu. 
Pracovníci Muzea regionu Valašsko ve Valaš-
ském Meziříčí připravili výstavu Cyrilometo-

dějská tradice na  Valašsku. Bude otevřena 
od  června do  září v  Lapidáriu Trojice ve Va-
lašském Meziříčí. Slavnostní vernisáž se koná 
9. června v 17.00. Návštěvníci se mohou těšit 
na hudební vystoupení ženského pěveckého 
sboru Polajka z  Rožnova pod Radhoštěm, 
který takto zároveň zahájí meziříčskou Mu-
zejní noc. 

 ▪ SeniorSTAR zná své vítěze
Vsetín – Do netradiční pěvecké soutěže Seni-
orSTAR, kterou pořádala Diakonie ČCE – stře-
disko ve  Vsetíně, poslalo své dříve narozené 
reprezentanty hned 13 obcí a měst Zlínského 
kraje. Na 1. místo odborná porota v čele s Ja-
nem Rokytou umístila zástupce Dolní Bečvy 
Miroslava Porubu. Cenu diváků za svůj pěvec-
ký výkon získala Bohumila Špůrková ze Zašo-
vé. Soutěž SeniorSTAR je určena lidem starším 
60 let, kteří rádi zpívají lidové písničky.

Jeden z milých exponátů výstavy hraček v kroměřížském muzeu.    Foto: Muzeum Kroměřížska

Zlínský kraj – Umění neusíná ani po  setmění, 
a tak dveře galerií a muzeí zůstanou i večer vý-
jimečně dokořán. V pátek 8. června proběhne 
Galerijní a muzejní noc. Noční setkání s umě-
ním proběhne ve  Zlíně potřetí. Netradiční 
společná akce kulturních institucí láká i  letos 
na zajímavé doprovodné programy - malování 
na  obličej, komentované prohlídky, autorská 
čtení, workshopy, koncerty, projekce. V  obou 
prostorách Krajské galerie výtvarného umění 
ve Zlíně jsou připraveny zážitkové a jiné divác-
ky atraktivní aktivity. V  expozici Obuvnického 
muzea uvidí lidé přehlídku historických odě-
vů. Na hradě v Malenovicích čeká návštěvníky 
noční prohlídka a ukázky rukodělných technik. 
Mezi jednotlivými výstavními objekty bude 
ve Zlíně jezdit historický trolejbus a autobus. 
V Muzeu luhačovického Zálesí bude připraven 
náladový večer Soirée s Calmou při petrolejo-
vých lampách s  hudbou, poezií a  přehlídkou 
historického spodního a nočního prádla. 
V  Uherském Hradišti budou v  hlavní budově 
Slováckého muzea komentované prohlídky, 
přehlídka divadelních kostýmů, tvořivé dílny. 
Galerie Slováckého muzea připravila tvořivé 
dílny: Jak se dělá obraz?, Ateliér portrétování 
na počkání, Studio slovácká kérka.
Meziříčská muzejní noc je naplánována na so-
botu 9. června. Nabídne bohatý kulturní pro-
gram v šesti institucích. Pro návštěvníky budou 
připraveny výstavy, kulturní i  přírodovědné 
programy a  hry pro děti i  dospělé. Dopravu 
mezi jednotlivými místy bude zajišťovat mi-
nivláček. Na  programu se podílejí Moravská 
gobelinová manufaktura, Vrtule - svět her a po-
znání, evangelický kostel ve Valašském Meziří-
čí, hvězdárna, Městská knihovna.
V  Muzeu J. A. Komenského v  Uherském Bro-
dě se večerní program uskuteční již 2. června. 
Návštěvníci zhlédnou od  20.30 v  atriu muzea 
prezentaci lidové svatby (5. ročník). Účinkovat 
budou folklorní soubory. (mb, red)

Nespěte!  
Jděte za uměním
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sport

Bojují o extraligu
Zlín – Za velmi  suverénní by se dalo označit 
počínání malenovického týmu v  semifinále 
play-off první ligy hokejbalistů. TJ ACS Male-
novice, po základní části druhé mužstvo tabul-
ky, v něm udělalo krátký proces se soupeřem 
z Hodonína, když v sérii vyhrálo 3:0 na zápasy. 
Ve finále, které je také bojem o účast v extra-
ligové baráži, narazilo na vítěze základní části 
Jihlavu. 
V  týmu z Vysočiny si jsou dobře vědomi síly 
zlínského celku. „Malenovice jsou asi nejtěžší 
možný soupeř. V play-off jsou zatím hodně su-
verénní. Naší výhodou musí být, že začínáme 
sérii doma. První dvě utkání budou asi klíčo-
vá,“ řekl kapitán Jihlavy Roman Smutný. Ma-
lenovice začaly sérii nadějně, v době uzávěrky 
tohoto vydání měly ze dvou úvodních zápasů 
na soupeřově hřišti jedno vítězství. (oh)

Bystřice pod Hostýnem – Vydařenou sezonu 
za  sebou mají házenkáři z  Bystřice pod Hos-
týnem. V první lize patřili k nejsuverénnějším 
celkům a  kolo před koncem si zajistili titul. 
Ten mohli slavit už v  případě, že by zvládli 
ve dvacátém kole zvítězit na palubovce Zlína. 
Mužstvo z krajského města, které hrálo v po-
klidném středu tabulky, se však proti favorito-
vi vybičovalo k parádnímu výkonu a zvítězilo. 
Bystřici však prohra nemusela tolik mrzet, pro-
tože si spravila chuť hned o kolo později, když 
v  důležitém zápase zvládla porazit pražský 
Chodov a mohla tak oslavit prvoligový titul.
Přestože se fanoušci týmu z  Podhostýnska 
těšili, že opět budou chodívat na extraligové 
boje, se však ani po vítězství v lize nejspíš ne-
dočkají. „Nemáme sponzora, který by extra-
ligu finančně zaštítil,“ zní totiž z  bystřického 
vedení. Tým tak bude i v příští sezoně pokra-
čovat pouze v první lize. (oh)

Bystřičtí házenkáři 
dokormidlovali k titulu

Sportovcem roku je Jiří Orság
Zlínský kraj – Na Zlínsku populární hokej vystří-
dal zcela jiný sport. Alespoň co se týče uznání 
odborné veřejnosti. Po  hokejistovi Miroslavu 
Blaťákovi totiž přebral štafetu nejlepšího spor-
tovce Zlínského kraje vzpěrač – Jiří Orság z Ka-
rolinky. Slavnostní vyhlášení ankety proběhlo 
25. dubna v Kongresovém centru ve Zlíně.  Již 
tradičně nechyběla cena pro nejlepšího han-
dicapovaného sportovce, nejlepší sportovní 
kolektiv, nejúspěšnějšího trenéra, fair-play. 
Ocenění udělil také hejtman Zlínského kraje 
a byly zveřejněny výsledky internetové ankety 
o  Cenu občanů Zlínského kraje. „Samozřejmě 
si velmi vážíme úspěchů Jiřího Orsága a našich 
dalších sportovních stálic, které po léta budují 
dobré jméno Zlínskému kraji. Podpora mládež-
nického sportu je jednou z priorit kraje, a proto 
jsme se rozhodli ocenit i vycházející sportovní 
hvězdu,“ řekl krajský radní pro oblast školství 
Josef Slovák.
Třiadvacetiletý závodník z  TJ Sokol Karolinka 
však rozhodně neuchvátil jen svým mladým 
věkem, ale stojí za  ním naprosto úžasné vý-
sledky. Letos Jiří Orság dokázal vybojovat stří-

bro na mistrovství Evropy v Turecku. Navíc se 
kvalifikoval na olympijské hry, kde bude určitě 
jednou z nadějí české výpravy. „Ocenění si vá-
žím. Dík patří hlavně všem, kteří mě podporují,“ 
řekl při vyhlášení Orság. Do desítky nejlepších 
sportovců se probojovali také Jiří Hradil, Petr 
Vabroušek, Roman Kresta, Karel Rachůnek, Jan 
Čelůstka, Jiří Gach, Jarmila Slovenčíková, Karel 
Imríšek a Milan Malina.
Nově byla vyhlášena také kategorie o  nejlep-
šího sportovce juniora. V  ní zvítězila nadějná 
bikerka Barbora Machulková z týmu CK Cyklo 
Bulis Bystřice pod Hostýnem. A  jak vypadaly 
další kategorie? Primát mezi handicapovaný-
mi sportovci získal člen letošní české paralym-
pijské výpravy, plavec Filip Coufal z TJ Rožnov 
pod Radhoštěm. Nejlepším trenérem se stal 
Jiří Mika, který připravuje úspěšné házenkáře 
z HC Zubří. Mezi kolektivy obsadili první příčku 
zlínští volejbalisté. Cenu hejtmana získala kra-
sobruslařka Klára Světlíková z SK Kraso Uherské 
Hradiště, cenu občanů další Hradišťan, veslař 
Adam Štěrbák, a  novináři ocenili rally jezdce 
Romana Krestu. (oh)

 ▪ Vabroušek nezklamal v JAR
Port Elizabeth – Těžký závod má za sebou zlín-
ský železný muž – triatlonista Petr Vabroušek. 
Při dubnovém závodu Ironman v jihoafrickém 
Port Elizabeth se musel potýkat s extrémními 
podmínkami. Ani silný vítr a  hustý déšť mu 
však nezabránily, aby dosáhl na celkové šesté 
místo. Závodník zlínského klubu Trilife se mu-
sel především potýkat s  velkými vlnami při 
plavecké části závodu. S  každou disciplínou 
se však zlepšoval a  v  běhu dofinišoval v  čase 
9:09:57 na šestém místě ze 180 závodníků. Vý-
borným výsledkem se blýskl i Václav Petrásek 
z Lukovečka, který skončil v kategorii 35 – 39 
let čtvrtý.

 ▪ Kajakářka Silnicová dvakrát zlatá
Ostrožská Nová Ves – Skvělým úspěchem se 
může pyšnit kajakářka z  klubu TJ Ostrožská 
Nová Ves Klára Silnicová. Na prvních letošních 
mistrovských závodech na konci dubna v Praze 
zvítězila v kategorii K1. Osmnáctiletá sportov-
kyně navíc přidala další triumf v deblech s kole-
gyní Barborou Petrovičovou z Jablonce. Velmi 
dobře se vedlo také novoveské dorostenkyni 
Kateřině Pjačíkové, když nejprve vybojovala 
třetí místo v  singlkajaku a  společně s  Karlou 
Zalubilovou pak v  deblech skončily druhé. 
Úspěch oddílu TJ Nová Ves jen podtrhla žačka 
Adéla Janošková, která obsadila v  singlkajaku 
čtvrté a v deblech druhé místo. 

 ▪ Létající motorkáři se sjeli do Meziříčí
Valašské Meziříčí – Dechberoucí freestylová 
motorkářská show byla k  vidění začátkem 
května ve Valašském Meziříčí. Česká špička mo-
tokrosových akrobatů se sjela na Valašsko, aby 
podpořila nový film Tommorow will be better 
o  cestě závodníka Libora Podmola za  titulem 
mistra světa. Závodník, který právě z Valašsko-
meziříčska pochází, sezval své přátele a  celá 
akrobatická kumpanie předvedla přímo na ná-
městí nevídanou exhibici. Jezdci předvedli 
efektní skoky, i populární „vláčky“, kdy prezen-
tovali své kousky v  těsném sledu. Samotný 
film, který vznikal tři roky, si poté diváci mohli 
vychutnat v místním kině. 

Bystřice ovládla první házenkářskou ligu.    Foto: Cyril Gaja
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AGENTURA VELRYBA a MKS HOLEŠOV pod záštitou hejtmana Zlíského kraje MVDr. Stanislava Mišáka uvádí 

Synot Auto Zlín

Generální partner: Hlavní partneři: Partneři:

HOLEŠOVSKÁ REGATA - SOUTĚŽ NETRADIČNÍCH PLAVIDEL     ZÁBAVNÉ ATRAKCE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
MISTROVSTVÍ HOLEŠOVA (A SVĚTA) V PŘEJEZDU VODNÍ LÁVKY   V DEN AKCE KOUPALIŠTĚ ZDARMA
MOŽNOST STANOVÁNÍ V ZAHRADÁCH ZÁMKU   CYKLISTÉ VÍTÁNI - HLÍDANÉ PARKOVIŠTĚ KOL NA AKCI

Franc Alpa   V.S.P.H.   JAZZZUBS     Premier (”pirátská tancovačka” od 22 hod.)   

En.Dru (Mako Mako) beat box show na vodě

www.holesovskaregata.czfestival pro celou rodinu

Mediální partneři:

OHŇOSTROJ
nad vodní hladinou 

BACKWARDS
(The Beatles Revival)

zajímavosti, soutěžNářečí ve Zlínském kraji
Zlínský kraj, jeden ze čtrnácti samospráv-
ných celků České republiky, se rozkládá 
na  východě Moravy. Z  jazykového hlediska 
patří hlavně k  nářečím východomoravským 
(dříve moravskoslovenským), západní okra-
jová část náleží k nářečím středomoravským 
(dříve hanáckým). 
Ke  společným znakům těchto dvou velkých 
moravských nářečních skupin patří nepro-
vedená přehláska (např. vezmu palicu, klúč; 
moja sestřeňica; příklady jsou zapsány podle 
zásad nářečního přepisu), dále výslovnost 
skupiny sh jako zh (např. zhoďit, zháňali), 
uchování skupiny šč (např. ščáva) a tzv. mo-
ravská krátkost ve  slovech jako mak, jama, 
skala, dat, chťet. 
K  dalším znakům patří zachování měkkosti 
v  1. a  4. pádě jednotného čísla u  podstat-
ných jmen typu kost (např. radosť), většinové 
zachování koncového -l v  tvaru jednotného 
čísla příčestí minulého u  typu jedl, spadl, 
předpona ne- u neurčitých zájmen a zájmen-
ných příslovcí (např. negdo, nejak) a tvar su/
so v 1. osobě jednotného čísla (např. su z Mo-
ravy, so stará).
Archaická nářečí východomoravská mají 
blízko ke starším fázím češtiny, téměř k češti-
ně Husově. Uchovávají původní ý (např. mlýn, 
strýc) a původní ú místo spisovného ou (např. 
múka, kútek). Výrazným rysem je nezúžené é 
(např. malé okénka) a  zachování skupiny -aj 
(např. daj, najlepší). Vyskytuje se například 
i výslovnost iný místo jiný, on sa/se bójí, hóňí, 
tvary na oknoch místo spisovného na oknech 
a k Novákom místo spisovného k Novákům. 
Dialekty východomoravské se dělí na severní 
podskupinu valašskou a  jižní slováckou, při 

západním okraji lišíme i přechodový typ dol-
ský s  tzv. nadměrným ej a  ou (např. nožejk, 
moura ,můra‘). Jiná jsou nářečí kopaničářská, 
tj. úzký pruh území při jihovýchodní hranici 
se Slovenskem. Znaky jako neexistence hlás-
ky ř (např. prišli) a výskyt dvojhlásek ie, ia atd. 
(např. viem) je spojují s  nářečími slovenský-
mi. 
Na rozdíl od slováckého jediného i (např. vi-
sokí, rozmíšlat) se na Valašsku vyslovuje také 
„tvrdé“ y, tedy vysoký, rozmýšlať. Jde o relikt 
staršího stavu ve vývoji našeho jazyka. K ta-
kovému reliktu patří i „valašská“ výslovnost 
měkkých retnic (např. ob’ed x objed). V  se-
verních (valašských) nářečích se uplatňuje 
výslovnost tvrdého ł, v  jižních (slováckých) 
nářečích tzv. obalovaného l (např. mładý x 
m„adí).
Na  Valašsku je infinitiv zakončen na  -ť, 
na Slovácku na -t (např. kopať x kopat). Z tva-
roslovných znaků uveďme „valašskou“ kon-
covku -ami proti „slovácké“ -ama v  7. pádě 
množného čísla podstatných jmen (např. 
kravami x kravama). Starobylé je „valašské“ 
zakončení 7. pádu množného čísla pod-
statných jmen mužského rodu na  -y (např. 
s chłapy, se súsedy). 
Na Valašsku se užívají i  některá „cizokrajná“ 
slova, např. bryndza, košut ‚kozel‘, gúry ‚vý-
služka ze zabijačky‘. To jsou tzv. karpatismy 
– slova spjatá s  karpatskou salašnickou ko-
lonizací. Ale východomoravská nářečí mají 
i jiná typická nářeční slova, např. ogar, ogara 
‚chlapec‘, odraz ‚chlupatá housenka‘, kyčkat/-
-ť ‚tahat za vlasy‘, optúlat/-ť ‚líbat‘. 
Západní oblasti Zlínského kraje, tj. Holešov-
sko a Kroměřížsko, patří k východní podsku-
pině středomoravských dialektů. Odlišují 
se středomoravskými rysy, např. úzkou vý-
slovností samohlásek é a  ó (např. staré bék, 
nesó). K nářečním slovům charakteristickým 
pro tuto oblast patří např. obraťe plt. ‚úvrať‘ 
a zdáváňí ‚svatební obřad‘.
Dodejme, že také ve Zlínském kraji dialekty 
postupně ustupují, ale jejich ústup je poma-
lejší než na  ostatním území českého národ-
ního jazyka.
 Zuzana Hlubinková, 
 Ústav pro jazyk český AV ČR v Brně

Na tomto místě uvádíme nářeční ukázku (psa-
nou podle zásad nářečního přepisu) nazvanou 
Roztržené kalhoty. Vyprávěl ji muž, narozený 
roku 1912 v Halenkově (okres Vsetín). Ukázka 
reprezentuje nářeční mluvu v  severní (valaš-
ské) části východomoravských dialektů. 
Přyšeł za  mnú zdejší opčan, był to penzysta. 
A sťežováł sy, že mu múj pes rostrh gaťe. Já sy 
povidám, tak sy to rozmýšlám, povidám mu: 
„Éj, ale toš, strýcu Skúpiłový, myslím, múj pes 
to asy nebýł.“ Že był. „Poznáł sem ho, był to váš,“ 
povidáł ňe. Já povidám: „Tož víte-i (1) co. Poťte 
sa poďívať a zisťíme to na místo samém, lesťi (2) 
sú to ty gaťe rostrhłé zubami od mojiho psa.“ 
Tož zme přyšli k nám, s cesty zavołám: „Punťo, 
pocem!“ Punťa sa přyhrne spoza chałupy a po-
vidám mu: „Pocem, tu sy sedňi!“ Chyťíł sem ho 
za hubu, sem mu ju otevřéł a ptám sa teho strý-
ca Skúpiłového: „Toš čým vám ty gaťe rostrch?“ 
A on chudák nem’éł aňi jedneho zuba. Tož jag 
by mu moh zubama gaťe rostrhnúť? „Leda,“ 
sem mu povidáł, „leda by vám to uďełáł pazú-
rem z  nohy.“ Toš strýc Skúpiłú sa ochmúlíł (3) 
a požádáł za prominuťí a odešéł.
(1 víte-li, 2 jestli, 3 zakabonil)
 Český jazykový atlas, Dodatky. 
 Academia, Praha 2011, s. 384–385.

Ukázka z Halenkova

Holešov

Soutěžní otázky pro toto číslo: 1) Co zname-
ná na Kopanicích slovo košut?, 2) Co se skrývá 
na  Kroměřížsku a  Holešovsku pod pojmem 
zdáváňí? Odpověď posílejte na emailovou ad-
resu redakce@oknodokraje.cz nebo na  adre-
su Okno do  kraje, Pekárenská 42, 760  01 Zlín 
do  10. června. Výherci (5., 25. a  50. příchozí 
správná odpověď) budou odměněni.
Správné odpovědi na otázky z minulé soutě-
že: 1) Karolinina huť byla zřízena v roce 1862, 
2) V  dokumentu o  výběru poplatku z  most-
ného v  Uherském Hradišti v  roce 1362 jsou 
zmíněny Bohuslavice u  Zlína, Komárov, Lhota 
u Malenovic, Oldřichovice, Kudlovice a Kelníky.
Výherci jsou Miriam Bendová (Zlín), Zdeněk 
Pešek (Slavičín) a Milan Černý (Kroměříž). 

Soutěžní otázka
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Vznikl projekt Resort Luhačovice
ZlínBíírFest 2012

Celkem 31 pivních speciálů z celé České re-
publiky, program pro celou rodinu, skupiny 
jako BUTY, Petr Bende & band, Fleret, Pre-
mier, Reflexy, grilovaná kolena nebo tradiční 
svíčková. To vše si můžete vychutnat 15. až 
17. června na prostranství pod Velkým kinem 
ve Zlíně. V rámci doprovodného programu si 
mohou návštěvníci vyzkoušet simulátor ná-
razu v autě nebo otočení na střechu při ne-
hodě. Milovníky čtyř kol potěší výstava vete-
ránů ze sbírky Samohýl Motor Veteran nebo 
prezentace rally vozů. 

Výstavy v Baťově mrakodrapu

1. – 23. 6. Promo výstavy ACTIS EFFECTOR 
Propagace výstavy ACTIS EFFECTOR (Tvořeno 
světlem), která se bude konat 3. června – 28. 
srpna 2012 v  rotundě Květné zahrady v  Kro-
měříži. Cílem výstavy je seznámit návštěvníky 
s  možností netradičního využití historického 
objektu pro prezentaci nových forem moder-
ního výtvarného umění. 
3. etáž (pracovní dny, 7.00 – 17.00)

1. – 30. 6. Prezentace firmy MESIT holding
Výstava zaměřená na  důležité historické 
mezníky ve vývoji společnosti MESIT holding 
i Střední školy MESIT, která vychovává budou-
cí odborníky v technických oborech.
14. etáž (pracovní dny, 7.00 – 17.00)

1. – 30. 6. Múzeá a muzeálie
Výstava prostřednictvím fotografií a textů při-
blíží historii a současnou činnost Muzea jiho-
východní Moravy ve Zlíně a Hornonitrianské-
ho múzea v Prievidzi.
15. etáž (pracovní dny, 7.00 – 17.00)

do 30. 6. Výlet do historie
Výstava fotografií Michala Pavláska zachycují-
cí dvě významné akce, které na  hradě Buch-
lově pravidelně pořádá odborné pracoviště 
Národního památkového ústavu v Kroměříži. 
Jde o akci pro zdravotně a mentálně postiže-
né klienty různých ústavů a v druhém případě 
o Dětský den na Buchlově.
16. etáž (denně do 20.00)

zábava, volný čas

Luhačovice – Pod společnou značkou „Re-
sort Luhačovice“ se rozhodly prezentovat 
své služby podnikatelské subjekty cestov-
ního ruchu v  Luhačovicích a  Pozlovicích 
ve  spolupráci s  místními radnicemi i  kraj-
skou Centrálou cestovního ruchu Východ-
ní Moravy (CCRVM). 

První mediální prezentace tohoto projektu, 
jehož nositelem je obecně prospěšná spo-
lečnost Luhačovické Zálesí, se uskutečnila 
11. května v luhačovickém hotelu Radun.
Cílem Resortu Luhačovice je prezentovat ce-
loroční možnosti v  oblasti aktivní turistiky, 
rekreace, wellness a  outdoor pobytů včetně 
moderního pojetí lázeňství se zaměřením 
také na  cílovou skupinu zdravých, mladých 

a  aktivních lidí. Ambicí je nejen upozornit 
veřejnost na  změny, které v  této destinaci 
nastaly, ale také budovat a prosazovat novou 
image Luhačovicka.  
Podnikatelské subjekty spolu s  místní samo-
správou se dohodly na  jednotném a  efektiv-
ním modelu propagace Luhačovic. Marke-
tingový plán pro rok 2012 využije dvě výročí, 
která jsou v  tomto roce v  Luhačovicích vzpo-
mínána a oslavována. Předně je to výročí 600 
let od založení města, druhým výročím je 100 
let od zahájení výstavby Luhačovické přehrady. 
„Naším cílem je prezentovat nové možnosti 
v oblasti aktivní turistiky, rekreace a wellness 
včetně moderního pojetí lázeňství se zamě-
řením na cílovou skupinu zdravých, mladých 
a  aktivních lidí,“ řekl ředitel Luhačovského 
Zálesí Roman Kašpar.
„S nově ustavovaným destinačním manage-
mentem Resortu Luhačovice budeme rádi 
spolupracovat. V  zahraničí je řada příkladů, 
kdy bývalé špičkové lázeňské destinace ztra-
tily svůj lesk jen proto, že nenašly alternati-
vu k  poklesům tradičních lázeňských hostů 
v  dobách hospodářské recese,“ uvedla ředi-
telka CCRVM Dana Daňová. 
Další podrobné informace najdou všichni 
zájemci na internetovém portále celého pro-
jektu resort-luhacovice.cz. (vc)Luhačovice

Obuvnické muzeum: rozmary módy 20. století 
Zlín – Rozmary, úlety, výstřednosti, vrtochy, 
špetku nevkusu, trošku elegance a  hlavně 
hodně nostalgie – to vše nabízí návštěvní-
kům nová výstava s názvem „Ach ty marnivé 
ženy!“ v zlínském Obuvnickém muzeu, která 
doplní část stálé expozice obuvi.
„Dějiny módy nejsou dějinami skromnos-
ti a  praktického významu oblečení. Lidé se 
oblékali především proto, že oděv a doplňky 
odjakživa posilovaly sebevědomí, moc a po-
jetí krásy. Zvláště ženy toužily získat obdiv 
mužů, a  tak jejich krédem bylo upoutat po-
zornost nápadným oblečením, výstředními 
šperky či klobouky. Výstavou jsme se chtě-
li trochu pochlubit, co zajímavého přibylo 
v posledních dvaceti letech do našich sbírek 

v  rámci dokumentace životního stylu,“ vy-
světlila autorka výstavy Miroslava Štýbrová. 
A  na  co se mohou příchozí těšit? Třeba 
na oslňující společenské šaty zlínské rodačky, 
dnes americké podnikatelky a  celebrity Iva-
ny Zelníčkové-Trumpové, honosně vypadají 
i sametové šaty posázené štrasovými kamín-
ky pro televizní hlasatelku Janu Zelníčkovou 
z Prahy a velmi romanticky působí hedvábné 
svatební šaty, ve  kterých se vdávala v  roce 
1915 česká ilustrátorka Marie Fischerová-
-Kvěchová. 
Prezentováno bude celkem asi 150 předmě-
tů, které provázely ženy na jejich cestě mód-
ními styly po celé 20. století - oděvy, kabelky, 
obuv, šperky, klobouky a rukavičky.  (tz)
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www.kr-zlinsky.cz 
www.vychodni-morava.cz 
www.oknodokraje.cz

Doporučujeme

Zlín Film Festival
52. ročník Mezinárodního filmového 
festivalu pro děti a mládež 
27. května až 3. června

www.zlinfest.cz

www.mpu.cz  I  800 678 678

Dostali jsme úrokové sazby na vrchol
Nejvýhodnější spoření

s pevnou úrokovou sazbou
• garantovaný úrok po celou dobu spoření
• výhody termínovaného a spořicího účtu v jednom
• široké možnosti spoření od 1 do 24 měsíců

pevný úrok až

4,3 %
Výše vkladu
(v tisících Kč)

Výpovědní lhůta (měsíce)

1 3 6 12 24

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

400 - 800 3,0 3,1 3,2 3,3 3,5

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

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

3 000 - 10 000 3,2 3,4 3,6 3,7 4,1

10 000 - 30 000 3,2 3,4 3,7 4,0 4,3

Úrokové sazby v % p.a., platné od 26. 3. 2012.
 Vklady jsou pojištěny dle zákona č. 87/1995 Sb.

Navštivte naši pobočku ve Zlíně na náměstí Míru 186

www.mpu.cz I 78800 678 67

tivte naši pobočku ve Zlíně na náměstí Míru 186Navš

1 miliardu korun za 39 dní si uložili klienti u Moravského Peněžního 
Ústavu – spořitelního družstva. Jedná se o největší nárůst depozit
v historii MPU v tak krátkém období. Zájem o depozitní produkty
je enormní. Za období 20. 2. – 30. 3. 2012 nové vklady dosáhly
1 006 503 317 Kč a celková výše depozit dosáhla hodnoty
7 172 922 425 Kč. „Rekordní zájem o vkladové produkty potvrzuje  
pozici Moravského Peněžního Ústavu jako leadera trhu spořicích
produktů. Úrokové sazby na spořicích účtech jsou aktuálně nejvyšší 
na trhu,“ dodal Radomír Lapčík, předseda představenstva.

Největší zájem klientů je o nový spořicí účet s pevnou úrokovou
sazbou – Garantovaný úrok. Spoření Garantovaný úrok jedinečným 
způsobem kombinuje výhody spořicího účtu a termínovaného
vkladu. Výhodné podmínky jsou zaručeny po celou dobu spoření 
s  možností neomezeného přívkladu fi nančních prostředků na spořicí
účet. Jedná se o mimořádnou nabídku. Nejvyšší možné úročení 
prostředků je na 24měsíčním vkladu při ročním zhodnocení 4,3 %. 
Všechny vklady jsou ze zákona 100% pojištěny do výše 100 000 €. 

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
MPU je největší spořitelní družstvo v České republice. Pobočky má
v Praze a ve Zlíně. Svým klientům poskytuje individuální služby
osobního bankovnictví a zajímavé podmínky při zhodnocování depozit.
Výjimečné úrokové podmínky a vysoký standard osobního bankovnictví
jsou základem soustavného růstu po celou šestnáctiletou historii. 

Ekonomické ukazatele: Počet členů 9 tisíc, bilanční suma přesahuje
7,9 miliard Kč, výše kapitálu 645 milionů Kč, kapitálová přiměřenost 9,5 %.

Rekordní zájem o vkladové produkty Moravského Peněžního Ústavu
– 1 miliarda nových vkladů za 39 dní 
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