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Vážení a milí spoluobčané,

po  nějaké době si Vás opětovně dovoluji pozdravit, a  to 
ve  chvíli, kdy je prakticky ve  finále školní rok 2008 – 2009 
a  dlouho očekávané prázdniny a  dovolené jsou konečně 
na dosah. 
Naši školáci a studenti jsou zase o něco dospělejší a po dese-
ti měsících práce mají konečně právo oddychnout si od po-
vinností. Věřím, že velká většina z  nich je s  výsledky studia 
spokojena a vy, rodiče, jste na ně pyšní. Samozřejmě i všichni 
pedagogičtí pracovníci, kteří se o  naše ratolesti a  studenty 
po celý rok pečlivě starali, si určitě zaslouží oddych a relaxaci.
Stejně jako tisíce z Vás, i já osobně jsem se svými syny, přede-
vším pak s tím starším, který ukončil studium na vysoké škole, 

závěr letošního školního roku prožíval velmi intenzivně a samozřejmě i s notnou dávkou ner-
vozity, jak to jeho studentské snažení dopadne. A dopadlo dobře. 
Právě v červnových dnech natrvalo opouštějí třídy a posluchárny čerství absolventi středních 
a vysokých škol. Zdaleka ne všichni mají v tuto chvíli jasno ohledně svého příštího uplatnění. 
Právě jim bych chtěl touto cestou popřát nejenom za  sebe, ale i  za  celé vedení Zlínského 
kraje, aby si našli práci, která pro ně bude možností v praxi uplatnit své vzdělání a zároveň je 
bude bavit a vnitřně naplňovat. Současná složitá doba a hospodářská krize, stejně jako vývoj 
na trhu práce, jim v tom asi nebudou úplně přát. Přesto by neměli věšet hlavu a naopak se 
snažit všemi silami a aktivním přístupem najít profesní náplň svého života. 
A nyní již k blížícím se prázdninám, které nabízejí nepřeberné množství zajímavých kultur-
ních, sportovních nebo společenských akcí. Začátek léta je příležitostí pro řadu pozvánek 
k trávení příjemných chvil v našem regionu.
Po právě skončeném Mezinárodním filmovém festivalu pro děti a mládež a tradiční vlčnovské 
Jízdě králů, nás na začátku července čekají Dny lidí dobré vůle na Velehradě spojené s Národní 
poutí připomínající a  oslavující příchod slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a  Metoděje 
na Moravu.
Pro sportovní příznivce zde má letošní léto připraveno další tradiční bombonek, tentokrát 
s  novým názvem Barum Czech Rally Zlín. Sportovní podnik evropského věhlasu, na  který 
k nám opět přijedou desítky tisíc fanoušků motoristického sportu. Všechny tyto jmenované 
akce i  desítky dalších menších mají jedno společné – lákají k  nám návštěvníky, kteří u  nás 
utrácejí peníze za poskytované služby a tím pomáhají rozvoji našeho kraje a v současné době 
mohou také částečně napomáhat mírnit dopady ekonomické krize. 
Těším se tedy, že se v  létě potkáme na některém z  řady avizovaných setkání, a  společně si 
užijeme krásné a příjemné letní dny. Prázdniny jsou nejen časem her, ale také obdobím zvý-
šeného rizika zranění při nejrůznějších aktivitách. Proto na  sebe i  své blízké dávejte pozor 
a načerpejte mnoho sil do druhé poloviny roku. Přeji Vám vydařené prázdniny!

Libor Lukáš
statutární náměstek hejtmana

 ▪Zlínský kraj bude mít i  nadále zastou-
pení v Evropském parlamentu. Ve volbách 
konaných na  začátku června totiž získala 
mandát lékařka a  současná místostarostka 
Kroměříže Olga Sehnalová (ČSSD). Ve  Zlín-
ském kraji se eurovoleb zúčastnilo bezmála 
29 procent voličů, což je mírně více než prů-
měr celé České republiky. 

 ▪Až do 12. července jsou v přízemí Baťo-
va mrakodrapu k  vidění nejlepší výtvarná 
díla žáků 8. a 9. tříd, adekvátních ročníků ví-
celetých gymnázií a základních uměleckých 
škol, která vznikla v rámci soutěže Mládí kra-
je. Letošní již pátý ročník měl téma Kouzlo 
Zlínského kraje. Souteže se zúčastnili žáci 
z 34 škol z celého kraje.

ÚVODNÍ SLOVO

aktuálně...

 
 ▪Foto na titulní straně – K prázdninám neodmyslitelně patří letní tábory. Aktivní jsou v tomto 

směru například skauti.  Na snímku jsou děvčata z oddílu světlušek VI. skautského střediska ze Zlína.
Členové tohoto střediska každoročně táboří pod stany v lokalitě Račné u Lidečka na Vsetínsku. 

15 21
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ZPRAVODAJSTVÍ

Zlínský kraj – Mezi progresivní výrobce tepla, kte-
ří využívají ekologická paliva z obnovitelných 
zdrojů, se na začátku letošního června zařadila 
také zlínská teplárna. V jednom ze dvou jejích 
moderních fluidních kotlů se nyní bude spalovat 
kromě uhlí také dřevní odpad.
 Technická úprava na zařízení fluidního kotle, 
která přišla teplárnu asi na 60 milionů korun, 
umožňuje spalovat společně s uhlím také bi-

omasu. Teplárna bude ročně spalovat přibliž-
ně 30.000 tun štěpky a dřevního odpadu z pil, 
především z oblasti Velkých Karlovic, ale i z nej-
bližšího okolí Zlína. Ušetří se tím asi 25.000 tun 
hnědého uhlí, přičemž se do ovzduší dostane 
při výrobě stejného množství tepla o 20.000 tun 
skleníkového plynu oxidu uhličitého méně. Bio-
masa zajistí asi 11 procent výkonu kotle.
Pro zlínskou teplárnu není tato úprava prvním 
krokem k ekologizaci provozu. Už před několika 
lety byl vybudován plynovod, kterým se do tep-
lárny přivádí a v kotlích spaluje bioplyn z měst-
ské skládky Suchý důl.
Ve Zlínském kraji už se v minulých letech vydali 
podobnou cestou i v některých dalších obcích.  
Bioenergetické centrum zásobuje teplem a tep-
lou vodou domácnosti v Roštíně. Energii získává 
spalováním slámy. Biomasu spaluje také výtop-
na v Hostětíně nebo kotelna na sídlišti Malé Pole 
ve Slavičíně. (vc)

Zlínská teplárna vyrábí čistou energii

Zlínský kraj – Návštěvníky zříceniny středově-
kého hradu Lukov v Hostýnských vrších čeká 
v  budoucnu několik novinek. Vedení obce, 
která se o hrad stará, u něj postaví novou bu-
dovu s učebnou a zázemím a připravuje také 
expozici v  hradním sklepení. „Chceme, aby 
na  hradě vzniklo kulturně vzdělávací cent-
rum,“ řekl místostarosta obce Jiří Holík. Zá-
jem veřejnosti o hrad se v posledních letech 
zvyšuje. Ročně sem zavítá kolem deseti tisíc 
platících návštěvníků. 
Projekt, který dostal název Lukov - brána Ho-
stýnských hor bude stát zhruba 11 milionů 
korun. Většinu peněz obec získala formou do-
tace z evropských fondů. Kromě vybudování 
domu pojmenovaného podle lukovského 
učitele Rudolfa Matouše, který se v minulosti 
na obnově památky podílel, vznikne ve skle-
pení západního paláce i  expozice archeolo-
gických nálezů a  historické panorama. Bude 
zobrazovat obléhání Lukova vojsky krále Ma-
tyáše Korvína v 15. století. K hradní zřícenině 

se buduje přípojka elektrické energie, jako 
zdroj vody zde má být vyhloubena studna. 
Opravy by se měla dočkat i  cesta vedoucí 
ke  zřícenině. Počítá se rovněž s  rozšířením 
parkoviště na okraji lesa.
Obnova hradu začala už v roce 1983. Tehdy ji 
zahájilo hnutí Brontosaurus a  na  ně později 
navázal Spolek přátel hradu Lukova (SPHL). 
Na  obnově památky obec spolupracuje 
i s místní školou. Ta vytvořila v jejím okolí pro 
žáky několik vzdělávacích okruhů. (vc)

ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Další pomoc při obnově dostihového areálu
Slušovice – Vyčlenění finančních prostředků ze strany Zlínského 
kraje na práci projektového manažera je dalším krokem, kterým 
chce krajská samospráva pomoci obnově dostihového areálu 
ve Slušovicích. Cílem je zpracování záměru, který umožní čerpat 
finanční prostředky na  obnovu areálu z  různých typů fondů.  
Zlínský kraj společně s  městem Slušovice usiluje o  zachová-
ní tradice dostihového sportu ve  slušovickém regionu spolu 
s  rozvojem cestovního ruchu. Záměrem je vybudování centra 
zahrnujícího maximum možných aktivit jezdeckého sportu 
i  sportovně-relaxačních aktivit. To by mělo zajistit Slušovicím 
návrat na špici v rámci dostihového sportu a nabídne také nové 
příležitosti pro rozvoj cestovního ruchu méně tradičními směry. 

Slovenští novináři navštívili Zlínský kraj
Zlínský kraj – Poznávací pobyt pro novináře ze Slovenska uspo-
řádala na přelomu května a června Centrála cestovního ruchu 
Východní Morava. Cílem bylo přiblížit slovenské veřejnosti tu-
ristické možnosti a atraktivity Zlínského kraje. První zastávkou 
se stal Včnov a jízda králů, kde měli žurnalisté možnost sledovat 
i přípravy v domě krále. V Uherském Brodě ocenili vystoupení 
skupiny historického šermu Los Pupkos i kvalitu místního piva 
Janáček. Úspěšné byly i další cíle: Luhačovice, hřebčín a zámek 
v Napajedlích, plavba po Baťově kanále či závěrečná degustace 
vín v Arcibiskupských sklepích v Kroměříži.

V Kroměříži možná vznikne vědecké centrum
Kroměříž – Vědecké centrum s  knihovnou možná vznikne 
v  Kroměříži. O  jeho vybudování uvažuje město Kroměříž 
ve  spolupráci s  Evropským polytechnickým institutem z  Ku-
novic. Vzniknout má přestavbou jedné z  budov v  bývalých 
Žižkových kasárnách. Samotná stavební část, bez vnitřního 
vybavení, bude stát asi 100 milionů korun. Budova, v  níž 
by mělo vzniknout vědecké centrum, by se mohla začít re-
konstruovat již příští rok. Projekt je závislý na podpoře z ev-
ropských fondů. Vědecké centrum by mohlo být dokončeno 
v roce 2012. Kunovický Evropský polytechnický institut, což je 
nestátní vysoká škola, otevře v Kroměříži v novém akademic-
kém roce svoji pobočku. Sídlo bude mít v budově na Hanác-
kém náměstí, kterou v minulosti využívali vojáci.

Koupaliště většinou nezdraží
Zlínský kraj – Návštěvníci koupališť ve Zlínském kraji za osvě-
žení ve vodě letos většinou nezaplatí víc než před rokem. Lidé 
za vstup zaplatí od deseti do 75 korun podle věku. Ceny vzros-
tou na  venkovním koupališti ve  Valašském Meziříčí ve  čtvrti 
Kouty. Celodenní vstupenka pro dospělého zdraží na 60 korun, 
vstupné pro děti bude stát 40 korun. Novinkou budou čipové 
vstupenky. Mírnou úpravu cen vstupného připravuje kroměříž-
ské koupaliště Bajda. Jednotný vstup by měl být 25 korun pro 
děti i dospělé. Děti tak letos zaplatí o pětikorunu víc než loni, 
dospělí naopak o stejnou částku méně. Město také zrušilo per-
manentní vstupenky.Žádné výrazné novinky většina koupališť 
pro letní sezonu nepřipravila. Pouze ve  Starém Městě bude 
na koupališti v provozu nová úpravna vody. 

Nový domov pro pacienty s Alzheimerem
Kroměříž – Nový domov pro osoby s  Alzheimerovou nemocí 
a jinými typy demencí byl otevřen na začátku června v Kromě-
říži. Zařízení se nachází v  Purkyňově ulici. Vzniklo kompletní 
přestavbou bývalé vojenské ubytovny. Moderně vybavené 
sociální zařízení nabízí kapacitu 54 lůžek a jeho výstavba přišla 
téměř na 74 milionů korun. Jde o komfortně vybavené zařízení 
s vlastním parkem a parkovištěm, které umožní špičkovou péči. 
Rekonstrukce objektu byla zahájena v listopadu 2007. Nové ob-
vodové zdivo, střecha a přístavba objektu s kotelnou a technic-
kým zázemím daly budově nový vzhled a také řešení dispozice 
interiéru bylo navrženo tak, aby plně vyhovovalo potřebám 
moderního sociálního zařízení. Domov má 54 lůžek v  jedno-, 
dvou- a třílůžkových pokojích. Každý pokoj má své vlastní so-
ciální zázemí a samostatný balkon.

Nové zařízení teplárny.  foto: Vojtěch Cekota

Hrad Lukov je kulturně vzdělávacím centrem

Brigádníci při obnově hradu Lukov.  foto: SPHL

Velehrad – Již desátým rokem se konají ve Vele-
hradě ve dnech 4. a 5. července Dny lidí dob-
ré vůle, oslavy státního svátku u  příležitosti 
Dne slovanských věrozvěstů. Nejedná se jen 
o náboženskou událost, program nabízí řadu 
doprovodných akcí a  setkání. Budou se tam 
prezentovat ekologické organizace, na  ná-
vštěvníky čeká také několik výstav. Zájemci se 
pak mohou zapojit i do přepisování Bible.
V  rámci tradičního koncertu, který se usku-
teční 4. července, vystoupí letos mimo jiné 

Petr Bende, orchestr Czech Virtuosi Brno či Jiří 
Pavlica s  Hradišťanem. V  průběhu koncertu 
budou představeny tři charitativní projekty, 
na  které lze přispět zasláním dárcovské SMS 
ve tvaru DMS VELEHRAD na číslo 87777. Výtě-
žek bude rozdělen mezi neziskové organizace. 
V  neděli 5. července se pak na  nádvoří před 
bazilikou uskuteční slavnostní poutní mše. 
Hlavním celebrantem bude kardinál Jozef 
Tomko, koncelebrovat pak budou biskupové 
z Čech, Moravy a Slezska. (jjn)

Dny lidí dobré vůle se konají již podesáté
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INFORMACE Z KRAJE

Za  oblast sociálních věcí, národnostních 
otázek a  menšin zodpovídá v  Radě Zlín-
ského kraje Mgr.  Taťána Nersesjan, s  níž 
hovoříme především o razantním omeze-
ní ministerských dotací na  fungování so-
ciálních služeb.

Paní radní, říká se, že za  dobu existence 
samostatných krajů nebyla ještě nikdy tak 
nepříznivá situace co se týče financování 
sociálních služeb jako letos – kvůli zcela 
zásadnímu omezení dotací z ministerstva 
práce a sociálních věcí. Je pravda, že Zlín-
ský kraj dostal ze státního rozpočtu pro 
letošní rok částku asi o 250 milionů korun 
nižší, než tomu bylo například vloni?
Na počátku roku nám opravdu chybělo opro-
ti žádosti poslané na ministerstvo čtvrt mili-
ardy korun.  Na jaře byla sice schválena ještě 
další dotace ve výši 80 milionů, které směřo-
valy k  nám do  kraje, nicméně tíživá finanč-
ní situace tím vyřešena nebyla. Peníze nám 
tedy chybí, a  to zejména pobytovým služ-
bám, jako jsou domovy pro seniory a osoby 
se zdravotním postižením.

Jaké důsledky může tato doslovná „čára 
přes rozpočet“ mít pro krajskou síť so-
ciálních služeb? Je reálné najít chybějící 
peníze z  jiných zdrojů, anebo může dojít 
i  k  nucenému omezování rozsahu dosud 
poskytovaných služeb?
Zatímco ministerstvo práce a sociálních věcí 
objem dotací rok od  roku snižuje, Zlínský 
kraj naopak každoročně navyšuje částku 
určenou pro sociální služby. Nicméně ani le-
tošních 33 milionů vyčleněných z krajského 
rozpočtu nebude za  stávající situace stačit. 
Proto předmětem jednání krajského zastupi-
telstva je nyní i možnost navýšení této část-
ky o  dalších 15 milionů korun. Podobně by 
podle mého názoru měly postupovat také 
obce, aby se nám společnými silami podařilo 

udržet stávající služby v regionu. Především 
však musíme intenzivně vyjednávat s  mi-
nisterstvem, protože informace, které z něj 
přicházejí, jsou pro nás zcela nepřijatelné. 
Mám na mysli zejména fakt, že pro rok 2010 
je na podporu sociálních služeb zatím pláno-
vána nulová částka. To samozřejmě vnímám 
jako jasný signál, že prostřednictvím Rady 
Asociace krajů České republiky musíme jed-
nat. Mimochodem situace, která trápí náš 
kraj, je podobná napříč celou republikou, 
jedinou výjimku představuje Praha, která 
nemá žádný finanční deficit.  

Na  jedné straně jsme svědky velmi ra-
dikálního přiškrcování financí ze strany 
státního rozpočtu, na  straně druhé však 
prý do resortu proudí nemalé finance, a to 
ze sociálního fondu Evropské unie. O  jak 
velkou částku se jedná a nemohly by tyto 
peníze alespoň dílčím způsobem kom-
penzovat zmíněný nedostatek? 
Máte pravdu, že na  konci letošního roku 
by již některé služby měly být financovány 
z  evropských fondů. Tato možnost se však 
týká jen služeb sociální prevence, což jsou 
například kontaktní centra, azylové domy, 
nízkoprahová zařízení pro děti a  mládež 
a podobně neboli jinými slovy oblast, jejímž 
cílem je předcházení nežádoucím sociál-
ním jevům a sociálnímu vyloučení. Jedná se 
o  tříletý projekt v  objemu 256 milionů ko-
run, takže služby nabízející sociální prevenci 
nemusejí mít v  následujících letech obavy, 
jestli dostanou dotace z  ministerstva práce 
a  sociálních věcí, neboť na  tři roky budou 
mít zajištěno financování tímto způsobem. 
Ovšem letošní stomilionový deficit prostřed-
ků na sociální služby se tím nevyřeší. 

Zlínský kraj v minulém půlroce zapojil asi 
devadesát odborníků z  celého regionu, 
aby zpracovali takzvaný Akční plán roz-
voje sociálních služeb. Proč je tento do-
kument tak důležitý a jak vlastně vznikal?
Tento plán má pro poskytovatele sociálních 
služeb obrovský význam, protože služba, 
která do plánu není zahrnuta, nemá možnost 
čerpat dotace ani z ministerstva, ani z kraje 
a dokonce ani z evropských fondů. Aktualiza-
ce plánu je vždy velmi složitý proces, na kte-
rém se podílí řada lidí ze sféry poskytovatelů, 
odborníků, úředníků i  regionálních politiků. 
Do plánu zdaleka nelze zařadit všechny nové 
zájemce a služby, protože finanční možnosti 
jsou omezené a  plán musí být reálný a  ufi-
nancovatelný. V  opačném případě se z  něj 
stane sci-fi. Úkolem devadesátičlenného 
týmu bylo vybrat napříč celým krajem ty nej-

potřebnější služby tak, aby se síť služeb rov-
noměrně rozvíjela, zkvalitňovala a  zároveň 
aby bylo možné udržet služby stávající. 

Projevila se při tvorbě plánu nějaká dis-
proporce, respektive zjištění, že se sociál-
ní služby v regionu nerozvíjejí stejnoměr-
ně, že se některým městům a  obcím daří 
lépe a v jiných je tato oblast opomíjena?
Některé nerovnosti skutečně vyšly najevo. 
Určitou roli v  tom sehrává skutečnost, že 
ne všechny obce s  rozšířenou působností 
již přistoupily k  takzvanému komunitnímu 
plánování, což může být příčinou, že rozvoj 
sítě sociálních služeb někde vázne a  je po-
třebné, aby města a obce, které této oblasti 
dosud nevěnovaly náležitou pozornost, svůj 
přístup změnily. 

Stále se mluví a  píše o  tom, že obyvatel-
stvo Evropy stárne. Dokáže se – podle vás 
– naše společnost dostatečně připravovat 
na  to, aby byla schopna po  všech strán-
kách zajistit kvalitní a důstojnou péči pro 
lidi již odkázané na pomoc těch druhých?  
O stárnutí populace se skutečně hodně ho-
voří, počínaje Evropskou unií, přes národní 
ministerstva až po  neziskový sektor, což je 
určitě dobře. Společnost bude mít možnost 
a  čas se na  tento trend postupně připravit, 
což sice není vůbec jednoduché, ale mys-
lím si, že to zvládneme už díky tomu, že 
motivace je pro každého naprosto zřejmá. 
Tady opravdu doslova platí, že „jak si dnes 
usteleme, tak si za  pár let lehneme“. Pokud 
se s  prodlužováním věku dožití bude také 
prodlužovat aktivní a produktivní věk, pak si 
troufám tvrdit, že naše vyhlídky mohou být 
celkem pozitivní.

Máte přesto nějaký ideál, jak by měla být 
zajištěna péče o seniory?
Jde o  to, abychom byli schopni garantovat 
pestrou škálu služeb pro ty spoluobčany, 
kteří už vyžadují pomoc okolí s  tím, že kaž-
dému vyhovuje něco jiného. Je třeba respek-
tovat individuální přání seniorů a  umět jim 
vyhovět. Jsou lidé, kteří budou jednoznačně 
upřednostňovat domácí péči a  mají-li tuto 
možnost díky svým rodinným příslušníkům, 
jimž to umožňuje zaměstnání a  další okol-
nosti, pak je to jistě velmi dobré. Ale někteří 
lidé z  nejrůznějších důvodů potřebují po-
bytové služby. Mým přáním je, aby tato po-
bytová zařízení byla přátelská, aby nebyla 
izolovaná od ostatního společenského dění, 
aby to byla místa mezigeneračního setkávání 
a aby nepostrádala optimistickou atmosféru.     
 Helena Mráčková

Kraj řeší zásadní nedostatek dotací 
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Soutěž o nejlepší 
stavbu měla 
rekordní účast
Zájem o soutěž Stavba roku Zlínského kraje 
se zvyšuje. Letos na jaře se soutěžní porota 
sešla k hodnocení již sedmého ročníku. Nej-
lepší stavby vybírala ze 44 přihlášených.
„Staveb bylo přihlášeno nejvíce v celé sedmile-
té historii soutěže,“ uvedl manažer soutěže Ka-
rel Mikulec. Čtyřiačtyřicet přihlášených staveb 
rekordně převyšuje celorepublikový průměr 
v obdobných krajských soutěžích, kde poroty 
vybírají zpravidla z patnácti až dvaceti pěti ná-
vrhů.
Letos byly ve Zlínském kraji stavby rozděleny 
do  sedmi kategorií. Tradičně nejvíce staveb 
bylo přihlášeno do  kategorie občanská vy-
bavenost -11, domy pro bydlení - 5, rodinné 
domy - 6, v kategorii průmyslové a zemědělské 
stavby soutěžily 4 stavby, v dopravních, inže-
nýrských a ekologických stavbách 5, v katego-
rii realizace rozvojových projektů města a obcí 
4 a do zvláštní kategorie staveb realizovaných 
mimo Zlínský kraj bylo přihlášeno 9 objektů. 
Pro srovnání - v  loňském roce investoři nebo 
dodavatelé stavebních prací přihlásili do sou-
těže 21 staveb.

„Největší nárůst nastal v  kategorii rodinné 
domy. Vloni byla přihlášena jedna novostav-
ba, letos šest. Zvýšil se také zájem firem pre-
zentovat své stavební počiny mimo Zlínský 
kraj, letos přihlásily devět staveb,“ doplnil Ka-
rel Mikulec.

Hodnocení bylo náročné
Posuzování letos přihlášených staveb bylo pro 
porotu vzhledem k  rekordnímu počtu přihlá-
šených staveb časově náročné. „O  to ale bylo 
posuzování zajímavější a  příjemnější, setkali 
jsme se se značnou různorodostí staveb jak 
po stránce náplně, tak i po stránce stavebních 
technologií a  materiálů. V  minulém roce byla 
dokončena řada zajímavých staveb zdravot-
nických a  sociálních, několik staveb dotvořilo 
centra měst, například ve Zlíně, Vsetíně, ve Va-
lašském Meziříčí nebo v Otrokovicích,“ uvedla 

předsedkyně odborné poroty a  hlavní archi-
tektka města Zlína Dagmar Nová.
Petr Mikulec, místopředseda odborné komise 
a zároveň předseda krajské společnosti Svazu 
podnikatelů ve  stavebnictví konstatoval, že 
většina přihlášených staveb byla po  stavební 
stránce na dobré úrovni. „Jsem rád, že si inves-
toři pochvalují spolupráci se stavebními firma-
mi. Je to dobrý obraz činnosti stavebních firem 
Zlínského kraje,“ řekl Mikulec.
Porota rozhodla o udělení dvou hlavních cen 
v  kategorii Stavby občanské vybavenosti. 
Získala je novostavba Univerzitního centra 
od  profesorky Evy Jiřičné na  místě asanova-
ných Masarykových škol ve  Zlíně a  zdařilá 
a  náročná rekonstrukce a  dostavba 21. pa-
vilonu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně – 
onkologického centra. Univerzitní centrum 
je podle poroty mimořádnou atypickou stav-
bou v  prostředí původní baťovské zástavby. 
Je architektonicky dořešeno do  posledního 
detailu, včetně interiéru.
„Překvapením pro porotu bylo přihlášení 6 ro-
dinných domků, všechny byly jak z hlediska dis-
pozičního řešení, tak řemeslným provedením 
na  vysoké úrovni, některé byly řešeny velmi 
nadstandardně,“ konstatovala Dagmar Nová.

Cena Pavla Nováka udělena nebyla
Nejvyšší ocenění, Grand prix architekta Pavla 
Nováka, nebylo letos uděleno. Členové odbor-
né komise ani letos nezaznamenali potřebu 
takto vyzvednout a  ocenit výjimečnost ně-
které z oceněných staveb. Nejblíže se předsta-
vám poroty blížila stavba Univerzitního centra 
ve  Zlíně svým architektonickým ztvárněním. 
„Ovšem nelze ji hodnotit ve  všech jejích as-
pektech, hlavně ve vztahu k okolní zástavbě, 
protože je součástí dalších ještě neprovede-
ných objektů,“ poznamenal Petr Mikulec.

Cenu hejtmana získala stavba domova dů-
chodců v Otrokovicích. „Cenu jsem se rozhodl 
udělit na doporučení odborné komise. Stavba 
svým pojetím dotváří tu část Otrokovic, které 
dominuje funkcionalistický Společenský dům, 
navržený ve třicátých letech minulého století 
architektem Karfíkem pro firmu Baťa. Urba-
nisticky dobře zvládnutý objekt je součástí 
sociální sítě města Otrokovice a dokazuje, že 
když se skloubí dobrý záměr s  profesionální 
prací architekta, projektanta a stavební firmy, 
povede se výborné dílo,“ řekl hejtman Stani-
slav Mišák.
Nedílnou součástí soutěže je také Cena novi-
nářů, kterou každoročně uděluje krajská or-
ganizace Syndikátu novinářů ČR. Letos cenu 
získala rekonstrukce a  dostavba tělocvičny 
v Nezdenicích.

Soutěžili také studenti a učni
K  soutěži Stavba roku Zlínského kraje patří 
i  soutěž studentských prací. Žáci středních 
škol se stavebním zaměřením měli letos v za-
dání zpracovat studii stavby hotelu v Kroměříži 
v  sousedství zimního stadionu a  obchodního 
centra Kaufland s  kapacitou 56 až 70 lůžek 
a potřebnými službami. Porota hodnotila cel-
kem 13 předložených prací. Porotci se rozhodli 
ocenit práce pěti studentů: Petra Imricha, To-
máše Pavlici, Kateřiny Havlíčkové, Martina Fi-
anty a Tomáše Svitáka.
Během slavnostního večera byli oceněni také 
učni, kteří v uplynulém roce výborně reprezen-
tovali kraj v celostátních soutěžích. Ocenění si 
odnesli Lukáš Martinka a Michal Sucháček, žáci 
učebního oboru zedník ze Střední odborné 
školy Josefa Sousedíka Vsetín, a Martin Obadal 
a Filip Karabáš, žáci učebního oboru podlahář  
ze Středního odborného učiliště Uherský Brod.

Vojtěch Cekota

Slavnostní předávání cen Stavba roku Zlínského kraje v Uherském Hradišti.  foto: Petr Zákutný

Součástí soutěže je putovní výstava.  foto: archiv
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I. Stavby občanské vybavenosti
Univerzitní centrum ve Zlíně

III. Rodinné domy
Rodinný dům v Přílepích u Holešova

VI. Rozvojové projekty měst a obcí 
Revitalizace zadního nádvoří zámku Žerotínů

Objekty oceněné v soutěži Stavba roku Zlínského kraje

I. Stavby občanské vybavenosti
21. pavilon Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně

IV. Průmyslové a zemědělské stavby
Centrum společnosti LAPP KABEL, s. r. o.

Stavby realizované mimo území kraje
Bytový a komerční komplex Jesenice City  

II. Domy pro bydlení
Bytový dům Zlín - Partyzánská

V. Dopravní, inženýrské a ekologické stavby
D 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ

Cena hejtmana Zlínského kraje
Domov důchodců v Otrokovicích
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Zlín  – Podnikatelský plán dalšího rozvoje letiště 
v Přerově-Bochoři, které je důležité pro dopravní 
dostupnost Zlínského kraje i  jeho integrovaný 
záchranný systém, schválila krajská rada. Plán je 
podmínkou Evropské komise pro čerpání pro-
středků z  Regionálního operačního programu 
regionu soudržnosti Střední Morava, případně 
z dalších evropských zdrojů. 
Materiál společně zpracoval Zlínský a Olomouc-
ký kraj a  město Přerov, byl konzultován také 
s pracovníky generálního sekretariátu Evropské 
komise pro dopravu (DG Transport), který bude 
Evropské komisi připravovat doporučení k jeho 
projednání. 
Plán se kromě popisu situace zabývá především 
analýzou konkrétních možností rozvoje letiště 
Přerov pro civilní provoz. Materiál poukazuje 

na  poměrně značnou konkurenci v  oblasti le-
tecké přepravy osob, a  proto navrhuje doplnit 
provoz letiště pro civilní účely o  další aktivity, 
zejména zaměření na nákladní dopravu. V plánu 
je konstatováno, že letiště má ideální podmínky 
pro postupný rozvoj obou druhů civilní přepra-
vy, tedy nákladní i civilní, které budou vytvářet 
vzájemné synergické efekty. Záměr orientace 
na  nákladní provoz byl kladně hodnocen i  při 
konzultaci s  DG Transport. Další doplňkovou 
činnost by mělo tvořit sportovní létání. 
Po  projednání podnikatelského plánu v  orgá-
nech Zlínského a  Olomouckého kraje i  města 
Přerova bude dokument předložen ke schválení 
Evropské komisi. Její stanovisko je očekáváno 
nejdříve do konce července, nejpozději na pod-
zim letošního roku. (pk)

Kraj chce rozvíjet letiště v Bochoři

INFORMACE Z KRAJE

ODBORNÍCI JEDNALI O CNG

Zlínský kraj – O možnostech využití stlačené-
ho zemního plynu (CNG) v dopravě jednaly 
v sídle Zlínského kraje čtyři desítky odbor-
níků ze strany zástupců veřejných doprav-
ců, privátních přepravních společností, 
výrobců autobusů, nákladních i  osobních 
vozidel a  zástupců státní správy a  samo-
správy. „Nízké emise, snížená hlučnost 
a  dlouhodobě levný provoz těchto vozů 
by mohly přispět k  jejich nákupu zejména 
u  veřejných dopravců a  technických slu-
žeb, provozující úklidové služby a sběr od-
padu. Navíc, bezpečnost provozu vozidel 
je vyzkoušena v  praxi jak v  zahraničí, tak 
i v republice a samotném Zlínském kraji, ze-
jména společností ČSAD Uherské Hradiště,“ 
uvedl Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana 
pro oblast dopravy. Součástí semináře byly 
přednášky o  podpoře CNG ze strany státu 
a  EU. Pro naplnění Národního programu 
snižování emisí jsou vozidla využívající CNG 
osvobozena od silniční daně a z Programu 
obnovy vozidel poskytuje ministerstvo do-
pravy dotace na nákup vozidel pro linkovou 
(až 1,8 milionu korun) a MHD (až 2,6 milionu 
korun). Další informace poskytne Miroslava 
Knotková, ředitelka Energetické agentury 
Zlínského kraje (telefon 577 043 940). 

Zlín  – Vesnicí roku za rok 2009 ve Zlínském kra-
ji se stala obec Újezd a získá tak Zlatou stuhu 
za celkové vítězství v soutěži, která je vyhlašo-
vána Spolkem pro obnovu venkova, Svazem 
měst a obcí České republiky a ministerstvem 
pro místní rozvoj a  je podporována dalšími 
úřady a  organizacemi v  regionu - především 
Zlínským krajem. 
Celkově se 15. ročníku soutěže zúčastnilo 15 
obcí ze čtyř okresů ve  Zlínském kraji. Další 
hlavní ocenění získaly: Valašská Polanka – 
Modrá stuha za společenský život, Kyselovice 
– Bílá stuha za činnost mládeže, Prusinovice 
– Oranžová stuha za spolupráci obce a země-
dělského subjektu a Hostětín – zelená stuha 
za péči o zeleň a životní prostředí. Obce zís-
kají podle umístění finanční nebo věcné ceny. 
Předání stuh a dalších cen proběhne ve vítěz-
ném Újezdě.
„Tato soutěž je pro nás důležitým nástrojem 
podpory rozvoje malých obcí a  zlepšování 
jejich možností rozvoje. Vybrat oceněné je 

složitá a  časově náročná práce, proto chci 
poděkovat hodnotící komisi,“ řekla radní Mi-
lena Kovaříková, která je zodpovědná za roz-
voj venkova. Vítězná obec získá od Zlínského 
kraje jeden milion korun, který na  odměny 
v  soutěži vyčlenil ze svého rozpočtu celkem 
2,4 miliony korun.
Diplom za  vzorné vedení kroniky si odnesla 
obec Sazovice, diplom za vzorné vedení obec-
ní knihovny získala obec Kyselovice, diplom 
za  udržování lidových tradic patří Topolné 
a  mimořádné ocenění za  nejlepší projekt ze 
strukturálních fondů obdržela obec Vysoké 
Pole. Cenu naděje pro živý venkov získaly Bře-
zůvky, osobností Programu obnovy venkova 
ve Zlínském kraji se stal Michal Mynář, ředitel 
ZŠ a MŠ Mysločovice.
Odborná komise dále ocenila další obce 
za konkrétní oblast v rozvoji venkova, činnost 
spolků a přístup k obnově vesnice, a to Babice, 
Dolní Lhotu, Hostišovou, Ludslavice, Mysločo-
vice a Tupesy.  (pk, hm)

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

Zlín – Organizace Zlínského kraje aktuálně ob-
sazují následující pracovní místa: 

 ▪ Atestovaní lékaři v různých medicín-
ských oborech – Vsetín 

 ▪ Fyzioterapeut – Vsetín  
 ▪ Porodní asistentka na oddělení gyneko-

logie a porodnictví – Vsetín 
 ▪ Zdravotní laborant – Vsetín 

Jednotlivé požadavky a termíny podání při-
hlášek najdete na www.kr-zlinsky.cz/kariera.

Újezd je letošní vesnicí roku Zlínského kraje

Zlín – Slavnostním aktem povýšení majora 
Stanislava Mišáka na  podplukovníka bylo 
4. června zahájeno jednání Bezpečnostní rady 
Zlínského kraje. „Důvodem povýšení pana 
hejtmana je jeho vynikající spolupráce s  Ar-
mádou České republiky. Je to prozatím jediný 
hejtman mezi současnými hejtmany, který má 
takto vysokou hodnost,“ řekl ředitel Krajského 
velitelství plk. gšt. Radek Henner. 
Bezpečnostní rada kraje dále vyhodnotila 
roční zprávu o činnosti a připravenosti složek 
Integrovaného záchranného systému za  rok 
2008 a  projednala záměr uspořádat cvičení 
krizového štábu kraje v roce 2010.  (hm)

Hejtman byl z majora povýšen na podplukovníka

Předání nové hodnosti.  foto: Petr Zákutný

BARROSO PODĚKOVAL ZA PŘIJETÍ

Zlín – Předseda Evropské komise José Manu-
el Barroso poděkoval dopisem hejtmanovi 
Stanislavu Mišákovi za přijetí v průběhu jeho 
návštěvy ve Zlíně, která se konala 22. dubna. 
Barroso v ten den zároveň obdržel hodnost 
doctor honoris causa Univerzity Tomáše 
Bati. „Zapůsobilo na mne nejen průmyslové 
a kulturní dědictví města, které je velmi vý-
znamné, ale i odhodlání všech zúčastněných 
subjektů využít tohoto dědictví a  přispět 
k harmonickému a udržitelnému rozvoji své-
ho města a regionu,“ napsal Barroso.
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INFORMACE Z KRAJE

Právě nastává čas dovolených a prázdnin, a tak 
mnozí z nás jistě zamíří do tuzemských lesů, aby 
zde hledali a  sbírali houby a  další lesní plody, 
nebo si jen odpočinuli. Zkusme se proto právě 
v tomto čase zamyslet nad tím, zda způsob, kte-
rým chvíle v  lese trávíme, je ten nejsprávnější. 
Pojďme si však nejdříve říci několik základních 
informací o lesích na území našeho regionu. 

Lesy na území Zlínského kraje
Lesy zaujímají ve Zlínském kraji území o rozlo-
ze 157.368 hektarů a lesnatost tak představuje 
necelých 40 % z  celé výměry Zlínského kraje 
(396.354 hektarů). Pokud nás bude zajímat za-
stoupení dřevin, potom zjistíme, že 42 % lesní 
plochy pokrývají listnaté porosty, 57 % plochy 
je porostlých jehličnany a  obnovní holiny činí 
jedno procento plochy. Nejvíce zastoupenou 
dřevinou ve  Zlínském kraji je hospodářsky ce-
něný smrk ztepilý (44 %) a z  listnáčů buk lesní 
(20,6 %). Z produkčního hlediska bychom moh-
li konstatovat, že se jedná o  vhodné složení 
s vysokou hmotovou produkcí s ještě poměrně 
dobrou odolností lesních porostů. V  součas-
né době je však stále více požadováno plnění 
ostatních funkcí lesa, protože na  základě no-
vých poznatků o  ekosystémech a  zvyšujícího 
se zájmu veřejnosti o  rekreační využívání lesa 
začínají být více preferovány pestřejší, věkově 
diferencované listnaté nebo smíšené porosty se 
zastoupením původně zde rostoucích dřevin. 
Při porovnání s ostatními oblastmi České repub-
liky patří lesy ve Zlínském kraji mezi produkčně 
nadprůměrné a relativně zdravé. 

Formy vlastnictví lesů
Také majetková držba lesů v  kraji je odlišná 
oproti většině území ČR, charakterizovaná  vyš-

ším podílem lesů v majetku soukromých osob 
(32 %), obcí (15 %) a  právnických osob (8 %) 
na  úkor lesů státních (ve  Zlínském kraji 44 %, 
průměr ČR 63 %). Ostatní formy vlastnictví 
představují pouze do jednoho procenta podílu 
na  výměře lesů. Tyto skutečnosti se projevují 
mimo jiné i rozdílnou úrovní péče o lesní poros-
ty a pozemky. Můžeme tak navštívit lesy, o které 
se jejich vlastníci starají příkladně, ale také se 
můžeme setkat s  mnohem horším přístupem 
lidí k  jejich lesnímu majetku, přičemž nezáleží 
ani tak na  formě vlastnictví, ale spíše na  kon-
krétní osobě, která v lese hospodaří.

Práva a povinnosti návštěvníků 
Podle právních předpisů upravujících obecné 
užívání lesů má každý občan právo vstupovat 
do  lesa na  vlastní nebezpečí a  sbírat zde pro 
vlastní potřebu lesní plody a na zemi ležící klest. 
Přitom je povinen les nepoškozovat, nenaru-
šovat lesní prostředí a  dbát pokynů vlastníka, 
popřípadě nájemce lesa a  jeho zaměstnanců. 
Každý z nás, kdo vstoupí na lesní pozemek, by 
si měl připomenout, že přichází jako návštěvník 
do prostředí, které někomu patří a ve kterém žijí 
různé formy živých organismů a podle toho se 
chovat. Jistě máme někdy potřebu být kritičtí 
k tomu, co se v lese děje, ale musíme si uvědo-
mit, že vlastník lesa musí většinu činností v lese 
provádět na  svoje náklady, a  proto bychom si 
o to více měli vážit příležitosti, kdy se můžeme 
neomezeně pohybovat po zdravém a nepoško-
zeném lese. 

Podpora krajské reprezentace
Zastupitelstvo Zlínského kraje si již dlouhodobě 
uvědomuje význam lesů pro celou společnost, 
a proto poskytuje každoročně z krajského roz-

počtu vlastníkům nebo nájemcům lesů kolem 
20 milionů korun jako příspěvky na  některé 
formy a  způsoby hospodaření v  lese. Ani toto 
množství veřejných prostředků většinou nesta-
čí na to, aby byly zabezpečeny všechny funkce 
lesů, které jsou některými z  nás požadovány, 
proto mějme pochopení pro těžkou a  náklad-
nou práci, kterou hospodaření v  lese vyžaduje 
a z  jejíchž výsledků jsou většinou i pro nás za-
bezpečovány ostatní požitky z lesa.

Buďme ohleduplní
Zavítáme–li do  lesa, abychom zde hledali klid, 
položme si otázku, zda i  my dáváme lesnímu 
prostředí to, co si zaslouží. Nebo jsme jen „spo-
třebiteli“ lesních plodů, ticha a  krásy, kterou 
nám poskytuje? 
Možná, když se ještě více ztišíme, uvidíme, jak 
krásně se třpytí kapky vody nebo jakou hru do-
káží rozehrát sluneční paprsky v korunách stro-
mů. Třeba spatříme i plachou srnu se srnčetem 
prchající před našimi hlučnými kroky a uvědo-
míme si, že i  někdo jiný má v  lese domovské 
právo. Možná potom přehodnotíme, zda bylo 
nutné jezdit autem až tak hluboko do lesa, jestli 
skutečně musíme projít  každou houštinu a na-
jít přitom každou houbu. Snad někteří z  nás 
i zalitují, že nenechali doma svého čtyřnohého 
miláčka, který se zde sice báječně vydováděl, 
ale běhal i  tam, kde neměl a  všechno kolem 
sebe plašil. Buďme si jistí, že zvěři, kterou ohro-
žoval, žádnou radost neudělal a naopak jí mohl 
způsobit vážné problémy, protože se musela 
strachovat o  svoje méně zkušené a  pomalejší 
potomstvo ukryté v podrostu nebo byla nucena 
ztrácet drahocennou energii při úprku z  míst, 
kde se chtěla pastvit nebo odpočívat.
A to již nechci nikoho podezírat z věcí, kterých 
jsou však bohužel také někteří lidé schopní, jako 
je například kouření a  rozdělávání otevřených 
ohňů v  lese, odhazování odpadků, zakládání 
celých skládek odpadu, poškozování stromů, 
keřů a bylinného patra, necitlivé sbírání lesních 
plodů, pastva dobytka, bezohledná jízda moto-
rovými vozidly nebo hrabání a  odnášení lesní 
půdy. Nenechme se také zmýlit převažujícími 
zprávami o stavu českého lesnictví v tisku, které  
zdůrazňují především to,  kolik dřeva se vytěži-
lo, jestli se za něj dobře zaplatilo a zda peníze 
skončily u těch osob nebo institucí, které si to 
nejvíc zasloužily. 
Najděme v sobě odvahu vnímat les ne jen jako 
„továrnu na  dřevo a  kulisy rekreace“ ale jako 
živý organismus, který - má-li zdravě fungovat 
– vyžaduje také od  všech skutečných lesníků, 
aby se o  něj poctivě starali a  od  nás návštěv-
níků, abychom se v něm a k němu ohleduplně 
chovali.
 Zdeněk Florián

vedoucí oddělení zemědělství, lesního 
 hospodářství, myslivosti a ryb KÚ ZK

Lesy tvoří takřka 40 % uzemí Zlínského kraje.  foto: Ivo Hercík

Les versus lidská společnost
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ROZHOVOR

 ▪ atlet, český rekordman ve skoku do dálky

 ▪ člen Atletického klubu Kroměříž

 ▪ narodil se 5. ledna 1986

 ▪ svobodný

 ▪ v červenci 2008 splnil kvalifikační A-limit 
pro olympijské hry v Pekingu ve skoku 
dalekém, když si na mítinku 1. skokanská 
a vrhačská tour Brno vytvořil nový osob-
ní rekord výkonem 821 centimetrů

 ▪ na olympijských hrách v Pekingu skončil 
osmý s výkonem rovných 800 centimetrů

 ▪ na pražském halovém mítinku světových 
rekordmanů si v únoru 2009 vylepšil 
halový osobní rekord na 805 centimetrů 
a v soutěži zvítězil

 ▪ získal ocenění Sportovec Zlínského kraje 
roku 2008

 ▪ příčinou úspěchu je podle něj spíše 
usilovný trénink než talent

Roman Novotný:  Atletika vám vloženou dřinu vrátí
Jaká byla vaše cesta k vrcholovému sportu?
Začínal jsem s hokejem. Ten jsem hrával od 
pěti let do prvního ročníku na střední škole, 
kde jsem se přeorientoval na atletiku. Trénoval 
jsem pod vedením trenéra Stanislava Joukala 
(nyní pod Michalem Pogánym) a každým ro-
kem se zatím zlepšuji a snažím se dostat dál.

Považujete své úspěchy v atletice jen za 
výsledek usilovného tréninku, nebo je dů-
ležitější talent?
Talent je bezesporu důležitý, ale do značné 
míry se dá nahradit usilovným tréninkem. Sám 
sebe nepovažuji za nijak extrémně talentova-
ného, spíš vím, co mě to stojí dřiny a odříkání. 
Ale to k vrcholovému sportu patří. Podle mě 
to chce kapku talentu, pevnou vůli, odhodlání, 
obrovskou motivaci a rodinné zázemí.

Kolik času tréninku věnujete?
Obětuji sportu strašně moc. Mám pauzu jen 
asi dva týdny v celém roce. Trénujeme větši-

nou dvakrát denně a většinu času trávíme na 
soustředěních. V přípravném období máme 
11 tréninků týdně a k tomu se chodí na rege-
neraci – sauna, výřivka, masáže. Je to hodně 
náročné, ale atletika je spravedlivá. Dřinu vám 
pak většinou vrátí.

Zbude vám vůbec ve vašem nabitém pro-
gramu čas i na něco jiného? 
Když je trochu času, snažím se většinou do-
hnat povinnosti ve škole. Docela často taky 
chodím do kina.

Jak při sportovní dráze zvládáte studium 
vysoké školy?
Studuji fakultu sportovních studií v kombinaci 
s pedagogickou fakultou, kde mám obory tre-
nérství a základy společenských věd. Studium 
je pro mne velice náročné, ale jen proto, že 
mám málo času a v podstatě neustále něco 
doháním, co jsem zameškal. Naštěstí mi ve 
škole vždycky vyjdou vstříc.

Zkoušel jste i jiné atletické disciplíny?
Zkoušel jsem skok vysoký, kde mám osobní 
rekord 217 centimetrů. Dostal sem se v této 
disciplíně i na juniorské mistrovství Evropy. 
Tam jsem ale vypadl v kvalifikaci. Takže žádná 
sláva. Občas si skočím i trojskok nebo zaběhnu 
sprinty. To ale nestojí za řeč. Je to pouze okra-
jové a výkony podle toho potom vypadají.

Jaké máte představy o své další sportovní 
kariéře?
Určité plány mám, ale je velice těžké předpo-
vědět, jestli vyjdou. Vrcholový sport je velice 
zrádný. V jednu chvíli jste na vrcholu a za chvíli 
se ani nestačíte divit. Může přijít třeba zranění 
a je po kariéře. S tím je potřeba počítat.

Půjde sportovní kariéra dohromady i s pří-
padným rodinným životem?
Ještě jsem to nezkoušel, ale bude to potřebo-
vat tolerantní manželku. 
 Vojtěch Cekota, Jaroslav Janečka

Roman Novotný

Roman Novotný dokáže skloubit vrcholový sport a studium.  foto: Pavel  Pruša

INZERCE
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KULTURA

KULTURNÍ STŘÍPKY

Umělci do třiceti let vystavují
Zlín – Až do  13. září mohou návštěvníci Krajské galerie 
výtvarného umění obdivovat společnou přehlídku pra-
cí českých a  slovenských umělců do  třiceti let, která má 
název Zlínský salon mladých 2009. Přehlídka navazuje 
na  významné zlínské kulturní aktivity třicátých a  čtyřicá-
tých let, na  výstavy soudobého výtvarného umění Zlínské 
salony (1936-1948) a Výstavy mladých (1940-1943). Přísně 
výběrová přehlídka si klade za cíl nejenom prezentovat již 
zavedené tvůrce, ale objevovat i  dosud neznámé, anebo 
z  různých důvodů opomíjené tvůrčí osobnosti. Pátý ročník 
Zlínského salonu mladých je oficiální doprovodnou akcí 
českého předsednictví EU. Záštitu nad ním převzali někdejší 
ministr kultury České republiky Václav Jehlička, ministr kul-
tury Slovenské republiky Marek Maďarič, hejtman Zlínské-
ho kraje Stanislav Mišák a primátorka Zlína Irena Ondrová.

Ve skanzenu přibyly  
nové stavby
Rožnov pod Radhoštěm - Are-
ál Valašského muzea v přírodě 
se rozrostl o  několik nových 
staveb. Návštěvníci si budou 
moci nově prohlédnout v jeho 
části Valašská dědina evange-

lický kostelík, vesnickou školu a také hostinec s obchodem. 
Další novinky, tentokrát v  Mlýnské dolině, chystá skanzen 
pro příští rok. Valašskou dědinu obohatí kostelík, který 
dříve stával v Huslenkách na Vsetínsku. Ještě letos jej čeká 
slavnostní svěcení. Školu nechal skanzen vybudovat podle 
dokumentace plánů originálu z  Velkých Karlovic. Dalším 
novým objektem bude hostinec, který dosud stojí v  obci 
Zděchov. V něm budou moci návštěvníci ochutnat z nabídky 
několika desítek tradičních valašských jídel. Všechny nové 
objekty jsou kopie. Uvnitř ale lidé uvidí vesměs originální 
inventář ze sbírek rožnovského muzea.

Českým filmům se na festivalu dařilo
Zlín – Už 49. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež 
se uskutečnil začátkem června ve Zlíně. V rámci filmových 
projekcí bylo uvedeno 470 snímků z  44 zemí. Do  soutěže 
bylo zařazeno celkem 199 snímků v pěti soutěžních sekcích 
– mezinárodní soutěž hraných filmů pro děti, mezinárodní 
soutěž hraných filmů pro mládež, mezinárodní soutěž ani-
movaných filmů pro děti a  mládež, přehlídka filmů zemí 
Visegrádu a  soutěž evropských debutů. Filmy hodnotilo 
osm porot. Na  galavečeru bylo předáno 16 cen. V  soutěž-
ních sekcích se velmi dařilo českým filmům, Zlatý střevíček 
za nejlepší hraný film pro děti získal snímek Kdopak by se 
vlka bál. Hlavní cenu dětské poroty za nejlepší hraný film 
si pak odnesla pohádka Peklo s princeznou. Líbila se také 
divákům, kteří jí udělili Zlaté jablko za nejúspěšnější hra-
ný film. Po  dvou cenách si odnesli tvůrci dánského filmu 
Max Trapný a kanadského filmu To já ne, přísahám! Uznání 
za tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež získal 
letos herec Lubomír Lipský.

Soubor Lumír slaví devadesátiny
Vsetín - Vsetínský mužský pěvecký sbor Lumír letos oslaví 
devadesáté výročí svého založení. Toto pěvecké těleso se řadí 
mezi nejstarší sbory u nás. Lumír byl založen v září roku 1919. 
U jeho počátku stálo 24 nadšených zpěváků, kteří začali dva-
krát týdně cvičit sborový zpěv v malé místnosti v Prostředním 
šenku (dnes Snaha). Po  roce činnosti byl ustaven pěvecký 
odbor Sokol. Ten vystupoval nejdříve při různých akademi-
ích a kulturních akcích, jak se ale zvyšoval počet jeho členů 
a rostla jeho kvalita, začal pořádat i samostatné celovečerní 
koncerty. A to nejen na Vsetíně, ale i v dalších městech a do-
konce i v zahraničí. V době své největší slávy měl sbor až 88 
členů. Za dobu své působnosti posbíral řadu významných oce-
nění na nejrůznějších soutěžích a festivalech. 

Kroměříž – Hudba v zahradách a zámku – tak 
se nazývá jubilejní již 10. ročník oblíbené-
ho letního hudebního festivalu v Kroměříži. 
Jeho hlavním pořadatelem je Klub UNESCO 
Kroměříž. Festival byl již zahájen 9. června, 
potrvá ale až do 4. srpna.
„Naším cílem je dát prostor jak známějším tě-
lesům, tak i mladým začínajícím orchestrům,“ 
řekla předsedkyně festivalového výboru Eva 
Nováková. V  červnu vystoupil ve  Sněmov-
ním sále Arcibiskupského zámku Kroměříž-
ský komorní orchestr pod vedením Adama 
Nováka nebo ve  skleníku Květné zahrady 
Dívčí pěvecký sbor Pedagogické školy v Kro-
měříži v  doprovodu profesorů kroměřížské 
konzervatoře. Poslední červnový den je 
na programu koncert Hradišťanu se zlínskou 
filharmonií (uskuteční se ve skleníku Květné 

zahrady), 9. července vystoupí v chrámu sva-
tého Mořice Čeští komorní sólisté. Výjimečný 
zážitek pak slibuje 14. července v  rotundě 
Květné zahrady trojice umělců – Christian 
Leitherer, Barbara Leitherer a Barbara Maria 
Willi, kteří budou hrát na staré autentické hu-
dební nástroje. Náročnějšímu obecenstvu je 
pak určen závěrečný koncert ve Sněmovním 
sále, který se koná 4. srpna. Zazní při něm 
slavné árie z italských oper v podání Morav-
ské filharmonie Olomouc.
„Kroměříž je proslulá velmi vděčným obe-
censtvem. Nemáme tak strach z toho, že by 
některý z  koncertů nebyl plně obsazený,“ 
poznamenala Nováková. Vstupné na koncer-
ty nepřevyšuje 200 korun, studenti a senioři 
přitom mohou využít možnosti a uplatnit vý-
raznou slevu.  (vc)

Kroměříž láká v létě milovníky hudby

Život s loutkami
Uherské Hradiště – Galerie Slováckého muzea 
připravila atraktivní výstavu, která propojuje 
několik uměleckých oborů – divadlo, loutky 
a výtvarné umění. Expozice je zaplněná scéna-
mi a desítkami marionet. Především pak před-
stavuje Vratislava Schildera, který je zajímavou 
regionální osobností. Ve své profesi loutkoherce 
si získal pozornost a obdiv jak v českém prostře-
dí, tak i v mnoha zemích celého světa. Po absol-
vování Divadelní fakulty AMU v  Praze působil 
v  letech 1962-1990 v  brněnském loutkovém 
divadle Radost, jehož byl také mnoho let ředite-
lem. Poté se osamostatnil a už devatenáctý rok 
vystupuje se svým divadlem. Divadlo se ovšem 
neobejde bez spolupráce s výtvarníky, kteří se 
podílejí na  vzniku loutek a  scén. Výsledkem je 
krásná podívaná plná zvláštních příběhů. Výsta-
va potrvá až do 13. září. Marie Martykánová Část expozice výstavy.  foto: archiv

Uherské Hradiště – Unikátní výstavu, kterou Slo-
vácké muzeum připravilo k letošní Letní filmo-
vé škole v Uherském Hradišti, lze bez nadsáz-
ky považovat za provokativní stejně jako zcela 
výjimečnou. Vůbec poprvé v České republice 
se totiž na ní představí tvorba fiktivní belgické 
surrealistky židovského původu Justine Frank. 
Narodila se údajně v roce 1900 v Antverpách, 
poté žila v Paříži a načas se připojila k surrea-
listům. Stala se blízkou přítelkyní spisovatele 
a myslitele George Bataille, ale po několika le-
tech odjela do Palestiny, kde zemřela za nevy-
jasněných okolností zřejmě v roce 1943. 
Signifikantním znakem děl Justine Frank je 
dráždivé spojení explicitních erotických obra-
zů a témat vypovídajících o židovské identitě, 

tedy spojení zcela nezvyklé i v kontextu mo-
derního umění. Výběr z  její tvorby, zahrnující 
celkem 85 děl (maleb, kreseb i fotografií), při-
pravil přední současný izraelský umělec Roee 
Rosen, který také uvede vernisáž v malém sále 
Slováckého muzea v neděli 27. července 2009. 
Letní filmová škola se letos koná již po pěta-
třicáté. Její samostatnou prioritou jsou pro-
gramy zaměřené na ucelenou prezentaci roz-
manitých žánrů, druhů a  témat ve  výchovně 
koncipovaných programech. Jedním z nich je 
právě přehlídka nazvaná Jiná Belgie. V rámci ní  
budou mít diváci možnost zhlédnout kolekci 
celovečerních filmů a pásem složených z krát-
kých a středometrážních filmů belgického sur-
realismu. Pavel Portl

Díla Justine Frank míří do Slováckého muzea
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TIP NA VÝLET – HVĚZDÁRNY

Astronomie, a to hlavně ta popu-
lárně vědecká, se může v Kromě-
říži pochlubit bohatou tradici. Již 
v  letech 1878 až 1915 totiž pů-
sobil v Kroměříži profesor  Ferdi-
nand Nábělek, který především 
organizoval populární astrono-
mické přednášky pro veřejnost, 
psal odborné články a  spisy 

a jeho mapy byly v té době známé i v zahra-
ničí. Stal se tak fakticky zakladatelem dodnes 
živé tradice moderní astronomie v Kroměříži 
a celém okolí. Tato tradice je jeho pokračova-
teli udržována již více než 120 let. Tamní ast-
ronomický kroužek v současné době sdružuje 
zájemce o  astronomii všech věkových sku-
pin. Úspěšně se věnují například pozorování 
Slunce, Měsíce, meteorických rojů a různých 
jevů na obloze.

 ▪  otevírací doba
pátek v červenci od 
21:30, v srpnu od 21:00

 ▪ vstupné
dobrovolné

 ▪ kontakt
tel. 732 805 921 
e-mail: hvezdarna.
kromeriz@post.cz

KROMĚŘÍŽ

Kroužek amatérských astronomů 
začal pracovat v  Uherském Brodě 
už v roce 1953. Nynější hvězdárna 
Domu kultury Uherský Brod má 
k  dispozici dalekohled-reflektor 
newton 500/2500 mm s  kame-
rou typu maksutov o  průměru 
300 mm. Ty jsou umístěny v  hlav-
ní kopuli. Kromě toho má hvěz-

dárna starší dalekohled Coude 150/2250 mm. 
Zejména půlmetrový newton, pojmenovaný 
familiárně Theodor, po jednom ze zakladatelů 
a  prvním vedoucím astronomického kroužku, 
je v  širokém okolí největším dalekohledem 
přístupným veřejnosti. Hvězdárna připravu-
je tematické pořady pro  mateřské, základní 
i střední školy a odborná učiliště, o prázdninách 
nabízí programy také letním táborům a rekre-
ačním zařízením. 

 ▪  otevírací doba
středa, pátek od 21:00

 ▪ vstupné
10 Kč

 ▪ kontakt
tel. 572 634 690, 
e-mail: 
hvezdarna@ub.cz

UHERSKÝ BROD

Hvězdárna Valašské Meziříčí je pří-
spěvkovou organizací Zlínského 
kraje. Hvězdárna Valašské Meziříčí 
navázala ve  své činnosti na  práci 
soukromé Ballnerovy hvězdárny 
(přezdívané též „kolňa badajna“), 
postavené v roce 1929. V roce 1964 
se podařilo postavit druhou budo-
vu – odborné pracoviště. Postupně 

byla hvězdárna vybavována novými přístroji 
a  pozorovací technikou a  zapojila se do  po-
zorovatelské činnosti. Centrem přednáškové 
činnosti hvězdárny je její hlavní budova s  roz-
sáhlou vstupní halou s  obrazovou výzdobou, 
přednáškovým sálem vybaveným audiovizu-
ální technikou a kopulí s dalekohledem Zeiss-
coudé 150/2250 mm. Ve  vsetínském okrese 
nabízí služby veřejnosti ještě samostatná Hvěz-
dárna Vsetín (www.hvezdarna-vsetin.inext.cz).

 ▪ otevírací doba 
v letním období
pracovní dny 
21:00 – 22:30

 ▪ vstupné
dospělí 25 Kč,  
mládež 20 Kč

 ▪ kontakt
tel. 571 611 928,  
e-mail:   
info@astrovm.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Nově postavenou Hvězdárnu Zlín 
na Lesní čtvrti provozuje od ledna 
2004 občanské sdružení Zlínská 
astronomická společnost. Původ-
ní zlínská hvězdárna, která musela 
ustoupit stavbě nových pavilonů 
gymnázia, byla otevřena 6. června 
1953. Za  dobu existence zlínské 
hvězdárny se v  jejích prostorách 

vystřídalo mnoho astronomů-amatérů, kteří 
přispěli k  popularizaci astronomie. Zároveň 
ale výsledky jejich pozorování a  měření při-
spěly k  lepšímu poznání vesmíru. Hvězdárna 
je vybavena čočkovým dalekohledem (refrak-
torem) s  průměrem objektivu 130 mm a  oh-
niskovou vzdáleností 1950 mm. Newtonův 
zrcadlový dalekohled (reflektor) má průměr 
hlavního zrcadla 270 mm a ohniskovou vzdá-
lenosti 2150 mm.

 ▪ otevírací doba
pondělí, středa, pátek 
od 21:30

 ▪ vstupné
dospělí 30 Kč, děti 
15 Kč

 ▪ kontakt
tel. 732 804 937  
e-mail: zas@zas.cz

ZLÍN

INZERCE
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SPORT

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

Hábl se dostal mezi nejlepší
Ostrava – Útočník týmu Sedících Medvědů Zlín a také čes-
ké sledge hokejové reprezentace Zdeněk Hábl byl vyhlášen 
členem all stars týmu květnového mistrovství světa, který 
hostila Ostrava. „Rozhodně jsem to nečekal. Myslím, že tam 
byli lepší hráči,“ svěřil se Hábl. Česká reprezentace skončila 
celkově na pátém místě, což znamená především jistotu 
startu na paralympiádě. 

Diskař má limit
Otrokovice – Diskař Martin Stašek, který s  atletikou začínal 
v  Otrokovicích, splnil B limit pro červencové mistrovství Ev-
ropy do 22 let, které hostí litevský Kaunas. Stašek si nominaci 
zajistil hezkým výkonem 56,89 metru při závodech v  Uher-
ském Hradišti. 

Vabroušek skončil třetí 
Zlín – Reprezentant v  dlou-
hém triatlonu Petr Vabroušek 
ze Zlína skončil třetí v  závodě 
v  Brazílii, který je zařazený 
do  prestižní série Ironman. 
„V  závěru jsem musel hájit 
bronzovou příčku před skvě-

lým běžcem Moralesem, což se mi nakonec podařilo,“ po-
těšilo Vabrouška. 

Tanečnice jsou mistryněmi 
Vsetín – Dívky z tanečního oddílu All Style Unit, který patří 
pod Sokol Vsetín, se staly v  chorvatské Poreči mistryněmi 
Evropy, když obsadily první místo v kategorii Street dance. 
Jejich klubové kolegyně skončily ve svých kategoriích dva-
krát na druhém místě. Tanečnice z Valašska si zajistily účast 
na mistrovství světa v americkém Las Vegas. 

Ragbisté se vrací do extraligy
Zlín – Ragbisté Zlína si po dlouhých 14 letech opět zahra-
jí nejvyšší tuzemskou soutěž. Klíčové utkání s Havířovem 
o postup sice na domácí půdě prohráli, poté se ale ukázalo, 
že soupeř v  rozporu s  pravidly zařadil na  soupisku tři pol-
ské hráče. Zápas tak byl následně kontumován ve prospěch 
zlínského celku. 

Kroměřížský basketbal slavil 70. výročí
Kroměříž – Sedmdesát let oslavil letos v květnu basketbalo-
vý oddíl TJ Slavia Kroměříž. Za dobu svého působení se klub 
stal jedním z  hlavních pilířů basketbalu ve  Zlínském kraji. 
V dnešní době v klubu působí kromě A-mužstva a jeho re-
zervy také tým juniorů, kadetů, žáků a starších žákyň. Právě 
propracovaný systém přípravy mladých talentů je jedním 
z klíčů k úspěchů kroměřížských basketbalistů – kromě již 
zmíněných týmů totiž oddíl v  několika skupinách pracuje 
i s těmi nejmladšími zájemci o tento sport. Má tak zajištěnu 
výchovu vlastních talentů.

Zlínský kraj – Krásná pohoří a rozsáhlé sítě pě-
ších a  cyklistických tras dělají ze Zlínského 
kraje ráj turistů. Klub českých turistů (KČT)  
zde registruje ve 42 odborech asi 3.000 čle-
nů, což je rovných deset procent z celkového 
počtu všech turistů v České republice. 
Turisty ve  Zlínském kraji zastřešuje KČT Va-
lašsko – Chřiby, který vznikl v roce 2001 slou-
čením turistických oblastí Valašsko a  části 
Chřibů. Jeho jednotlivé odbory uspořádají 
během celého roku pro své členy 120 akcí. 
„Zlínský kraj je jedinečný svou pestrostí. 
Rozvoji turistiky výrazně pomáhá i  přistup 
lidí z  oblasti služeb nebo nabídka kvalitní-
ho ubytování,“ prozradila Libuše Valentová, 
předsedkyně KČT Valašsko – Chřiby.
„Zajímavých cílů je v  regionu spousta, ať 
už třeba v  Bílých Karpatech, Chřibech nebo  

Vsetínských vrších,“ ujistil oblastní sekretář 
klubu turistů Miroslav Seitl. 
Mezi dlouhodobě nejoblíbenější turistické 
cíle v  regionu patří rozhledny. Tisíce výlet-
níků si každý rok prohlédne okolí z  Brda 
ve  Chřibech, Lopeníku v  Bílých Karpatech 
nebo Doubravy ve  Vizovické vrchovině. 
„V  poslední době je stále populárnější Ba-
ťův kanál. Na vzestupu je také cykloturistika. 
Cyklisté mají ve  Zlínském kraji k  dispozici 
1.600 kilometrů tras značených Klubem čes-
kých turistů,“ upozornil Seitl. 
Významný podíl na členské základně turistů 
ve Zlínském kraji má i mládež. „Máme regis-
trovanou řadu rodin s  dětmi a  také mnoho 
samostatných oddílů mládeže. Turistika má 
co nabídnout lidem každého věku,“ je pře-
svědčená Valentová. (zd)

Kraj má skvělé zázemí pro turistiku

Uherské Hradiště/Zlín – Zlínský kraj bude mít 
i  nadále zastoupení v  nejvyšší české fotba-
lové lize. Zlín sice po sedmi letech sestoupil, 
nicméně 1. FC Slovácko odkoupilo od týmu 
z  Čáslavi práva na  první ligu. Tento krok již 
posvětil také Českomoravský fotbalový svaz. 
Slovácko se rozhodlo pro tento krok po zralé 
úvaze, a to zejména v kontextu s dlouhodo-

bým cílem hrát nejvyšší soutěž. Důležitým 
faktorem byla ta skutečnost, že se v  jarní 
části sezony podařilo zvrátit velmi nepřízni-
vý trend sportovních výsledků. Slovácko do-
konce postoupilo až do  finále tuzemského 
poháru, kde jeho tažení ukončil tým prvoli-
gových Teplic.
Špatný podzim prožili také fotbalisté Zlína, 
nasbírali pouhých devět bodů. Zvolna začali 
i na jaře, ale skvělý finiš, ke kterému nasadili 
v závěru soutěže, týmu vrátil naději. Nicmé-
ně 29 bodů nakonec stačilo jen na předpo-
slední, tedy sestupové místo. 
Jakým směrem se bude v následující sezoně 
klub ubírat, rozhodne podle jeho majitele 
Zdeňka Červenky výše rozpočtu. „Ten může 
být až o 30 milionů nižší,“ připustil na klubo-
vých stránkách a  upozornil, že Zlín se musí 
opět vydat cestou výchovy a prodeje talen-
tovaných hráčů. „Nelze jen kupovat fotba-
listy a  neprodávat. I  fotbalový klub si musí 
na svou činnost vydělat,“ dodal. 
Dobrou zprávou pro fotbalové fanoušky je, 
že sestup zřejmě neohrozí výstavbu vyhří-
vaného trávníku. Polovinu z  požadovaných 
20 milionů korun uvolní ze svého rozpočtu 
město, zbylé peníze klub zajistil ze státního 
rozpočtu.  (zd, jjn)

Slovácko bude hrát první ligu, Zlín sestoupil  

VÝZVA

Zlínský kraj – Pořádáte nekomerční sportovní akci pro 
veřejnost ve Zlínském kraji? Připravujete nábor do vašich 
sportovních klubů či oddílů pro jakoukoliv věkovou sku-
pinu? To vše může být zveřejněno v magazínu Okno do 
kraje. Stačí zaslat na mailovou adresu redakce (redakce@
oknodokraje.cz) stručný text s charakteristikou připravo-
vané akce a údaji o místě a času konání a s kontaktem na 
pořadatele. Příspěvky, které splní všechna kritéria, jsou 
postupně zařazovány na sportovní stránku magazínu 
Okno do kraje. 

Zlín na jaře bojoval.  foto:  Dalibor Michalčík

Zubří – Těsně pod samotným extraligovým 
vrcholem skončili v  tomto ročníku házenká-
ři Gumáren Zubří. Tým, který byl po základní 
části nejlepší, nestačil ve  finále na  obhájce 
titulu Baník Karviná, kterému celkově podle-
hl 0:3 na zápasy. Chuť si ale Valaši dostateč-
ně spravili v  Českém poháru, jehož se stali 

vítězi. V  domácím poháru triumfovali teprve 
podruhé v  historii. Extraligové stříbro je pro 
Zubří zklamáním, sílu svého přemožitele ale 
respektuje. „Karviná ve finále dosáhla vrcholu 
své sportovní formy a zahrála na hranici svých 
možností. Měla lepší spojky a také vynikající-
ho brankáře,“ přiznal trenér Jiří Kekrt.  (zd)

Házenkářům ze Zubří titul unikl až ve finále



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

elektronickou podobu magazínu naleznete na www.oknodokraje.cz

inzerce

Umění spolupráce
Kvalita, přesnost a důslednost v každém detailu. Společná 
koordinovaná práce lidí desítek oborů a profesí. Schopnost řešit 
problémy a odvaha hledat nové cesty. Je tohle umění? 
Možná ne. Jen to dobře umíme.

www.metrostav.cz

KROM

UHERSKÉ 
HRADIŠT ZLÍN




