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Ovčácký den v Prlově
Tradiční akce podporovaná Zlínským krajem přilákala 

na Valašsko rekordní počet návštěvníků.

Foto: Ivo Hercik
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se přestěhovala na

Náš penzion nabízí krátko-
dobé i dlouhodobé ubytování 
s kompletními asistenčními 
službami, celodenním stra-
vováním, kulturním i spole-
čenským programem a celou 
řadou relaxačních aktivit.
Díky možnostem areálu si 
mohou klienti vybrat z  jed-
no, dvou či vícelůžkových 
pokojů se sociálním zaříze-
ním (manželské páry i spe-
ciální apartmány). Ty jsou 

e-mail: info@senioriluhacovice.cz
www.senioriluhacovice.cz

vybaveny přesně dle je-
jich požadavků tak, aby se 
zde senioři cítili co nejlépe 
a mohli v novém prostředí 
prožít důstojný život s veš-
kerým komfortem. 
Rodinnou atmosféru navíc 
dotváří i individuální přístup 
profesionálního personálu, 
jehož péče vždy vychází 
z potřeb a aktuálního zdra-
votního stavu jednotlivých 
klientů. 
Penzion Spokojené stáří 
je situován v klidném pro-
středí, s krásným výhledem 
na Luhačovice.

Penzion
SPOKOJENÉ STÁŘÍ 

Antonína Václavíka 369 
Luhačovice - Pozlovice 

tel.: 571 892 321-2
mobil: 774 131 021
           775 753 189

Místo, kde najdete nový domov
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 ▪ Den Zlínského kraje
Zlínský kraj – V sobotu 5. října se koná čtvr-
tý ročník Dne kraje. Zveme vás, jako již tra-
dičně, do sídla Zlínského kraje a k návštěvě 
vybraných kulturních institucí zřizovaných 
krajem. Regionem bude rovněž projíždět 
historický vlak. Pravidelně je u  příležitosti 
akce připravována i  soutěž. V  příštím čísle 
tak na vás čekají otázky, v říjnovém vydání 
vyhodnocení. Ceny předá hejtman na Dnu 
kraje.

 ▪ Na kolech po stopách věrozvěstů
Velehrad – Cyklistickou poutí „Cesta k  pís-
mu“ po stopách sv. Cyrila a Metoděje oslaví 
letošní 1 150. výročí příchodu slovanských 
věrozvěstů na  Moravu skupinka mladých 
lidí, kteří chtějí v termínu 26. 7. až 24. 8. zdo-
lat trasu Oslnovice – Istanbul – Soluň – Be-
nátky – Velehrad. Celkem mají v plánu ujet 
3007 km napříč dvanácti zeměmi. Má se 
jednat o projekt unikátní nejen svým rozsa-
hem, ale i tím, že povede jak v linii vyslanců 
knížete Rastislava z  Moravy do  Konstanti-
nopole, tak dále po  nejpravděpodobnější 
cestě, kudy z centra Byzantské říše přišli až 
k Velehradu. Více na www.cm2013.cz.

 ▪ Barum Czech Rally Zlín
Zlín – Ve dnech 30. srpna až 1. září se v kraji 
uskuteční již 43. ročník Barum Czech Rally 
Zlín. V pátek 30. srpna se v blízkosti Otroko-
vic koná dopolední shakedown a v podve-
čer se uskuteční představení jezdců a spo-
lujezdců. Samotná rally odstartuje večerní 
diváckou Super RZ v ulicích Zlína, po které 
budou následovat dva plnohodnotné 
závodní dny. Celá rally bude zahrnovat 
240 km rychlostních zkoušek s  asfaltovým 
povrchem, přičemž nejvzdálenější místo 
je od  centra soutěže pouze 50 kilometrů 
daleko.

 ▪ V areálu nemocnice nezabloudíte
Zlín – Pacienti a návštěvníci zlínské Krajské 
nemocnice T. Bati se mohou lépe orientovat 
v jejím areálu díky nové interaktivní mapě, 
která je umístěna na  internetových strán-
kách nemocnice www.kntb.cz. Na  podkla-
du map Google jsou vyznačeny budovy 
nemocnice a pomocí navigace v pravé části 
mapy lze vyhledat budovu podle čísla nebo 
podle konkrétního zdravotnického oddě-
lení. Po  kliknutí na  budovu zobrazenou 
na mapě se otevře informační okno. V něm 
se objeví soupis oddělení a jejich pracovišť, 
která se v dané budově nacházejí. Nová in-
teraktivní mapa je přizpůsobená i pro mo-
bilní telefony.

 ▪ Voda v nádržích je zatím dobrá
Zlínský kraj – S kvalitou vody v přírodních 
koupalištích ve Zlínském kraji nebyly zatím 
do poloviny července podle rozborů hygi-
eniků výraznější problémy. Voda vhodná 
ke koupání se zhoršenou průhledností  byla 
zjištěna na Pahrbku v Napajedlích a v Luha-
čovické přehradě. Ostatní sledované vodní 
plochy (Štěrkoviště Otrokovice, jezero Nový 
Hrozenkov, přehrady Horní Bečva, Bystřička 
a  koupaliště Albatros Ostrožská Nová Ves) 
měly vodu pro koupání zcela vyhovující 
ve všech sledovaných ukazatelích.

4 přehled událostí 
letní kina mají stále své příznivce

5 rozhovor s radním
Ivan Mařák

6 téma 
dopravní investice v kraji

7 téma
podpora producentů

10 rozhovor s osobností
Miroslava Štýbrová

11 zprávy z kultury 
co nabízí expozice Princip Baťa

Milé čtenářky a čtenáři, vážení spoluobčané,

mám tu čest vás oslovit uprostřed prázdnin a čerpání dovolených. 
Okurková sezona v politice se nekoná. Ovšem jakýkoliv komen-
tář k dnešní situaci při psaní těchto řádek nemůže být aktuální 
v době, kdy se vám dostane toto číslo do rukou.
Přeji si jen, aby politický vývoj neohrožoval životně důležité pro-
cesy pro kraje, včetně čerpání evropských dotací. Měl by směřo-
vat k občanům, kteří v nových volbách dají mandát nové politic-
ké reprezentaci k tomu, aby vyvedla národní hospodářství z krize 
a obnovila důvěru občanů v politiky.
Vrátím se tedy k události, kterou představitelé Českého olympijského výboru nazvali absolutně 
nejvýznamnější sportovní událostí pro mládež v Česku. Hry VI. Letní olympiády dětí a mládeže 
přinesly pro Zlínský kraj historicky nejlepší umístění v hodnocení krajů. 4. místo je rovněž poděko-
váním všem organizátorům z řad pracovníků krajského úřadu, trenérům a garantům soutěží. Hry 
se po sportovní a organizační stránce vydařily a měly skvělou atmosféru. Zlínský kraj se do paměti 
více než 3 000 účastníků zapsal v tom nejlepším světle.
Škoda jen, že regionální média nedocenila význam této události a její dopad pro podporu aktiv-
ního sportování mladé generace. Máme vynikající mladé sportovce, dobré příklady pro ostatní 
vrstevníky. Jen je potřeba je více prezentovat.
Hry potvrdily, že rozhodnutí přijmout pořadatelství tak významné akce bylo správné. Byly rovněž 
potvrzením toho, že nejlépe investované prostředky do sportu jsou ty, které podporují mladou ge-
neraci. Představitelé ostatních krajů nešetřili chválou, ale zvláště vysoce hodnotili přátelský přístup 
všech, s kým se v našem kraji po dobu konání her setkali. Použiji citaci z dopisu místopředsedy 
ČOV pana Šumana. „ Byl to skutečný svátek sportu a praktická demonstrace olympijské myšlenky 
v kategoriích žáků.  Připravili jste nezapomenutelnou akci. Prosím, abyste nejvyšší uznání a podě-
kování Českého olympijského výboru tlumočil všem svým spolupracovníkům a členům organizač-
ního výboru.“   Já se k tomuto poděkování rád připojuji.
V těchto dnech jsou v plném proudu stavební úpravy a rekonstrukce v řadě škol zřizovaných Zlín-
ským krajem. Celkové náklady přesáhnou 100 milionů korun. Jsem přesvědčen, že si naši pedago-
gové i žáci tyto investice zaslouží. V celostátním srovnání výsledků maturitních zkoušek i testování 
žáků základních škol Českou školní inspekcí nám patří nejpřednější příčky. Máme kvalitní školství 
v kraji a je potřeba, aby veřejnost o tom byla informována. Využívám příležitosti a touto cestou 
děkuji všem pedagogickým pracovníkům všech stupňů škol za jejich poctivou práci.
Nejen jim, ale i všem čtenářům přeji, aby druhou polovinu prázdnin či čerpání nastávající dovolené 
prožili v pohodě za slunečného počasí.

PaedDr. Petr Navrátil,
radní Zlínského kraje
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 ▪ Svá kasárna v roce 1968 nevydali
Holešov – Pětačtyřicet let uplyne 21. srpna 
od invaze vojsk Varšavské smlouvy do Čes-
koslovenska. K  připomenutí tohoto smut-
ného výročí a k uctění hrdinského činu pří-
slušníků 7. výsadkového pluku zvláštního 
určení, který působil v  letech 1961-1968 
v Holešově, se sejdou pamětníci 23. srpna 
v  10.30 hodin před branou bývalých ka-
sáren, nyní Vyšší a  Střední policejní školy 
v Holešově. Záštitu nad pamětní akcí pře-
vzal hejtman Stanislav Mišák a město Hole-
šov. Vojáci zmíněného pluku v srpnu 1968 
svá kasárna okupačním vojskům nevydali, 
nevzdali se, takže tehdy na nádvoří kasáren 
bota cizích vojáků nevkročila. Později však 
tyto vojáky zradila politika. Část nejvyššího 
velitelského sboru byla pro výstrahu roz-
prášena a  pluk byl vymazán ze struktury 
Československé lidové armády.

 ▪ Vizovická nemocnice slavila 20. výročí
Vizovice – Dvacáté výročí obnovení Ne-
mocnice Milosrdných bratří si připomněli 
v  polovině června ve Vizovicích. „Víme, co 
pacientovi někdy chybí. Mnohdy je to lid-
ské slovo, podržení ruky. Někdy pohlazení 
je pro nemocného mnohem víc než ně-
které léky nebo vyšetření na  speciálních 
přístrojích. Vážíme si duchovního rozměru, 
který tato nemocnice přidává k  základní 
lékařské péči,“ zdůraznil náměstek hejtma-
na Lubomír Nečas. „Jsme rádi za podporu 
obyvatel Vizovic, okolních měst a vesniček, 
kteří nám dávají najevo, že kvalita poskyto-
vané péče je na vysoké úrovni,“ řekl před-
stavený Milosrdných bratří Martin Macek. 
Nemocnice Milosrdných bratří ve  Vizovi-
cích byla založena v  roce 1835. Řád zde 
sloužil do  roku 1951, kdy nemocnice nu-
ceně přešla pod okresní nemocnici v  teh-
dejším Gottwaldově a  sloužila pacientům 
s  plicním onemocněním. Milosrdní bratři 
zde obnovili svou činnost v roce 1993. Ne-
mocnice fungovala jako interní oddělení, 
od  roku 1999 jako léčebna dlouhodobě 
nemocných.

Holešov – Pracoviště na sledování změn klima-
tu by mohlo v budoucnu vzniknout ve Strate-
gické průmyslové zóně Holešov. Hovořilo se 
o  tom na semináři, který nedávno uspořádalo 
město Holešov ve spolupráci s  Industry Servis 
ZK. Bylo by to další pracoviště zabývající se kli-
matem a meteorologií na území kraje.
„Ve  fázi opravdu prvotních úvah zvažujeme 
průmyslovou zónu Holešov jako modelové 
území, které se snad bude měnit. My bychom 
rádi měřili uhlíkovou bilanci takovéhoto roz-
víjejícího se území. Tedy jak se bude měnit vý-
dej, popřípadě příjem uhlíku v lokalitě, která je 
ve stavu klidu a snad se bude rozvíjet, budovat 
apod.,“ sdělil Oknu do kraje profesor Michal V. 
Marek z  CzechGlobe, Centra výzkumu globál-
ní změny AV ČR v  Brně. Výzkumníci by chtěli 
sledovat malé povodí, kde se budou měřit 

geochemické cykly základních prvků, a tím tak 
zachytit změny, ke kterým dochází v chemismu 
krajiny, a to jak přirozeným vývojem, tak v dů-
sledku budování průmyslové zóny.
Ve  Zlínském kraji už pět let funguje ekosysté-
mová stanice Štítná nad Vláří. Zde se měří uh-
líková výměna mezi horským bukovým lesem 
a  atmosférou. To umožňuje stanovit množství 
uhlíku, které horský bukový les z  atmosféry 
odebírá a ukládá do biomasy a půdy.
Se sledováním změny klimatu souvisejí i  pra-
videlná meteorologická měření. V kraji je me-
teostanice s  profesionální obsluhou rovněž 
v  Holešově. Manuální klimatologické stanice 
pracují v  Bystřici pod Hostýnem a  Valašské 
Senici. Jejich údaje doplňují i automatizované 
srážkoměrné stanice a automatizované meteo-
rologické stanice s dobrovolnou obsluhou.  (vc)

Chtějí zkoumat změnu klimatu

Letní kina ještě nepatří do historie. Stále mají své nadšené diváky
Zlínský kraj – Zdá se, že večerní letní promítá-
ní pod širým nebem není zapomenutou zába-
vou minulého století, ale že má své nadšence 
i dnes. Není to však snadné ani levné, aby letní 
kino obstálo v konkurenci moderních digitali-
zovaných multikin.
„Provozovali jsme letní kino v  letech 2010 
a  2011. Lidé měli o  promítání značný zájem. 
Za  dva měsíce jsme měli víc než deset tisíc 
návštěvníků,“ říká generální ředitel Svahu 
Zlín Michal Cepek. Promítání zde však zatím 
skončilo, protože zdejší letní kino nemá digi-
tální projektor, takže není schopno nabídnout 
nové filmy jako multikina. Provozovatel toho-
to letního kina proto chystá projekt, aby zís-
kal dotace města i kraje a byl schopen pořídit 
poměrně nákladný digitální projektor a  letní 
promítání v  budoucnu obnovit. O  rodinnou 
atmosféru posezení na  dekách a  sledování 
filmového plátna za svitu hvězd podle něj ani 

současná generace zájem neztratila. „Osobně 
si myslím, že letní kino k  prázdninám patří, 
a pokud vyjde počasí, lidé na projekce chodí,“ 
uvedl mluvčí zlínské radnice Zdeněk Dvořák.
Tradici letního kina stále udržují v Uherském 
Hradišti. Promítá se v  plenéru parku přímo 
za  kinem Hvězda, nevybírá se vstupné, pro-
jekce jsou součástí Hradišťského kulturního 
léta. „Dramaturgie záměrně kombinuje jak 
divácké hity uplynulého roku, tak i osvědčené 
a kultovní tituly české nebo evropské klasiky 
a  dětských či rodinných snímků. Snažíme se 
navíc o  tematické cykly rozložené po  celou 
letní sezonu,“ upřesnil ředitel Městských kin 
Josef Korvas a  dodal: „Atmosféra letních kin 
je nenahraditelná a stále vyhledávaná. Pravda 
ale je, že v dnešní době se z důvodů digitali-
zace a dalších změn v oblasti distribuce musí 
daleko víc pracovat s  výběrem filmů. Zájem 
určitě je, ale divácká přízeň (a ostatně i počasí) 

je někdy nevypočitatelná.“ Čtyřikrát během 
letních prázdnin promítá letní kino na  Dol-
ním náměstí ve  Vsetíně. Jednou za  týden 
promítají pod širým nebem až do  poloviny 
září také v Kroměříži, a to na různých místech. 
„Lidé mají o letní kino určitě zájem,“ řekl ředi-
tel Domu kultury Jiří Králík. Využít podobné 
možnosti mohou i obyvatelé Uherského Bro-
du. „Letní kino u nás probíhá zhruba deset let 
a je poměrně hodně oblíbené a vyhledávané. 
Letos se poprvé promítá u hradeb a vstup je 
zdarma,“ upřesnila mluvčí radnice Elen Sladká. 
Ve Valašských Kloboukách letní kino nemají, 
ale v rámci Klobuckého kulturního léta se zde 
také počítá s venkovním promítáním několika 
filmů. V první polovině července kromě toho 
ve  městě probíhalo hlasování, ve  kterém si 
občané měli vybrat jednu z  devíti navrhova-
ných investic do  částky 300 tisíc korun. Jed-
nou z nich bylo opět i letní kino.  (vc)

Letní kino ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti.    Foto: Marek Malůšek
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 ▪ Hejtmanský den v nové podobě
Kunovice – Další z  řady pravidelných 
Hejtmanských dnů se uskutečnil v Kuno-
vicích. Hejtmanské dny, kdy se členové 
vedení Zlínského kraje setkávají s  před-
staviteli obcí, mají přitom od  letošního 
roku novou podobu. Na  rozdíl od  před-
cházejícího období, kdy čelní představite-
lé kraje postupně navštěvovali jednotlivé 
mikroregiony, setkávají se nyní a diskutu-
jí s představiteli místních akčních skupin 
(MAS), tedy s  představiteli příslušných 
obcí, ale také se zástupci podnikatelské-
ho a neziskového sektoru. První Hejtman-
ský den tohoto typu proběhl letos v květ-
nu v  Otrokovicích, další přišly na  řadu 
Kunovice a MAS Staroměstsko, MAS Dolní 
Poolšaví a  MAS mikroregionu Buchlov. 
„Ke  změně konceptu hejtmanských dnů 
jsme přistoupili proto, že další plánovací 
období bude pro místní akční skupiny ve-
lice náročné. Diskutujeme proto společ-
ně formu financování činnosti místních 
akčních skupin v programovacím období 
2014 až 2020 či možnosti podpory kraje 
obcím v území místních akčních skupin,“ 
vysvětlil hejtman Mišák. Spolu s  ním 
zastupovali na  Panském dvoře v  Kuno-
vicích Zlínský kraj náměstek hejtmana 
Ivan Mařák, členové Rady Zlínského kraje 
Petr Navrátil, Taťána Nersesjan a Ladislav 
Kryštof, předsedkyně Výboru pro územní 
plánování, zemědělství, životní prostředí 
a rozvoj venkova krajského zastupitelstva 
Milena Kovaříková, zástupci krajského 
úřadu či Ředitelství silnic Zlínského kraje.
Se svou prezentací vystoupil ředitel Úřa-
du regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Morava Ivan Matulík a  předseda 
Krajského sdružení MAS Aleš Lahoda, 
který přiblížil aktuální situaci krajské sítě 
MAS Zlínského kraje. Nechyběla také in-
formace o podpoře Zlínského kraje obcím 
v území místních akčních skupin v podání 
náměstka hejtmana Ivana Mařáka. 
Další Hejtmanský den plánuje Zlínský kraj 
na září tohoto roku.

Je to běh na dlouhou trať 

Povodně a  ochrana proti nim jsou velkým 
tématem. Vy jste před nástupem na Zlínský 
kraj pracoval v podniku Povodí Moravy, tak-
že s problematikou máte velké zkušenosti. 
Jaká je momentálně situace ohledně budo-
vání protipovodňových opatření v regionu?
Aktuálně stavbaři budují zemní valy, zdi či ob-
toky, které mají ochránit před velkou vodou 
obyvatele Uherského Hradiště a Starého Měs-
ta. Jde o akci za několik desítek milionů korun, 
která ale bude ukončena ještě v letošním roce. 
Mimo jiné vyřeší problém lidí žijících v části Ry-
bárny, kteří s povodněmi bojovali velmi často. 
S  trochou nadsázky lze tuto investici označit 
za předposlední velký krok na cestě k ochraně 
sídel podél řeky Moravy ve Zlínském kraji. Tím 
dalším je vybudování ochrany Tlumačova, což 
se snad podaří v relativně krátké době.

Pokud mluvíme o řece Moravě, pak města 
a obce na jejím toku zažila velké povodně 
v  roce 1997, následně byla ohrožována 
vodou v letech 2006 a 2010. Proč budová-
ní jejich ochrany trvá tak dlouho?
Je to bohužel běh na dlouhou trať. Konkrétně 
v případě Uherského Hradiště a Starého Města 
se příprava projektu rozjela před mnoha lety, 
postupně bylo zpracováváno několik variant. 
Vždy ale plán na něčem selhal. Většinou na jed-
náních s vlastníky pozemků. Je potřeba si uvě-
domit, že budování hrází či plánování suchých 
poldrů se dotýká mnoha vlastníků, které je 
potřeba identifikovat, dohledat a  dohodnout 
se s nimi. Přitom stačí, aby jen několik z nich se 
změnou nesouhlasilo, a jste prakticky na začát-
ku. Mimochodem, se stejným problémem se 
kraj potýkal také v  případě ochranných opat-
ření u Tlumačova.

Mluvil jste o  dobudování ochrany Uher-
ského Hradiště, Starého Města a  následně 
Tlumačova. Jde opravdu o  poslední kroky, 
po nichž si mohou všichni oddechnout?

Bylo by to hezké, ale tak to bohužel chápat 
nelze. Určitě budeme mít za  sebou velké in-
vestiční akce u  velkých sídel. Je ale naprosto 
nezbytné se celou situací dál zabývat. Vybudo-
vané hráze zvětšily kapacitu koryta, takže řeka 
může přivést více vody na místa, do kterých se 
dosud nedostala. Na  to musíme myslet a  vše 
dále řešit. Navíc nejde jen o  Moravu, ale také 
o řeky se zcela jinou charakteristikou, například 
na Vsetínsku. 
Přesto, že úplná plošná ochrana před povod-
němi je nedosažitelným ideálem, je nepopira-
telné, že proti roku 1997 je situace na  území 
Zlínského kraje naprosto nesrovnatelná.

Do vašich kompetencí patří i podpora ven-
kova. Zlínský kraj má dlouhodobě několik 
nástrojů, jak malé obce může podpořit. Při-
pravujete v tomto směru i nějaké novinky?
Je pravdou, že Zlínský kraj se obcím věnuje 
intenzivně. Například finanční podpora akce 
Vesnice roku Zlínského kraje je bezkonku-
renčně nejvyšší v celé České republice. Desítky 
milionů korun jsou pak každoročně poskyto-
vány na  budování, doplňování či rekonstruk-
ce vodohospodářské infrastruktury v  obcích 
do 2 000 obyvatel, existují i další specializované 
dotační programy. 
Aby ovšem byla podpora venkova opravdu 
koncepční, začíná se úspěšně rozvíjet inten-
zivní spolupráce s  krajskou sítí místních akč-
ních skupin. Jde o subjekty, v kterých jsou za-
stoupeny samosprávy, neziskové organizace 
či podnikatelé z určitého území. Velmi dobře 
tak umí pojmenovat hlavní limity jejich regi-
onu a  definovat investice potřebné k  jejich 
překonání. 
Na základě toho pak může vzniknout integro-
vaný plán rozvoje celého kraje, který bude po-
stupně naplňován při zapojení všech možných 
zdrojů. Od místních přes krajské až po národní 
či evropské. 
 Jaroslav Janečka

Ivan Mařák.    Foto: Ivo Hercik

Jako o běhu na dlouhou trať hovoří o budování protipovodňových opatření náměstek 
hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák, který má na  starosti územní plánování, životní 
prostředí a rozvoj venkova. Nejde přitom podle něj ani tak o celkovou finanční či stavební 
náročnost, ale o  potíže při jednáních s  vlastníky pozemků. Přesto se daří postupovat 
a ochrana měst a obcí před velkou vodou ve Zlínském kraji se neustále zlepšuje. Proti 
roku 1997 jsou ale opatření na daleko vyšší úrovni.

Zlínský kraj – Když se v  roce 2011 Zlínský 
kraj jako jeden z prvních zapojil do podpory 
budování pachových ohradníků kolem cest, 
sliboval si od toho úbytek srážek zvěře s au-
tomobily. A  výsledek? V  místech, kde byly 
bariéry umístěny, došlo k  poklesu nehod se 
zvěří od 60 do 90 procent. V projektu se tak 
bude pokračovat i v dalších letech.
Bariéry tvoří kůly nesoucí hmotu se směsicí 
pachů člověka a šelem. To způsobuju, že zvěř 
se takto lemovaným komunikacím snaží vy-
hýbat. „V loňském roce jsme podpořili insta-
laci u 16 honiteb, na což jsme vyčlenili částku 
100  000 korun. Letos je podpora ve  stejné 
výši,“ poznamenal náměstek hejtmana Ivan 

Mařák a  dodal, že na  projektu spolupracují 
správy a údržby silnic a Policie České repub-
liky. 
Pozitivní zkušenosti s  pachovými ohradníky 
byly zaznamenány i  v  jiných krajích. „Na  zá-
kladě dohody jsou statistiky a postřehy z celé 
republiky shromažďovány právě u  nás. My 
následně jménem Asociace krajů České re-
publiky budeme jednat se zástupci pojišťo-
ven o  jejich zapojení do financování pacho-
vých bariér. Je zřejmé, že právě pojišťovny 
mohou z  těchto opatření profitovat. Mimo-
chodem, na Vysočině se již jedna z  pojišťo-
ven do  podpory budování bariér zapojila,“ 
vysvětlil Ivan Mařák. (jjn)

Srážek se zvěří ubylo, bariéry se budují dál
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doprava

Několik významných investičních staveb 
zvýšilo v  posledních týdnech vybavenost 
Zlínského kraje v oblasti dopravy. Přispívají 
ke  komfortnější jízdě motoristů, k  pohodlí 
cestujících a zvyšují bezpečnostní paramet-
ry. A další investice jsou rozpracované.

Bystřice pod Hostýnem
Důležitým okamžikem pro krajské silnice bylo 
3. července otevření zcela nového úseku ko-
munikace, kterou postavil kraj „na zelené louce“ 
u Bystřice pod Hostýnem. Úsek o délce asi 350 
metrů propojil mimo zastavěnou část města 
silnice II/150 a  II/438. „Vhodně zapadá do naší 
silniční sítě. Věřím, že usnadní průjezd zejména 
tranzitní dopravy,“ domnívá se ředitel Ředitel-
ství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) Bronislav Malý. 
Nová cesta se stává první částí zamýšleného sil-
ničního obchvatu Bystřice pod Hostýnem.
Vozidla jedoucí po  silnici II/150 od  Loukova 
a  směřující na  silnici II/438 a  dále ve  směru 
na Hranice už nemusí zajíždět do Bystřice pod 
Hostýnem, ale z jedné silnice na druhou se do-
stanou po této nové krátké spojnici. Ušetří asi 
dva kilometry jízdy a zbaví se zdržení při průjez-
du městem. „Nová silnice zásadním způsobem 
odlehčí dopravní situaci v centru Bystřice pod 
Hostýnem, neboť z města odvede tranzitní do-
pravu směřující směrem z Valašského Meziříčí 
na  Hranice, zejména pak cisterny přepravující 
náklad z  nedalekého Loukova. Velký význam 
však tato stavba má i pro ostatní dopravu, ne-
boť nový úsek silnice bude sloužit jako součást 
jednoho z  hlavních tahů ze střední Moravy 
na Valašské Meziříčí a dále na Slovensko,“ uvedl  
náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.
Tato stavba byla zahájena v červnu 2012. Cena 
činila 55 milionů korun. Akce byla spolufinan-
cována v  rámci Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava.

Uherský Brod
Podruhé, jen s  několikadenním odstupem, 
stříhali 11. července zástupci Zlínského kraje 
pásku na nově vybudované okružní křižovatce 

v  Uherském Brodě. Tu se podařilo vybudovat 
nákladem 6,5 milionu korun z prostředků Zlín-
ského kraje během tří měsíců.
Okružní křižovatka byla postavena na místě pů-
vodní styčné křižovatky silnic II/490 a III/49030. 
Motoristé zde mohli již čtyři roky využívat pro-
vizorní kruhový objezd, upravený z betonových 
svodidel, o  průměru 26 metrů. Po  dokončení 
letošní stavební akce zde vznikla okružní křižo-
vatka o průměru 31 metrů, odpovídající normo-
vým parametrům a potřebám silničního provo-
zu. Přeložky inženýrských sítí a  některé další 
úpravy zde financovalo město Uherský Brod.

Nedašova Lhota
Dlouho připravovanou stavbou, pro kterou 
se nakonec podařilo získat spolufinancování 
v rámci programu Přeshraniční spolupráce ČR-
-SR, je právě dokončená rekonstrukce silnice 
III/50736 od  Nedašovy Lhoty po  státní hranici 
se Slovenskem za  bezmála 11 milionů korun. 
„Pro místní občany i  pro všechny, kteří tuto 
silnici využívají k  cestám na  Slovensko, byl už 
nejvyšší čas,“ uvedl ředitel ŘSZK Malý. „Silnice 
byla v havarijním stavu. Pokud by nedošlo k její 
rekonstrukci, bylo by pravděpodobně nutné 
v blízké budoucnosti ji zcela uzavřít,“ řekl kraj-
ský radní pro dopravu Jaroslav Kučera. Ke zmí-
něné investici přidalo před jejím dokončením 
ŘSZK ještě asi 800 tisíc korun ze svého rozpočtu, 
aby se nátěr na povrchu vozovky mohl protáh-
nout od opravovaného úseku až do obce.

Nově zahajované silniční stavby
V  první polovině července zahájilo ŘSZK také 
čtyři nové stavby. Začala rekonstrukce silnice 
II/497 v  úseku dlouhém 2,5 kilometru v  Uher-
ském Hradišti mezi Jarošovem a okružní křižo-
vatkou u Kauflandu s investičními náklady 28,5 
milionu korun. Bude hotova v roce 2014.
Už letos v říjnu bude dokončena rekonstrukce 
silnice II/490 mezi obcí Horní Lapač a městem 
Fryšták. Jde o dva úseky v celkové délce tři kilo-
metry. Oprava přijde na 30 milionů korun.

Do  poloviny letošního října se má opravovat 
most a  část silnice II/490 v  Luhačovicích-Po-
lichně. Šířka silnice bude upravena na 7 metrů 
mezi obrubami s rozšířením ve směrových ob-
loucích. Budou zde vybudovány dva zastávko-
vé pruhy pro autobusy a  zpomalovací prvek 
na vjezdu do Polichna ve směru od Luhačovic.
Zatím poslední zahájenou stavbou na  krajské 
silniční síti je rekonstrukce silnice II/432 v úseku 
Vážany – Jarohněvice – Šelešovice na Kroměříž-
sku. Délka opravovaného úseku činí 2,2 kilome-
tru, cena 11,3 milionu korun. V  Jarohněvicích 
dojde mimo jiné ke  snížení nivelety vozovky 
o  jeden metr, současně zde bude komunika-
ce směrově odsunuta o  přibližně dva metry 
od stávající zástavby, aby se zlepšily rozhledové 
poměry a zvýšila bezpečnost provozu.

Investice na železnici
Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) se po-
dařilo dokončit v  polovině roku dvě význam-
né investice do  železniční sítě v  našem kraji. 
Rekonstruovaný tunel u  Střelné, opravené ko-
leje a  nová nástupiště vlakové zastávky jsou 
konkrétním výsledkem stavebních prací, které 
probíhaly v  uplynulých 18 měsících na  trati 
280 Hranice na  Moravě – Střelná v  těsné blíz-
kosti slovenské hranice. Na financování stavby 
v hodnotě 669 milionů korun se výrazně podí-
lela Evropská unie. Revitalizací kolejového svrš-
ku a spodku se zlepšily jízdní parametry, došlo 
ke zvýšení traťové rychlosti až na 90 km/h. Sou-
časně se opravily mosty, propustky a  zárubní 
zdi. Vyměnilo se trakční vedení a  upravilo se 
zabezpečovací a sdělovací zařízení. Zajímavostí 
bylo vybudování pevné jízdní dráhy v  tunelu. 
Jde o  konstrukci železničního svršku bez štěr-
kového lože, kdy hlavním nosným prvkem je 
armovaná betonová deska, do které je vetknu-
to upevnění kolejnic. V Česku byla tato techno-
logie použita teprve podruhé.

Rekonstrukci v hodnotě 214 milionů korun má 
za sebou železniční stanice Bylnice. Během více 
než rok trvajících prací se v Bylnici zrekonstru-
ovaly tři koleje. Vybudováním nových nástu-
pišť – poloostrovního a vnějšího – a zajištěním 
bezbariérového přístupu a instalací orientační-
ho systému se dosáhlo zlepšení komfortu pro 
cestující. K  jejich pohodlí přispívá také nový 
přístřešek a lavičky. Postavila se nová technolo-
gická budova s dopravní kanceláří a sociálním 
zázemím pro obsluhu. Její součástí jsou rovněž 
čekárna a  sociální zázemí pro cestující a  pro 
prodej jízdenek. Na realizaci se finančně podílel 
i Zlínský kraj. (vc)

V kraji přibývá dopravních investic

Slavnostního zahájení provozu po rekonstrukci se dočkala i železniční stanice v Bylnici.    Foto: Petr Zákutný

Tunel Střelná.    Foto:  archiv Subterra
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inzerce

ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY 
PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKATELE 
PROGRAMY PODPORY PODNIKÁNÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

 nízké úročení
 individuální splátkový kalendář
 vyřízení žádosti bez průtahů
 i pro začínající podnikatele

INFORMUJTE SE!

Regionální podpůrný zdroj, s.r.o. 
Vavrečkova 5262
760 01 Zlín
23. budova bývalého
areálu Svit

tel.: 573 776 460
info@rpz-zlin.cz
www.rpz-zlin.cz

zemědělství

Ovčácký den si připsal rekord
Prlov – S  dosud historicky největším zá-
jmem návštěvníků se setkali pořadatelé 
Ovčáckého dne na  Valašsku, jehož cílem 
mimo jiné je propagovat chov ovcí. Akce se 
díky finanční podpoře Zlínského kraje v Pr-
lově uskutečnila letos již po sedmé. Zavíta-
ly na ni téměř dva tisíce účastníků.  

„I  díky této formě propagace zažívá chov 
ovcí na  Valašsku určitou renesanci, protože 
na začátku devadesátých let minulého století 
se ovce z pastvin skoro vytratily, dnes je jich 
tady přibližně 22 000, což je asi dvojnásobek 
oproti roku 2007, kdy jsme s Ovčáckým dnem 
začínali,“ sdělil Josef Radílek, ředitel Agrární 
komory Valašska.
„Kraj se již řadu let snaží v  rámci svých mož-
ností podporovat návrat tradičních způsobů 
hospodaření na  venkově spojených s  řadou 
specifických řemesel a  jedinečnou kulturu. 
Proto je pro nás povzbuzující zpětnou vaz-
bou, když vidíme, že toto tradiční zemědělství 
nejen žije, ale také se těší vzrůstajícímu zájmu 
široké veřejnosti,“ konstatovala Milena Kova-
říková, předsedkyně Výboru pro územní plá-
nování, zemědělství, životní prostředí a rozvoj 
venkova Zastupitelstva Zlínského kraje. Kro-

mě výstavy ovcí a ukázek stříhání vlny či práce 
s  ovčáckými psy mohli návštěvníci ochutnat 
a zakoupit si různé druhy specialit nejen z jeh-
něčího masa, ale i  jiné výrobky certifikova-
ných značek.

Kraj podporuje více akcí 
Kraj dlouhodobě podporuje více akcí, jež mají 
pomoci regionálním zemědělcům a  produ-
centům. Jde například o  Perlu Zlínska, TOP 
Víno Slovácka či krajské dožínky. „Vše se dá shr-
nout do motta: Kupujte výrobky od souseda, 
pomůžete tím udržet jeho zaměstnanost. Když 
tak neučiníte, budete jej živit ze svých daní 
sami. Kromě toho tím zvýšíte šanci, že soused 

Oblíbená akce v Prlově nabídla i možnost vyzkoušet si tradiční zpracování vlny.    Foto: Ivo Hercik

V Prlově zastupovala kraj Milena Kovaříková.    Foto:  M. Pinďák

zaměstná vás či vaše blízké,“ uvádí Milena Ko-
vaříková a dodává: „Jedná se především o to, 
aby se změnil způsob uvažování lidí při náku-
pu potravin. Při vstupu do Evropské unie jsme 
byli plně potravinově soběstační a  postupně 
jsme se dopracovali k tomu, že jsme na dovo-
zu potravin zcela závislí. Když není stále mož-
né v  rámci České republiky tuto situaci vyře-
šit, pokusme se alespoň my ve Zlínském kraji 
nastartovat projekty vzájemné podpory, tedy 
nákupu českých a regionálních potravin.“  
 
Nejlepší vína budou v Polešovicích
Slavnostní vyhlášení soutěže TOP Víno Slo-
vácka 2013 se uskuteční na Vinařských slav-
nostech v Polešovicích, které se připravují na 
24. srpna. Program kromě ochutnávky hod-
nocených vín obohatí vystoupení folklorních 
souborů a dechových hudeb či ukázky ruko-
dělných řemesel. Akci finančně podporuje 
Zlínský kraj, záštitu pak převzal hejtman Sta-
nislav Mišák.

Závěr prázdnin patří dožínkám
Rekordní počet krojovaných osob i  počet 
vystupujících, unikátní výstava hanáckých 
krojů či nové Slavnosti chleba – to jsou jen 
některé z lákavých atrakcí letošních Dožínek 
Zlínského kraje, které se uskuteční od pátku 
24. do soboty 25. srpna v Kroměříži. 
Jejich program je letos poprvé rozložen 
do dvou dnů a obohacen o zcela nové zážit-
ky, tradiční část v podobě dožínkového prů-
vodu, předání věnce hospodáři a vystoupení 
folklorních souborů však zůstala samozřej-
mě zachována. Novinkou letošních dožínek 
budou sobotní Slavnosti chleba v  Arcibis-
kupském zámku, které představí pekařské 
dovednosti našich předků, současné umění 
pekařů a  nebude chybět ani ochutnávka 
chlebů z  regionálních pekáren. Gastrono-
mický zážitek doplní i  tradiční výstava Perla 
Zlínska spojená s  prodejem regionálních 
výrobků Zlínského kraje.  Sobotní podvečer 
mohou diváci strávit s  jedinečnou sestavou 
zahraničních folklorních souborů. Dožínky 
pořádá Okresní agrární komora Kroměříž, 
město Kroměříž a  Dům kultury v  Kroměří-
ži pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka 
a za finanční podpory kraje. (hm, jjn)
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 ▪ Hasiči získají výcvikové středisko
Zlín – Výcvikové středisko, v  němž kromě 
hasičů mohou své dovednosti zdokonalo-
vat i policisté či zdravotníci, vznikne v areá-
lu hasičské stanice ve Zlíně. Vznik polygonu 
umožní i dotace od Zlínského kraje ve výši 
jeden milion korun. Na  Zlínsku totiž ob-
dobné zařízení dosud chybí. Polygon bu-
dou tvořit čtyři základní výcviková zařízení 
– výcvikový domeček, trenažér pro zásah 
na  únik nebezpečných látek, trenažér pro 
práci ve výšce a nad volnou hloubkou a tre-
nažér pro nácvik zásahu na zřícené budovy. 

 ▪ Dostanou šanci v terapeutické dílně
Uherské Hradiště – V  Uherském Hradišti 
vznikne sociálně-terapeutická dílna. Nová 
ambulantní sociální služba pro osoby 
s  mentálním postižením, která v  regionu 
chybí, by měla fungovat v  části Jezuitské 
koleje na Masarykově náměstí jako součást 
krajské příspěvkové organizace Sociální 
služby Uherské Hradiště, a  to od  začátku 
příštího roku. Sociálně terapeutické dílny 
jsou ambulantní služby poskytované oso-
bám se sníženou soběstačností z  důvodu 
zdravotního postižení, které nejsou umís-
titelné na  otevřeném ani chráněném trhu 
práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravi-
delná podpora zdokonalování pracovních 
návyků a  dovedností prostřednictvím so-
ciálně pracovní terapie, díky čemuž mohou 
jejich uživatelé rozvíjet svůj potenciál v pra-
covní oblasti. Sociálně-terapeutická dílna 
je službou poskytovanou zdarma. Roční 
náklady na její provoz jsou předpokládány 
ve výši zhruba jednoho milionu korun. Po-
krýt by je měly dotace z ministerstva práce 
a sociálních věci, případně dary.

 ▪ Poutní stezka bude mít průvodce
Zlínský kraj – Zpracování turistického prů-
vodce Poutní stezka sv. Cyrila a  Metoděje, 
vytvoření souhrnné mapy této poutní stez-
ky a vytvoření webového portálu na propa-
gaci aktivit spjatých s  projektem Evropská 
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje – to je 
ve  stručnosti obsah projektu, který bude 
kraj realizovat v  první polovině příštího 
roku. Celkové náklady činí asi 590 000 ko-
run, z  čehož 85 procent pokryje dotace 
z  evropských zdrojů, zbývajících zhruba 
89 000 korun zaplatí Zlínský kraj.

 ▪ Klub pomáhá už 20 let
Zlín – Klub stomiků ve Zlíně oslaví v letoš-
ním roce 20 let svého založení. Byl založen 
v roce 1993 při Baťově nemocnici ve Zlíně 
a  je zaevidován ministerstvem vnitra jako 
občanské sdružení. Klub je dobrovolným 
sdružením nositelů stomie, osob, kterým 
bylo dočasně nebo trvale vyvedeno tlusté 
střevo, tenké střevo, nebo močové cesty 
na  povrch těla, čím dochází ke  změně zá-
kladních fyziologických funkcí. V současné 
době má 44 členů a  to z celého zlínského 
regionu.  Jeho posláním je pomáhat posti-
ženým jak v  získávání ztraceného sebevě-
domí, tak při získávání stomických pomů-
cek a informací o jejich používání. Členové 
klubu se vzájemně radí a předávají si zku-
šenosti s  ošetřováním stomie, diskutují 
o svých problémech a také o svém štěstí žít 
„normálně“. Více na www.klubstomiku.cz.

Povodňová pomoc byla účinná
Zlínský kraj – Pomoc v celkové hodnotě 3,255 
milionu korun. Takový je součet finančních 
a věcných darů, které se na území Zlínského 
kraje podařilo koordinovaně získat pro oblasti 
postižené červnovými povodněmi, jež zasáhly 
české kraje. Kromě hejtmanství, které poslalo 
750 000 korun do Královéhradeckého, Plzeň-
ského a Středočeského kraje, pomohly desít-
ky obcí a další instituce. Do postižených regi-
onů navíc vyrazily pomáhat hasičské jednotky 
z Fryštáku, Kunovic, Zlína a Kroměříže.
„Lidé v našem kraji mají s povodněmi své zku-
šenosti. Vědí, jak důležitá je pomoc. I  přesto 
jsem velmi příjemně překvapen tím, jak velká 
vlna solidarity se v našem kraji zvedla,“ pozna-
menal hejtman Stanislav Mišák. 
Aby pomoc byla koordinovaná a nedocháze-
lo k nerovnoměrnému rozdělení pomoci, byl 
Zlínský kraj od  samého počátku v  kontaktu 
s postiženými regiony a také s Asociací krajů 
České republiky. Kraj sbíral informace od obcí 
a  organizací na  svém území o  připravované 
humanitární pomoci. Pracovníci krizového ří-
zení krajského úřadu zaslali obcím a městům 
Zlínského kraje seznam nejpostiženějších 

obcí a  měst dle krajů a  každý týden byl pra-
covníkům krizového řízení obcí s  rozšířenou 
působností zasílán aktualizovaný přehled již 
poskytnutých či přidělených finančních i ma-
teriálních darů. Nejčastěji pomoc směřovala 
do  Středočeského kraje, Ústeckého kraje, Ji-
hočeského kraje a  Královéhradeckého kraje.  
„Chtěl bych poděkovat za pomoc všem obcím 
a také institucím, například charitám či nadaci 
Korunka Luhačovice,“ doplnil Stanislav Mišák. 
Ze Zlínského kraje pomohly oblastem po-
stiženým povodněmi obce a města Babice, 
Bařice-V. Těšany, Boršice, Boršice u Blatnice, 
Březnice, Bystřice pod Hostýnem, Cetecho-
vice, Holešov, Hošťálková, Hradčovice, Hulín, 
Huštěnovice, Chomýž, Chvalčov, Jankovice, 
Karolín, Kelč, Kroměříž, Kunovice, Leskovec, 
Luhačovice, Morkovice-Slížany, Oldřichovi-
ce, Osíčko, Otrokovice, Poličná, Pozlovice, 
Rajnochovice, Rataje, Skaštice, Staré Město, 
Tlumačov, Topolná, Trnava, Troubky-Zdisla-
vice, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Ústí, 
Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Vizo-
vice, Záříčí, Zdounky, Zlín, Želechovice nad 
Dřevnicí.  (jjn)

Zlín – Ani úmorné vedro nezabránilo seniorům 
ze Zlínského kraje změřit své síly ve  hře pé-
tanque. Jednalo se již o šestý ročník krajského 
turnaje, který pro obyvatele domovů pro senio-
ry uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s Asocia-
cí poskytovatelů sociálních služeb České repub-
liky. Turnaj proběhl v areálu zlínského Domova 
pro seniory Burešov. 
„Je obdivuhodné, s jakým nadšením přistupují 
dnes soutěžící ke hře, a to i přes to velké horko, 
které zde panuje,“ ocenil výkony hráčů hejtman 
Stanislav Mišák. Obdiv k soutěžícím neskrývala 
ani Taťána Nersesjan, která navíc také vyzdvihla 
dobře odvedenou organizaci celého turnaje. 
„Už jen pro ten zápal a radost soutěžících sto-
jí za to v pořádání těchto turnajů pokračovat,“ 
doplnila krajská radní pro sociální oblast Taťá-

na Nersesjan. Turnaje se zúčastnilo jedenáct 
družstev. Z vítězství se radoval tým z Domova 
pro seniory U  Moravy Kroměříž, druzí skončili 
zástupci Centra pro seniory Holešov a třetí mís-
to obsadilo družstvo Charitního domova Otro-
kovice. Dvě nejlepší družstva postupují do ce-
lomoravského kola soutěže s  názvem Morava 
Cup, jehož čtvrtý ročník se uskuteční 22. srpna 
2013 rovněž na zlínském Burešově.
Udělena byla i dvě individuální ocenění: Cenu 
fair-play získal pan František Dostál z Centra pro 
seniory Zahrada v Bystřici pod Hostýnem a z ti-
tulu Sympatie se radovala Milada Minaříková 
z  Naděje Zlín. Nejstarší hráčkou turnaje byla 
Vítězslava Vašinová (92 let) ze zařízení Senior B 
Otrokovice, nejstarší hráč pak Karel Bubela (91 
let) z Charitního domova Otrokovice.  (van)

Senioři se po roce utkali ve hře pétanque

Senioři se v oblíbené disciplíně utkali již pošesté.    Foto: Petr Zákutný
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Cestovní ruch: Kraj využil šanci investovat
Zlínský kraj –  Do  rozvoje cestovního ruchu 
ve  Zlínském kraji bylo v  období let 2007 až 
2012 investováno sedm miliard korun, a  to 
převážně z evropských zdrojů. „Tato podpora 
byla skutečně velkorysá a  nebude se opako-
vat. V tomto případě platí, že dobře už bylo,“ 
komentoval výsledky své rozsáhlé analýzy 
ekonom Petr Zahradník. Studii o  vývoji ces-
tovního ruchu v kraji s predikcí dalšího vývoje 
si u něj objednala Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy (CCRVM), která zároveň 
uspořádala seminář. Na  něm Petr Zahradník 
komentoval výsledky analýzy před pracovní-
ky z oblasti cestovního ruchu, podnikateli i zá-
stupci veřejné správy.
„Máme zájem na  tom, aby se odborná ve-
řejnost seznámila s  reálnými fakty. Dneš-

ní výměna zkušeností a  názorů byla podle 
mnohých účastníků přednášky klíčová pro 
jejich další strategické rozhodování,“ shrnula 
nadšené reakce publika Dana Daňová, ředi-
telka CCRVM. Zahradník seznámil účastníky 
s  předpokládaným vývojem příštího progra-
movacího období EU, v  němž skončí Regio-
nální operační programy (ROP) a  nahradí je 
integrovaný IROP.  „Podpora cestovního ruchu 
v  něm bude obsahově významně odlišná,“ 
upozornil Zahradník a dodal, že nově budou 
muset projekty respektovat zejména územní 
přístup a identifikovat přínosy pro celé dané 
území. „Jednoduše nepůjde o  rekonstruk-
ci izolovaného hotelu, ale o  jeho propojení 
v rámci územního celku, se sjezdovkou, cyk-
lostezkami, službami i okolní přírodou. Hotel 

musí být nositelem dalšího rozvoje,“ vysvětlil 
územní princip Zahradník. „Od roku 2007 bylo 
do rozvoje cestovního ruchu ve Zlínském kraji 
průměrně investováno ročně 1,6 mld Kč, což 
představuje 0,7 % regionálního HDP a  2,5 % 
všech investic v  celém kraji. Pro porovnání, 
v rámci celé ČR bylo za 7 let proinvestováno 
v  cestovním ruchu 25,5 mld Kč, což ročně 
představuje asi 3,5 mld Kč, tedy pouze 0,1 % 
HDP. „Přesto bylo využití fondů EU význam-
ným protikrizovým a prorůstovým faktorem,“ 
dodal Zahradník. Ve  Zlínském kraji byla celá 
čtvrtina investic směřována do  výstavby či 
rekonstrukce hotelů a  wellness zařízení, dal-
ší významnou část představovalo budování 
cyklostezek, koupališť a  podpora kulturních, 
sportovních a společenských aktivit.  (baj)

Zlínský kraj – Čtyři nemocnice vlastněné 
Zlínském kraje se nebudou v  žádném pří-
padě prodávat ani pronajímat. Počítá s  tím 
krajským zastupitelstvem schválená strate-
gická koncepce zdravotnictví. Dokument má 
zhruba sedm stovek stran, na jeho zpracová-
ní se podíleli zástupci nemocnic, lázeňských 
zařízení i  poskytovatelů ambulantní péče 
v  regionu, zdravotních pojišťoven, oponenti 
z oblasti ekonomiky a další specialisté. „Počí-
táme s tím, že komplexní specializovaná péče 
bude soustředěna do zlínské krajské nemoc-
nice. Ostatní nemocnice ve Vsetíně, Kroměříži 
a  Uherském Hradišti, budou rozvíjet a  zkva-
litňovat především  základní péči v  oborech 
interních, chirurgických a gynekologicko-po-
rodnických,“ poznamenal náměstek hejtmana 
zodpovědný za zdravotnictví Lubomír Nečas. 
„Ostatní, takzvané menší obory se mohou 
redukovat a  přesunout třeba do  jedné z  ne-
mocnic,“ podotkl Nečas. V minulosti již napří-
klad zaniklo infekční oddělení ve  vsetínské 
nemocnici. „Tento trend bude do  budoucna 
pokračovat, například lůžkové kožní oddělení 
nemusí být ve  třech nemocnicích, ale bude 

stačit třeba v jedné. Na to však máme deset až 
patnáct let, není to věc, která by se nyní řešila,“ 
dodal Nečas. Kraj chce v okresních nemocni-
cích zachovat ty obory, které jsou tam na vy-
soké úrovni. 
„Například v  kroměřížské nemocnici velmi 
dobře pracuje oddělení ORL, takže tam určitě 
zůstane. Může se specializovat třeba i ortope-
dické oddělení, které v této nemocnici je také 
na dobré úrovni. V uherskohradišťské nemoc-
nici jsou také obory, které jsou na dobré úrov-
ni, takže se redukovat nebudou, ale mohou 
tam vzniknout spojené lůžkové fondy, tím se 
ušetří náklady na  provoz jednotlivých oddě-
lení,“ řekl náměstek. Cílem koncepce je mimo 
jiné i snížit dluhy nemocnic, které je dlouho-
době tíží. Zaměstnanost v nemocnicích by se 
snižovat neměla.
Krajské nemocnice čekají také velké investice, 
ve Vsetíně vznikne interní pavilon, v Uherském 
Hradišti se staví centrální pavilon, dokončen 
by měl být příští rok. Zlínská nemocnice zís-
ká velký interní příjmový blok. V kroměřížské 
nemocnici se rekonstruují současné budovy 
a nepředpokládá se výstavba nových.  (red)

Nemocnice se prodávat ani pronajímat nebudou

Vybavení nemocnic je neustále modernizováno. Na snímku nová hybridní kamera ve zlínské nemocnici.    Foto: Petr Zákutný

 ▪ Budovy se dočkají oprav
Zlínský kraj – Další investiční akce letošního 
roku schválili radní Zlínského kraje. Kon-
krétně se jedná o  opravu střechy Domu 
sociálních služeb v  Návojné, odstranění 
havarijního stavu kotelen v Muzeu Kromě-
řížska v  Kroměříži a  o  několik modernizací 
školských objektů. „Pokud se týká Domu 
sociálních služeb v  Návojné, krajská rada 
odhlasovala opravu a  zateplení střechy 
vzhledem k tomu, že stávající střešní krytina 
je v havarijním stavu a do půdních prostor 
zatéká,“ vysvětlil hejtman Stanislav Mišák. 
Kraj na  tuto rekonstrukci uvolní ze svého 
rozpočtu téměř šest a půl milionu korun.
Další z  investičních akcí schválených kraj-
skou radou je odstranění havarijního stavu 
kotelen Muzea Kroměřížska v Kroměříži a in-
stalování nové vzduchotechnické jednotky 
pro kinosál a  šatny této příspěvkové orga-
nizace. Stávající kotelny umístěné v přízemí 
a podkroví propojených objektů na Velkém 
náměstí a v Pilařově ulici budou nahrazeny 
novou plynovou kotelnou v  podkroví bu-
dovy. Tato investice si vyžádá čtyři miliony 
a dvě stě šedesát tisíc korun.
Radní rovněž odsouhlasili opravy a moder-
nizaci několika středních škol: Například se 
dočká rekonstrukce nástavba budovy „J“ 
Střední školy průmyslové, hotelové a zdra-
votnické v  Uherském Hradišti, díky čemuž 
budou pro žáky i učitele zajištěny podmín-
ky pro následné přemístění odborného 
výcviku z  dosud odloučeného pracoviště. 
Na  tuto akci, která bude probíhat od  září 
2013 do července 2014, kraj v letošním roce 
uvolní dva miliony a sto tisíc korun. Staveb-
ní ruch čeká také dvě zlínské střední školy: 
Střední průmyslovou školu Zlín, kde se při-
pravuje oprava havarijního stavu topného 
systému. „Akce bude realizována od  srpna 
do září 2013 a vyžádá si z krajské pokladny 
tři miliony a sedm set padesát tisíc korun,“ 
doplnil hejtman Mišák. Během letošních 
prázdnin se uskuteční také oprava havarijní-
ho stavu odpadů v kuchyni Gymnázia Zlín – 
Lesní čtvrť, do níž bude kraj investovat přes 
jeden milion korun.
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Mgr. Miroslava Štýbrová

 ▪ Specialistka na historii obouvání, dlou-
holetá vedoucí obuvnického muzea.

 ▪Narodila se v roce 1955 ve Zlíně.

 ▪ Absolvovala obor teorie a řízení kultury 
na Filozofické fakultě Univerzity Palac-
kého v Olomouci.

 ▪Od roku 1986 pracuje v Muzeu jihový-
chodní Moravy ve Zlíně.

 ▪ Pořádá ve Zlíně od r. 1994 mezinárodní 
konference (trienále) o historii obouvání.

 ▪ Vyučuje externě dějiny obouvání na Fa-
kultě multimediálních komunikací UTB.

 ▪ Je rozvedená, má jednu dceru.

rozhovor

22. 8. 2013 28. 8. 2013

inzerce

Jak se má obuvnické muzeum v  nových 
podmínkách 14. budovy?
Obuvnické muzeum se nyní stalo součástí 
expozice Princip Baťa. Je skvělé, že něco tako-
vého ve  Zlíně vzniklo; chyběly tu informace 
o historii firmy Baťa a spousta návštěvníků Zlí-
na je už dlouhou dobu postrádala. V původním 
obuvnickém muzeu jsme v  tomto směru po-
skytovali jen zkratkovité informace. Je přiroze-
né, že byla sbírka zahrnuta do nové expozice. 
Velká část kolekce totiž pochází z baťovského 
období a produkce.

Kdo znal obuvnické muzeum na  bráně 
do  továrního areálu, má důvod zhlédnout 
obuvnickou část expozice po přestěhování?
Určitě. Původně jsme vystavovali kolem 500 ex-
ponátů, teď se jejich počet zvýšil na 640. Nově 
prezentujeme i výrobky z produkce firmy Baťa 
v zahraničí ve druhé polovině 20. století. Mám 
velkou radost z  toho, že v  nových prostorách 
můžeme návštěvníkům ukázat i soubor obuv-
nických strojů, které jsme od devadesátých let 
sbírali, a jež byly doposud uloženy v depozitáři. 
Většina je prvotřídně repasována, šest z nich je 
plně funkčních, včetně dopravníku. Při zvlášt-

ních příležitostech budeme na těchto strojích 
ukazovat jednotlivé výrobní operace. Do expo-
zice se podařilo zakomponovat i  mnohá mo-
tivační baťovská hesla, třeba „Den má 86  400 
vteřin“ nebo „Nadšená žena – úspěšný muž“. 
Zajímavé jsou i  mapy dokumentující export. 
Do  kolekce obuvi přibyly mimo jiné čtyři po-
ložky čínské obuvi, trepky z  Orientu vyšívané 
zlaceným dracounem, a  také luxusní secesní 
střevíčky. Už vystavujeme i vojenské „půllitry“, 
na které se návštěvníci ptali.

Co vás přivedlo k  obuvnické historii? Váš 
studijní obor byl trochu jiný…
Po  absolvování obchodní akademie jsem na-
stoupila jako sekretářka na tehdejší ředitelství 
Českého obuvnického průmyslu, které mělo 
sídlo v  mrakodrapu ve  Svitu. Pracovala jsem 
tam asi dva a  půl roku, než jsem odešla stu-
dovat na univerzitu. V odboru řízení výroby se 
všechno točilo kolem bot. Tam jsem se trochu 
poučila o výrobě obuvi a to se mně hodilo poz-
ději, když jsem byla pověřena – již jako muzejní 
historik – tehdejším ředitelem muzea Petrem 
Starostou péčí o  sbírkový fond vystavený v ex-
pozici v areálu Svitu. Byla to velká výzva. A mě 

to začalo velice bavit a  baví mě to dosud. Je 
skvělé, když vás těší to, co vás živí.

Ještě něco dalšího v tomto oboru podnikáte?
Za  zmínku jistě stojí mezinárodní konference 
o historii obouvání. Pořádáme ji ve Zlíně jako 
trienále od roku 1994. Sjíždějí se k nám histo-
rici a  vědci z  celého světa. Nechybí ani Sonja 
Baťová z Kanady. Tři dny se bavíme jen o bo-
tách. Mám také radost, že byla poměrně rychle 
vyprodána moje knížka Boty, botky, botičky, 
vydaná v roce 2009. Na podzim chystáme vý-
stavu „Po cestách a cestičkách v botách a botič-
kách“ do Muzea silnic a dálnic ve Vikýřovicích. 
A z rozsáhlé sbírky oděvů a oděvních doplňků 
připravuji nyní výstavu do muzea v Nitře. 
Je podle vás něco typického pro obouvání 
v Česku v porovnání s cizinou?
Firma Baťa kdysi povznesla kulturu obouvání 
a  péči o  nohy, ale dnes se již nedá říci, že by-
chom patřili k nejlépe obutým národům na svě-
tě. Dánské přísloví praví, že „i za mlčícího mluví 
jeho boty“. A obligátní ponožky do sandálů, lo-
dičky s dlouhými ostrými špičkami v době, kdy 
celý svět nosí špičky kulaté, špinavá obuv – to 
vše hovoří za nás.  Vojtěch Cekota

Štýbrová: Byla to výzva starat se o sbírku obuvi

Kurátorkou sbírky historické obuvi je Miroslava Štýbrová.    Foto: Ivo Hercik
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kultura

Co nabízí expozice Princip Baťa
Zlín – Unikátní expozice „Princip Baťa: Dnes 
fantazie, zítra skutečnost“ je od  května ote-
vřena v  nově rekonstruované 14. budově to-
várního areálu ve Zlíně, která je součástí 14|15 
Baťova institutu. V  expozici se návštěvníci 
seznámí nejen s  historií a  činností firmy Baťa 
od jejího vzniku až do současnosti, ale mohou 
projet svět po  stopách cestovatelů Hanzelky, 
Zikmunda, Škuliny a  Ingriše a  také vstoupit 
do  přítmí filmového kabinetu, kde získají in-
formace o historii filmové tvorby ve Zlíně.
Nová expozice, kterou vytvořilo Muzeum jiho-
východní Moravy ve Zlíně, nabízí velké množ-
ství zajímavých fotografií, plakátů, archivních 
dokumentů a  spoustu unikátních předmětů. 
Návštěvníci si zde mohou prohlédnout obuv 
historickou, obuv přivezenou baťovskými 
nákupci ze všech koutů světa a  také obuv 
vyráběnou firmou Baťa.  „Svou krásou a tech-

nickým provedením každého jistě zaujme ko-
lekce historických obuvnických šicích strojů, 
na  kterou navazuje výrobní linka firmy Baťa. 
Unikátními exponáty jsou letadla vyráběná 
firmou Baťa ve 30. letech 20. století – kluzák 
ZLIN Z-I a sportovní letadlo ZLIN Z-XII a  také 
automobil Tatra 87, kterým inženýři Hanzelka 
a  Zikmund v  letech 1947-1950 procestovali 
Afriku a Jižní Ameriku,“ přiblížila Yvona Činčo-
vá z historického oddělení muzea. Cesty H+Z 
připomíná také řada exotických předmětů, 
které z nich přivezli. 
Děti i dospělí se potěší ve filmovém kabinetu, 
kde na ně mimo jiné čekají scény z oblíbených 
pohádek. Návštěvníci expozice si mohou od-
počinout při sledování reklamních baťovských 
filmů a filmů z archivu H+Z nebo z produkce 
zlínských filmových ateliérů. Pobavit se mo-
hou při některé z tematických her.  (red)

 ▪ Akademie V. Hudečka posedmnácté
Luhačovice – Sedmnáct let se stávají mo-
ravské lázně Luhačovice dostaveníčkem 
„Mistra a studentů“. I  tak by se dal nazvat 
projekt Akademie Václava Hudečka. Sdru-
žení V. Hudečka jej letos pořádá od 29. čer-
vence do  9. srpna. Po  tuto dobu dvacet 
vybraných studentů z celé ČR i ze zahraničí 
získává v individuálních hodinách nové po-
znatky pod vedením světově uznávaného 
virtuosa. Na  absolventských koncertech 
se pak představují veřejnosti. Akademií 
už prošlo během její historie na tři sta stu-
dentů. Akademie získala finanční podporu 
Zlínského kraje a koná se pod záštitou hejt-
mana Stanislava Mišáka.

 ▪ Léčivé rostliny a jejich dvojníci
Valašské Meziříčí – Pracovníci Muzea regio-
nu Valašsko ve spolupráci s odborníky z Os-
travského muzea představí na zámku Kin-
ských ve Valašském Meziříčí výstavu Léčivé 
rostliny a jejich dvojníci. Cílem je upozornit 
na rostliny s léčivými vlastnostmi, které té-
měř z přírody vymizely, ať už nadměrným 
sběrem nebo zničením míst, na  kterých 
přirozeně rostou. Návštěvníci se seznámí 
i s historií lékáren a lékárenství na Valašsku. 
Výstavu doplňuje původní zařízení barokní 
lékárny „U orla“ z  Ostravy-Hrušova. Nechy-
bí ani historie a osudy lékáren valašskome-
ziříčského a vsetínského okresu až do roku 
1960. Pro zvídavé návštěvníky je připrave-
na interaktivní pracovna, ve které si mohou 
vyzkoušet namíchat čajovou směs nebo 
ochutnat různé druhy bylinek. Výstava po-
trvá do 3. listopadu.

 ▪ Oldšava reprezentovala v Indonésii
Uherský Brod – Z úspěšného zájezdu do In-
donésie se v minulých dnech vrátili členové 
folklorního souboru Oldšava z  Uherského 
Brodu. „Českou republiku jsme reprezento-
vali na festivalu Erau International Folklore 
& Art Festival na Borneu a také na ostrově 
Jáva v Yogyakartě,“ uvedla vedoucí soubo-
ru Ivana Sušilová. Výjezd souboru podpořil 
svým příspěvkem také Zlínský kraj. Oldša-
va je zájmové folklorní sdružení tanečníků 
a  zpěváků v  Uherském Brodě. Repertoár 
bývalých Olšaváků čerpá z  Uherskobrod-
ska, Luhačovského Zálesí a  Moravských 
Kopanic.

 ▪ Herec Chmela také fotí
Uherské Hradiště – První výstava Igora 
Chmely, který se vedle své herecké profese 
zabývá už dlouhou dobu fotografováním, 
byla otevřena v Galerii Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti. Nejedná se však o na-
hodilou zálibu s pomocí moderní digitální 
techniky, ale své fotopřístroje si Chmela 
sám vyrábí nebo upravuje do originálních 
podob. Je obdivovatelem camery obscury, 
která je pro něho tajuplným prostředkem 
pro zachycování reality. Jde o první velkou 
autorskou výstavu. Bude otevřena do polo-
viny letošního září.

Holešov – Výstavu snímků teprve sedmiletého 
Kryštofa Vaňka, který se přes svůj nízký věk sta-
čil stát známým fotografem, nabízí až do 29. září 
Zámecká galerie v Holešově. Projekt představu-
je padesát velkoformátových fotografií z  Irska 
a severní Moravy a pětadvacet drobnějších fo-
tek. Kryštof fotografuje od svých tří let.
Výstava je rozložena do dvou sálů a doplněna 
o  projekci dokumentu natočeného o  malém 
tvůrci. Fotografie z Irska odrážejí pohled, jakým 
Kryštof vidí tamější národní parky, a  na  sním-
cích z Moravy jsou zachyceny jesenické vulka-
nity, okolí Slezské Harty a město Bruntál. „Snaží-
me se podporovat holešovské umělce a Kryštof 
si s ohledem na svou tvůrčí plodnost takovou 
výstavu v  rodném městě zaslouží,“ řekl ředitel 
Městského kulturního střediska Holešov Pavel 
Chmelík. Podle kurátora výstavy, šéfa zdejší Zá-
mecké galerie, Vratislava Brázdila je na Kryšto-
fových snímcích obdivuhodná hlavně kompo-
zice a autorova schopnost dívat se na svět přes 

hledáček fotoaparátu. „Je důležité si uvědomit, 
že neposuzujeme práci dospělého člověka, ale 
dítěte,“ dodává.
Kryštof Vaněk chodí s foťákem na krku od dvou 
let. Tehdy dostal od rodičů nefunkční fotoapa-
rát jen tak na hraní a napodoboval to, co u nich 
viděl. První snímky udělal asi o  rok později 
a dnes pracuje s vlastní zrcadlovkou. Kompozi-
ce si vytváří sám. Má rád západy slunce.   (red)

Sedmiletý fotograf vystavuje na zámku

Mladý fotograf Kryštof Vaněk.    

Pohled do baťovské expozice s dílnou strojní obuvnické výroby.     Foto: archiv MJVM
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sport

Olympijské nadšení zaplavilo kraj
Zlínský kraj – Pro mnoho vrcholových sportov-
ců je tím největším snem účast na olympiádě. 
Zhruba 2 500 dětí z celé republiky si podobný 
sen prožilo koncem června ve  Zlínském kraji. 
A Hry VI. letní olympiády dětí a mládeže České 
republiky 2013, které kraj pořádal, se do  dět-
ských srdcí zapsaly nesmazatelně. Účastníci 
totiž zažili vše, co k olympiádě patří – od zapá-
lení olympijského ohně, přes sportovní klání 
okořeněná rozdáváním medailí až po slavnost-
ní závěrečný ceremoniál. „Svým charakterem 
to skutečně navozuje atmosféru opravdových 
olympijských her,“ potvrdil předseda řídícího 
výboru her a hejtman Stanislav Mišák. 
Samotné hry nabídly úchvatnou podívanou. 
Divácky atraktivní byl už nástup týmů jed-
notlivých krajů, které na  stadion v  Uherském 

Hradišti přivedli bývalí čeští olympionici. Bě-
hem pětidenního sportovního maratonu pak 
na  mnoha sportovištích poměřili síly chlapci 
a  děvčata do  osmnácti let v  celkem šestnácti 
sportovních a  dvou kulturních disciplínách. 
„Soutěžilo se na několika místech kraje. Napří-
klad v Uherském Hradišti, Hluku, Zlíně i Otroko-
vicích. Soutěže ve veslování a kanoistice hostilo 
jezero Kunovská tabule poblíž Ostrožské Nové 

Vsi,“ přiblížil radní Zlínského kraje pro oblast 
školství, mládeže a sportu Petr Navrátil.
Všechny disciplíny přinesly fascinující zážitky 
jak jejich aktérům, tak i divákům. Od těch tradič-
nějších, jako je fotbal, tenis či atletika, po sporty 
okrajovější, jako je například nohejbal či vzpírá-
ní. Právě to mělo ve Zlínském kraji olympijskou 
premiéru. A  ne náhodou. Vždyť mladé zlínské 
olympioniky vedl do bojů jako vlajkonoš mistr 
Evropy Jiří Orság. „Vzpěračské disciplíny měly 
velký ohlas a  myslím, že tento sport zůstane 
na  olympijském programu i  do  budoucna. 
Povedenou premiéru měla v našem kraji spor-
tovní střelba. Tento sport je tu populární i díky 
bronzové medailistce z  her v  Londýně Adéle 
Sýkorové, která odsud pochází,“ vysvětlil hlavní 
organizátor her Filip Pastuszek.
„Zorganizovat takovou akci nebylo nic jedno-
duchého, tým pořadatelů na  tom pracoval už 
skoro dva roky dopředu,“ uvedl radní Petr Na-
vrátil. Náročné bylo zejména zajistit logistiku, 
ubytování a časový harmonogram. Díky ochotě 
mnoha dobrovolníků se to zdařilo na  výbor-
nou. Pořadatelé přitom zužitkovali své zkuše-
nosti z předchozí zimní olympiády, kterou kraj 
pořádal v  roce 2008. O  dobře odvedené práci 
svědčí i  poděkování místopředsedy Českého 
olympijského výboru Filipa Šumana. „Hry se 
povedly, měly skvělou atmosféru,“ uvedl.
Zlínský kraj nezklamal ani po sportovní stránce. 
Jeho reprezentanti dosáhli v konečném hodno-
cení medailových pozic za 17 zlatých, 12 stříbr-
ných a 12 bronzových medailí na čtvrté místo, 
tedy nejlepší v dosavadní historii.  (oh)

Olympiáda nabídla skvělou atmosféru i výkony.    Foto: archiv pořadatelů

 ▪ Zlínský turnaj ovládla Rakušanka
Zlín – Světový ženský tenis byl k vidění kon-
cem června ve Zlíně. Na vršavských kurtech 
poměřily síly domácí i  zahraniční tenistky 
v  turnaji Smart Card Open Monet+. Skvě-
le obsazený turnaj už v  minulosti přilákal 
česká ženská esa, jakými jsou Petra Kvitová, 
Klára Zakopalová nebo Renata Voráčová. 
Letos plnila roli nejvýše nasazené Češka 
Sandra Záhlavová, ve  finále turnaje však 
poměřily síly zahraniční tenistky. Rakušan-
ka Melanie Klaffnerová v něm přehrála Slo-
venku Kristínu Kučovou.

 ▪ Svištění dračích lodí
Ostrožská Nová Ves – Patnáct posádek 
dračích lodí se utkalo na  6. ročníku Slo-
váckého poháru, který se pořádal na konci 
června v Ostrožské Nové Vsi. Na Slovácko 
se sjeli závodníci z Moravy i ze Slovenska 
a  na  dvousetmetrové a  kilometrové trati 
předvedli zajímavé bitvy. Kratší distanci 
ovládly Těmice, na  dlouhé trati se blýskli 
nejlepšími výkony závodníci z Přerova.

 ▪ Bystřický biker si podmanil Drásala
Bystřice pod Hostýnem – Jubilejní dvacátý 
ročník cyklistického svátku – Bikemara-
tonu Drásal, asi nemohl být lepší. Nejvíc 
pozornosti přilákal 115 kilometrů dlouhý 
hlavní závod. V něm od začátku nastoupili 
dva favorité – obhájce loňského prvenství 
Jan Jobánek a bystřický biker Ondřej Fojtík. 
Šťastnější byl nakonec Fojtík. Historicky nej-
lepší loňský čas Jobánkovi sice nesebral, ale 
jeden rekord si přece jen připsal. Ještě ni-
kdo jiný nedokázal Drásala vyhrát čtyřikrát.

 ▪ Kroměříž patřila parkuru
Kroměříž – Zhruba stovka milovníků jez-
deckých závodů si užila předposlední 
červnovou sobotu na závodišti v Kroměří-
ži. Konal se tam tradiční parkurový závod 
O pohár města Kroměříže. Síly při něm po-
měřili dospělí, juniorští i  dětští závodníci. 
V  hlavní kategorii zvítězil jezdec Jan Vala 
na koni Kamelot 1, nejobsazenější katego-
rii dvoufázového skákání ovládl Bohumil 
Cupák. Mezi juniory ukořistila prvenství 
Anna Benýšková a  prvenstvím v  dětské 
kategorii se blýskla Kristýna Nedomová 
z Kroměříže. 

 ▪ Další medaile do Otrokovic
Otrokovice – Na mistrovství republiky ves-
lařů vybojovali závodníci z Otrokovic opět 
několik medailí. Letos si přivezl stříbrnou 
medaili v  kategorii dorostenců skifař Jan 
Solař, posádka J. Vodinský, M. Omelka, 
T.  Svoboda a  M. Svízela vybojovala v  ka-
tegorii párových čtyřek juniorů bronz. 
O bronz se postaraly i juniorky G. Poláško-
vá a S. Šarová na osmiveslici společně se 
závodnicemi z Olomouce a Přerova. V elit-
ní seniorské kategorii si pro bronzovou 
medaili dvakrát přijeli bratři A. a J. Atarsia. 
Nejdříve na  dvojskifu mužů lehké váhy 
a poté na párové čtyřce v sestavě s J. Šev-
číkem a A. Suským.

Zlínský kraj – Olympiáda dětí a  mládeže Čes-
ké republiky je republiková soutěž krajských 
reprezentací v  žákovských i  dorosteneckých 
kategoriích. „Je to největší sportovní akce pro 
mládež u  nás,“ říká místopředseda Českého 
olympijského výboru Filip Šuman. Zlínský kraj 
se přitom může pochlubit unikátem. Dosud 
jako jediný hostil olympijské hry dvakrát – zim-

ní i letní variantu. „Zlínský kraj se snaží vytvářet 
v rámci svého rozpočtu podmínky pro podporu 
aktivit v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, 
mezi které patří právě i projekt olympiády dětí 
a mládeže. V jeho desetiletém fungování je vi-
dět smysluplnost a naplnění olympijských my-
šlenek,“ uvedl radní Zlínského kraje pro oblast 
školství, mládeže a sportu Petr Navrátil. (oh)

Největší sportovní událost pro děti
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zajímavosti, soutěžUTB nabízí studium seniorům
Začít studovat je možné v  každém věku. 
Tuto větu mají na paměti senioři, kteří každý 
rok zasedají do lavic univerzity třetího věku 
(U3V). Ve  Zlíně na  Univerzitě Tomáše Bati 
funguje toto studium již od roku 2002. 

„Ke studiu U3V se můžou hlásit lidé od 50 let 
věku nebo lidé s přiznaným invalidním důcho-
dem. Není přitom vůbec rozhodující, jestli mají 
maturitu nebo jaké mají předchozí vzdělání – je 
to zájmové a neprofesní vzdělávání, jehož po-
znatky posluchači využijí pro sebe, ne v profes-
ním životě,“ říká koordinátorka U3V na Univer-
zitě Tomáše Bati Jarmila Hřebíčková.
Výuka U3V trvá dva roky a probíhá vždy jednou 
za  2 týdny. Od  roku 2012 má studium novou 
strukturu: v  prvním roce absolvují všichni po-
sluchači společný základní cyklus přednášek, 
na  který ve  druhém roce navážou specializo-
vané cykly zaměřené na  oblast studia jednot-
livých fakult univerzity. Konkrétní cyklus si po-
sluchači volí na konci prvního ročníku, vybírat 
si přitom můžou z oborů společenskovědních, 
ekonomických a  výtvarných. „Výjimkou je cy-
klus Počítače v praxi, který je dvouletý,“ uvádí 
Jarmila Hřebíčková. Po dvou letech se zájemci 
můžou přihlásit do  dalšího specializovaného 
cyklu, takže studovat lze vlastně pořád. 
Jak studium U3V probíhá? Na začátku jsou po-
sluchači slavnostně imatrikulováni. Během stu-
dia pak neskládají žádné zkoušky ani zápočty, 
pouze na  závěr každého semestru vypracují 
seminární práci. „Protože jde o zájmové studi-
um, které není orientované na  výkon, nemusí 
mít nikdo strach ze studijních neúspěchů,“ říká 
Jarmila Hřebíčková. Na závěr studia obdrží ab-
solventi při slavnostním ceremoniálu osvědče-
ní o absolvování U3V.

Pro seniory je studium na  U3V nejen příleži-
tostí k  prohloubení vzdělání, ale má pro ně 
i společenský význam: mezi spolužáky mohou 
najít nové přátele, rozvíjejí sociální kontakty 
a  aktivně tráví volný čas. Studenti výtvarných 
kurzů navíc pořádají i výstavy svých děl. V mi-
nulých letech proběhly výstavy třeba v  lá-
zeňské hale Vincentka v  Luhačovicích nebo 
ve  zlínské galerii Pod Radnicí. Práce seniorů 
zdobily také prostory jednoho z oddělení v Ba-

ťově krajské nemocnici. Kurzy U3V neprobíhají 
pouze ve  Zlíně, ale také v  Uherském Hradišti, 
ve  spolupráci se Střední průmyslovou školou 
ve Vsetíně a ve spolupráci s Knihovnou Kromě-
řížska také v  Kroměříži. V  akademickém roce 
2012–2013 navštěvovalo U3V 615 seniorů, 269 
z nich v červnu své studium úspěšně ukončilo. 
V současné době je možné si podávat přihlášky 
ke studiu na následující akademický rok.

Z historie U3V
Historie U3V v Evropě sahá do roku 1973, kdy 
vzniklo první studium tohoto názvu na Univer-
zitě sociálních věd ve  francouzském Tolouse. 
Jeho základním cílem bylo zlepšit kvalitu života 
lidí třetího věku prostřednictvím vzdělávacích 
programů. V  českých podmínkách vznikaly 
první seniorské kurzy od 80. let 20. století a po-
stupně byly zakládány U3V na veřejných vyso-
kých školách. 
Na Univerzitě Tomáše Bati byl první ročník stu-
dia zahájen v  říjnu roku 2002. Ve  dvou před-
náškových cyklech studovalo 85 poslucha-
čů, přičemž zájem značně převyšoval počet 
míst. O  dva roky později byla zahájena výuka 
ve Vsetíně, v  roce 2006 v  Kroměříži a  od  roku 
2010 přibyla výuka i v Uherském Hradišti.  (jm)

 ▪ Vzdělávat se je možné v každém věku
Studium na  vysoké škole – to nejsou jen 
mladí posluchači, kteří po  maturitě po-
kračují hned na  vysokou školu. Univerzity 
umožňují také studium lidem v  každém 
věku, a  to díky kurzům, respektive pro-
gramům celoživotního vzdělávání. „Jde 
o  vzdělávání, které umožňuje jeho účast-
níkům získávat znalosti, doplňovat, prohlu-
bovat, obnovovat nebo rozšiřovat vědo-
mosti, kvalifikaci a  odbornou způsobilost 
k výkonu specializované činnosti,“ říká pro-
rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně pro 
sociální záležitosti David Tuček a pokračuje:  
„Vzdělávání může mít různou formu. Buď 
se může jednat o vzdělávání ve studijních 
programech univerzity, nebo o vzdělávání 
specializační a  rekvalifikační, o  tematické 
vzdělávání formou kurzů či odborných 
přednášek, nebo o  soustředění, které je 
možné upravit na  míru konkrétní firmě.“ 
Nabídka celoživotního vzdělávání je tedy 
otevřená zájemcům různého věku, odbor-
ného zaměření a  předchozího vzdělání. 
Zlínská univerzita nabízí téměř 100 kurzů 
tohoto typu  vzdělávání. „Do  celoživotní-
ho vzdělávání patří i  program Univerzity 
třetího věku. Zatímco akreditované kurzy 
nebo programy celoživotního vzdělávání 
znamenají pro jejich účastníky zvýšení kva-
lifikace, univerzita třetího věku je zájmové 
studium,“ uzavírá David Tuček.

Soutěžní otázka: Skládají se během studia 
na univerzitě třetího věku zkoušky? 

Odpověď posílejte na  emailovou adresu 
soutez@oknodokraje.cz nebo na  adresu 
Okno do  kraje, Vavrečkova 5262, 760  01 
Zlín do 10. srpna. Výherci (5., 25. a 50. pří-
chozí správná odpověď) budou odměněni.

 ▪ Minulé kolo soutěže
Správná odpověď: Letoun L 410 byl zalé-
táván v roce 1969.
Výherci: Aleš Bánovský (Zlín), Věra Vránská 
(Valašské Meziříčí), Klára Bližňáková (Bru-
mov-Bylnice)

Předávání osvědčení o absolvování.

Vernisáž výstavy děl posluchačů U3V.
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nabízí v rámci Jazykové školy od září 2013   

jednoleté pomaturitní studium 
    20 vyučovacích hodin týdně
    příprava na mezinárodní zkoušky PET, FCE (JA), ZD (JN)

celoroční odpolední kurzy všech jazykových úrovní
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, 
nově čínština a norština
    přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám – PET, FCE, CAE
    přípravné kurzy na Zertifikat Deutsch a Goethe Zertifikat C1
    přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky DELF

    konverzační kurzy s rodilým mluvčím
    NOVĚ Cambridge Test Preparation (3měsíční přípravný kurz)

zápis do odpoledních jazykových kurzů, možnost konzultace 
s vyučujícími všech jazyků při výběru vhodného typu kurzu  
a napsání vstupních rozřazovacích testů: 
od 26. srpna do 5. září 2013 vždy od 10 do 17 hodin

Další informace na tel. 577 007 444 nebo na www.gjszlin.cz.

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

Tel. 577 007 444   |   E-mail: js@gjszlin.cz   |   www.gjszlin.cz   |   náměstí T. G. Masaryka 2734–9, 760 01 Zlín

Zlínský kraj – Prázdniny se nám překlopily 
do druhé poloviny a nás čeká ještě spousta 
zajímavých akcí pod širým nebem. Přináší-
me vám tipy na ty největší či nejzajímavější, 
které můžete zažít na Východní Moravě.
 Již 15. ročník Mezinárodního festivalu Jánoší-

kův dukát se uskuteční ve dnech 2. až 4. srpna 
ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. Představí se 24 souborů z několika 
evropských zemí. www.janosikuvdukat.cz
 37. ročník prodejních zahradních výstav Floria 

se uskuteční od 3. do 11. srpna v novém výsta-
višti v Kroměříži. Specialitou akce jsou výstavy 
lilií, gladiol a kaktusů. www.vystavistefloria.cz
 Festival Léto na  Soláni 2013 se uskuteční 

9. a 10. srpna. Na programu je přehlídka téměř 
dvaceti lidových souborů. www.zvonice.eu
 Vsetín ožije historií. Město bude v  neděli 

18. srpna od 14.00 do 21.00 v obležení templář-
ských rytířů. Středověká hudba, jarmark, rytíř-

ské souboje, řemeslnické dílny a večerní ohňo-
vá show. To vše bude k vidění na 3. Templářských 
slavnostech. www.muzeumvalassko.cz
 O životě v době Velké Moravy se dozvíte více 

na  akci Boj o  hradiště – Veligrad 2013. Bitva 
s ukázkami dobových zbraní, řemesel či kuchy-
ně bude k vidění 10. a 11. srpna v archeoskan-
zenu v Modré. www.archeoskanzen.cz
 Zajeďte si na  Slovácko do  Hluku na  Svato-

vavřinecké hody a 42. Slovácký festival decho-
vých hudeb. www.mestohluk.cz
 Letní škola barokní hudby se uskuteční 

na  zámku v  Holešově. Koncerty předvedou 
účastníci 11. srpna v Holešově, 17. srpna na Sv. 
Hostýně a  18. srpna v  Kongresovém centru 
ve Zlíně. www.baroknihudba.cz
 Folklorní festival Zlínské besedování roztančí 

Zlín od 23. do 25. srpna.  www.vonica.cz.
Kalendář akcí v celém regionu najdete na por-
tálu www.vychodni-morava.cz.

Maryjánek mezi pěti oceněnými

Dětský folklorní soubor Maryjánek ze Zlína, 
který doprovází Cimbálová muzika Valášek 
Zlín, uspěl na Celostátní přehlídce dětských 
folklorních souborů v  Jihlavě. Odbornou 
porotou byl vybrán mezi pět oceněných 
souborů a  u  dětské poroty obsadil první 
místo s pásmem Všude dobře, doma nejlé-
pe. Soubory na  tuto přehlídku postoupily 
na základě výběru v oblastních a regionál-

ních kolech. Maryjánek vznikl v  roce 1989 
ve  Zlíně pod hlavičkou Sdružení přátel 
lidové kultury Kašava. Soubor navštěvuje 
pravidelně kolem 50 dětí, proto pomáhají 
i starší členové kroužku. Děti jsou rozděle-
né do dvou skupin: děti předškolního věku 
a  děti školou povinné. Soubor zpracovává 
ve svých vystoupeních tance a písně z ob-
lasti Valašska a Luhačovického Zálesí.

Výstavy v Baťově mrakodrapu

1. 8. – 31. 8.    Kreslený humor Jaromíra 
Gottvalda 
Výstava autora, který se kreslení vtipných 
obrázků věnuje již více než 40 let; 16. etáž 
(denně do 22.00)

1. 8. – 31. 8.    Výstava k 45. výročí srpna 
1968
Pořádá krajská rada Vojenského sdružení 
rehabilitovaných AČR, připravil Radoslav 
Mlčoch; 3. etáž. (pracovní dny, 7.00-17.00)

zábava, volný časSrpen na Východní Moravě

Zlínský kraj – „Soutěž o  nejkrásnější oči uká-
zala, že kouzlo rozmanitosti našeho kraje je 
nejen v turistických atraktivitách, ale že máme 
i  spoustu krásných žen,“ řekl na slavnostním 
vyhlášení výsledků soutěže O  nejkrásnější oči 
Východní Moravy Ladislav Kryštof, radní pro 
kulturu a  cestovní ruch Zlínského kraje. Sou-
těže na  facebooku  Východní Moravy se za  tři 
měsíce zúčastnilo 117 soutěžních očí, z  toho 
60 dospělých, 55 dětí a dvě zvířata. Radní Kryš-
tof ocenil hojnou účast hlasujících a  vítězkám 
obou kategorií předal speciální certifikáty s je-
jich fotografiemi. Ředitelka pořadatelské Cent-
rály cestovního ruchu Východní  Moravy Dana 
Daňová přidala materiály o  turistické nabídce 
oblasti a drobné dárky.
Vítězka dětské kategorie Nikol Hradilová přije-
la na předání ceny se svými rodiči z Valašských 
Klobouk. „Nikolka se ráda fotí, ale ještě raději se 
na sebe dívá v zrcadle a zkouší si různé grima-
sy,“ uvedla maminka šestnáctiměsíční vítězky. 
Modrooká holčička pojede na dovolenou s ro-
diči do Activity Parku Všemina u Slušovic.  
Kategorii dospělých vyhrála Lucie Kadlčáko-
vá z  Bohuslavic u  Zlína, kterou také přihlásila 
do soutěže její maminka. Lucie bude po prázd-

ninách studovat na porodní asistentku, na do-
volenou do luhačovického hotelu Pohoda vez-
me svoji maminku. 
Soutěžící oči dostaly celkem 4  586 hlasů. Na-
prostá většina soutěžících byly dívky a  ženy 
a  převažovaly modré oči. „Akce se setkala 
s velkým zájmem veřejnosti a do hlasování se 
zapojovaly celé rodiny a  skupiny přátel. Proto 
byl také boj na  prvních dvou místech v  obou 
kategoriích do poslední chvíle vyrovnaný,“ do-
dala Dana Daňová. Soutěž uspořádala Centrála 
cestovního ruchu Východní Moravy na podpo-
ru marketingové kampaně Padla mi do oka Vý-
chodní Morava. Barbora Janečková

Nejkrásnější oči? Nakonec jsou dvě vítězky

Nikolka s rodiči.
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PŘIJĎTE „DOBŘE NAKOUPIT“...

www.handicap.cz, tel.: 736 749 240
e-mail: dobrodej@handicap.cz, 42. budova areálu - Zlín

otevírací doba
Po-Čt      10:00 - 17:00
Pá           10:00 - 15:00

FAJNÉ VĚCI / PRO KAŽDÉHO NĚCO

VÝROBA PLASTOVÝCH
 A HLINÍKOVÝCH OKEN

STĚN A DVEŘÍ

HS PORTÁLY - 
ZDVIŽNĚ POSUVNÉ 

BEZBARIEROVÉ DVEŘE

VVÝRO
A HLI

Adresa U Olšavy 2541, Uherský Brod
E-mail: montplast@oknamontplast.cz, 

Tel. 572 635 969, 731 494 094

www.oknamontplast.cz

NAKUPUJTE
U ČESKÉHO

VÝROBCE

nová

zelená

úsporám

NOVĚ

 S 9000

NADČASOVÉ
OKNO

Uw=1,2-0,71 W/m²K

Rádi Vám ukážeme,
jak se Vaše okna vyrábí.



www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz

Pobočka
ve „ZLATÉM JABLKU“
571 817 347
777 021 700
DENNĚ 9ºº – 21ºº

Kvítková 80
budova „ČEDOK“
577 212 359
AKTUÁLNÍ CENY
PO – PÁ 9ºº – 17ºº

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
SMLUVNÍ KURZY

ZEPTEJTE SE NA SLEVU !
ÈERNO   BÍLÉ TURNÉ 2013

25.10. ZLÍN
Zimní stadion L. Èajky

WWW.LUCIEBILA.COM 

NEJVÌTŠÍ TURNÉ LUCIE BÍLÉ
NEJ HITY, NEJ SCÉNA, NEJ ZVUK, NEJ SVÌTLA
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Doporučujeme

Den Zlínského kraje 2013
5. října, Zlínský kraj 
www.kr-zlinsky.cz


