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Vážení spoluobčané,
rád bych se i přesto, že se nacházíme na vrcholu léta a prázdnin, věnoval
tématu velmi perspektivnímu a důležitému, které nicméně s cestováním a dovolenými úzce souvisí. Stejně tak ale souvisí i s naší bezpečností a fungováním integrovaného záchranného systému. Je jím naše
angažovanost při hledání nové smíšené, tedy civilní i vojenské, funkce
letiště v Přerově – Bochoři a zajištění letecké dostupnosti Zlínského kraje, stejně jako působení vojenských záchranářských vrtulníků. Považuji za důležité Vám vysvětlit, proč jsme v tomto projektu natolik aktivní
a proč ho osobně považuji za zásadní pro budoucí rozvoj našeho kraje.
Několik let jsme se snažili dosáhnout dohody s vlastníky letiště v Kunovicích a realizovat obdobný projekt právě v této části našeho kraje. S ohledem na zdlouhavá a k cíli nevedoucí
jednání jsme však museli naši pozornost přenést právě do přerovské Bochoře. Nemohli jsme totiž neustále
přešlapovat na místě, když se okolní svět dynamicky vyvíjí a získává konkurenční výhody. Společně s Olomouckým krajem a městem Přerov jsme proto začali usilovat o to, aby zde byla zachována armáda a s ní
i provoz vojenského letiště, které bude následně využíváno také k civilním účelům.
Je opakovanou pravdou, že kvalita života v určitém regionu a jeho konkurenceschopnost přímo souvisí
s vybaveností dopravní infrastrukturou. Nám se podařilo, jak si ostatně můžete přečíst i v hlavním zpravodajském článku magazínu, dosáhnout skutečně obrovské rozestavěnosti dálnice a rychlostních komunikací
R55 a R49 na našem území. Po jejich dokončení budeme napojeni na národní i nadnárodní dopravní síť
a budeme moci říci, že jsme v této oblasti konkurenceschopní. Pokud k těmto pozitivům přiřadíme ještě
železniční rychlostní koridor z Přerova do Břeclavi, zjistíme, že posledním kamínkem do mozaiky konkurenceschopnosti v dopravní dostupnosti je chybějící moderní regionální letiště v oblasti střední Moravy.
Jeho realizaci zajistí smlouva, kterou jsem na začátku prázdnin podepsal s ministerstvem obrany pod vedením ministryně Vlasty Parkanové, ta byla završením několikaletých snah o zachování armády na Moravě
i o realizaci smíšeného provozu letiště. Z našeho pohledu jde o racionální jednání a racionální investici. Zlínský kraj do tohoto projektu na začátku vloží v průběhu dvou let sedm milionů korun, zmínění partneři pak
další částky na celkovou sumu necelých 40 milionů korun. Armáda pak v této fázi na základě výše zmíněné
smlouvy vyčlení ze svého rozpočtu 60 milionů korun. Další stovky milionů na realizaci projektu budeme pak
již čerpat z Evropských fondů. Obnovené letiště bude ležet na zmiňovaných kapacitních silničních tazích
a dostat se k němu z různých míst kraje pak bude otázkou několika málo minut. Při rozmachu letecké dopravy a „zmenšování světa“ jsem přesvědčen, že se nám tato investice určitě vyplatí. Chci ještě jednou zdůraznit
i zásadní význam jeho vojenské složky s lehkými vrtulníky. Jsou nezastupitelnou součástí Integrovaného
záchranného systému Zlínského kraje a tyto stroje se svými posádkami již zachránily nejeden lidský život
na našem území. I tady jsme museli vyvinout tlak na to, aby tyto tolik potřebné lehké vrtulníky typu Sokol
nebyly převedeny na jiná letiště. Udržení armády na střední Moravě, využití a rozvoj jejího majetku pro civilní
dopravní účely i zdokonalování integrovaného záchranného systému považuji za nesmírně důležité. Současný výsledek mě tak v těchto souvislostech opravdu těší.
Věřím, že jednou se Vám nejen za obchody, ale také za dovolenými bude z blízkého letiště cestovat komfortně, pohodlně a rychle. Naopak vám přeji, abyste nemuseli využít integrovaného záchranného systému.
Dávejte na sebe pozor a užijte si druhou polovinu prázdnin!

SLOVO HEJTMANA
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AKTUÁLNĚ
▪ Onkologické centrum, které roste v areálu zlínské Krajské nemocnice T. Bati, má už svou nejdůležitější součást, a to lineární urychlovač. Urychlovač byl v dřevěných bednách přenesen do speciální
kobky, kde bude posléze umístěn. Dokončení všech prací souvisejících s onkologickým centrem se
předpokládá na konci září. Investice dosáhnou výše 320 milionů korun.
▪ Otrokovičtí řidiči si budou muset zvyknout, že v některých místech budou moci jezdit maximální
rychlostí 30 kilometrů v hodině. Nové dopravní značky Zóna 30 budou umístěny při vjezdech do otrokovického sídliště dolní Střed, a to nejpozději do konce července. Pokud se nová zóna osvědčí, hodlá
radnice toto dopravní omezení zavést i v dalších částech města.
▪ Nejlepší guláš ve Zlínském kraji vaří Roman Petřek. Tento valašskomeziříčský kuchař byl vyhlášen
vítězem klání o nejlepší guláš na letošním ročníku oblíbeného Gulášfestu. Přestože byly na gurmánském festivalu k ochutnání různé druhy guláše, například klokaní, kančí nebo vegetariánské, nejlepším byl vyhlášen klasický hovězí.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Zlín se dočká nového
vlakového nádraží
Zlín - Nového vlakového nádraži se dočkají lidé ze Zlína. Realizace projektu, díky
němuž by v centru města měl vyrůst nový
moderní objekt s podchodem, třemi nástupišti a krytými perony, by měla začít v roce
2010. Nové vlakové nádraží bude širší než
to současné. Za oběť mu proto padne stará nádražní budova, jelikož na jejím místě
bude nové nástupiště. Novinkou bude
také pěší nadzemní lávka, která povede
od nádraží přes trať směrem na Čepkov.
Projekt je součástí modernizace železniční
tratě z Otrokovic do Vizovic. Její úpravy
začnou po roce 2010.
V Brodě se chystá městská
hromadná doprava
Uherský Brod – Městská hromadná doprava, kterou bude zajišťovat jeden nízkopodlažní autobus, by mohla od začátku příštího
roku fungovat v Uherském Brodě. Radnice
tímto krokem reaguje na kritiku obyvatel, že
podobná doprava ve městě chybí. V současné době zatím není jasné, po jaké trase by
linka jezdila. Podle představitelů města by
ale na tuto otázku měla odpovědět anketa
mezi obyvateli. Nejpravděpodobnější jsou
ale už nyní čtyři okruhy: Havřice - autobusové nádraží - Újezdec, poliklinika - autobusové nádraží - Slovácké strojírny, autobusové
nádraží - sídliště Olšava - poliklinika - Na
Výsluní - autobusové nádraží, autobusové
nádraží - Na Výsluní - poliklinika - sídliště
Olšava - autobusové nádraží.
Valašské Meziříčí prodává komín
společně s kotelnou na tuhá paliva
Valašské Meziříčí – Tovární komín stojící v areálu společnosti Městská prádelna
a čistírna se rozhodli prodat představitelé
Valašského Meziříčí. Komín se ocitl mezi
objekty, které radnice už nechce vlastnit.
Město chce komín prodat společně s kotelnou na tuhá paliva a okolními pozemky.
Oba objekty jsou už deset let mimo provoz.
Město chtělo 70 metrů vysoký komín zbourat, statik ale prohlásil, že je ve velmi dobrém stavu a po menší opravě může zůstat
dominantou okolí dalších několik desítek
let. V současné době je stáří komínu zhruba
80 let. Podle odborného posudku lze komín
zakomponovat do nově stavěné budovy,
nebo využít jako muzeum.
Akce Děti pomáhají dětem
pokračuje i o prázdninách
Zlínský kraj – Charitativní akce Děti
dětem, která chce pomoci sociálním
a zdravotnickým zařízením na území jižní
a jihovýchodní Moravy, pokračuje i v roce
2008. Odborná porota vybrala z výtvarné
a literární soutěže celkem dvanáct obrázků a básní, které seřadila do speciálního
kalendáře pro rok 2008. Každý měsíc je
věnován jednomu zařízení, které se soustřeďuje na pomoc znevýhodněným či jakkoliv hendikepovaným dětem. Měsíc srpen
je věnován centru Naděje Otrokovice.
Chcete-li pomoci otrokovickému centru,
číslo jeho účtu je 218015918/0300, variabilní symbol je 808.



Komunikace R55 spojí Zlín s dálnicí
Otrokovice – Historickým okamžikem, kdy se dostanou motoristé
z Prahy či Brna po souvislé silnici
dálničního typu až na okraj Zlína,
bude zřejmě konec roku 2011.
Tehdy má být uveden do provozu úsek rychlostní komunikace
R55 z Hulína do Otrokovic. Tato
klíčová dopravní stavba byla
slavnostně zahájena na začátku
července.
Dopravní význam silnice R55
z Hulína na okraj Otrokovic
zůstával v posledních letech
stranou pozornosti médií. Přirozeně více se hovořilo o pokračujících úsecích dálnice D1.
Součástí plynulého pokračování
v jízdě do krajského města od
budoucího dálničního křížení

u Hulína jsou však právě navazující rychlostní silnice. V plánu
jsou dvě: západo-východní R49
a severo-jižní R55, po které se
motoristé dostanou až na současný obchvat Otrokovic. Vzhledem k již zahájené stavbě R55
se nyní zdá, že napojení Zlína na
dálniční síť tímto směrem začne
obyvatelům regionu sloužit jako
první. Od letošního července tak
mezi Vrchoslavicemi, kde nyní
D1 končí, a krajským městem
nechybí žádný úsek dálnice nebo
rychlostní komunikace, který by
již nebyl stavebně zahájen.
„Realizace výstavby rychlostní
silnice R55 je jedním z dalších
klíčových kroků v rámci vybudování moderní sítě dopravní infra-

struktury ve Zlínském kraji a jeho
napojení na páteřní evropskou
síť. Společně s budovanou dálnicí a rychlostní silnicí R49 se
stane dopravní tepnou zásadního významu, která přispěje
k všestrannému rozvoji Zlínského kraje a zvýšení jeho konkurenceschopnosti. Rozestavěnost
důležitých silničních staveb je
nyní v našem regionu obrovská,
což dokládá efektivitu našeho
tlaku na centrální orgány,“ uvedl
zlínský hejtman Libor Lukáš.
Budovaný úsek rychlostní komunikace R55 s označením Hulín
- Skalka je dlouhý přibližně 11
kilometrů. Odhadované investiční náklady činí zhruba 3,5 miliardy korun. 
(vc)

MHD sveze i bicykly

Výrobcem elektrické energie se stala koncem června společnost Technické služby Zlín, která provozuje skládku Suchý důl. Fotovoltaická solární
elektrárna v hodnotě asi 30 milionů korun byla vybudována na osluněném
valu již rekultivované části skládky. Má výkon 200 kW. foto: Vojtěch Cekota

Zlín – Dopravní společnost Zlín
- Otrokovice povolila na některých linkách MHD o víkendech přepravu jízdních kol.
Za jízdenku v ceně 9 korun si
mohou nechat cyklisté vyvézt
jízdní kolo do kopce na Mladcovou, na Kudlov, do starých
Příluků nebo do Želechovic,
a překonat tak výrazné převýšení. Přeprava jízdního kola
MHD není zatím povolena
v Kroměříži, ve Vsetíně ani ve
Valašském Meziříčí. V Uherském Hradišti lze jízdní kolo
přepravit příměstskou linkou,
pokud má autobus spodní
zavazadlový prostor. 
(vc)

Zlínskému kraji se daří zvyšovat zájem o učňovské obory
Zlín – Již dlouhodobě se na trhu
práce projevuje potřeba zaměstnanců se stupněm středního
vzdělání s výučním listem, zvláště
u oborů strojírenství a stavebnictví. Zlínský kraj se proto rozhodl
tuto situaci řešit. Po konzultacích
s podnikateli přijal řadu opatření. Jedním z nich je uvolnění
finančních prostředků z rozpočtu
hejtmanství na projekt Podpora
řemesel v odborném školství.
Absolventi základních škol, kteří
začnou studovat některý z preferovaných stavebních a strojírenských oborů, pobírají finanční
podporu. V prvním ročníku získávají 300 korun měsíčně, v druhém 400 a třetím již 500 korun.
Žák ale nesmí mít v daném měsíci neomluvenou absenci. K tomu
mohou jednorázově získat další
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peníze za vyznamenání. V prvním
ročníku jde o částku 1.500 korun,
v druhém 2.500 a v třetím již
5.000 korun. Tento systém již fungoval ve školním roce 2007/2008.
„Tento projekt je realizován pouze ve Zlínském kraji. Ostatní kraje
se ale kvůli nezpochybnitelným
úspěchům programu od nás
postupně inspirují, hovoří se
o tom i na ministerstvu školství,“
uvedl náměstek hejtmana Josef
Slovák, který má mimo jiné na
starosti právě školství.
Projekt se osvědčil. Ve školním
roce 2007/2008 se podařilo
zastavit pokles zájmu o vzdělávání v podporovaných oborech,
v nadcházejícím školním roce se
pak ke studiu oborů vymezených
programem přihlásilo o zhruba 50 procent více absolventů

základních škol. Druhotným
efektem projektu bylo i snížení
absence žáků, a tím i zlepšení prospěchu. „Výsledky lze považovat
za výrazný úspěch, zvláště pokud
přihlédneme ke skutečnosti, že
kvůli demografickému propadu
vycházelo letos z devátých tříd
o 260 žáků méně,“ řekl Slovák.
Na odměňování učňů letos Zlínský kraj vynaložil zhruba 700.000
korun, v příštích letech to zřejmě
bude kolem tří až čtyř milionů
korun ročně. „Jedním z cílů projektu je vrátit řemeslu jeho společenskou váhu. A to je možné jen
tehdy, pokud bude dostatek kvalifikovaných řemeslníků,“ podotkl
Slovák. Více informací k programu, včetně výčtu podporovaných učebních oborů, lze nalézt
na adrese www.zkola.cz. (red)

TÉMA MĚSÍCE

Nemocnou lidskou duši může léčit i psí láska

Kolie Adette a Leja při canisterapii.

foto: Hana Outratová

Vlastnit psa, to nemusí být jen potěšení pro sebe nebo pro úzký
okruh vlastní rodiny. Několik majitelů psů v našem regionu se rozhodlo nabídnout svého čtyřnohého miláčka jako terapeutický prostředek těm nejpotřebnějším: zdravotně postiženým dětem nebo
také seniorům v domovech důchodců a lidem, kteří se ocitli v nějaké
nepříznivé životní situaci. Odborně se tomu říká canisterapie.
Gabriela Sluštíková pracuje ve
Zlíně jako redaktorka. Chová
zlatého retrívra, který se jmenuje Merlin. Psovodka Gabriela
a pes Merlin jsou jedním z dvanácti týmů, které působí při
Canisterapeutickém centru ve
Zlíně. Touha pomáhat lidem ji
ovlivňovala už při výběru psa.
„Ještě než jsem si Merlinka
pořídila, věděla jsem, že prostřednictvím psa chci pomáhat
lidem. Na to jsem dbala již při
výběru štěňátka. Canisterapie
mě naplňuje a dělá šťastnou.
Je úžasné pozorovat pokroky
postižených dětí při pravidelném styku s Merlinem – jejich
radost, už jenom když jej uvidí,
jejich snahu něco udělat jen
proto, aby ho mohly později
nakrmit či pohladit. Merlin je
pracovním nástrojem, který rozdává radost,“ říká psovodka.

Co je to canisterapie

Pojem canisterapie je složen ze
slov canis – pes a terapie – léčení.
Existuje však více způsobů jeho
překladu: Canisterapie je léčba
lidské duše psí láskou. Canisterapie je způsob terapie, která využívá pozitivního působení psa na
zdraví člověka.
Ve světě se canisterapie rozvinula v padesátých letech minulého
století. Sociologové si totiž před
lety všimli, že péče o domácí zvířectvo má pozitivní vliv na zdravotní stav venkovanů ve srovnání
se stejně starými občany ve městech. Psychologové, psychiatři
a neurofyziologové využili tyto
poznatky a zavedli již před více
než patnácti lety do režimu dne
cílevědomý a pravidelný kontakt
se živými zvířaty jako součást
komplexní léčby nemocí ve stáří. V dnešní době se canisterapie

používá především k řešení problémů psychologických, citových,
sociálně integračních.
„Naše centrum se věnuje především polohování, což je nejnáročnější metoda canisterapie jak
pro psovoda, tak pro samotného psa. Pes totiž musí až hodinu
ležet bez hnutí, a to i přesto, že je
mu velmi často od postižených
klientů neúmyslně ubližováno,“
vysvětluje jediná zaměstnankyně Canisterapeutického centra
ve Zlíně Martina Vlková. Princip
polohování spočívá v přikládání
psů k postiženému. Ten vnímá
živočišné teplo a hebkost srsti.

Děti se uvolní

Skvělé zkušenosti s uplatňováním canisterapie mají například
v Základní škole speciální a Praktické škole při Dětském domově
Zlín, Lazy. Učitelka Dagmar Dědková o tom říká: „Děláme to už
řadu let. Začínali jsme s jedním
psem, teď už jich k nám přichází
devět. Ke mně chodí psi do třídy
každé úterý.“ Podle Dědkové je
pes výborný motivační prostředek. „Aktivizuje naše děti přirozenou cestou k činnostem, ke
kterým jinak mají odpor. Děti se
psem mluví, pohybují se, poznávají barvy... Těžce mentálně
postižené děti se naučí se psem
pozdravit, řeknou mu své jméno. Dítě opakuje po zvířeti určité
pohyby, překonává překážky.
Děti se při hodině se psem úžasně uvolní,“ dodává pedagožka.

Dobrovolně a zadarmo

Kromě jediné pracovnice canisterapeutického centra Martiny
Vlkové, která dostává plat především ze sponzorských darů,
se této činnosti všichni ostatní

věnují zcela zadarmo. Canisterapeutické centrum je občanským
sdružením, jediným svého druhu
v kraji. Pro setkávání psů s dětmi, pokud psovodi se psy nedocházejí přímo do stacionářů, má
sdružení k dispozici sálek v budově 1. dívčího internátu na náměstí
T. G. Masaryka ve Zlíně.
Ze strany majitelů psů, kteří svá
zvířata dávají pro tuto službu
k dispozici, jde o nemalou oběť
v podobě času, dokonce i určitých
finančních prostředků. Každý pes
pro canisterapii musí absolvovat
zkoušky. Stojí kolem 1.500 korun
a mají platnost jen na jeden rok.
Povaha psa se totiž může s časem
měnit. Zkoušky mají několik
bodů, které testují, zda pes není
agresivní nebo příliš bázlivý, zda
je ovladatelný a nevadí mu zatahání za ucho nebo za ocas.

Canisterapie v obraze

Mimořádnou příležitost seznámit
se s činností canisterapeutického centra nabízí putovní výstava
fotografií, která je otevřena až
do 15. srpna ve 2. etáži Baťova
mrakodrapu. Výstavní panely se
později přesunou také do prostor
Alternativy Zlín, Univerzity Tomáše Bati a Otrokovické Besedy.
Jedním z cílů výstavy je informovat rodiče, kteří mají doma
postižené dítě a hledají pro ně
vhodnou formu pomoci. Nebo
upozornit na tuto možnost i staré
lidi, kterým může pravidelný kontakt se zvířetem pomoci v obtížích
vysokého věku. „Chceme dát také
podnět pro rozšíření našich řad
o další týmy a dobrovolníky, kteří by se byli ochotni takové práci
ve svém volném čase věnovat,“
dodává Martina Vlková.
Vojtěch Cekota
INZERCE
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Kulturní zařízení Zlínského kraje

Zlínský kraj je v současnosti zřizovatelem celkem sedmi kulturních zařízení, které
mají formu příspěvkových organizací. Jsou to čtyři bývalá okresní muzea a krajská galerie, Krajská knihovna Františka Bartoše a Hvězdárna Valašské Meziříčí. Do
systému patří ještě Hvězdárna Vsetín, která je ovšem samostatným oddělením
Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně. Všechna muzea mají výrazně vyprofilovánu
svou regionální působnost i své odborné zaměření v příslušných národopisných
oblastech Haná, Slovácko a Valašsko. Všechna tato zařízení jsou důležitým článkem soustavy kulturních, osvětových a vzdělávacích institucí – významnou měrou
reprezentují daný region, podporují a v neposlední řadě výrazně motivují rozvoj
cestovního ruchu a jsou nadto také správci významných památkově chráněných
objektů ve Zlínském kraji. Všechna zařízení pravidelně připravují jednorázové
akce, většinou k významným výročím či aktuálním událostem, i dlouhodobější výstavy. Jejich pracovníci se navíc věnují badatelské či výzkumné činnosti.
filmové školy bude až do 14. září zpřístupněna výstava Salamandr, zachycující výběr
z tvorby Evy a Jana Švankmajerových, celoročně je přístupná expozice Umění jihovýchodní Moravy. Zájemci o lidovou architekturu, kovářství a rybářství mohou navštívit
soubor lidových staveb v Topolné č. p. 90
a 93; expozice Leteckého muzea Kunovice
zaujme všechny příznivce letecké techniky.
Celoročně lze volně navštívit také archeologické lokality v Uherském Hradišti – Sadech,
Starém Městě a Modré u Velehradu. Bližší
informace na www.slovackemuzeum.cz.

▪ Krajská knihovna Františka Bartoše je
největší veřejnou knihovnou v kraji. Nabízí
zapůjčení různých dokumentů – knih, map,
novin, časopisů, not, hudebních i zvukových
CD a nejnověji i DVD. Pro vyhledávání informací je možné využít multimediální zdroje, přístup do databází a na internet. Řadu
užitečných informací poskytují webové
stránky knihovny www.kfbz.cz. V hudebním
oddělení jsou pořádány přednášky, autorská čtení, hudební vystoupení a další akce
pro veřejnost.

cestovatele a hudebního skladatele E. Ingriše, dílo F. Bartoše. V centru Zlína naleznete
expozice a výstavy na zámku, v domku nad
obchodním domem a v hlavní bráně Svitu.
Na hradě v Malenovicích naleznete historii
hradů, informace o rodu Šternberků, sondu
do pravěku Moravy i přehlídku řemeslného
umu tradiční rukodělné výroby. Muzeum je
správcem Národního kulturního památníku Ploština. Novou stálou expozici „Známé
i neznámé Luhačovice“ otevřelo muzeum
v luhačovickém kulturním domě Elektra.

▪ Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně (www.kgvu.zlin.cz) zve své návštěvníky
prostřednictvím pohledů do sbírek ve druhém patře zlínského zámku a krátkodobých
výstav v Domě umění do světa moderního
a současného umění. Ve stálé expozici nabízí
seznámení s tím nejvýznamnějším, co přineslo české výtvarné umění od počátků 20.
století až po dnešek. Vnímavého člověka zde
osloví díla mistrů, jakými byli J. Čapek, E. Filla, B. Kubišta, R. Kremlička, J. Zrzavý, Toyen,
M. Medek, V. Boštík, K. Nepraš a mnozí jiní.
K mezinárodně uznávaným akcím galerie
patří především salony – Nový zlínský salon
a Zlínský salon mladých.

▪ Muzeum Kroměřížska (www.muzeum–
km.cz) V hlavní budově jsou stálé expozice
- Památník Maxe Švabinského, Příroda a člověk a prostory pro výstavy. V Galerii v podloubí probíhá velká výstava hraček i s hernami
pro děti. Muzeum také spravuje památky
lidové architektury, větrný mlýn a expozice
na tvrzi v Rymicích u Holešova. Další větrný
mlýn je přístupný ve Velkých Těšanech. Na
zámku v Chropyni je rozsáhlá sbírka zbraní
v Rytířském sále, dále sál hanáckého krále
Ječmínka, expozice dějin rybníkářství a venkovského života, a v přízemí v zámecké galerii se koná výstava rohů a lebek dutorohých.

▪ Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
(www.muzeum.zlin.cz). Nosnými tématy muzea jsou obuvnictví, Baťovská éra, odboj za 2.
svět. války, Hanzelka a Zikmund, pozůstalost
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▪ Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
nabízí v hlavní budově stálou expozici Slovácko, k vidění jsou výstavy Uherské Hradiště
– město královské a Antonín Hájek, práce se
dřevem, cínem, intarzie. U příležitosti Letní

▪ Hvězdárna Vsetín zve v letních měsících
své návštěvníky k večerním pozorováním
letní oblohy, která se konají na hvězdárně
po setmění (od 22:00 do 23:30). Za jasných
letních nocí lze sledovat vedle planet sluneční soustavy (Marse, Saturnu a Jupitera) také
řadu impozantních kosmických objektů,
mlhovin a galaxií. Více na internetové adrese
www.hvezdarna–vsetin.inext.cz.
▪ Hvězdárna Valašské Meziříčí slouží veřejnosti od roku 1955. Přístupná je hlavní
budova se vstupní halou, přednáškovým
sálem a kopulí. Budova odborného pracoviště slouží k vědeckým pozorováním.
V roce 2005 byla zpřístupněna zrekonstruovaná Ballnerova hvězdárna z roku 1929,
dnes slouží jako malá výstavní síň. Astronomická pozorování pro veřejnost začínají
v létě každý pracovní den v 21:00. Více na
adrese www.astrovm.cz.

Zdroj: odbor kultury krajského úřadu

Krajská knihovna Františka Bartoše.

▪ Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně má
svá hlavní pracoviště ve dvou zámcích. Vsetínský zámek nabízí stálé expozice, věnované nejen historii a lidovým tradicím, ale
také unikátní exponáty ohýbaného nábytku.
Výstava „Kouzlo orientu“ i výstava díla Vladimíra Pukla jsou prázdninovou nabídkou pro
milovníky umění. V zámku Kinských ve Valašském Meziříčí se může návštěvník seznámit
s historií města, prohlédnout si jedinečnou
expozici skla a gobelínů a zhlédnout výstavu o rodinných obyčejích a obřadech „Od
kolébky po rakev“. Během letních měsíců je
přístupný dřevěný kostelík Nejsvětější Trojice ve Valašském Meziříčí, v němž je stálá
výstava kamenných a dřevěných soch. Další
informace na www.muzeumvalassko.cz.

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
Z KRAJE

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Novinky Krajské hospodářské
komory Zlínského kraje
Zlín – Kancelář Krajské hospodářské komory Zlínského
kraje otevřela ve Zlíně pracoviště Jednotného kontaktního
místa, které nabízí podnikatelské veřejnosti komplexní
informace a služby a nově také
řešení spotřebitelských sporů mimosoudní cestou. Od 1.
července otevřela kancelář
také pracoviště CzechPOINTu,
kde je možné získat ověřené
výpisy z informačních systémů veřejné správy – výpisy ze
živnostenského a obchodního
rejstříku, katastru nemovitostí a nově i z rejstříku trestů.
V prostorách kanceláře pracuje
rovněž Kontaktní centrum pro
východní trhy, které pomáhá
podnikatelům Zlínského kraje
expandovat na východní trhy,
zejména do Ruska a Číny.
Kraj opravil kvasický Domov
se zvláštním režimem
Zlín – Slavnostní otevření zrekonstruovaného Domova se
zvláštním režimem se uskutečnilo na začátku července v Kvasicích na Kroměřížsku. Zařízení
bude sloužit občanům starším
padesáti let, především pak
chronicky duševně nemocným.
Investorem této stomilionové
rekonstrukce byl Zlínský kraj.
Domov se zvláštním režimem
v Kvasicích je jedním z prvních
modelových zařízení tohoto
typu v zemi, které se podařilo
ve spolupráci s ministerstvem
práce a sociálních věcí realizovat. „Vítám skutečnost, že
služby tohoto domova budou
určeny poměrně široké cílové skupině, do které budou
spadat například osoby trpící duševními onemocněními
či klienti se sníženou mírou
soběstačnosti,“ uvedla radní
Hana Příleská, zodpovědná za
oblast sociální péče. Rekonstrukce objektu, který je tvořen
komplexem kvasického zámku
a přilehlé hospodářské budovy, probíhala od října 2006.
Před rekonstrukcí sloužilo zařízení jako domov pro seniory
starší 65 let. Vzhledem k tomu,
že objekt je kulturní památkou,
bylo nutno při rekonstrukci
respektovat řadu podmínek
Národního památkového ústavu v Kroměříži.

V krajských školách budou
investovány další miliony
Zlín – Několik investičních
záměrů na opravy majetku
škol Zlínského kraje schválila
krajská rada. Mezi významné
akce patří výměna oken a dveří
vstupního pavilonu za 8,8 milionu korun ve Střední odborné
škole v Otrokovicích, výměna
rozvodů ústředního topení
za 2,9 milionu korun v zařízení Základní škola a Mateřská
škola Valašské Meziříčí, oprava elektroinstalace a stavební
úpravy v celkových nákladech 7,6 milionu korun ve
Střední uměleckoprůmyslové
škole Uherské Hradiště nebo
přístavba šaten a sociálního
zařízení u stávající tělocvičny v celkových nákladech 5,9
milionu korun v Tauferově
střední odborné škole veterinární Kroměříž.
Schválen byl také dodatek
investičního záměru akce
reprodukce majetku Zlínského
kraje „Střední průmyslová škola
Otrokovice, Přeshraniční systém inovačního vzdělávání ve
středním odborném školství“
o celkových nákladech 13,6
milionu korun nebo investiční
záměr Středního odborného
učiliště Valašské Klobouky na
projekt Přeshraniční spolupráce dílenské diagnostiky motorových vozidel o celkových
nákladech 4 miliony korun.
Uherskohradišťské Slovácké
muzeum získalo dvě ocenění
Uherské Hradiště – Slovácké
muzeum v Uherském Hradišti
získalo letos další dvě prestižní ocenění. Od České národopisné společnosti obdrželo za
nejúspěšnější počin v kategorii Vědecká konference první
cenu za přípravu mezinárodní
etnologické konference „Dary
a obdarování“ a v kategorii
Výstava, expozice další první
cenu za realizaci výstavy „Aj, to
sú maléři od Boha samého“.
Jedná se o další uznání činnosti této příspěvkové organizace
Zlínského kraje, která v předchozích letech získala již dvě
první ceny České národopisné
společnosti a rovněž výjimečnou Cenu Gloria Musaealis
Ministerstva kultury ČR a Asociace muzeí a galerií ČR.

Lodí po Baťově kanálu

V letošní plavební sezoně, kdy si připomínáme 70. výročí dokončení Baťova kanálu, připravil Zlínský kraj ve spolupráci se
Sdružením obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě několik novinek, jejich cílem je přilákat na tuto technickou památku návštěvníky a zpříjemnit jim pobyt i v jejím okolí.

Výletní loď Morava již slouží turistům.

Spytihněv – Za podpory Zlínského kraje byla postavena výletní
loď Morava, která od 21. 6. 2008
nabízí pravidelné výletní plavby
i plavby na objednávku. Pravidelné plavby se konají každou
středu, sobotu a neděli. „Samozřejmě je možné využít bohaté
nabídky plaveb na objednávku s doprovodnými programy.
S ohledem na existující síť cyklostezek a cyklotras v blízkosti Baťova kanálu je při plavbě zajištěna
možnost přepravy jízdních kol,“
říká Jiří Durďák ze Sdružení obcí
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní

foto: Petr Zákutný

cesty na řece Moravě. Z pohledu
budování přístavní infrastruktury
bylo podle něj v letošní sezoně
největším počinem dokončení
nového veřejného přístaviště
v Otrokovicích. ŘVC ČR, které zrealizovalo ve Zlínském kraji již tři
přístaviště, hodlá v této činnosti
pokračovat i nadále a pro příští
plavební sezonu připravuje stavbu dalších přístavišť v Napajedlech, Uherském Hradišti a Kostelanech nad Moravou.
Informace o možnostech plavby
lodí Morava na www.hamboat.cz
a www.batacanal.cz.

Jízdní řád 2008 – červenec a srpen
Zastávkové místo
Spytihněv
Napajedla
Otrokovice
středa

Otrokovice – okruh
Otrokovice
Napajedla
Spytihněv
Spytihněv
Babice
Staré Město

sobota

Staré Město-okruh
Staré Město
Babice
Spytihněv
Spytihněv
Napajedla
Otrokovice

neděle

Otrokovice – okruh
Otrokovice
Napajedla
Spytihněv

příjezd
–
15.50
16.35
–
17.30
–
18.05
19.00
–
13.35
14.50
–
16.15
–
17.30
18.10
–
13.50
14.35
–
15.30
–
16.05
17.00

odjezd
15.00
15.55
–
16.40
–
17.35
18.10
–
13.00
13.40
–
14.55
16.20
17.35
–
13.00
13.55
–
14.40
–
15.35
16.10
–
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ROZHOVOR S RADNÍM

Vnímání významu kultury se postupně zlepšuje

Za oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu zodpovídá ve Zlínském kraji
Ing. Jindřich Ondruš, člen rady Zlínského
kraje. Jaké projekty se v této sféře již realizují nebo připravují, zjišťujeme v následujícím rozhovoru.
Pane radní, v souvislosti s nedávno schváleným odblokováním pohledávek za areálem
bývalého Svitu se znovu začíná konkrétněji mluvit o výstavbě nové krajské knihovny
a galerie ve východní části někdejší továrny. V jaké fázi je jednání o tomto záměru?
O umístění knihovny a galerie do areálu usilujeme už několik let a hodně si od toho slibujeme. Krajskou knihovnu a galerii bychom
totiž stejně museli postavit. Jsme poslední
kraj, který dosud krajskou knihovnu nemá,
a jako nově vzniklý jsme do vínku nezískali žádnou vědeckou či bývalou krajskou
knihovnu a současná zlínská je svým vybavením spíše na úrovni městské knihovny,
přičemž vykonává funkce knihovny krajské.
Prostorové a technické zázemí je nevyhovující, budova je krajně přeplněná a není možné, aby plnila všechny funkce, které se od
moderního informačního pracoviště tohoto
typu dnes očekávají. Podobně krajská galerie, která stále sídlí v provizorních prostorách Domu umění a zlínského zámku. Město
Zlín navíc usiluje o to, aby se Domu umění
vrátil původní smysl, kdy zde sídlil Památník
Tomáše Bati.



Zlínský kraj podepsal počátkem července
významný dokument, jímž je garantován
rozvoj Velehradu jakožto výjimečného centra kultury, duchovního života i vyhledávaného turistického cíle. Co konkrétně by se
na Velehradě mělo začít nyní dít?
Zlínský kraj se zapojil do projektu nazvaného „Velehrad – křižovatka kultur východní
a západní Evropy“, na němž se spolupodílí
s dalšími smluvními partnery, jimiž jsou dále
Arcibiskupství olomoucké, Římskokatolická farnost Velehrad, obce Velehrad a Modrá,
Sociální služby Uherské Hradiště, občanské
sdružení Matice Velehradská a Stojanovo
gymnázium Velehrad. Cílem je obnova poutního místa – a to nejen ve smyslu stavební
renovace baziliky a přilehlých objektů, ale také
ve smyslu vytvoření jakéhosi místa dialogu
evropských kultur. Zlínský kraj chce pomoci
se zajišťováním finančních prostředků, které má Velehrad šanci získat z různých zdrojů,
pojme-li jej kraj jako svou prioritu. Velehradská bazilika se svou výjimečností řadí mezi
nejpozoruhodnější památky Zlínského kraje,
je i tradiční hodnotou duchovní podstaty
i turistickým cílem domácích i zahraničních
návštěvníků.
Po mnoha letech nejistoty a spílání nad
špatným stavem kroměřížských zahrad
se letos začalo blýskat na lepší časy, když
se objevily informace, že tento architektonický skvost, zapsaný před deseti lety
na seznam památek UNESCO, čeká zásadní a finančně nákladná obnova. Jak se
věci vyvíjejí?
Obnova zahrad je navázána na takzvaný Integrovaný operační program, který spravuje
ministerstvo místního rozvoje a úkolem kraje je dopomoci tomu, aby finance skutečně
doputovaly do regionu. Jedná se o obrovský
projekt za přibližně 600 milionů korun, za něž
by měla být zeleň zahrad obnovena postupem, který by sloužil jako evropský vzor pro
podobné záchranné akce. Zároveň by v Kroměříži mělo vzniknout ojedinělé metodické
centrum pro obnovu historických zahrad.
Opravit by se měly i architektonické památky
v zahradách.

Hovoří se i o výstavbě nového muzea
v Luhačovicích. Jaký má mít charakter?

Kroměřížské zahrady patří k těm památkám, které se sice nacházejí na území kraje
a patří k jeho nejnavštěvovanějším turistickým místům, a přesto kraj je přímo nespravuje. Není to trochu nešťastné?

V Luhačovicích má tradici expozice fungující
jako pobočka Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, avšak byla umístěna v budově, s níž má
její majitel jiné záměry a dočasná instalace
v Domě kultury není perspektivním řešením.
Jednali jsme proto s městem Luhačovice,
které nám nabízí objekt bývalé knihovny, což
považujeme za slibnou příležitost, jak zde
vytvořit zajímavé a moderní muzeum lázeňství, atraktivní pro návštěvníky, které obohatí
jak samotné město, tak i širší region.

Máte pravdu, že významné památky ve vlastnictví státu jsou spravovány státním Národním památkovým ústavem – v našem případě
územním pracovištěm v Kroměříži. Kromě
zámku a zahrad v Kroměříži do této skupiny
patří hrad Buchlov, zámky Buchlovice a Vizovice. V červnu však vznikla komise ministra kultury pro nakládání s památkovým fondem pro
Zlínský kraj, která je poradním orgánem ministra kultury pro oblast památkové péče a měla
by přispět k lepší spolupráci mezi státní sprá-
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vou a krajskou samosprávou, byl jsem zvolen
jejím předsedou a chci se zaměřit především
na větší zapojení těchto státem spravovaných
památek do naší krajské koncepce rozvoje
cestovního ruchu.
Připravuje se také rozsáhlá obnova zámku
a parku v Lešné u Valašského Meziříčí...
Ano, tento park má mimořádnou hodnotu
z hlediska skladby stromů, keřů a systému
vodních ploch. Dokončení celkové obnovy
zámku a jeho zpřístupnění široké veřejnosti
proto řadím k našim prioritám, neboť to bude
mít dopad na zvýšení atraktivity území pro
cestovní ruch a zároveň dojde díky stavebním
úpravám ke zlepšení stavu a zachování této
kulturní památky. Předpokládá se i návaznost
na začlenění do úspěšného projektu Jantarová stezka. Areál bude využit také ke komplexní
ekologické výchově ve spolupráci s okolními
obcemi a školami či s Mendelovou univerzitou
v Brně. Celková rekonstrukce zámku bude stát
přibližně 50 milionů korun čerpaných převážně z evropských fondů.
Webové stránky Zlínského kraje slibují, že
břeh řeky Moravy z Kroměříže po Babic,
dále louky kolem Bečvy z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm a také údolí v okolí Velkých Karlovic by se měly v příštích letech stát rájem pro cykloturistiku,
prozradíte podrobnosti?
Ano, projekty zaměřené na budování páteřních cyklotras v těchto lokalitách uspěly mezi
těmi, které schválil Výbor Regionální rady.
Kladně byly hodnoceny především proto, že
byly velmi dobře připravené ze strany mikroregionů. Ve Zlínském kraji bude na výstavbu
cyklostezek uvolněno 356 milionů korun,
z nichž bude vybudováno přibližně 60 kilometrů cyklotras. Největší část peněz bude směřována do mikroregionu Horní Vsacko, respektive do oblasti velkokarlovického údolí. Mám
radost, že cykloturistika v našem kraji dostává
zelenou, protože představuje vedle lázeňství
a kulturní turistiky jeden z klíčových produktů
cestovního ruchu.
Chtěl byl ještě alespoň letmo zmínit, že Zlínský
kraj kromě důrazu na již zmíněné akce a aktivity také velmi významně podporuje vše, co
má potenciál oživit zájem návštěvníků o Baťův
kanál či o dostihovou dráhu ve Slušovicích.
Na závěr si dovolím vyjádřit svůj dobrý dojem,
že se nám postupně daří více si celospolečensky uvědomovat význam kultury (úzce související s cestovním ruchem) a nepovažovat ji za
něco, co si jen žádá finance, nýbrž co je také
zdrojem nezastupitelných duchovních a estetických hodnot, a co se stává i zdrojem kulturního kapitálu, který obohacuje společnost.
Kulturnost určitého místa či kraje vypovídá
také něco o životní úrovni v něm a je jedním
z důvodů, proč se daný region stává celkově
přitažlivým a proč se v něm lidem dobře žije,
podniká i relaxuje.
Helena Mráčková

INFORMACE

Pracujících a studujících cizinců v kraji přibývá
vému zneužívání institutu azylu. Státním
integračním programem se snaží stát zajistit
pomoc azylantům v oblasti trvalého bydlení
a výuky českého jazyka. Získání znalostí českého jazyka je bezplatné. V oblasti bydlení
jsou celkem tři varianty, kdy je možné získat
integrační byt formou nájmu u obce či měst
s přispěním státu, nebo získat formu státního příspěvku na úhradu čistého nájemného nebo jeho poměrné části nebo získání
nájemního bytu v rámci nabídky nájemních
bytů pro azylanty vyhlášených ministerstvem
pro místní rozvoj v příslušném roce. Zde spolupracuje krajský úřad jako mezičlánek mezi
ústředními orgány státu a jednotlivými městy, který vede evidenci azylantů bydlících
v nájemních bytech, a přes krajský úřad jsou
zasílány finanční prostředky na jednotlivá
města ve výši dohodnutého nájmu.
Vystoupení v rámci multikulturního večera z loňského října.

foto: Jiřina Bradová

Vstup České republiky do EU, otevření hranic i celková globalizace světové ekonomiky májí za následek sílící migraci obyvatel. Výsledkem je, že i v našem regionu přibývá cizinců, kteří zde postupně nacházejí nový domov. Za cizince se podle zákona
považuje osoba, která nemá české státní občanství. Pobyt cizinců se v České republice řídí zákonem o pobytu cizinců a z části také zákonem o azylu. Nabývání občanství
ČR je řešeno zákonem o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

Důvody imigrace

Nejčastějším účelem pobytu cizinců je
zaměstnání. Dalším významným důvodem
je sloučení s rodinou. Zvyšuje se pobyt cizinců přicházejících kvůli podnikání na živnostenský list. Cizinci jsou nejvíce koncentrováni do Prahy a okolí, dále se ve zvýšené míře
usazují ve větších městech a průmyslových
oblastech. Občané sousedních zemí se obecně soustřeďují v blízkosti hranic s tím kterým
státem. Občané Ukrajiny jsou významněji
zastoupeni pouze v Praze, Středočeském
a Jihomoravském kraji, občané Vietnamu jsou
hojně usazení v česko-německém pohraničí,
občané Ruska jsou výrazně zastoupeni v Praze, Středočeském a Karlovarské kraji.
V ČR bylo v roce 2006 celkem 321.456 cizinců,
z čehož ve Zlínském kraji to bylo 6.596 cizinců.
Nejčastějšími cizinci u nás jsou občané Ukrajiny v počtu 102.594 v ČR a ve Zlínském kraji
972, občané Slovenska v počtu 58.384 a ve
Zlínském kraji v počtu 2.761, občané Vietnamu v počtu 40.779 a ve Zlínském kraji 593,
občané Polska v počtu 18.894 a ve Zlínském
kraji 325 a občané Ruska v počtu 18.564 a ve
Zlínském kraji v počtu 224.
Zaměříme-li se na ekonomickou aktivitu cizinců, musíme vycházet ze základní skutečnosti,
že od 1. 5. 2004 občané EU/EHP a Švýcarska
a jejich rodinní příslušníci již nejsou z hlediska
zákona o zaměstnanosti považováni za cizince.
To znamená, že mají v ČR volný přístup na trh
práce. Ostatní cizinci mohou vykonávat práci
na území ČR za podmínky, že obdrželi povolení k zaměstnání a povolení k pobytu. Ke konci
roku 2006 bylo na území ČR evidováno na úřadech práce 185.075 zahraničních pracovníků.
Převážnou část občanů zemí EU evidovaných

na úřadech práce představují občané Slovenska, z ostatních členských zemí EU vykazuje
vyšší počet pracujících zatím pouze Polsko.
Cizinci na území republiky mohou také podnikat jako občané ČR, pokud splní podmínky
dané živnostenským zákonem.

Vysoké školství stimuluje příliv cizinců

Rozvíjející oblastí, kde se zvyšuje počet cizinců, je oblast vzdělávání, ve které mají také
cizinci stejná práva a povinnosti jako občané
České republiky. Věnujeme-li se oblasti vysokého školství, zjistíme, že od akademického
roku 2001/2002 se počet cizinců studujících
na českých vysokých školách více než ztrojnásobil, cizinci studují především v bakalářských
a magisterských studijních programech prezenční formou a tvoří 7,6% všech studentů
vysokých škol. Nejčastěji se jedná o studenty ze Slovenska, ale narůstá počet studentů
z bývalých států Sovětského svazu a poměrně
velký počet studentů je i z Vietnamu, Spojeného království, Polska a Německa.
Ve Zlínském kraji studují zahraniční studenti na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) ve Zlíně.
V současné době studuje na univerzitě 101
studentů za zahraničí (bez Slovenska). Od
podzimu letošního roku se zvýší počet zahraničních studentů UTB o dalších nejméně 40
studentů, kteří byli přijati k bakalářskému
a doktorskému studiu.

Pomoc ze strany státu

V oblasti azylové problematiky je základním
cílem státu poskytnout účinnou ochranu
a pomoc cizincům v těžké životní situaci v souladu s podmínkami vymezenými
v zákoně o azylu a zároveň zabránit účelo-

Zlínský kraj a podpora cizincům

Díky státnímu integračnímu programu se
podařilo podpořit v rámci dotačních řízení státu město Morkovice-Slížany, ve kterém našla
integrační bydlení pětičlenná rodina z Ruska.
Město tak získalo dotaci z Programu zajištění
bydlení azylantů od ministerstva vnitra. Statutární město Zlín se zapojilo do programu
MV ČR - přesídlování krajanů z Kazachstánu
a ubytovalo ve Zlíně také pětičlennou rodinu.
Ve Zlínském kraji také působí několik sdružení
zabývajících se pomocí cizincům.
Již pátým rokem probíhá spolupráce s občanským sdružením SLOVO 21, které realizuje
projekt „Rodina od vedle“ – neboli společné
obědy „domorodců“ s cizinci. V roce 2007 se
ho zúčastnily rodiny Kazachů a Vietnamců,
v předešlých letech to byly rodiny Poláků,
Ukrajinců, Bulharů a Rusů. V roce 2007 navíc
zorganizoval Zlínský kraj společně s občanským sdružení SLOVO 21 multikulturní večer,
který proběhl v sídle Zlínského kraje na podzim minulého roku.
V rámci výuky českého jazyka spolupracuje
kraj se sdružením ARGO, Společnost dobré
vůle Zlín, které v rámci projektu Šance v roce
2006 a 2007 zajišťovalo výuku českého jazyka
převážně pro děti a dospělé cizince z Mongolska ve městě Zlín, přičemž pomáhalo i se
základní pomocí, například při styku s orgány veřejné správy, zajištění pracovní nabídky
nebo potřeby bydlení.
Druhým sdružením, které působilo také ve
Zlíně, bylo Sdružení občanů zabývajících se
emigranty „SOZE“, jehož cílem je poskytování pomoci uprchlíkům a cizincům přicházejícím do ČR. Poskytovalo právní poradenství, sociální poradenství, vzdělávací aktivity
a volnočasové programy.
Jediným sdružením, které je založeno samotnými cizinci, je občanské sdružení Kazachů
„NADĚŽDA“, které vzniklo v říjnu roku 2005
a Zlínský kraj jej podpořil při pořádání Mikulášské nadílky v prosinci 2007.
Mgr. Pavlína Nováková,
vedoucí oddělení neziskového sektoru
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ROZHOVOR
Doc. MSc. Nabanita Saha, Ph.D.
▪ pracovnice Univerzitního institutu
zlínské Univerzity Tomáše Bati
▪ narozena 15. dubna 1960 v indickém
Midnapore (aglomerace s šesti
miliony obyvateli)
▪ v roce 1985 získala magisterský titul
v oboru přírodních věd, o rok později
získala bakalářský titul v technickém
oboru, v roce 1991 získala titul Ph.D.
v oboru mikrobiální biotechnologie,
od roku 2006 je docentkou v oboru
Technologie makromolekulárních látek
▪ ve Zlíně působí od roku 2001
▪ svobodná

▪ má ráda zahradničení
Nabanita Saha, vědkyně zlínské Univerzity Tomáše Bati.

foto: Ivo Hercík

▪ motto: Pracovat a žít šťastně

Nabanita Saha: Člověk netuší, co jej zítra čeká
V roce 1997 jste získala cenu za nejlepší prezentaci na Mezinárodní konferenci o biotechnologii. Co pro vás ocenění znamená?
Tuto cenu jsem získala na mezinárodní konference v jižní Indii za výzkum spojený s výrobou
energií z obnovitelných zdrojů. To bylo přesně
v roce 1997. Byla jsem velmi hrdá a šťastná,
protože jsem díky tomu věděla, že mou práci
lidé sledují a že za něco stojí. A díky tomu jsem
se vlastně také dostala do Zlína. O dva roky
později jsem totiž jela na konferenci do Ženevy, kde jsem prezentovala závěry svého výzkumu, a tam se seznámila s panem profesorem
Sáhou z Fakulty technologické. A pan profesor
nakonec inicioval můj příjezd do Zlína, takže
můžeme říci, že mi titul Talentovaná mladá
žena v indické vědě změnil život.
Na zlínské univerzitě působíte v současné
době už sedmým rokem. Věděla jste při příchodu do Zlína, že zde budete tak dlouho?
Vůbec ne, původně jsem do Zlína přijela jen
na čtyři měsíce a po jejich uplynutí se vrátila
zpět do Indie. Ale už tehdy jsem věděla, že
bych zde ráda pracovala delší dobu. Naštěstí
jsem v roce 2001 dostala z univerzity druINZERCE
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hou nabídku. Ta byla na jeden rok práce, ale
nakonec se stalo, že jsem tu zůstala až doteď.
Můj zaměstnavatel v Indii mi totiž nechtěl
dát volno na jeden rok, a proto jsem nabídku vzala jako výzvu, odešla z práce a odjela
do Zlína. Zabývám se zde sice trochu jiným
výzkumem než v Indii, ale je to neméně zajímavé. V letošním roce jsem se začala věnovat
výzkumu pomůcek použitelných ve zdravotnictví. Má práce vede ke snížení znečištění
životního prostředí, což je velmi důležité.
UTB patří v posledních letech mezi nejrychleji se rozvíjející vysoké školy u nás.
Jste spokojená se zázemím, které zde
máte k dispozici?
Se zázemím na univerzitě jsem velmi spokojená, proto jsem tu také už těch dlouhých sedm let. Největším přínosem pro mé
bezproblémové fungování v rámci školy je
skutečnost, že od roku 2006 UTB je dvojjazyčná a všechny důležité materiály tak jsou
k dispozici nejen v českém, ale ihned také
v anglickém jazyce. Takže veškeré projekty
a práce mohu psát rovnou v angličtině, což
je veliká výhoda.

Říkalo vám něco jméno Baťa, když jste šla
pracovat do Zlína?
Firmu Baťa jsem samozřejmě znala. U nás je
Baťa veliká společnost, která sídlí v Kalkatě
a zásobuje botami skoro celou Indii. Stejně
jako většina dalších Indů jsem si ale myslela,
že Baťa je naše firma. Proto jsem také, když
jsem v Ženevě uviděla prodejnu Baťa, volala
na své kolegy: Podívejte, náš Baťa prodává
boty i tady. Za mnou ale stál pan profesor Sáha
a smál se: Jakýpak váš Baťa, to je náš Baťa. A to
byl vlastně můj první kontakt se Zlínem.
Jaký vztah jste si za dobu, co zde žijete,
udělala ke svému novému domovu?
Velmi kladný. Zlín mám ráda, protože je tichý
a klidný a je zde nádherná příroda. Nejraději
mám pohled na okolní kopce. Oblíbila jsem si
i Prahu, protože je to krásné město, ale pro mě
je jen na návštěvy. Ráda se do ní podívám, ale
stejně tak ráda se pak vrátím do Zlína. Ten je
podle mě pro život lepší. Pokud mám ale říct,
jestli tu budu žít celý život, to skutečně nevím.
Člověk netuší, co jej čeká a co se stane zítra.
Dokud se tu ale budu cítit tak příjemně, jako
se zde cítím, nemám důvod odcházet. (mij)

KULTURA

Lidová stavba roku stojí ve Veletinách
Zlín – Snaha o záchranu památek
lidového stavitelství a podpora
vlastníků těchto staveb na území Zlínského kraje byla v dubnu
letošního roku důvodem, proč
Rada Zlínského kraje schválila
v rámci České republiky zatím ojedinělý projekt Lidová stavba roku.
Ve vypsaném termínu bylo podáno celkem 6 návrhů, z toho 4 návrhy nesplňovaly zadaná pravidla.
Zbylé dva návrhy dané podmínky
splnily v celém rozsahu a postoupily do užšího kola projednávání.
Jednalo se o památkově chráněnou vinohradnickou stavbu ve
Vesnické památkové rezervaci
– Veletiny – Stará Hora a rovněž
památkově chráněnou roubenou zvonici v Rudimově vlastníka
obce Rudimov.
U obou návrhů komise konstatovala, že se jedná o mimořádně zdařilou a kvalitní památkovou obnovu, v rámci které byla
v maximální možné míře zachována autenticita objektů, použity
tradiční materiály a technologie.
Obě stavby mohou sloužit jako
velmi pozitivní příklad obnovy

Baťův mrakodrap
do 15. 8. Canisterapie v obraze
Výstava fotografií Canisterapeutického centra ve Zlíně, 2. etáž
do 15. 8. Maesotoric Graziano
Cuberli – výstava italského
umělce, 3. etáž
do 17. 8. Ozvěny festivalu
Výstava výtvarných děl dětí
a mládeže, 16. etáž
18. 8. – 29. 8. Rally ve
vzpomínkách – Zdeněk
Slaměník prostřednictvím
fotografií a dobových článků
mapuje (nejen) třicetiletou
historii zlínské Barum rally,
3. etáž (denně do 22:00)

Vinohradská stavba ve Veletinách.

na jedné straně roubené stavby
a na straně druhé stavby hliněné.
Nicméně komise upřednostnila
při svém posuzování vinohradnickou stavbu ve Veletinách, kde
nový vlastník památku zachránil
před jistou zkázou její okamžitou stavební obnovou za použití
původních stavebních materiálů,
tradičních technologií a za respektování původních dochovaných
konstrukcí. Díky tomuto prvotnímu pozitivnímu počinu byla vět-

foto: archiv

šina staveb, které mají zachované
prastaré stavební techniky, na
tomto území zachráněna a uchována pro budoucí generace.
Zlínský kraj v letošním roce tedy
poprvé udělí uznání projektu
Lidová stavba roku za příkladnou
obnovu stavby lidové architektury. Slavnostní akt předání ocenění proběhne za účasti hejtmana
Libora Lukáše 11. září v dopoledních hodinách ve zlínském mrakodrapu. 
Jana Spathová

Trnkobraní – to je hudba a humor

Vizovice – Už po jedenačtyřicáté ožije letos město Vizovice multižánrovým festivalem Trnkobraní. Uskuteční se ve dnech 15. – 17. srpna
2008 v areálu likérky Rudolf Jelínek a na několika dalších místech ve
Vizovicích. „Od jiných hudebních festivalů se lišíme mimo jiné tím,
že klademe velký důraz nejen na umění a hudbu, ale také na zábavu, na pobavení návštěvníků,“ říká hlavní organizátor Zdeněk Jurásek
z Agentury Publikum. Recesistický nádech má známá soutěž v pojídání švestkových knedlíků. Do ní se v neděli 17. srpna po poledni
zapojí kromě osmi domácích jedlíků i dva hosté z USA, z tamější ligy
šampionů v pojídacích soutěžích. Ze stejného soudku humoru bude
také odhalení čtyřmetrové sochy Mládkova Jožina z bažin za přeletu
práškovacích letadel. Z kmene dvě stě let staré lípy Jožina vyřezal Cyril
Kocúrek ze slovenského Kežmarku. Socha bude později trvale umístěna před areálem likérky. Z hudebních lahůdek Trnkobraní zaslouží
zvláštní zmínku společný projekt geniálního romského orchestru
Cigánski diabli (Gipsy Devils), Lucie Bílé a zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů, který se stane vrcholem pátečního večera. 
(vc)

Letní filmová škola nabízí historii i současnost filmu
Uherské Hradiště – Není to škola a není to ani filmový festival
v pravém slova smyslu. Je to
kombinace obojího. Tak nějak lze
přibližně charakterizovat Letní filmovou školu, jejíž už 34. ročník se
letos koná v čase od 25. července
do 3. srpna v Uherském Hradišti.
„Kdo chce, může si filmovku užít
stejně jako kterýkoli jiný festival,
zájemce o hlubší průnik do filmového umění si z Letní filmové
školy odnese mnoho poznatků,“
uvedla mluvčí festivalu Lenka
Zemánková.

Program Letní filmové školy
je rozdělen do několika cyklů,
z nichž každý představuje reprezentativní kolekci snímků, po
jejichž zhlédnutí by měl mít divák
jasnější představu o filmové tvorbě konkrétního autora, určité
země či k určitému tématu. „Letos
se snažíme nabídnout divákům
větší kontext uváděných děl,
kompletní retrospektivy hostů
a více propracované cykly, které
budou navzájem provázanější,“
poznamenal umělecký ředitel
LFŠ Pavel Bednařík.

V roce 2008 se LFŠ zaměřuje jak
na témata průřezová, která představují rozmanité vrstvy historie
i současnosti kinematografie, tak
i témata aktuální, vztahující se ve
své hrané i dokumentární podobě k aktuálním politicko-společenským otázkám (Možnosti
dialogu: Izrael / Palestina, Přepisování minulosti, Hranice a perspektivy). Diváci se budou moci
setkat s tvůrci a snímky tvůrců,
jako jsou Jan Švankmajer, Juraj
Jakubisko, Pavel Kohout, Michel
Khleifi, Veit Helmer a další. (vc)

Kam za kulturou
▪Již na osmou letní přehlídku premiérových a úspěšných filmů zve své věrné
diváky, ale i všechny ostatní milovníky
filmového umění, Otrokovická Beseda.
Celkem devět oblíbených filmů čeká
na diváky v týdnu od 25. do 30. srpna.
Mezi uváděnými snímky nebudou chybět například komedie Kung Fu Panda
a František je děvkař, akčněji laděným
divákům je připraven ukázat své kousky
Indiana Jones ve filmu s přívlastkem
Království křišťálové lebky a děti jistě
potěší Mach a Šebestová na prázdninách. Na srpen připravila Beseda také
program pro návštěvníky s výtvarným
zaměřením, a to na 6. srpna výstavu
prací dětí mateřského centra klobouček
Otrokovice s názvem Malí, ale šikovní.
▪Setkání muzikantů v Bílých karpatech, tak se jmenuje mezinárodní
hudební a folklórní festival, který se
pošesté uskuteční od 15. do 17. srpna
ve Valašských Kloboukách. Vrcholem
programu bude společný koncert
všech zúčastněných těles a ohňostroj.
Pro zájemce bude připravena také
ochutnávka moravských vín a speciality valašské kuchyně.
▪Jednou z nejvíce očekávaných událostí
letošního roku v Podhostýnském regionu je Koncert pro Hostýn. Ten se uskuteční v sobotu 17. srpna od 18 hodin
přímo v bazilice Nanebevzetí Panny
Marie na Sv. Hostýně. Do baziliky se
koncert navrátí po dlouhých desetiletích. Koncert se uskuteční v předvečer
tradiční mariánské pouti. Historicky
poprvé dorazí na Hostýn i pěší poutníci
z Velehradu. Poutníci půjdou po nové
stezce, která obě nejznámější poutní
místa na Moravě spojuje.
▪Týden od 18. do 23. srpna bude v lázeňském městě patřit festivalu Divadelní
Luhačovice. Návštěvníci lázní se mohou
těšit například na muzikál J. Suchého
a J. Šlitra Anděl z půdy, hru The Gin
Game s B. Bohdanovou a J. Somrem,
představení brněnského divadla Reduta Služky, Shakespearova Romea a Julii
v podáni divadla Polárka, Z. Kronerovou ve hře Zlomatka z divadla Astorka
a představení Zázrak v černém domě
z Divadla Na zábradlí.
▪Největší akce svého druhu v České
republice, a to již patnáctý ročník Mezinárodního festivalu dechových a folklorních souborů Zlín 2008, se uskuteční
v krajském městě ve dnech 28. až 31.
srpna. V rámci programu vystoupí
téměř třicet orchestrů a souborů, které
se představí na pódiích ve Zlíně a Luhačovicích. Součástí festivalu je i průvod
městem Zlín, účinkování big bandů
a také malých dechových orchestrů.

Okno do kraje / srpen 2008
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TIP NA VÝLET
INZERCE

AkCE V SRPNU

významný evropský
výrobce a svČtový
exportér skladovacích
systému a ocelových
konstrukcí pro
automobilový,
chemický
a zpracovatelský
prĤmysl

hledá pracovníky
na pozici

referent
zahraniþního
obchodu
POŽADUJEME:
ŀ znalost nČkterého
z jazykĤ – angliþtina,
nČmþina, francouzština
ŀ obchodní
a organizaþní
schopnosti
ŀ praxi v zahraniþním
obchodČ, nejlépe ve
strojírenství
– je výhodou

NABÍZÍME:
ŀ nanþní spoluúþast
na získání nových
zakázek
ŀ jistotu ve
stabilizované
spoleþnosti
ŀ pracovištČ
v Otrokovicích
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KROMĚŘÍŽSKO

2. – 10. srpna
Věžky u Kroměříže
Floria Věžky – Léto 2008
www.vezky.cz
2. srpna
Hulín
Hulínské hudební léto
– přehlídka dechových hudeb
7. srpna
Kroměříž
Sněmovní sál Arcibiskupského
zámku – koncert Moravské
filharmonie Olomouc
www.unesco–klub.cz
9. srpna
Jankovice
Western rodeo show
Jankovice – westernové
ježdění v jankovickém areálu
Hard Land Rach
9. srpna
Holešov
Čmelák model show – tradiční
setkání leteckých modelářů,
mezinárodní přehlídka
s doprovodným programem
16. srpna
Morkovice
Morkoman – 9. ročník závodu
v olympijském triatlonu
16. srpna
Rusava
Rusavská 50ka – 4. ročník
závodu horských kol
www.rusavska50ka.com
29. – 31. srpna
Kroměříž
Velké náměstí – Mezinárodní
festival vojenských hudeb
30. srpna
Chropyně
Rozloučení s prázdninami
a Chropyňský rockfest
30. srpna
Kroměříž
Velké náměstí – II. krajské
dožínky Zlínského kraje 2008
Uherskohradišťsko

Pokud Vás naše
nabídkaoslovila,
kontaktujte se
u pana
Petra Mizery

29. července – 3. srpna
Uherské Hradiště
XXXIV. Letní filmová škola
www.lfs.cz

tel. 577 116 328
mobil 777 901 872
e-mail:
petr.mizera@avex.cz

4. – 8. srpna
Vlčnov
Tradiční řemeslné
prázdninové kurzy
www.ksk.vlcnov.cz

Okno do kraje / srpen 2008

8. – 10. srpna
Topolná
Motosraz Nová Topolná – sraz
motorkářů, soutěže, strip
show a jiné exhibice
www.burovce.cz

30. srpna
Valašská Polanka
5. Valašské rockování
– multižánrový festiválek
kapel s původní tvorbou
www.valasskerockovani.com

16. srpna
Uherský Ostroh
Slavnosti Přemysla Otakara II.
na nádvoří zámku

30. srpna
Valašské Meziříčí
Spedos cup – turnaj mužů
a žen v šestkovém volejbalu
www.valmez–volejbal.wz.cz

18. – 30 srpna
Uherský Ostroh
I. ročník malířského sympozia
– setkání a představení malířů
z celé České republiky
www.uhostroh.cz
Vsetínsko

1.– 2. srpna
Bystřička
Starý dobrý western – 10.
ročník country festivalu na
Bystřičce v letním kině
www.gympleri.cz
1. – 3. srpna
Vsetín
X. Valašský klobúk – Závod
automobilů do vrchu, z Malé
Bystřice na Dušnou
http://vk2008.wbs.cz
1. – 3. srpna
Rožnov pod Radhoštěm
Jánošíkův dukát – 10. ročník
Mezinárodního festivalu
slovenského folkloru
v ČR, 8. ročník mistrovství
Valašského království ve
stloukání másla
www.vmp.cz
9. srpna
Rožnov pod Radhoštěm
Den řemesel a setkání kovářů
– 18. ročník setkání mistrů
starých řemesel
www.vmp.cz
16. srpna
Karolinka
Sklářský jarmark
www.karolinka.cz
16. – 17. srpna
Rožnov pod Radhoštěm
Starodávný jarmark
a jarmareční ostatky
www.vmp.cz
27. srpna – 1. září
Liptál
39. ročník Mezinárodního
folklorního festivalu Liptálské
slavnosti 2008
www.liptal.cz

Zlínsko

2. srpna
Brumov-Bylnice
Hrad Brumov – rytířská
klání, šermířsko – zábavné
vystoupení skupiny
historického šermu BERENDAL
z Otrokovic
5. srpna
Luhačovice
Noc s Vivaldim – koncert
v kostýmech benátského
festivalu na Lázeňském
náměstí
7. – 16. srpna
Držková
Mezinárodní umělecké
sympózium Držková 2008
15. – 17. srpna
Vizovice
Trnkobraní
www.trnkobrani.cz
18. – 23. srpna
Luhačovice
Divadelní Luhačovice
– přehlídka komorní divadelní
tvorby v Lázeňském divadle
22. – 24. srpna
Zlínsko
Barum rally Zlín
www.barum.rally.cz
22. srpna
Brumov-Bylnice
Cikáni jdou do nebe – muzikál
ochotnického divadelního
spolku z Hvozdné na hradě
Brumov
23. srpna
Rokytnice
8. ročník Mezinárodního
česko-slovenského setkání
– bohatý kulturní program,
k tanci i poslechu bude hrát
dechová hudba Chabovienka
28. – 31. srpna
Zlín
15. Mezinárodní festival
dechových a folklorních
souborů

SPORT

Barumka může rozhodnout o titulu
Zlín – Pořádně dramatickou podívanou nabídne 38. ročník populární automobilové soutěže Barum rally Zlín, která se pojede
v termínu od 22. do 24. srpna.
Fanoušci budou kromě zahraničních es napjatě sledovat i napínavý souboj domácího Romana
Kresty s plzeňským Václavem
Pechem o český mistrovský titul.
„Barumka“ je stejně jako loni
součástí prestižního seriálu IRC,
mistrovství Evropy rally jezdců
i mezinárodního mistrovství České republiky. Očekává se, že se na
start postaví kolem 110 posádek
z mnoha zemí Evropy, mezi kterými nebude chybět ani loňský
vítěz, Francouz Nicolas Vouilloz.
„Konkurence bude obrovská, že
špičkových jezdců startujících
v IRC, evropském i českém šampionátu zřejmě dorazí všichni.
Předpokládám, že půjde o povedený závod,“ říká ředitel rally
Miloslav Regner.
Podle Kresty se může na tratích

ve Zlínském kraji rozhodnout
o domácím titulu. „Předpokládám, že souboj s Vencou Pechem
bude opět vyrovnaný, tak jak je
tomu v celé sezoně. Určitě chci
jet co nejrychleji a skončit mezi
nejlepšími třemi,“ prozradil elitní
jezdec, který do závodu vyrazí
s vozem Peugeot 207 S2000.
Na Pecha má zatím v českém

šampionátu náskok 69 bodů.
V loňském roce skončil Kresta na
čtvrtém místě, o místo na stupních vítězů jej připravil defekt při
jedné z etap. Kromě Kresty bude
pozornost domácích fanoušků
upřená i na letos velmi dobře
jedoucího Pavla Valouška, jemuž
v průběžném pořadí šampionátu
patří třetí příčka. 
(zd)

▪Odchovanec vsetínského hokeje
Jiří Hudler přiveze slavný Stanleyův
pohár na Valašsko. Cenná trofej, kterou vyhrál s týmem NHL Detroit Red
Wings, bude v regionu k vidění od 4.
do 6. srpna.
▪Inline hokejisté Reflexu Zlín vyhráli extraligu, když ve finále porazili
Berounské Medvědy. Titul získali
po dvouleté pauze. Reflex na trůnu
vystřídal městského rivala Prozax
Devils Zlín, který triumfoval ve čtyřech z předchozích pěti ročníků.
▪Jezdci z regionu ovládli Rallye Bohemia, sedmý závod mezinárodního
mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Zvítězil Roman
Kresta před Pavlem Valouškem a Jaromírem Tarabusem. Kresta si upevnil
průběžné vedení v šampionátu.

K favoritům Barum rally patří Roman Kresta.

foto: archiv

Do Vsetína se vrací hokej

Drásal má nový rekord
Holešov – Už potřetí v patnáctileté historii bikemaratonu Drásal, který se jede v Hostýnských
vrších, zvítězil Ondřej Fojtík. Konkurenci porazil
časem 4:59:24, což je nový rekord nejstaršího a
nejnáročnějšího závodu tohoto druhu v České
republice. „Ke konci jsem měl krizi. Nejel jsem na
rekord, ale na vítězství,“ přiznal v cíli šťastný vítěz.
„Dělal jsem, co jsem mohl, Fojtík byl ale lepší,“
uznal v cíli druhý Václav Ježek. Patnáctý ročník
obávaného Drásala letos přilákal na start 1.260
závodníků. „Konkurence byla výborná,“ řekl hlavní
organizátor závodu Jaromír Ondrušák. 
(zd)

Vsetín – Do Vsetína se vrací po roční pauze seniorský hokej. Klub se dohodl s Blanskem na převodu
druholigové licence, obnovený tým tak naskočí do
třetí nejvyšší tuzemské soutěže. „Smlouvu o převodu práv už posvětil i výkonný výbor Českého
svazu ledního hokeje,“ prozradil bývalý vsetínský
hokejista Stanislav Pavelec, který zastupuje nově
založenou společnost Valašský hokejový klub. Kádr
Valachů se pro novou sezonu teprve tvoří, jisté už
je ale jméno trenéra. Tým povede čtyřiačtyřicetiletý Viktor Hlobil, který dlouhé roky trénoval druholigovou Kroměříž. „Na práci ve Vsetíně se těším, jde
o velkou výzvu,“ svěřil se kouč. 
(zd)

Fotbalové kluby Zlína a Slovácka již vedou noví trenéři
Zlín, Uherské Hradiště – K výrazným
změnám došlo během letní přestávky u fotbalistů prvoligové
Tescomy Zlín i druholigového
1. FC Slovácko. Oba týmy mají
nové trenéry, k průvanu došlo
i v kabinách hráčů.
Zlínskou Tescomu vede Josef
Mazura, člen vítězného československého týmu na olympiádě v Moskvě v roce 1980. Jako
trenér vedl již například Brno
a Drnovice, naposledy působil
ve slovenské Trnavě. „Vím, že ve
Zlíně uspěji. Chci vylepšit osmé
místo z poslední sezony. Přišel
jsem zde odvést práci, kterou
umím a které věřím,“ prohlásil Mazura, který s FC Tescoma
podepsal jednoletou smlouvu
s roční opcí.

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

V kádru zlínských fotbalistů
došlo hned k několika změnám.
Například středopolař Zúbek
neprodloužil smlouvu a hledá
si zahraniční angažmá, útočník
Pacanda se vrátil z hostování
zpět do Brna a obránce Janíček
přestoupil do Mladé Boleslavi.
Nováčkem je naopak útočník
Kroupa, který přišel na přestup
z Teplic, z hostování se vrátil
zpět do Zlína útočník Bača.
V úvodním kole nového ročníku
první ligy přivítá FC Tescoma na
svém stadionu Jablonec, utkání
se hraje 2. srpna od 19:00.
Taktovku ve Slovácku převzal
známý československý internacionál Ladislav Jurkemik. S klubem podepsal smlouvu na rok,
která se v případě postupu do

nejvyšší soutěže automaticky prodlouží. „Svůj úkol znám.
V české lize jsem ještě nepůsobil
a nabídka ze Slovácka je pro mě
velkou výzvou. Slyšel jsem, že
čeští fotbalisté jsou větší profesionálové než slovenští a budu
rád, když se to potvrdí,“ prohlásil při nástupu do funkce.
Slovácko se na druhou ligu chystalo výhradně v domácích podmínkách. Už třeba bez útočníka
Šultese, který odešel do Opavy,
záložníka Racka, jenž zamířil
do Nitry, nebo útočníka Činčaly, jemuž nebyla prodloužená
smlouva. Nahradit je mají zkušení fotbalisté, mezi nimi například obránci Randa, Formánek
a Hrotek, záložník Berger nebo
útočník Psohlavec. 
(zd)

▪Házenkáře Zubří povede trenér Jiří
Kekrt. V lodivodské funkci nahradí Ivana Hargaše, který odešel do Hlohovce.
Kekrt už v Zubří působil, s týmem navíc
získal dva mistrovské tituly a zahrál si
s ním i v Lize mistrů. S klubem současných českých vicemistrů podepsal
dvouletou smlouvu. V minulých sezonách působil v Karviné.
▪Zlínský gymnasta David Vyoral získal
na mistrovství České republiky v Třinci dva mistrovské tituly. Ovládl disciplíny přeskok a prostná. Pro Vyorala
bylo domácí mistrovství loučením
s reprezentační kariérou.
▪Kvalitně obsazený turnaj ITF ve Zlíně
vyhrála německá tenistka AnnaLena Grönefeldová. Ve finále porazila Chorvatku Jelenu KostaničovouTošičovou po setech 6:3, 4:6 a 6:1.
Zlínský turnaj byl dotovaný částkou
75.000 dolarů.
▪Žáci zlínské Základní školy Dřevnická
se stali vítězi pátého ročníku Mistrovství České republiky sportovních tříd
v basketbalu. Druhý na turnaji, který
se konal ve zlínské sportovní hale,
skončil Písek, který domácí basketbalisté porazili těsně 70:69.
▪Triatlonista Petr Vabroušek vyhrál
potřetí v kariéře závod na polovičních ironmanských tratích ve Vídni.
Zlínský závodník porazil o půldruhé
minuty druhého v pořadí, Němce
Lothara Ledera.
▪Atleti AK Kroměříž byli na mistrovství České republiky v Táboře mezi
nejúspěšnějšími. Přivezli celkem osm
kovů, polovinu z nich přitom tvořily
zlaté medaile. Bez umístění mezi
prvními třemi se naopak vrátili z jihu
Čech zlínští atleti.

Okno do kraje / srpen 2008
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KŘÍŽOVKA

Soutěžíme o osobní váhu a 10 propagačních předmětů

Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo na adresu: Okno do
kraje, Pekárenská 42, 760 01 do 31. 8. 2008. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: osobní váha – 99. došlá správná odpověď,
propagační předměty – 12., 55., 89., 123., 147., 174., 200., 219., 256., 309. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka: Lidí se „tajenka č.1“, „tajenka č. 2“ se sebe. T.Baťa
Výherci ankety z červnového vydání: Hlavní cenu – mobilní telefon: Roman Vrajík – Zlín. Propagační předměty získávají: Ilona Rasochová
– Vsetín, Věra Horáková – Zlín 5, Eva Cábová – Vidče, Petr Štípský – Kunovice, Zdeňka Majchráková – Kroměříž, Leopold Vala – Horní Bečva,
Irena Osokinová – Holešov, Kamil Uherek – Uherský Brod, Anna Slavíková – Zašová, Petr Křumal – Březolupy.
Tajenka zněla: Lidem nechybí síla, ale vůle. Hugo

SOUTĚŽ

Vyhrajte v soutěži MP3 player
Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu
Okno do kraje pro vás připravujeme soutěž
o hodnotné věcné ceny. Soutěžní úkol, který
jsme pro vás tentokrát přichystali, zní:
V kterém roce byla zprovozněna železniční
trať spojující Luhačovice a Újezdec?
První cenou je MP3 přehrávač, dalšími propa-

gační předměty. Vyhrává 12. správná odpověď.
Další ceny obdrží 2., 68., 91.,155., 289. správná
odpověď. Odpovědi posílejte na adresu:
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz.
Jména výherců zveřejníme v říjnovém vydání
magazínu Okno do kraje a na internetových
stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci soutěže z červnového vydání:
Ve Zlínském kraji je sedm plavebních komor.
První cenu – discman vyhrává: Marie Drábková – Kašava. Permanentky do bazénu Lázně
Kostelec získávají: Renata Poláková – Uh. Hradiště, Bára Kunetková – Val. Meziříčí, Josef Ptáček – Brumov – Bylnice, Jiří Zelina – Zlín, Blanka Horčicová – Šumice. Wunschová – Štípa.

INZERCE

stavební firma

Príluky 386, 760 01 Zlín

Firma má zaveden a certifikován systém rízení jakosti podle ISO 9001 a ISO 14001.
• stavby pozemního a dopravního
inženýrství
• stavby a rekonstrukce ÈSPH
• stavby obèanské vybavenosti
14
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tel.: 577 637 111 • fax: 577 637 101
e-mail: kks@kkssro.cz

Využijte výhodného nákupu støešní krytiny KM Beta
a tradiènì kvalitních služeb v naší prodejnì stavebnin
specializované na prodej støešních krytin a jejich pøíslušenství

Brouèkova ulice 406, 760 01 Zlín

577 007 470

■ bilanční suma přes 2,7 miliardy korun
■ více než 4 000 klientů
■ 12 let kvalitních služeb
■ spořící produkty, vkladní knížky

Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.
Výše vkladu
(v tisícich Kč)

Od 3. března 2008 opět hrajeme o třetí a poslední vůz Nová Škoda Fábia. Předání výhry bude spojeno
s oslavou 12-ti let působení MPU na českém trhu. Podrobné podmínky soutěže jsou zveřejněny na
pobočkách MPU a www.mpu.cz.

Výpovědní lhůta
1

3

6

12

18

100 - 400

3,3

3,7

4,0

4,4

4,6

400 - 1000

3,5

4,1

4,5

4,8

4,9

1000 a více

Individuální sazby (3,7 – 5,3 %)

Všechny vklady jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů,
tedy stejně jako vklady u bank. Stejná je i výše pojištění vkladů,
a to na 90 %, do výše ekvivalentu 25.000 EUR.

Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, náměstí Míru 186, 760 01 Zlín | www.mpu.cz, T: 577 211 317
Pokladní hodiny: PO - PÁ 8.00 - 18.00 hodin, SO 8.00 - 13.00 hodin

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,
Březůvky, 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, Honětice, 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–Lísky, 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, Kostelec 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, Ludslavice, 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, Němčice, 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, Podkopná 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 Bečvou, 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 Lhota, 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, Žeranovice, Žítková, Žlutava

INZERCE

Na Horalu v nových pokojích
       
   
  
   
    
    
    
     
    
     
      
    
    
    
   

     
    
     
  
   
    
   
   
    
    
     
     
    
    
     

    
    
    
     
    
    

    
    
    
    
     
    
    
 


  
     
      
       
     
    
     
     
      
     
      
       
      
     
         
     
      
   
      
   
     
      
        
       
      

     
       
       
       

                  

V Cocktail baru na Lanterně to žije!
      
     
    
     
    
      
     
 
   
      
    
    
    
   
     
   
 
   
  
    
    
     
     
 

    
  
     
   
   
       
      
     
       
     
      
    
     
   
    
  
   
     
   
   
     
        
    



  

 
      
  
      
       
  

  
    
   
    
  
   
   
  
  

       
      
      
     
      
      
      
      
     
       
      
     
      
    
     
 
         

