
1

RUBRIKA RUBRIKA RUBRIKA

Okno do kraje / srpen 2009

magazín o životě a dění ve Zlínském kraji srpen 2009 ročník V

Města opravují 
školní budovy

4 Zlínský kraj 
zasáhly povodně

6 Zajímavosti 
o dopravní 
infrastruktuře

9 Zájem o letní  
kina klesá

11



PROJÍŽDKY NA KONÍCH
NA VENKOVSKÉM STATKU KOMŇA

Rádi vás přivítáme na venkovském statku
SunJardin,který se nachází nad vesnicí Komňa.

Nabízíme...
• Projížďky na koních v jízdárně, ale i po okolí.

• Projížďky pro vaše děti na poníkovi.
• Ukázku pravého venkova - koně, psy, kočky, prasátka, kozy, ovce.

• Čerstvý vzduch a jedinečnou krajinu pro vaše procházky či výlety.
• Drobné občerstvení.

Otevírací doba: úterý – neděle od 10,00hod.-19,00hod.
Projížďky na koních doporučujeme rezervovat.

Tel: 733 191 735

(Pokud jedete od motorestu Rasová, projeďte napříč Komňou a za hřbitovem se dejte 
na první odbočce doprava. Jestliže jedete od Bojkovic, jeďte na začátku Komni doleva).

Vesnice Komna´ ´

´
w w w. s u n j a rd i n . cz

Zámek Napajedla 
je otevřen pro vaše přání

• obřad nebo svatba ALL INCLUSIVE
•  remní akce

• konference a press foyer
• setkání s obchodními partnery

• romantické večeře pro dva

Dopřejte si kompletní servis 
pro jakoukoliv akci

a užijte si jedinečné zámecké prostředí.
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www.zameknapajedla.cz
 603 972 549

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
pro akademický rok 2009/2010

pro bakalářské studijní programy v prezenční i kombinované formě studia
CHEMIE A TECHNOLOGIE POTRAVIN

PROCESNÍ INŽENÝRSTVÍ

CHEMIE A TECHNOLOGIE MATERIÁLŮ
Chemie a technologie materiálů se zaměřením

Polymerní materiály a technologie
Inženýrství a hygiena obouvání

Materiálové inženýrství

Inženýrství ochrany životního prostředí

Volte jistotu zaměstnání, 
studujte moderní technologie

BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Termín pořízení e-přihlášky: 2. 8. 2009
Přihlášky ke studiu lze podat pouze elektronickou formou (pořízením e-přihlášky).

Vytištěné e-přihlášky zašlete do 6. 8. 2009 na adresu studijního oddělení Fakulty technologické.

Kontakt: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, studijní oddělení, nám. T. G. Masaryka 
275, 762 72 Zlín, +420 576 031 319, fax:+420 577 210 722, e-mail: studium@ft.utb.cz, www.ft.utb.cz, 

sekce Pro uchazeče; e-přihláška. Přehled všech oborů je k dispozici v sekci Pro studenty.

www.FT.UTB.cz

www.FT.UTB.cz
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Vážení občané,

hledat téma k dnešnímu úvodnímu slovu jsem nemusel 
dlouho. Rozhodla  příroda. Záplavy z posledního červnového 
týdne vyvolané přívalovým deštěm mne vrátily do doby před 
dvanácti lety, kdy jsem byl starostou Otrokovic a město bojo-
valo s nejhorší přírodní katastrofou v historii. 
Stalo se tehdy nejpostiženějším městem na středním toku 
řeky Moravy. Z městské části Bahňák se stalo jezero, muselo 
být evakuováno šest a půl tisíce obyvatel,  voda napáchala 
materiální škody za tři a půl miliardy korun a nevyčíslitelné 
na psychice lidí. 
Toto všechno mi proběhlo hlavou, když příroda zase ukázala, 
co umí, a následně se začaly sčítat škody, které voda způsobila. 

V našem kraji záplavy postihly přes 32 tisíc obyvatel, zatopily 326 domů a napáchaly na majetku 
kraje a obcí škodu, která se šplhá ke stu milionů korun. Obyvatelé z Valašského Meziříčí, Zašové, 
Zubří, Lešné, Bojkovic a Boršic u Blatnice škody na svém majetku ještě sčítají. 
Zastupitelé Zlínského kraje na svém jednání  7. července rozhodli o okamžité finanční pomoci po-
stiženým obcím a městům – píšeme o ní na jiné stránce tohoto čísla. Finanční prostředky poslali 
zastupitelé i do Olomouckého, Moravskoslezského a Jihočeského kraje, kde příroda ukázala svoji 
sílu ještě ve větším měřítku než u nás.
Když se mě novináři ptali na srovnání přírodní katastrofy, která postihla Otrokovice v červenci 1997, 
s povodněmi, které kraj zasáhly nyní, řekl jsem, že situace je nesrovnatelná. Tehdy se nám mohlo o 
funkčním Integrovaném záchranném systému jenom zdát. Veškerou organizaci záchranných prací 
jsme museli dělat „na koleně“. 
Velmi rád konstatuji, že při této přírodní katastrofě všechny složky IZS zareagovaly velmi dobře. Můj 
velký dík proto patří  záchranářům, profesionálním i dobrovolným hasičům, policistům a také všem 
pracovníkům městských a obecních úřadů, kteří se podíleli na zmírnění následků záplav.
Po vlastních zkušenostech z doby před dvanácti lety ale vím, že největší díl na odstranění škod  
nesou sami obyvatelé postižených měst a obcí. Přeji jim hodně fyzických i psychických sil, které 
budou při obnově svých domovů potřebovat.
A těm ostatním, kteří ji mohou mít, přeji pěknou dovolenou, dětem hezkou druhou polovinu 
prázdnin a  pořadatelům kulturních a  sportovních akcí, kterých bude i v srpnu v kraji nespočet, 
dobré počasí a spokojené návštěvníky.
Jistě by bylo nejlepší skončit toto úvodní slovo předchozí větou. Ale nemohu jinak, než končit upo-
zorněním, že s přívalovými dešti a extrémními srážkami musíme počítat i do budoucna. Proto je 
třeba stále hledat cesty, jak předcházet nejen materiálním škodám, ale hlavně možným ohrožením 
na životě obyvatel. 
Přeji nám všem již jen slunné dny a když bude pršet, tak jen k užitku, a ne ke škodě.

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje 

 ▪S novým názvem Barum Czech rally Zlín 
se letos uskuteční 39. ročník známé moto-
ristické soutěže. Tentokrát se pojede v termí-
nu od 21. do 23. srpna, start i cíl bude tradič-
ně ve Zlíně.  Závod se stejně jako v minulých 
letech pojede jako součást seriálu IRC, ME i 
domácího šampionátu. Již tradičně bude na 
jezdce nejprve čekat večerní test v ulicích Zlí-

na, během dalších dvou dnů se uskuteční čtr-
náct rychlostních zkoušek v jeho okolí. Diváci 
se mohou vedle regionálních jezdců Kresty, 
Valouška, Tarabuse nebo Tlusťáka těšit jak na 
Kopeckého, který pojede s vozem Škoda Fa-
bia S2000, tak na řadu kvalitních zahraničních 
posádek včetně vítězů z předchozích let. Více 
informací na www.czechrally.com.

ÚVODNÍ SLOVO

aktuálně...

 
 ▪Foto na titulní straně – Archeoskanzen v Modré je jedním z nejzajímavějších turistických cílů 

v  kraji. Nachází se v lokalitě původního velkomoravského osídlení, představuje ideální podobu 
opevněného sídliště z doby Velké Moravy a je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části 
mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. 

Modrá 
archeologický skanzen

reklamní strana
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téma měsíce 
Povodně ve Zlínském kraji
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informace krajského úřadu
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ZPRAVODAJSTVÍ

Zlínský kraj – Prázdniny se stávají časem, kdy po-
vyk žáků ve školách vystřídá hřmot stavebních 
strojů. Radnice velkých měst v kraji investují le-
tos do oprav školních budov miliony korun.
Zlínská radnice tak letos do  rekonstrukcí škol-
ních zařízení investuje přibližně stejně jako loni, 
a  to sedm milionů korun. V průběhu letošního 
a  loňského roku krajské město rekonstruovalo 
budovy Mateřské školy Santražiny a  také vy-
měnilo okna v  MŠ Dětská, MŠ Svatopluka Če-
cha a v 8. ZŠ. „Významná byla také výměna IRC 
systémů v ZŠ M. Alše a oprava střech na budo-
vách mateřských škol Milíčova a  Luční,“ uvedl 
náměstek primátorky Hynek Steska. Město chce 
pokračovat ve  zlepšování tepelně technických 
vlastností budov základních škol.
Vsetínská radnice investuje do  školních budov 

více, než původně předpokládala. Letos to bude 
bezmála 16 milionů korun. Ve  srovnání s  loň-
ským rokem investuje více finančních prostřed-
ků také Uherské Hradiště. Jde o desítky milionů 
korun. Zřejmě největší investicí je rekonstrukce 
budovy sportovní základní školy. Náklady činí 
téměř 30 milionů. Z dotačního titulu město zís-
kalo podporu ve výši 18,3 milionu korun.
Do  výraznějších investic se letos nepouští kro-
měřížská radnice. Letos plánuje zahájení re-
novace hřiště u  základní školy Zachar. Stavbaři 
vymění uprostřed atletického oválu trávník 
za  moderní víceúčelový umělý povrch. Rekon-
strukce přijde na devět milionů korun; investice 
je rozložena do dvou let. Další náklady si vyžáda-
jí nutné opravy objektů, například sanace vlhké-
ho zdiva Mateřské školy Trávník. (vc)

Města opravují budovy svých škol

Zlínský kraj – Unikátní vodní cesta Baťův kanál 
již není vhodným místem pouze pro lodní tu-
ristickou dopravu. Stále více tuto atraktivitu 
vyhledávají rovněž cykloturisté. Sdružení obcí 
pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece 
Moravě totiž již několik let intenzivně pracuje 
na přípravě cyklostezek podél celé trasy kaná-
lu ve Zlínském kraji. Z projektované délky 45 
kilometrů již je většina úseků v provozu. 
Celá stavba je rozdělena na 18 stavebních úse-
ků od Kroměříže až po Uherský Ostroh. Sedm 
z nich již cyklistům slouží, osm dalších se bu-
duje a budou dokončeny letos. Mimo jiné jde 
o úseky Napajedla – 1. část, Otrokovice či Sta-
ré Město. Cyklostezka je vedena střídavě po 
obou březích Baťova kanálu. 
„Po ukončení letos zahájených projektů bude 
potřeba dobudovat již jen asi osm kilome-
trů. Předpokládáme, že se tak stane zřejmě 
v roce příštím, nejpozději pak v roce 2011,“ 
poznamenal projektový manažer sdružení Jiří 
Durďák. Zatím jen připravované úseky v kata-

strech Kvasic, Bělova a Napajedel jsou přitom 
za příznivého počasí sjízdné již nyní. Nemají 
ale zpevněný povrch.
Baťův kanál, dlouhý více než 60 kilometrů, je 
vyhledávaným turistickým cílem. Každoroč-
ně využije možnosti lodní přepravy více než 
60.000 lidí. „Letos ale zaznamenáváme mírný 
pokles zájmu v souvislosti se záplavami a po-
vodněmi. Obavy lidí jsou ale zbytečné, vodní 
cesta je naprosto bez problému sjízdná, neob-
jevil se žádný problém,“ uvedl Durďák. (jjn)

ZPRÁVIČKY Z KRAJE

U Jablůnky už se jezdí po nové silnici
Jablůnka – První úsek nově budované trasy silnice I/57 
byl uveden do  provozu koncem června mezi Semetínem 
a Jablůnkou. „Po desítkách let příprav a shánění finančních 
prostředků se tak řidiči konečně svezou po  části tolik oče-
kávané nové spojnice dvou největších valašských měst,“ 
konstatovala mluvčí vsetínské radnice Eva Stejskalová. Nově 
otevřený úsek je dlouhý 2,64 kilometru, široký 22,5 metru, 
je na  něm šest mostů, z  toho dvě mimoúrovňová křížení. 
Výstavba trvala 43 měsíců a přišla na 1,24 miliardy korun. 

Přibývá výjezdů záchranky
Zlínský kraj - Zdravotnické záchranné službě Zlínského kraje 
loni vzrostl počet výjezdů k  pacientům. Zatímco například 
v roce 2005 jich vykázala 35.049, loni to už bylo 42.349. Tra-
dičně nejvíce zásahů lékaři zaznamenali na Zlínsku, nejméně 
pak na  Vsetínsku. Podle mluvčího krajské záchranky Petra 
Olšana se na vzrůstajícím trendu podepsalo například rušení 
či omezování lékařské služby první pomoci a zavedení regu-
lačních poplatků, protože záchranka není na rozdíl od poho-
tovostní služby nebo běžných ordinací zpoplatněna.

Do Březůvek se sjedou kamiony
Březůvky - Čtvrtý ročník srazu těžkých kamionů Truck sraz 
Zlín se uskuteční ve  dnech 28. – 30. srpna v  Březůvkách. 
Loňského ročníků se zúčastnilo 110 trucků z Česka, Slovenska 
a Maďarska, letos začátkem července už bylo přihlášeno 90 
vozidel. Součástí srazu bude i „spanilá jízda“ trucků centrem 
Zlína. Několik atraktivních trucků představili organizátoři 
srazu veřejnosti už v sobotu 13. června během dne otevře-
ných dveří v areálu Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice.

Kroměřížská nemocnice získá babybox
Kroměříž - Nový babybox, v  pořadí už 26. v  Česku a  dru-
hý ve  Zlínském kraji, bude zprovozněn na  konci července 
v  areálu Kroměřížské nemocnice. Zařízení bude umístěno 
v budově, kde je mimo jiné i lékařská služba první pomoci. 
„Byl bych rád, aby byl babybox postupně v každém okrese,“ 
řekl iniciátor zřizování babyboxů Ludvík Hess. V tuzemsku by 
jich tak postupně mělo fungovat sedmdesát. Schránky o roz-
měrech 100 x 60 x 50 centimetrů jsou vytápěny na 28 stupňů 
a  opatřeny větráním. Po  jejich uzavření se aktivují vizuální 
a akustické senzory, které přivolají personál.

Nezaměstnanost se stále zvyšuje
Zlínský kraj - Míra nezaměstnanosti ve  Zlínském kraji se 
během června opět zvýšila. „V jednotlivých měsících první-
ho pololetí roku tak dochází k nepřetržitému nárůstu neza-
městnanosti,“ konstatovala mluvčí Úřadu práce Zlín Miriam 
Majdyšová. Ve srovnání s nárůstem nezaměstnanosti v celé 
České republice se nezaměstnanost ve  Zlínském kraji zvý-
šila výrazněji, a to o 2,41 procenta (v celé ČR to bylo o 1,31 
procenta). Na  konci měsíce června 2009 činila míra neza-
městnanosti ve Zlínském kraji 9,2 procenta a je nad úrovní 
průměrné míry nezaměstnanosti ČR, která ke stejnému datu 
dosáhla hodnoty 8,0 procenta.

Město instaluje v bytech seniorů bezpečnostní řetízky
Vsetín - Bezplatnou montáž bezpečnostních řetízků v bytech 
seniorů zahájila vsetínská radnice ve spolupráci s městskými 
strážníky. Aktivita je součástí projektu prevence kriminality 
s názvem Bezpečí pro seniory, na nějž město získalo dotaci 
od ministerstva vnitra. Senioři, kteří mají o montáž zájem, 
se mohou obracet na Městskou policii Vsetín. „Jde o druhou 
etapu projektu, jejímž cílem je instalovat v bytech spoluob-
čanů starších pětašedesáti let dvě stovky bezpečnostních ře-
tízků. V současné době evidujeme přibližně stovku zájemců,“ 
přiblížil ředitel vsetínské městské policie Nikolaj Martinák. 
Tato aktivita přitom navazuje na sérii osvětových přednášek, 
které průběžně probíhají už několik měsíců a jichž se dosud 
zúčastnilo téměř sto padesát starších lidí.

Baťův kanál je atraktivní také pro cyklisty

Baťův kanál je zajímavý i pro cyklisty .  foto: archiv

Uherské Hradiště – Univerzita Tomáše Bati ve Zlí-
ně se od 1. září rozroste o šestou fakultu. Po-
nese název Fakulta logistiky a krizového řízení 
a bude sídlit v Regionálním vzdělávacím cen-
tru v  Uherském Hradišti. Nabídne bakalářské 
a navazující magisterské programy. „Již něko-
lik let probíhá v Uherském Hradišti výuka ma-
gisterského programu Chemie a  technologie 
materiálů s  oborem Řízení technologických 
rizik a  bakalářského programu Ekonomika 
a management s oborem Logistika a manage-
ment, a  to na  Institutu bezpečnostních tech-
nologií fakulty technologické,“ řekl Vladimír 
Mrkvička, který byl rektorem univerzity pově-

řen prací na vzniku nové fakulty. Kromě dvou 
zmíněných oborů získala nová fakulta akredi-
taci k  výuce bakalářského studijního progra-
mu Procesní inženýrství s  oborem Ovládání 
rizik. V současné době je možné podávat při-
hlášky k  navazujícímu magisterskému studiu 
programu Chemie a  technologie materiálů, 
oboru Řízení technologických rizik. Uzávěrka 
pro podání přihlášek je 14. srpna 2009. UTB, 
byť funguje jen několik let, se již zařadila mezi 
středně velké veřejné vysoké školy v České re-
publice. Jen letos zde úspěšně završilo studi-
um v magisterských či bakalářských studijních 
programech 2.775 posluchačů. (jjn)

V Uherském Hradišti vznikne nová fakulta
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Za  oblast zemědělství, životního prostředí 
a rozvoje venkova odpovídá v Radě Zlínské-
ho kraje radní Milena Kovaříková.

Paní radní, nejprve se zeptám, jaký je váš 
vztah ke krajině Zlínského kraje a která mís-
ta patří k vašim oblíbeným? 
Bylo by zarážející a  v  mé pozici i  humorné, 
kdyby můj vztah ke krajině nebyl kladný. Mé 
nejoblíbenější místo je okolí Holého vrchu 
na  Brumovsku. Je to nezaměnitelná oblast 
s  množstvím krásných přírodních scenérií 
a  pohledů směrem na  Slovensko, Vizovické 
vrchy a Hostýnské vrchy. K tomuto místu mě 
váže nekonečné množství krásných zážitků 
od dětství po současnost.

Nedávno byly vyhlášeny výsledky krajského 
kola soutěže Vesnice roku, z  níž jako vítěz 
vzešel Újezd. V čem vidíte význam soutěže?
Pro Zlínský kraj je to vhodná příležitost, jak při-
spět k  podpoře venkova a  povzbudit ty obce, 
které se cílevědomě snaží o svůj rozvoj v mnoha 
směrech. Hodnotí se nejen celkový vzhled ves-
nic, ale celá řada kritérií, které přispívají k  har-
monickému životu na vsi. Těm, kdo mají odvahu 
přihlásit se a ukázat výsledky své práce, se pod-
le mého názoru rozhodně tato aktivita vyplácí, 
protože Zlínský kraj letos na  odměny pro ty 
nejlepší rozdělí téměř dva a půl milionu korun. 
Jeden milion získá vítězná obec a zbývající část 
je rozdělena mezi ostatní obce, které porotu za-
ujaly v dalších specifických oblastech.

V červenci byla zahájena první etapa čištění 
Luhačovické přehrady. Kdy bude podle vás 
opět reálné se v  této vodní nádrži koupat 
bez obavy ze sinic či jiných rizik?
Vyčištění přehrady je naplánováno do tří etap. 
V červenci byla zahájena etapa první, kdy jsme 
společně se starosty čtyř obcí aglomerace Dol-
ní Lhota symbolicky poklepali základní kámen 
stavby kanalizace a společné čistírny odpadních 

vod těchto obcí. To je první a základní podmín-
ka související s vyčištěním přehrady. Druhá eta-
pa, která bude zahájena letos na podzim, bude 
spočívat ve  vypuštění přehrady a  v  odtěžení 
usazených sedimentů. Tuto část zajistí Povodí 
Moravy tak, aby podle harmonogramu mohla 
být v roce 2011 již vyčištěná nádrž opět vodou 
napuštěna. V poslední  třetí etapě bude revitali-
zováno povodí Luhačovického potoka. 

Jakým způsobem se na této rozsáhlé akci po-
dílí Zlínský kraj?
Uvědomujeme si význam Luhačovické přehra-
dy, která je součástí lázeňského komplexu nej-
větších moravských lázní a máme snahu přispět 
k tomu, aby se přehrada opět stala vyhledáva-
ným místem vhodným pro rekreační využití. 
Proto kraj inicioval vytvoření aglomerace Dolní 
Lhota, aby koordinoval projekt odkanalizování 
obcí nad přehradou. Dále, po  poměrně složi-
tých jednáních s  ministerstvem zemědělství, 
kraj prosadil, aby nová aglomerace byla zařaze-
na do seznamu aglomerací ČR, na něž se vzta-
huje povinnost čištění odpadních vod s termí-
nem 2010, aby byla způsobilá čerpat finanční 
prostředky z Operačního programu Životní pro-
středí. Rovněž kraj přispěl částkou dva miliony 
korun na  vytvoření projektové dokumentace, 
podle které bude odkanalizování prováděno. 
A konečně jsme se zavázali k tomu, že na akci 
za 286 milionů korun přispějeme částkou 28,6 
milionů korun. 

Stále častěji se hovoří o nutnosti alternativ-
ních zdrojů energie, proč je na území našeho 
regionu zatím tak málo větrných elektráren?
Pravidla pro umísťování nejen větrných elek-
tráren jsou zakotvena v Energetické koncepci 
Zlínského kraje, která velmi citlivě zvažuje vliv 
všech staveb na životní prostředí. V zájmu kra-
je rozhodně není výstavba větrných elektráren 
s  velkými výkony a  výškou okolo sta metrů, 
protože negativně narušují optický reliéf kraji-
ny. Tato zařízení je nutné posuzovat i z pohle-
du jejich nepříznivého vlivu na  lidské zdraví 
i  věř žijící v  okolní přírodě, zejména ptactvo. 
Zmíněná koncepce vyhodnocuje území ce-
lého kraje z  hlediska energetického využití. 
Lze konstatovat, že na území kraje se nachá-
zí jen velmi omezená plocha podmínečně 
využitelná pro výstavbu větrných elektráren. 
Máme zde vytipovány lokality, které by byly 
pro umístění nižších stožárů vhodné, přesto 
každý konkrétní záměr musí být pečlivě po-
souzen v procesu EIA. Rada Zlínského kraje si 
svým usnesením vyhradila, že o  procesu EIA 
při výstavbě větrných elektráren bude vždy 
informována. Musíme si však uvědomit, že 
větrná energie nepředstavuje jedinou formu 

alternativních zdrojů ani formu nejvýhodnější. 
Patří sem také energie vody, slunečního záře-
ní, geotermální energie, spalování biomasy či 
využití tepelných čerpadel. Podle odborných 
prognóz je potenciál ostatních alternativních 
zdrojů šestkrát vyšší než u  větrných turbíno-
vých zdrojů.  

Je v současné době ve vašem resortu nějaké 
téma, které vás hodně trápí?
I oblast ochrany životního prostředí, která je ne-
obyčejně široká, zasáhla ekonomická krize. Pro-
jevuje se to například v odpadovém hospodář-
ství, kde byl výrazně narušen trh s odpady, což 
se následně odráží v prodražení celého systému 
sběru a třídění komunálních odpadů. Po dlou-
hých jednáních byla přijata řada opatření, ze-
jména krizový balíček firmy EKOKOM. Situace se 
postupně stabilizuje. Další dopad krize předsta-
vuje snižování investic do životního prostředí ze 
strany velkých znečišťovatelů a jejich snaha od-
ložit realizaci dohodnutých opatření. Trápí mne 
i  nekoordinovanost při prosazování alternativ-
ních zdrojů energie za každou cenu. Například 
pod panely fotovoltaických elektráren, které 
jsou díky zdeformovaným dotačním podmín-
kám velmi výhodnou investicí pro podnikání, 
často mizí nejúrodnější zemědělské půdy v re-
gionu. Nikdo se dnes bohužel nezajímá o to, co 
s touto půdou bude po uplynutí sjednané doby 
a  životnosti tohoto zařízení. Prostřednictvím 
komise životního prostředí při Radě Asociace 
krajů ČR podnikám kroky k nápravě tohoto ne-
přijatelného stavu. 

V  minulých letech se osvědčilo konání růz-
ných akcí připomínajících zemědělské tradi-
ce Valašska, Slovácka i Hané. Bude kraj nadá-
le tyto aktivity podporovat?
Zlínský kraj v  letošním roce vyčlenil z  rozpoč-
tu částku 1,2 milionu korun na čtyři akce, kte-
ré propagují tradiční zemědělskou produkci 
spojenou s naším regionem. V červnu proběhl 
čtvrtý ročník soutěže o  nejlepší potravinářský 
výrobek Perla Zlínska. Do  budoucna chceme 
kredit této akce povýšit mezinárodní účastí sou-
těžících. Dále je to  „Tradiční Valašsko – chov ovcí 
a produkce“, tedy akce, která proběhla v Prlově 
a  jejímž cílem je propagace chovu ovcí. Využi-
ji této příležitosti a  dovolím si pozvat čtenáře 
na další dvě krajské akce:  v  Kroměříži proběh-
nou  29. srpna Krajské dožínky a 5. září se v Po-
lešovicích uskuteční druhý ročník soutěže Top 
víno Slovácka. Věřím, že i  při těchto příležitos-
tech si budeme moci uvědomit, jak je náš kraj 
krásný a bohatý nejen díky své krajinné rozma-
nitosti,  pracovitým a  pohostinným lidem, ale 
i udržovaným tradicím a kultuře.
 Helena Mráčková

Krize zasáhla i ochranu krajiny
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Obce se 
vzpamatovávají 
z přívalové vody
Po  několikaleté přestávce potrápila část 
Zlínského kraje opět velká voda. Koncem 
června způsobila přívalová voda značné 
škody především v severní části vsetínské-
ho okresu. Škody dosahují desítek milionů 
korun. O první finanční pomoci rozhodovali 
začátkem července na  svém mimořádném 
zasedání i krajští zastupitelé.

Blesková povodeň
Silná průtrž mračen zasáhla severní část Zlín-
ského kraje v  podvečer ve  středu 24. června. 
Způsobila lokální záplavy mezi Valašským 
Meziříčím a  Rožnovem pod Radhoštěm. Brzy 
poté začaly zvonit telefony v operačním stře-
disku Hasičského záchranného sboru. „Na po-
moc bylo vysláno 16 jednotek profesionálních 
a  dobrovolných hasičů z  okresu Vsetín a  Zlín 
a  24 zásahových a  technických vozů,“ uvedl 
mluvčí hasičů Ivo Mitáček.
Nejvíce postiženými obcemi nebo jejich míst-
ními částmi byly Zubří, Zašová, Krhová, Bynina, 

Valašské Meziříčí, Mštěnovice, Lešná, Jasenice. 
Hasiči zachránili 13 osob, z  toho devět v obci 
Lešná. Jednalo se o uvězněné řidiče v autech 
na silnicích, další osoby, které se nemohly do-
stat z domu a voda je odřízla, nebo o člověka, 
který zůstal kvůli vodě na mostě. Hasiči pomá-
hali rovněž zdravotnické záchranné službě při 
oživování muže s infarktem.
„Situace se velmi rychle komplikovala přede-
vším v obci Zubří, kde se voda z místních toků 
dostala z  koryta a  zaplavila jak komunikace, 
tak i hlavní silniční tah,“ řekl Mitáček. Ve Stříte-
ži nad Bečvou voda podemlela železniční trať 
a operační důstojník nechal zastavit vlakovou 
dopravu z Valašského Meziříčí do Rožnova pod 
Radhoštěm. Na místo vyjeli drážní hasiči, kteří 
dále zjistili naplaveniny na přejezdu. Hasiči po-
žádali o pomoc armádní vrtulník z Přerova, a to 
pro monitoring celé zasažené lokality a upřes-
nění rozsahu povodní. Vrtulník však nevzlétl 

pro nevhodné letové podmínky a  silné bouř-
kové počasí. Některé obce hlásily poškození 
drátů elektrického vedení. Objevily se silné na-
plaveniny na mostech. Bránily odtoku, takže se 
voda rozlévala do okolí. Voda začala pronikat 
i do centra Valašského Meziříčí. Bylo zde zapla-
veno několik ulic. Neprůjezdné byly kruhové 
objezdy a  důležité silniční spoje. Voda se do-
stala do některých částí sídlišť a došlo k zapla-
vení zaparkovaných aut. Svolaný povodňový 
štáb města Valašské Meziříčí řešil postup prací 
a pomoc lidem postiženým povodní.

Hasiči pomáhali i v dalších dnech
Pomoc profesionálních a dobrovolných hasičů 
v  lokalitách postižených přívalovým deštěm 
v  obcích u  Valašského Meziříčí pokračovala 
i v několika dalších dnech. Operační středisko 
HZS Zlínského kraje přijímalo další volání ob-
čanů, kteří žádali o pomoc při likvidaci násled-
ků záplav. Nejčastěji šlo znovu o čerpání vody 
z  rodinných domů, sklepů, skladů, restaurací, 
ale také o  několik specifických zásahů. Hasiči 
tak vyjížděli například na zajištění uvolněných 
lodí, odklízení naplavenin z mostů, uvolňování 
průtoků, odstraňování překážek u  železniční 
tratě apod. V  několika případech hasiči vyjíž-
děli bojovat s následky povodně i do soused-
ních krajů, které byly postiženy ještě ve větším 
rozsahu. Hasiči odstraňovali spadlé stromy 
a  pomáhali s  odklízením bahna, naplavenin 
nebo překážek. Žádosti o zapůjčení vysoušečů 
zdiva hasiči předávali Charitě Valašské Meziříčí.
Kvůli hrozícím záplavám vyjížděly 27. červ-
na jednotky profesionálních a  dobrovolných 
hasičů také do  několika obcí na  Uherskohra-
dišťsku. Voda potrápila především obce Bor-
šice u  Blatnice, Korytnou, Slavkov a  Mařatice. 
Hodně starostí nadělala zvedající se hladina 
místního potoka v obci Slavkov. Starosta obce 

bedlivě sledoval vývoj situace a preventivně se 
snažil ochránit ohrožené domy. Na místo vyjeli 
profesionální i  dobrovolní hasiči z  okolí, kteří 
organizovali dovoz 200 pytlů na případné vy-
budování hrází před několika domy.
V pondělí 29. června byli hasiči požádáni o po-
moc při odstranění naplavenin z  mostu mezi 
Kroměříží a Hradiskem. Na místo vyjela jednot-
ka profesionálních hasičů z Kroměříže s jedním 
zásahovým vozidlem a člunem, kterou posílila 
jednotka sboru dobrovolných hasičů z  Kro-
měříže. Na jednom z mostů přes řeku Moravu 
u Kroměříže byla zachycena silná naplavenina 
dřeva a  stromů. Hasiči z  člunu a  pomocí mo-
torové pily postupně rozřezávali větve, stromy 
a klády. V naplavenině byl zachycen také jeden 
mohutný kmen, který museli hasiči nechat vy-
táhnout jeřábem.
„Hasiči odvedli skvělou práci a  patří jim naše 

Rozvodněný potok v Zubří.  foto: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje

Voda se dostává k obytným domům.  foto: HZS ZK

Příval vody strhl most u Mštěnovic.  foto: ŘSZK
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poděkování,“ konstatovala Martina Reková 
z oddělení pro zvláštní úkoly kanceláře hejtma-
na. Z dobrovolných hasičů se na pomoci zapla-
veným oblastem podílely jednotky obcí Hoš-
ťálková, Jablůnka, Jarcová, Jasenice, Juřinka, 
Kelč, Krhová, Lešná, Oznice, Poličná, Prostřední 
Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Staré Zubří, 
Zašová, Veselá, Zubří, Boršice u Blatnice, Dolní 
Němčí, Hluk, Nivnice, Slavkov, Vlčnov. Zasaho-
vali také hasiči z  Dezy Valašské Meziříčí a  zá-
chranný útvar Hlučín.

Škody přesáhly 90 milionů
Škody, které vznikly v důsledku prudkých pří-
valových dešťů a  lokálních záplav, byly podle 
prvních odhadů vyčísleny na  více než 90 mi-
lionů korun. Z  toho na  majetku kraje škody 
dosáhly 40,5 milionu korun (zejména zničené 
mosty a  silnice). Škody na  majetku obecním, 
kde byla poškozena místní infrastruktura, činí 
52 milionů korun. Konkrétně: obec Lešná 19,9 
milionu korun, město Valašské Meziříčí 13 mi-
lionů korun, město Zubří 8,1 milionu korun, 
obec Zašová 7,3 milionu Kč, město Bojkovice 
3,6 milionu korun a obec Boršice u Blatnice 0,1 
milionu korun.
V  celkovém součtu předběžných škod jsou 
zahrnuty rovněž neodkladné práce, které spo-
čívaly v  čištění vozovek, propustků, příkop, 
zřízení mostních provizorií a  označení poško-
zených úseků. Celkem bylo živelní pohromou 
postiženo přes 300 rodinných domů (vesměs 
sklepy a garáže), z toho ve 30 procentech pří-
padů byla zatopena i obytná část těchto objek-
tů. Možnost náhradního ubytování využila jen 
čtyřčlenná rodina ve Valašském Meziříčí – Kr-
hové, k evakuaci obyvatel nemuselo dojít.
Povodně se dotkly 15 silničních úseků v majet-
ku Zlínského kraje, na nichž se také nachází 21 
mostů. U  nich nařídil ředitel Ředitelství silnic 
Zlínského kraje Bronislav Malý mimořádnou 
kontrolu. Dva zcela stržené mosty – v Mštěno-
vicích a v Zašové-Veselé – už byly v obou pří-
padech nahrazeny provizorním přemostěním.

Zastupitelé rozdělovali pomoc
Mimořádné zasedání Zastupitelstva Zlínské-
ho kraje, které svolal na  7. července hejtman 
Stanislav Mišák, rozhodlo o  rozdělení účelové 
neinvestiční dotace pro lokality zasažené červ-
novými povodněmi v celkové výši 21,5 milionu 
korun. Částka 11,5 milionu korun je vyčleněna 
přímo z  rozpočtu Zlínského kraje, dalších 10 
milionů korun pak pro Zlínský kraj uvolnilo 
Ministerstvo financí České republiky z  rezerv 
na řešení krizových situací. 

Z uvedené sumy bylo 13,5 milionu korun roz-
děleno mezi obce Zlínského kraje: Lešnou, 
Valašské Meziříčí, Zubří, Zašovou, Bojkovice 
a Boršice u Blatnice, a to poměrně podle roz-
sahu vzniklých škod. Čtyři miliony korun do-
stala příspěvková organizace Ředitelství silnic 
Zlínského kraje na  odstranění škod vzniklých 
na komunikacích v majetku kraje. Další tři mi-
liony korun schválilo zastupitelstvo pro tuto 
příspěvkovou organizaci, která je majetkovým 
správcem krajských silnic, k  navýšení jejích 
provozních prostředků. Návrh na rozdělení fi-
nančních prostředků obcím byl zpracován ze-
jména podle počtu zaplavených domů a škod 
na obecním majetku.
Kromě dotací pro povodněmi postižené obce 
přímo ve Zlínském kraji zastupitelstvo schválilo 
rovněž rozdělení jednoho milionu korun třem 
nejvíce postiženým krajům. Dar ve výši 500.000 
korun pro kraj Moravskoslezský a  dvakrát 
250.000 korun pro kraj Olomoucký a Jihočeský.

Vojtěch Cekota

Stržený most v Zašové-Veselé.  foto: ŘSZK

Vydatně zapršelo též u Kladné-Žilína.  foto: HZS ZK
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Zlínský kraj  – Schválení závěrečného účtu Zlín-
ského kraje za  rok 2008 bylo jedním z  nej-
významnějších bodů červnového zasedání 
Zastupitelstva Zlínského kraje. Hospodaření 
kraje v  loňském roce dopadlo výrazně lépe, 
než předpokládal původní rozpočet. Ten byl 
schválen jako schodkový s celkovým objemem 
příjmů 7,8 miliardy korun a výdaji 8,7 miliardy. 
Rozdíl v hodnotě zhruba 850 milionů měl být 
uhrazen čerpáním dlouhodobého bankovního 
úvěru, který má kraj smluvně zajištěn u Evrop-
ské investiční banky. Pozdější úpravy rozpočtu 
měly dopad do salda příjmů a výdajů, což sní-
žilo rozpočtový schodek na 605 milionů.
V červnu 2008 mohl být úvěr snížen o 240 mi-
lionů korun v  souvislosti se zapojením nevy-
čerpaných prostředků roku 2007 a v září pak 
o 310 milionů korun na základě hospodaření 
za první pololetí a vyhodnocení předpokláda-
ného plnění příjmů i výdajů ve druhém polole-
tí. Oproti očekávanému schodku 605 milionů 
vykázalo rozpočtové hospodaření Zlínského 
kraje k 31. prosinci 2008 schodek ve výši 235 
milionů. Vzhledem k tomu, že při přezkoumá-
ní hospodaření kraje ministerstvem financí 
nebyly zjištěny žádné nedostatky, zastupitelé 
účet schválili.
Diskusi mezi zastupiteli vyvolal další bod 
zasedání, ve  kterém se schvaloval projekt 
Krajského kulturního a  vzdělávacího centra. 
Předkladatelem tohoto návrhu byl statutární 
náměstek hejtmana Libor Lukáš. Podstatou 
projektu je revitalizace budov 14 a 15 baťov-
ského továrního areálu a  jejich využití pro tři 
krajské organizace: Krajskou galerii výtvar-
ného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy 

a  Krajskou knihovnu Františka Bartoše. Za-
stupitelé v  diskusi opakovaně prohlašovali, 
že projekt považují za prospěšný. Pohybnosti 
však u některých vyvolal finanční rámec pro-
jektu  – celkové  náklady se odhadují na 900 
milionů, přičemž se očekává, že 500 milionů 
by mohl kraj získat jako dotaci.
„Projekt je výborná věc. Něco takového 
ve Zlínském kraji potřebujeme. Ale kde chce-
me finanční zdroje získat? Neovlivní to jiné 
oblasti?“ poznamenala například zastupitelka 
Ludmila Štaudnerová (KSČM). Navrhovala, aby 
se hlasování o projektu odložilo, a aby si zastu-
pitelstvo na semináři nejdříve ujasnilo, kde se 
peníze získají. K opatrnosti vyzýval i zastupitel 
Pavel Horák (NSK+ZHN). Navrhl, aby zastupi-
telstvo vzalo projekt pouze na  vědomí a  aby 
se nehlasovalo o  jeho schválení. Protinávrhy 
ale při hlasování neprošly. Původní návrh na-
konec zastupitelé přijali 31 hlasy pro. Jedenáct 
zastupitelů se zdrželo hlasování. Na  návrh 
hejtmana bude k tomuto tématu v září pro za-
stupitele uspořádán seminář. 

Vojtěch Cekota

Zastupitelé schválili závěrečný účet

INFORMACE Z KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA

Zlínský kraj – Krajská hospodářská komora 
Zlínského kraje (KHK ZK) poskytuje širo-
kou nabídku služeb. V sídle KHK ZK ve Zlíně 
v budově Centroprojektu je Informační mís-
to pro podnikatele, které nabízí pomoc při 
řešení dotazů z oblasti podnikání a pomáhá 
s řešením spotřebitelských sporů. 
Již přes rok je občanům k dispozici Kontakt-
ní místo CzechPOINT, kde jsou na počkání 
vystavovány ověřené výpisy ze systému 
veřejné správy (výpis z rejstříku trestů, ob-
chodního rejstříku, katastru nemovitostí, 
živnostenského rejstříku a podobně). 
Na KHK ZK se nachází také pracoviště s ná-
zvem Regionální exportní místo CzechTra-
de, kde regionální manažer pomáhá 
podnikatelským subjektům se vstupem 
na zahraniční trhy. 
Novinkou, která čeká nejdříve podnikate-
le zapsané v  obchodním rejstříku a  poté 
také fyzické osoby, je zavedení datových 
schránek, kdy orgány veřejné moci budou 
komunikovat s  podnikateli v  elektronické 
podobě prostřednictvím datových zpráv. 
Na  stránkách KHK ZK (www.khkzlin.cz) lze 
najít k tomuto tématu doplňující informace. 
Pro zainteresované právnické osoby připra-
vuje KHK ZK ve spolupráci s Hospodářskou 
komorou ČR cyklus seminářů na  téma im-
plementace datových schránek. Projekt da-
tových schránek je spuštěn od července, ale 
prozatím se jedná o  zkušební provoz, kdy 
využívání těchto schránek není povinné. 
Zájemci o  informace mohou KHK ZK kon-
taktovat na čísle 576 011 362 nebo na emai-
lové adrese info@khk.zlin.cz.

Brusel – Jedinečné partnerství mezi Bruselským 
filmovým festivalem a zlínským Mezinárodním 
festivalem filmů pro děti a mládež se podaři-
lo u příležitosti ukončení předsednictví České 
republiky v  Radě Evropské unie zrealizovat 
pracovníkům Zastoupení Zlínského kraje 
v Bruselu. Zlínský festival se díky této iniciativě 
stal součástí bruselského festivalu a  zároveň 
poslední kulturní akcí oficiálního programu 
českého předsednictví, kdy v  rámci slavnost-
ního večera ve  Flagey Centru představil hra-
ný debut s názvem Proměny. Tento nový film 
česko-italské koprodukce měl na letošním 49. 
ročníku festivalu ve Zlíně premiéru.
Do  Bruselu se při této příležitosti vypravila 
delegace vedená Taťánou Nersesjan, členkou 
Rady Zlínského kraje, a dále s režisérem Tomá-
šem Řehořkem a  Petrou Hřebíčkovou, hlavní 
protagonistkou filmu. 
„Jednalo se o událost na nejvyšší společenské 

úrovni, které se zúčastnili velvyslanci, zástup-
ci Evropské komise, Evropského parlamentu 
a  Výboru regionů i  řada dalších významných 
hostů. Je potěšitelné, že celkem asi 140 hostů 
se zájmem zhlédlo film, na  němž se podíleli 
tvůrci z  našeho kraje. Zlínský filmový festival 
vzbudil v  Bruselu zájem a  někteří evropští 
představitelé přijali naše pozvání na  50. roč-
ník, který se bude konat příští rok. Můžeme být 
hrdi, že Zlínský kraj tímto opravdu vydařeným 
kulturním programem udělal důstojnou tečku 
za  českým předsednictvím v  Radě Evropské 
unie, “ uvedla radní Taťána Nersesjan. 
Po  promítání filmu diváci neformálně bese-
dovali s  režisérem Tomášem Řehořkem, který 
patří mezi nejmladší režiséry celovečerních 
filmů, a  s  hlavní protagonistkou Proměn Pe-
trou Hřebíčkovou, která získala cenu Thálie, 
a to za činoherní výkon v představení Maryša 
v Městském divadle Zlín. (hm)

VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA

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

 ▪ atestovaní lékaři v různých medicínských 
oborech – Vsetín 

 ▪ fyzioterapeut – Vsetín 
 ▪ lékař plastické chirurgie – Zlín 
 ▪ porodní asistentka na oddělení gyneko-
logie a porodnictví – Vsetín

 ▪ učitel/učitelka s aprobací elektrotech-
nika – slaboproud, silnoproud – Rožnov 
pod Radhoštěm

 ▪ učitel/učitelka informatiky – Rožnov pod 
Radhoštěm

 ▪ všeobecná zdravotní sestra – Zlín 
 ▪ zdravotní laborant – Vsetín 

Požadavky na tato i další aktuálně obsa-
zovaná pracovní místa jsou uvedeny na  
www.kr-zlinsky.cz/kariera. 

Kraj udělal důstojnou tečku za předsednictvím

Zasedání zastupitelstva kraje.  foto: Petr Zákutný



9Okno do kraje / srpen 2009

INFORMACE Z KRAJE

S dopravou v nejrůznějších podobách se setká-
váme všichni. Podívejme se na  ni ale z  trochu 
jiného pohledu, zabývejme se mimo jiné tím, co 
v kraji můžeme najít v dopravě zajímavého.
Železnice znamenala v  minulosti symbol po-
kroku. A  náš region patřil k  prvním na  území 
současné České republiky, kterého se tato no-
vinka dotkla. Vždyť první železniční trať na na-
šem území byla zprovozněna v roce 1839 (Wien 
– Břeclav – Brno) a v našem regionu máme že-
leznici již od roku 1841 (Břeclav – Přerov – Olo-
mouc). Je jistě zajímavostí, že do Prahy dorazila 
první trať až v roce 1845. 
Nejvýznamnější stanicí v  našem okolí tehdy 
byla Napajedla, což by dnes asi sotva kdo 
tipoval. Otrokovice získaly na významu tepr-
ve v  roce 1899, kdy byla otevřena železniční 
trať do Zlína a Vizovic. Někteří lidé se domní-
vají, že zásluhu na  její výstavbě měl Baťa, to 
však není pravda. Trať zpočátku provozovala 
společnost KFNB (Severní dráha císaře Ferdi-
nanda). Firma Baťa dráhu převzala až v  roce 
1931 a provozovala ji až do jejího zestátnění 
po 2. světové válce. Zlín tedy získal železniční 
spojení v roce 1899, ostatní významná města 
v kraji o něco dříve – Uherské Hradiště a Uher-
ský Brod 1883, Valašské Meziříčí 1884, Vsetín 
1885 a Kroměříž 1888.
S Baťovou érou souvisejí také plány na prodlou-
žení trati z  Vizovic do  Valašské Polanky. S  její 
výstavbou se započalo ve 30. letech, 2. světová 
válka ji však přerušila, po válce se sice nakrátko 
stavba znovu rozběhla, ale po  roce 1948 byla 
definitivně zastavena. A tak máme dodnes v te-
rénu k vidění některé zajímavé stavby, zejména 
vysoké násypy a  mosty, které připomínají za-
jímavou myšlenku tohoto spojení, která však 
nikdy nebyla dotažena do konce. Občas se ná-

vrhy na její dokončení stále objevují, ale v sou-
časnosti je nepokládám za příliš reálné. A tak je 
možno si tyto zajímavé objekty prohlédnout 
alespoň jako turistickou atrakci. Zlínský Klub 
českých turistů například zde každoročně pořá-
dá pochod Po stopách Baťovy dráhy.
Zatímco trať Přerov – Břeclav prošla v nedávné 
minulosti zásadní modernizací jako součást II. 
tranzitního koridoru, trať Otrokovice – Vizovice 
na  svoje „vylepšení“ stále čeká. V  současnosti 
však probíhají za podpory Zlínského kraje pro-
jekční práce na přípravě její modernizace, a tak 
věřme, že se i  zde zlepšení kultury cestování 
v blízké budoucnosti dočkáme.
Železniční tratě často lákají své obdivovatele 
i kvůli zajímavým stavbám, které si jejich reali-
zace v často obtížném terénu vynutila. Na úze-
mí kraje můžeme vzpomenout tři tunely (dva 
na trati Horní Lideč – Bylnice a jeden ve Střelné 
na trati Horní Lideč – Púchov v blízkosti hranice 
se Slovenskem) či krásný viadukt v Lužné u Vse-
tína na trati Hranice na Moravě – Střelná. 
V  silniční dopravě patřil Zlínský kraj dlouho 
mezi opomíjené. Kromě pozůstatků zamýšle-
ných staveb dálničního typu již za první republi-
ky, po níž nám tady zbyla torza mostních objek-
tů v Ludkovicích či Chřibech, náš kraj na kvalitní 
silniční spojení čekal dlouho. A  vlastně k  jeho 
úplnému napojení na dálniční síť dojde teprve 
letos po  dobudování úseku D1 Vrchoslavice – 
Kojetín. Kromě něho jsou rozestavěny i navazu-
jící úsek Kroměříž východ – Říkovice a rychlostní 
silnice R 55 Hulín – Skalka. Snad se brzy dočká-
me i  pokroku při stavbě R 49 Hulín – Fryšták 
a napojení Zlína na tuto rychlostní silnici.
Svůj půvab však mají především zapadlé okres-
ky, spojující odlehlé vesnice v  horských oblas-
tech kraje. Často nabízejí nádherné výhledy 

na přírodní scenérie, provoz je zde slabý, takže 
umožňují vychutnat si krásu lokality. Za  pro-
jížďku stojí třeba silnice II/481 Prostřední Beč-
va – Velké Karlovice přes sedlo Čarták či silnice 
v  oblasti Žítkové či Vyškovce na  Uherskobrod-
sku. Kuriozitou je pak silnice III/48717 spojující 
údolí Vranča s  rekreačním střediskem Kohútka 
na  území obce Nový Hrozenkov na Vsetínsku, 
která vznikla jako důsledek rozdělení Českoslo-
venska, neboť toto rekreační středisko nemělo 
z české strany přístup. Stavba to byla velmi ná-
ročná v  horském terénu, jehož konfigurace si 
vynutila velmi strmou silnici se sklonem až 17 % 
a řadu zajímavých terénních prací.
Vodní doprava je v  našem kraji zastoupena 
minimálně. A není divu, bylo tomu tak vždy. Je-
dinou trvale využívanou vodní cestou je Baťův 
kanál, provoz na  něm však má v  současnosti 
ryze turistický charakter. Vnitrozemský průplav 
Otrokovice – Rohatec vznikl v  letech 1936 až 
1938 s  cílem zlepšení hladiny spodních vod 
po  regulacích Moravy a  své sehrál i  starý sen 
o propojení Dunaje, Odry a Labe. Vodní cesta se 
po r. 1948 dále nerozšiřovala a plavba byla pro 
neekonomičnost ukončena v roce 1960. V sou-
časnosti je možno se po kanále plavit člunem, 
v některých úsecích je provozována i pravidelná 
lodní doprava. Jeho délka činí asi 60 kilometrů, 
šířka průměrně 12 metrů a hloubka 1,5 metru. 
Výškový rozdíl 18,6 metru je překonáván sou-
stavou 13 zdymadel. 
Zlínský kraj má význam i  v  letecké dopravě. 
Vždyť s  letadly z  Kunovic se můžeme setkat 
po  celém světě a  podobně i  otrokovický Mo-
ravan se zapsal do dějin letectví. V současnosti 
ale na našem území pravidelný provoz neexis-
tuje. V  minulosti byla pravidelná letecká do-
prava provozována z letiště Holešov, to je však 
již dlouho minulostí a  letiště bylo navíc zcela 
zrušeno a na jeho místě vyrůstá strategická prů-
myslová zóna. Jediným letištěm vhodným pro 
účely veřejné dopravy jsou tak Kunovice. Letiště 
je vybaveno betonovou vzletovou a  přistáva-
cí dráhou o  rozměrech 2.000 x 30 metrů, což 
umožňuje odbavování i  větších strojů. V  roce 
2004 zde krátkou dobu byly provozovány lety 
do  Prahy, tato aktivita měla však život jepičí 
a od té doby ke znovuobnovení nedošlo. Vzhle-
dem k tomu, že letiště je v soukromých rukou, 
zaměřil Zlínský kraj svoji pozornost na  letiště 
v Přerově – Bochoři, které je vybaveno betono-
vou vzletovou a přistávací dráhou o rozměrech 
2.476 x 60 metrů. V  současnosti se připravuje 
společně s  Olomouckým krajem jeho využití 
pro smíšený vojenský a civilní provoz. 
Jak vidíte, najdeme ve  Zlínském kraji i  v  ob-
lasti dopravy řadu zajímavostí, takže slogan 
„Zlínský kraj – kouzlo rozmanitosti“ určitě platí 
i v tomto směru.

František Brachtl 
odbor dopravy a silničního hospodářství KÚ ZK

Z plánů na spojení Zlína a Luhačovic komunikací dálničního typu zbyly mosty v Ludkovicích.  foto: Ivo Hercík

Doprava v kraji známá i neznámá
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ROZHOVOR

 ▪  vedoucí útvaru ošetřovatelské péče 
Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně

 ▪  narodila se 22. srpna 1949 ve Zlíně

 ▪  rozvedená, má dva syny

 ▪  maturovala na Střední zdravotnické ško-
le ve Zlíně v oboru porodní asistentka

 ▪  získala specializaci v oboru porodní 
asistence a péče o ženu

 ▪  získala specializaci v managementu 
a řízení

 ▪  absolvovala několik specializačních kur-
zů v oblasti managementu, marketingu 
a akreditace

 ▪  v letech 1994 – 1995 se zúčastnila mezi-
národního Kurzu zdravotnického mana-
gementu a absolvovala stáž v Německu

 ▪ vystudovala obor management a ošet-
řovatelství na Fakultě zdravotně sociální 
Ostravské univerzity

Marie Hejtmánková: Dobrých sester je vždy málo
Co vlastně patří k úkolům hlavní sestry?
V krajské nemocnici mám na starosti 974 pod-
řízených pracovníků. Hlavní sestra je vedoucí 
nelékařské části personálu nemocnice. Prvořa-
dým úkolem je sledovat poskytování kvalitní 
ošetřovatelské péče, plánování, organizování, 
komunikace a  jednání s  lidmi. Denně prová-
dím kontroly péče, řeším stížnosti, urovnávám 
mnohdy zbytečné konflikty, těším a  usmiřuji. 
K mým úkolům patří odhalovat nedostatky, ale 
i rezervy a efektivně je využít. Musím zjistit, kde 
jsou zaměstnanci přetíženi, a doplnit je. 

Jak dokážete mít přehled o  tak širokém 
spektru odlišných pracovišť?
Chodím do  jednotlivých provozů v  odpolední 
době, o sobotách a nedělích. Strávím na někte-
rých pracovištích řadu hodin, hovořím s  lidmi 
o  pracovních problémech i  mezilidských vzta-
zích. Myslím si, že je zapotřebí umět lidem na-
slouchat.

Jak hodnotíte chování pacientů k sestrám?
Ne všechno je i  z  naší strany v  pořádku. Prá-
ce sestry je namáhavá a  náročná, sestřičky se 
mnohdy nechovají, jak si pacient přeje. Někdy 
nemají čas na stesky pacientů, někdy se neumí 
vyjádřit, neumí správně komunikovat. Přibý-
vá zbytečných sporů. Pacienti se stále častěji 
kriticky vyjadřují k práci sester, jsou  náročněj-
ší. Možná by ale stálo za to, aby měly také více 
příležitostí i  sestry vyjadřovat se k chování pa-
cientů. Když má třeba sestra zvedat stokilového 
muže, který se dostal do nemocnice jen proto, 
že se zranil v opilosti, ještě ani nevystřízlivěl a je 
na  personál hrubý, těžko se můžete usmívat. 
A  těch, kteří přicházejí do  nemocnice pod vli-
vem alkoholu a jsou agresivní, je stále víc.

Máte v nemocnici dostatek sester?
Dobrých sester je vždy málo. V současné době 
nám chybí asi osmdesát pracovníků. Máme 
nedostatek radiologických asistentů, zdravot-

ních laborantů a všeobecných sester. Sháníme 
je prostřednictvím pracovních agentur v Česku 
i  na  Slovensku. Přijímáme čerstvé maturanty 
z oboru zdravotnický asistent a absolventy zdra-
votnických oborů Fakulty humanitních studií 
UTB. Obávám se však, že při nástupu populačně 
slabších ročníků a stávajícím systému vzdělává-
ní nás může postihnout ještě větší nedostatek. 

Stát dnes nutí sestry, aby absolvovaly vyso-
kou školu. Co si o tom myslíte?
Aby mohla sestra pracovat bez odborného do-
hledu, musí splňovat kvalifikační požadavky. 
Tedy absolvovat vysokou školu zdravotnického 
zaměření a  získat registraci. Současný systém 
vzdělávání sester mi připadá složitý. Zabere pří-
liš mnoho let. Šlo by jej zjednodušit. Dala bych 
přednost tomu, kdyby mohla sestra dříve na-
stoupit do praxe a vzdělávat se při zaměstnání. 
Také registrace je složitá a pro sestry poměrně 
náročná záležitost. Vojtěch Cekota

Bc. Marie Hejtmánková

Vedoucí útvaru ošetřovatelské péče KNTB má na starosti 974 pracovníků.  foto: Ivo Hercík

INZERCE
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KULTURA

KULTURNÍ STŘÍPKY

Zlínské divadlo vystupuje 
v lázních i na hradě
Zlín – Ani v době divadelních 
prázdnin herci Městského 
divadla Zlín jenom neodpo-
čívají. V srpnu pojedou před-
vést své umění hned dvakrát  
za  hranice krajského města. 

Zlínský umělecký soubor vystoupí v  Lázeňském divadle 
v Luhačovicích s inscenací Madam Piaf, a to ve středu 19. 
srpna v 19:30 v rámci 11. ročníku přehlídky komorní di-
vadelní tvorby Divadelní Luhačovice. Za malými diváky si 
přijede na  hrad Brumov zaskotačit Žofka Orangutanová 
se svými zvířecími kamarády Karolínou Myšovou, Květo-
slavem Slonem, Bořivojem Pandou, Emilem Tučňákem 
a Standou Klokanem. V neděli 30. srpna v 15:00 přiveze 
Městské divadlo Zlín na brumovský hrad pohádku Opice 
Žofka v režii Doda Gombára.

Letní škola barokní hudby
Kelč – Na  hudbu anglického baroka bude zaměřena 
letošní Letní škola barokní hudby v  Kelči. Uskuteční se 
ve  dnech 7. – 16. srpna. Podobně jako loni se kromě 
výuky v kelečské škole a zámku bude konat celá řada lá-
kavých koncertů.Tradiční exhibice mezinárodního týmu 
lektorů je na  programu v  neděli 9. srpna v  kostele sv. 
Petra a  Pavla v  Kelči. Studentský koncert spojený s  ba-
rokními tanci a  lahodnými víny ze Znojma se uskuteční 
na nádvoří zámku v úterý 11. a ve středu 12. srpna. Hlav-
ním cílem školy je v  závěru uvést velké dílo kantátové, 
mešní či oratorní literatury. Letos to bude Óda na sv. Ce-
cílii Henryho Purcella.

Ve Velkých Karlovicích se sejdou řezbáři
Velké Karlovice – Tradiční Setkání řezbářů u  Karlovské-
ho muzea vstupuje letos už do  svého jubilejního XV. 
ročníku. Přijede 25 řezbářů z okolí a ze Slovenska. „Jsou 
to členové výtvarného sdružení Urgatina a jejich hosté,“ 
sdělila Jarmila Adamcová z  karlovického informačního 
centra. Od  čtvrtka 6. do  neděle 9. srpna budou řezbáři 
předvádět své umění - od prvního zaříznutí do klátu až 
po  konečné dílo. Z  doprovodného kulturního programu 
stojí za pozornost koncert sourozenců Ulrychových v pá-
tek 7. srpna v 19:00 a otevření výstavy řezbářů Otakara 
Jakubčíka, Zdeňka Matyáše a Julia Smočka ve čtvrtek 6. 
srpna v 15:00. 

Studenti přijedou na Akademii Václava Hudečka
Luhačovice – XIII. ročník Akademie Václava Hudečka a II. 
ročník festivalu Svátky hudby v Luhačovicích se uskuteční 
v největších moravských lázních od 3. do 15. srpna pod 
záštitou hejtmana Zlínského kraje. Akademie se zúčastní 
19 studentů ve věku 12 – 23 let, deset chlapců a devět 
dívek. K novinkám ročníku patří spolupráce s Filharmonií 
Bohuslava Martinů, která bude na zahajovacím koncertě 
doprovázet loňské vítěze Marii Mátlovou a Jakuba Junka, 
kteří vystoupí spolu s Václavem Hudečkem. Další novin-
kou bude koncert v  kostele Svaté Rodiny, kde se opět 
představí bývalí vítězové - sourozenci Matějákovi a Josef 
Špaček. Tento a  jeden z  absolventských koncertů bude 
dokumentovat TV NOE.

Slovácké muzeum v prestižní TOP 15
Uherské Hradiště – Národní informační a  poradenské 
středisko pro kulturu vydalo žebříček návštěvnosti muzeí 
a  památníků za  minulý rok. Slovácké muzeum v  Uher-
ském Hradišti se přitom umístilo v prestižní TOP patnáct-
ce – získalo celkově sedmé místo. Před Slováckým muze-
em skončila jen největší muzea jako například Židovské 
muzeum v Praze, Národní muzeum v Praze nebo známý 
Památník Terezín.

Zlínský kraj – Kdysi oblíbené letní promítání 
filmů pod širým nebem se už v posledních 
letech provozovatelům příliš nevyplácí a na-
bídka letních kin je ve Zlínském kraji velmi 
zúžená. 
Tradice letních kin ve velkých městech Zlín-
ského kraje přetrvává již jen v Uherském Hra-
dišti. Někde přírodní kinosály ožívají jen při 
příležitosti nejrůznějších festivalů.
V Kroměříži bylo letní kino dávno zrušeno. 
Před dvaceti lety bylo promítání pod širým 
nebem ukončeno kvůli stavbě obchvatu i ve 
Vsetíně. „Pak letní promítání chvíli fungovalo 
na Ohradě na stadionu, kvůli nízkému zájmu 
bylo ale zrušeno,“ uvedla mluvčí vsetínské 
radnice Eva Stejskalová. Podobný osud mělo 
i letní kino ve Valašském Meziříčí.

Z velkých měst si tradici letního promítání 
ponechalo jen Uherské Hradiště. Letní pro-
mítání provozuje v tomto městě příspěvko-
vá organizace zřizovaná radnicí. Návštěvníci 
mohou využít dvě projekční místa, a to ve 
Smetanových sadech a Kolejním nádvoří. To 
je však od roku 2007 v provozu pouze při fes-
tivalu Letní filmová škola. Smetanovy sady v 
Uherském Hradišti ožívají projekcí pravidel-
ně třetím rokem.
V krajském městě Zlín si lidé letních kin užijí 
jednou za rok při Mezinárodním filmovém 
festivalu pro děti a mládež. Podle vedoucí 
produkce festivalu Ireny Skaunicové byl le-
tos o tento druh zábavy velký zájem. Projekci 
pod širým nebem navštívil odhadem dvojná-
sobný počet diváků než před rokem. (vc)

O letní kina není velký zájem

Uherské Hradiště – Výjimečný a  nově orga-
nizovaný bude letošní jubilejní 10. ročník 
Mezinárodního sympozia lité medaile, pla-
kety a drobné plastiky v Uherském Hradišti. 
Odehrává se v sochařských ateliérech Střed-
ní uměleckoprůmyslové školy v  Uherském 
Hradišti, letos v  období od  17. července 
do 15. srpna. Sympozium tentokrát probíhá 

ve  dvou turnusech, protože se ho zúčastní 
téměř dvě desítky umělců. Na desátý ročník 
byli pozváni sochaři a  medailéři, kteří sym-
pozium absolvovali v minulých letech a pa-
třili k  významným oporám a  osobnostem 
jednotlivých ročníků. 
Hradišťské sympozium se stalo pojmem 
a událostí, která je v odborném světě sledo-
vaná a která si udržuje tradičně vysokou úro-
veň. Umělci, kteří se zde pravidelně od roku 
1988 setkávají, využívají při své práci prasta-
ré litecké techniky – lití bronzu „na ztracený 
vosk“. 
Na  výstavě výsledků sympozia, která se 
uskuteční v Galerii Slováckého muzea od 15. 
srpna do 13 září, se rovněž představí sympo-
zijní sbírka, která obsahuje více než sto pade-
sát artefaktů. Zahrnuje individuální poselství 
o době, o světě, o vztazích mezi lidmi, o mi-
nulosti.  Milada Frolcová

Medailéři se scházejí v Uherském Hradišti

Lití bronzu do připravených forem.  foto: M. Frolcová

Kroměříž – Ojedinělou výstavu historických 
map Moravy z 16. až 18. století mohou 
zhlédnout až do 26. srpna návštěvníci Muzea 
Kroměřížska v Kroměříži. Expozice nazvaná 
Moravia - Srdcová pětka zahrnuje tři desítky 
exponátů ze soukromé sbírky a zemský glo-
bus Vincenza Coronelliho ze staré knihovny 
Arcibiskupského zámku v Kroměříži.
Výstava se zvláště věnuje třem osobnostem, 
z jejichž děl vycházeli další tvůrci map Mora-
vy. Jde o autora první samostatné mapy Mo-
ravy Pavla Fabriciuse, Jana Amose Komen-
ského, tvůrce proslulé a asi nejvýznamnější 
mapy Moravy, a Johanna Christopha Mülle-
ra, jehož mapa je velmi podrobná a ve své 
době byla zřejmě nejpoužívanější. 

K vidění je také neobyčejná mapa s nepříliš 
šťastným osudem Gerharda de Jode, pochá-
zející z jeho altasu Speculum Orbis Terrarum. 
Na výstavě návštěvníci uvidí i vzácnou mapu 
Moravy z roku 1625 od Kaeria, jež byla vydá-
na jen v příloze Jansoniova atlasu. Za zmín-
ku stojí rovněž čtyři mapy církevních okrsků 
Olomoucka z roku 1762 s nádhernou koloro-
vanou kartuší, vydané dědici Homannovými.
Název výstavy kurátoři odvodili z jednoho 
exempláře. Je to hrací karta z balíčku karet, 
který pochází z roku 1678. Na lícové straně 
jsou karty opatřeny mapami evropských 
správních celků. Karty nesou na lícové straně 
vyobrazení map evropských monarchií. Mo-
rava má hodnotu srdcové pětky. (vc)

Kroměřížské muzeum představuje staré mapy
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TIP NA VÝLET – POUTNÍ MÍSTA

K  Rajnochovicím se vztahuje 
pověst, která vypráví, že u  dře-
věného kostela stávajícího v blíz-
kosti nynějšího kostela žil člen 
zrušeného řádu templářů jako 
poustevník. Poutní místo má 
starobylou tradici svatoanenské 
úcty. Současný chrám byl vysta-
věn v  první polovině 18. století. 

Pro svou majestátnost je nazýván valašskou 
katedrálou. Přímo Rajnochovicemi prochází 
červená turistická trasa mezi Zlínem a Valaš-
ským Meziříčím. Hustá síť turistických i  cyk-
loturistických tras v  Hostýnských vrších ale 
zaručuje dobrou dostupnost z  celého okolí. 
Nedaleko Rajnochovic jsou zříceniny hradů 
Zubříč a Šaumburk. Rajnochovice jsou vyhle-
dávané letovisko, na katastru obce se nachází 
přibližně 550 chat a rekreačních středisek. 

 ▪ Co je k vidění:
barokní chrám titulu 
Panny Marie a sv. Anny,
studánka, 
barokní fara

 ▪ Kontakt:
fara Rajnochovice, tel. 
573 391 156

RAJNOCHOVICE

První písemné zprávy o  hoře sv. 
Klimenta v  Chřibech pocháze-
jí ze 14. století. Podle svědectví 
historických pramenů byla tato 
lokalita dána králem Rastislavem 
svatému Konstantinu, Metodějovi 
a  jejich žákům k  rozjímavému ži-
votu. Z hory se tak stalo středisko 
osvěty a výchovy. Na vrcholu jsou 

k  vidění základy středověkého kostela, který 
z původní kaple z 9. století dostavěli brněnští 
augustiniáni. Ten existoval až do  roku 1421, 
kdy vše vyplenili husité ze Strážnice. Na hoře 
je také dřevěná kaple, ta současná pochází 
z 60. let minulého století. V okolí hory sv. Kli-
menta je nejenom krásná příroda Chřibů, ale 
také několik dalších památek. Jde především 
o hrad Cimburk, o který již delší dobu pečuje 
nezisková organizace Polypeje. 

 ▪ Co je k vidění: 
základy středověkého 
kostela, 
dřevěná kaplička, 
zvonice svatého 
Gorazda, 
valová opevnění

 ▪ Kontakt:
farnost Osvětimany, 
tel. 572 594 117

OSVĚTIMANY

K  Radhošti se váže pověst souvi-
sející s  christianizací Moravy. So-
luňští bratři Cyril a  Metoděj zde 
údajně zrušili pohanské uctívání 
boha Radegasta. V  roce 1735 byl 
na  Radhošti postaven dřevěný 
kříž, ke kterému se konaly čtyřikrát 
do  roka poutě. Později byl nahra-
zen křížem kamenným. Na  konci 

19. století zde byla postavena dřevěná kaple. 
Frenštátský rodák, americký sochař Albín Po-
lášek, pak zhotovil v roce 1930 monumentální 
sousoší sv. Cyrila a Metoděje, umístěné za kap-
lí, a sochu Radegasta. Přestože Radhošť a jeho 
okolí je svou polohou v  Beskydech předurče-
no pro zimní turistiku, na své si přijdou i  letní 
návštěvníci. Z  Rožnova je Radhošť přístupný 
po značených trasách jak pro turisty, tak i cyk-
loturisty. Ještě blíže je to na vrchol z Trojanovic.

 ▪ Co je k vidění:
dřevěná kaple z konce 
19. století, 
sousoší svatých Cyrila 
a Metoděje, 
kamenný kříž

 ▪ Kontakt:
farnost Frenštát p. R., 
tel. 556 835 788

RADHOŠŤ

O  neobyčejnosti lokality Provo-
dov-Maleniska se začalo hovořit 
na počátku 18. století. Anna Vlaš-
tovicová, manželka tamního mly-
náře, která trpěla oční chorobou, 
se údajně uzdravila díky omývání 
vodou ze studánky tam vyvěrající. 
Když podobný zázrak prožil i ma-
jitel panství hrabě Serenyi, dal 

nad pramenem vystavět kapličku. V roce 1750 
byla kaplička přestavěna na malý poutní kos-
tel. Lokalita Provodov-Maleniska jsou atraktiv-
ním cílem pro výlet nejenom kvůli své poutní 
tradici, malým zázrakem je i  její okolí. Přímo 
kolem  kostelíku prochází žlutá turistická trasa 
spojující Zlín a Luhačovice. Z Provodova smě-
rem na  Luhačovice je trasa vedená křížovou 
cestou. Nedaleko poutního místa jsou také 
zbytky hradu Starý Světlov.

 ▪ Co je k vidění:
poutní kostel Panny 
Marie Sněžné 
v barokním slohu, 
kaplička nad 
pramenem, křížová 
cesta

 ▪ Kontakt:
farnost Provodov, tel. 
577 901 990

PROVODOV

INZERCE

REZIDENCE PŘÍLUKY

Vítěz soutěže 
„Stavba roku 2008“ Zlínského kraje v kategorii „Domy pro bydlení“

TOPS, s.r.o. ZLÍN
Fügnerovo nábřeží 2506
Tel. +420 577 211 103
www.tops-zlin.cz
e-mail: tops@tops-zlin.cz

foto: www.ado.cz

foto: www.ado.cz
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SPORT

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

Nábor do dívčí kopané
Holešov – Dívčí fotbalový klub Holešov hledá děvčata 
ve  věku od  sedmi let do  týmu žákyň a  žen. Tým trénu-
je v  Holešově na  stadionu Míru od  12. srpna ve  středu 
a v pátek od 16:30. Možnost vidět tento sport nabízí 1. 
ročník mezinárodního turnaje v  kopané žen, který se 
koná 8. srpna 2009 na  stadionu U  Střelnice v  Holešově. 
Turnaje se zúčastní celky SC Lilienfeld (Rakousko), Union 
Nové Zámky, TJ Termál Diakovce a DFK Holešov.

Šermíři ASPV SK Zlín opět úspěšní
Zlín – Na konci června se v Karlových Varech uskutečnilo 
kvalitně obsazené finále Mistrovství České republiky ve-
teránů v šermu kordem. Podniku se zúčastnili i zástupci 
oddílu šermu ASPV SK Zlín. V  kategorii 50 až 59 let ob-
sadil Martin Vrla šesté místo a  v  kategorii 60 a  více let 
skončil Radim Vajda na třetí příčce, Ilja Opavský obsadil 
v téže kategorii čtvrté místo.

Mladí hokejbalisté hledají posily
Zlín – Tým TJ Geniczech Malenovice pořádá nábor do ho-
kejbalového týmu mladších a starších žáků (ročníky naro-
zení 1995 až 1999). Nábor se koná 21. srpna na hokejba-
lovém hřišti v Malenovicích od 16:00 do 17:30. 

Ďáblové ztratili finále
Zlín – In-line hokejisté Prozax Devils Zlín prohráli ve finá-
le letošního ročníku extraligy s  Berounem. První utkání 
doma ztratili v  poměru 3:4 a  odvetu prohráli 5:6. I  tak 
zůstávají nejúspěšnějším účastníkem nejvyšší soutěže, 
když ve 14 odehraných ročnících dokázali pětkrát vyhrát. 

Otrokovičtí veslaři byli na mistrovství úspěšní
Otrokovice – Otrokovičtí veslaři si skvěle vedli na nedáv-
ném republikovém šampionátu. Dvě zlaté medaile vybo-
joval Vlastimil Čabla, který společně s Bejblíkem z Dukly 
Praha vyhrál dvojskif a dvojku bez kormidelníka mužů 
lehké váhy. Stříbrné medaile v kategorii do 23 let pak 
vybojovala párová čtyřka mužů (Petr Čabla, Milan Vikto-
ra, Jakub Atarsia a Jiří Čabla) – zároveň si tím vybojovala 
nominaci na mistrovství světa veslařů do 23 let.

Hruška vytvořil traťový rekord
Holešov – Vítězem 16. ročníku Bikemaratonu Drásal se 
stal bývalý vynikající silniční cyklista Jan Hruška. Stodva-
cetikilometrovou trať ujel v čase 4:51:40, což je nejlepší 
výkon v historii nejtěžšího závodu této kategorie v České 
republice. 

Kopnou ovládl Tarabus
Slušovice – Jaromír Tarabus se spolujezdcem Igorem Nor-
kem se stali vítězi Impromat Rallysprint Kopná. Vítězná 
posádka se představila ve voze Fiat Grande Punto S2000. 
Čtvrté místo vybojovala další posádka z regionu Valoušek 
– Hrůza ve voze Mitsubishi Lancer EVO IX. Smolně skončil 
závod pro hlavního favorita Krestu, který dvě rychlostní 
zkoušky před koncem musel odstoupit. 

Balaštík zůstává ve Zlíně
Zlín – Hokejista Jaroslav Balaštík se stal poslední posilou 
hokejistů PSG Zlín. Trojnásobný nejlepší střelec extraligy 
a kapitán Beranů v poslední sezoně sice avizoval odchod 
do zahraničí, nakonec ale ve Zlíně uzavřel roční smlouvu. 
„Měl jsem nabídky z Ruska a Švýcarska, ale po finanční 
stránce nebyly podle mých představ,“ svěřil se útočník. 

Zlínský kraj – Zlínský kraj patří ve  srovnání 
s ostatními regiony České republiky mezi ob-
lasti s nejhustější sítí cyklostezek. Disponuje 
celkem 1.787 kilometry těchto tras a stále se 
staví další úseky. 
Rozvoji cykloturistiky nahrává charakter kra-
jiny kraje. Nabízí řadu mírných pohoří i ma-
lebné úseky, například podél řek. „Pracovně 
říkáme, že Zlínský kraj je rájem turistů a cyk-
loturistů. Máme v  tomto směru opravdu co 
nabídnout,” ujistila Dana Daňová, ředitelka 
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. 
Prudkému rozvoji cykloturistiky se přizpůso-
bil i Klub českých turistů, který se každoroč-
ně podílí na  obnově značení. Organizátoři 
výletů se také snaží vymýšlet trasy pro pěší 
i  jezdce na  kolech. „A  jde to zkombinovat. 

Jen cyklotras je potřeba ještě mnohem více,” 
myslí si Libuše Valentová, předsedkyně ob-
lastního výboru Klubu českých turistů Valaš-
sko Chřiby. 
Stavět cyklostezky se daří i  díky evropským 
dotacím. Například v  loňském roce bylo 
podpořeno ve Zlínském a Olomouckém kraji 
prostřednictvím Regionálního operačního 
programu Střední Morava 32 projektů za cel-
kem 508 milionů korun. 
Specialitou Zlínského kraje jsou vinařské 
cyklostezky, které vedou atraktivními lokali-
tami Slovácka. „V rámci České republiky jich 
máme ve  Zlínském kraji nejvíce. Z  hlediska 
marketingu jde o  správnou cestu. Vinařské 
cyklostezky jsou oblíbené i třeba v Rakousku 
nebo Itálii,“ poznamenala Daňová.  (zd)

Kraj nabízí atraktivní podmínky pro cyklisty

Otrokovice – Nový stadion v  Otrokovicích 
bude od  10. do  16. srpna hostit 9. ročník 
Mistrovství Evropy ve střelbě z polních kuší, 
soutěžit se bude ve všech kategoriích. V širší 
nominaci české reprezentace jsou také zá-
stupci Jiskry Otrokovice. Osobní záštitu nad 
akcí poskytli hejtman Stanislav Mišák a otro-
kovická starostka Radoslava Matuszková.
Šampionát měli původně pořádat Portu-
galci, ti ale nedokázali splnit náročné poža-
davky Mezinárodní unie střelců z  kuší. Poté 
se pořadatelské role mohli ujmout Rusové. 
„Jenže ti po  několika týdnech váhání ozná-
mili, že mistrovství neuspořádají. V České re-

publice se už pořádaly dva šampionáty, a tak 
nám byl přidělen i  třetí. Je vyznamenáním 
pro Otrokovice, že se odehraje právě zde,“ 
prohlásil předseda organizačního výboru 
Zdeněk Janda.
Kvůli časové a rozpočtové tísni se mistrovství 
Evropy odehraje v  omezeném rozsahu, šet-
řit se bude hlavně na doprovodných akcích. 
„Dotace se tak narychlo získávají obtížně. 
Když jsme pořádali před pár lety evropský 
šampionát, chystali jsme ho tři čtvrtě roku. 
Teď máme jen dva měsíce,“ upozornil Janda.
Česká republika už oznámila předběžnou 
nominaci, ve  které jsou také Jan Kopřiva 
starší, Ladislav Žatecký, Aja Kaszonyiová, Zu-
zana Žatecká, Kateřina Štětkářová a  David 
Pištěcký z  otrokovické Jiskry. Největší šanci 
na  úspěch bude mít podle Jandy Bohumil 
Korbař z  Olomouckého kraje. „Určitě může 
získat medaili,“ myslí si organizátor.
Závodníci během jednoho dne vystřílí 90 
šípů na různé vzdálenosti, výsledky se v prů-
běhu sčítají. Váha sportovního nástroje se 
pohybuje od pěti do devíti kilogramů, napí-
nací síla luku dosahuje až 43 kilogramů. Kaž-
dý závodník má kuši stavěnou na míru.  (zd)

Evropský šampionát střelců z polní kuše

Uherské Hradiště, Zlín – Hned několik posil se 
zvučnými jmény získali fotbalisté 1. FC Slo-
vácko během přípravy na  první ligu. Nová-
ček soutěže podepsal smlouvy například se 
žižkovským útočníkem Petrem Švancarou, 
obráncem Alešem Urbánkem z Artmedie Bra-
tislava a záložníky Vítem Valentou z nizozem-
ského Volendamu a  Tomášem Abrahámem, 
který dlouhé roky působil v Turecku. 
„Můžeme být štikou ligy, která potrápí favo-

rity i nefavority. Osobně chci hrát pro diváky, 
ale hlavně pro mužstvo,“ uvedl Švancara.
Bez hlavního sponzora Tescomy i  několika 
opor se připravovali na druholigovou sezonu 
fotbalisté Zlína. Po sestupu tým opustili napří-
klad záložník Richard Dostálek, který se vrátil 
z  hostování do  Líšně, nebo obránce Ondřej 
Čelůstka, jenž podepsal smlouvu se Slavií. 
Jeho prodej přitom zlínskému klubu výrazně 
pomohl při stabilizaci finanční situace.  (zd)

Slovácko nakupovalo, Zlín hráče pouštěl

Střelba z kuše má v Otrokovicích tradici.  foto: archiv
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POZVÁNKA NA AKCE

Kroměřížsko

 ▪ Kostelany 1. 8.
Noční koňská show na Ranči 
Kostelany
Špičková vystoupení jezdců 
i kaskadérů naší republiky i za-
hraničí. Největší show pod širým 
nebem.
www.vychodni-morava.cz

 ▪ Věžky 1. 8. – 9. 8.
Floria Léto 2009
Prodejní výstava pro zahrádkáře, 
zahradníky, zemědělce, chalupá-
ře a chovatele.
www.vezky.cz

 ▪ Holešov 2. 8. – 8. 8.
Týden židovské kultury
Přednášky, koncerty, výstavy – 
Šachova synagoga, kino Svět, 
město, zámek, galerie. Pořádá o. 
s. Judaica Holešov ve spolupráci 
s městem a MKS Holešov, tel.: 
573 396 046, 573 395 344.
www.olam.cz, www.holesov.cz

 ▪ Roštín 7. 8. – 9. 8.
Slavnosti piva
XIV. ročník akce v rekreačním 
areálu Kamínka.
www.kaminka.cz

 ▪ Jankovice 8. 8.
Western Rodeo Show Jankovice
V areálu Hard Land Ranch 
Jankovice, pořádá Westernový 
klub Jankovice, tel.: 573 395 776.
www.vychodni-morava.cz

Uherskohradišťsko

 ▪ Modrá 8. 8. – 9. 8.
Veligrad 2009
4. ročník historického festivalu 
v archeoskanzenu spojené-
ho s velkomoravskou bitvou. 

Připraven je bohatý doprovodný 
program s ukázkami řemesel a 
lukostřeleckým turnajem.
 www.velkomoravane.cz

 ▪ Uherský Ostroh 8. 8.
Ohlédnutí za Slováckým
koštéřem
Vzpomínka na soutěž lidových 
zpěváků, posezení u cimbálu. 
Zámecké nádvoří od 19:00.
www.uhostroh.cz

 ▪ Dolní Němčí 22. 8.
Dožínkový jarmark
Folklórní oslava dobré sklizně 
a úrody. Uskuteční se od 15:00 
na fotbalovém stadionu.
www.vychodni-morava.cz

Vsetínsko

 ▪ Rožnov pod Radhoštěm 1. 8.
Den řemesel a setkání kovářů
19. ročník setkání mistrů starých 
řemesel: tesaři, kováři, kameníci, 
bednáři, koláři a další řemeslníci.
www.vmp.cz

 ▪ Bystřička 7. 8. – 8. 8. 
Starý dobrý western
11. ročník country festivalu.
www.starydobrywestern.cz 

 ▪ Rožnov p. R. 7. 8. – 9. 8. 
Jánošíkův dukát
11. ročník mezinárodního festi-
valu slovenského folkloru v ČR.
9. ročník Mistrovství Valašského 
království ve stloukání másla.
www.vmp.cz

 ▪ Liptál 26. 8. – 31. 8.
Liptálské slavnosti
40. Mezinárodní folklorní festival  
Mezinárodní dětské folklórní dny
wwwliptal.cz

Zlínsko

 ▪ Luhačovice 3. 8. – 15. 8.
Akademie Václava Hudečka
13. ročník akce pro mladé 
talentované houslisty, kteří zde 
získávají možnost zdokonalit se 
ve hře a veřejně vystoupit.
www.vychodni-morava.cz

 ▪ Malenovice 15. 8.
Noční prohlídka hradu
V průběhu prohlídky vystoupí 
skupina historického šermu Re-
vertar, začátek akce ve 21:00.
http://hradmalenovice.sweb.cz

 ▪ Luhačovice 16. 8. – 22. 8.
Divadelní Luhačovice
11. ročník přehlídky komorní 
divadelní tvorby.
www.vychodni-morava.cz

 ▪ Fryšták 28. 8. – 29. 8.
Fryštácký Malý svět
Přehlídka hudebních a divadel-
ních souborů zaměřených spíše 
na okrajové žánry.
http://malysvet.sweb.cz

 ▪ Vizovice 28. 8. – 30. 8.
Vizovické trnkobraní
Tradiční festival v areálu likérky 
ve Vizovicích. Vyvrcholením 
programu je soutěž v pojídání 
švestkových knedlíků.
www.trnkobrani.cz

 ▪ Zlín 28. – 29. 8.
Zlínské besedování
Mezinárodní festival hudby a 
tance, bluesové a jazzové kapely 
a romské soubory.
www.vychodni-morava.cz

 ▪ Lukov 30. 8.
Den prezentace hradu Lukova
Začátek akce je v 10:00.
www.hradlukov.cz

Baťův mrakodrap

 ▪ Právní postavení Romů 
v zemích EU
3. 8.  – 21. 8.   3. etáž (do 17:00)
Výstava pořádaná Sdružením 
dětí a mládeže Romů ČR přiblíží 
právní postavení Romů v jed-
notlivých členských státech EU.

 ▪ Kroměřížský zámek 
a zahrady ve fotografiích
24. 8. – 13. 9.   2. etáž (do 22:00)
Výstava fotografií Pavla Barana 
zachycující kouzlo kroměříž-
ského zámku a jeho zahrad.

 ▪ Salesiánský kostel Panny 
Marie Pomocnice křesťanů 
ve Zlíně-Jižních svazích
24. 8. – 13. 9.    3. etáž (do 17:00)
Fotograf Pavel Kosek představí 
snímky salesiánského kostela na 
zlínských Jižních svazích, včetně 
jeho interiérů.

 ▪ Expozice 21 
Stálá výstava   2. etáž (do 22:00)
Prezentace o historii Baťova 
mrakodrapu.

 ▪ Expozice v 8. etáži
Stálá výstava  8. etáž (do 17:00)
Výstava v bývalé ředitelské etáži 
baťovského koncernu o vedou-
cích pracovnících firmy ve 30. a 
40. letech 20. století. Informuje 
také o satelitních městech ba-
ťovského impéria.

Uvedený program je volně pří-
stupný.

Návštěvníci budovy mohou 
využít denně služeb kavárny 
na terase (10:00 – 22:00) a re-
staurace ve 3. etáži (pondělí 
až pátek 11:00–13:30, poté in-
dividuálně po dohodě, sobota 
až neděle individuálně).

INZERCE

Přehled akcí je platný k 14. červenci 2009, případné změny po tomto termínu jsou vyhrazeny. V minulém čísle byla chybně uvedena informace o termínu ko-
nání Gulášfestu.  Akce se uskutečnila ve dnech 16. až 18. července, nikoliv termínu od 9. do 11. července. Za chybu se čtenářům i pořadatelům omlouváme.



Využijte státní dotaci
50%

VÝŠE DOTACE PRO RODINNÉ DOMY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY
Výše dotace 50% investičních nákladů, 

maximálně však 55 000 Kč.

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY 
A PŘITÁPĚNÍ

Výše dotace 50% investičních nákladů,
maximálně však 80 000 Kč. 

www.solarpower.cz
p.curda@solarpower.cz

tel. 602 599 699

0 

OHŘEV VO
ĚNÍ

vestičních nákladů,
však 80 000 Kč. 

ww.solarpower.cz
curda@solarpower.cz

tel. 602 599 699
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Kompozitní  Výchozí rastr



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

elektronickou podobu magazínu naleznete na www.oknodokraje.cz
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KROMĚŘÍŽ
Oskol 26

tel.: 573 332 799
kromeriz@vekra.cz  

UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ

Jiřího z Poděbrad 
(směr nemocnice) 
tel.: 572 550 322
hradiste@vekra.cz  

ZLÍN
Tř. 2. května 3070

Padělky I.
tel.: 577 011 910

zlin@vekra.cz  

Parapety a žaluzie zdarma!

Splňujeme podmínky pro čerpání ZELENÁ ÚSPORÁM.

Prázdninová sleva minimálně 40% 

do 31. 8. 2009

Vrcholně kvalitní práce

dotace pro rodinné domy

Zelená úsporám

Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919    www.valentik.cz


