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Léto na sídlišti 
Obyvatelům zlínských Jižních Svahů  

 slouží nové koupaliště.

Foto: Ivo Hercik



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinka roku  
solární kolektor  

 

Solární systémy na 
ohřev teplé vody jen za: 

65 900 Kč  

cena včetně DPH a montáže!  

 

více informací na:  

více informací na: www.solarpower.cz  

SOLAR POWER CZ, s.r.o. , Biskupský Dvůr 2095/8, 110 00 Praha 

KONTAKTY 

 

Solární systém obsahuje: 
Solární kolektor SKR500  

 Uchycení kolektoru na šikmou střechu SSP/DBP 
 Solární zásobník ELB160R1E 
 Čerpadlovou jednotku RLGP2270 

Řídící systém SKSC1 
 Expanzomat AG18S 
 Nemrznoucí kapalinu 
 2 x 10 m potrubí s izolací, příslušenství  

Cena sestavy:    49 900 Kč 
Montáž solárního okruhu:   10 010 Kč* 
Cena celkem bez DPH:    59 910 Kč 
Cena celkem včetně DPH:   65 900 Kč**  
* Cena obsahuje montáž kolektoru na šikmou střechu, propojení kolektoru a zásobníku, 
napuštění a oživení solárního okruhu, dopravu do 25 km. Cena neobsahuje potrubí  
nad 2x10 m, připojení teplé a  studené vody k zásobníku. 

 
** DPH ve výš i 10% jen  
na bytovou výstavbu dle 
zákona č. 235/2004 Sb.  

 
 

 
Platnost akce do 30.9.2011 nebo do vyprodání zásob. Změna cen vyhrazena. 

 

SOLAR POWER ZLÍN
Pavel Čurda
 Veselá 234

763 15  Slušovice 
Tel.: 602 599 699 

E-mail: p.curda@solarpower.cz

 S NÁMI ZÍSKÁTE: 
▪ Úsporu až 70% nákladů na přípravu teplé vody! 
▪ Návrh solárního systému zdarma! 
▪ Dodávku a montáž před zvýšením sazby DPH! 

www.solarpower.cz

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
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Uherské Hradiště
Dvořákova 1210

Tel.: 734 446 018
E-mail:uh@expowin.cz

Zlín
Gahurova 5265

Tel.: 775 397 678
E-mail: info@expowin.cz

Kroměříž
Křižná 169

Tel.: 810 222 777
E-mail: kromeriz@expowin.cz

www.expowin.cz

VHODNÉ  I K REKONSTRUKCI
BEZ BOURÁNÍ 
PŮVODNÍCH SCHODŮ 
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ZA ZAVÁDĚCÍ CENY! 
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*Akční nabídka dekorů platí od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011.

V akci dekory: tmavý dub, 
světlý dub a olše.



Milí spoluobčané,

jsem rád, že vás mohu pozdravit ze stránek Okna do kraje právě 
v době prázdnin a plného léta. Věřím, že si společně se svými 
dětmi a nejbližšími užíváte času, kdy naše někdy až šílené mo-
derní tempo každodenního fungování trochu zpomalí a všich-
ni máme čas odpočívat a na dovolené nabírat nové síly. Přesto 
i v tomto období sledujeme neustálé politické boje a půtky. 
Jednou z  událostí této kategorie je nedávný protest vládního 
politického hnutí „Starostové a  nezávislí – STAN“, když uspo-
řádali „golfový happening“, jehož interpretovaným cílem bylo 
upozornit na  údajně špatné rozdělování evropských financí 

a toto vyčítat krajským představitelům. Zcela ale pominuli skutečnost,  že pro současné sedmi-
leté dotační období stanovila Paroubkova vláda již v únoru 2006 základní parametry fungování 
evropských fondů v České republice, a to za vydatné součinnosti Evropské komise v Bruselu.
Jsem přesvědčen, že vliv samosprávy při čerpání fondů by mohl být větší, než je tomu v součas-
né době. Starostové dobře vědí, kam účelně investovat. Bohužel na rozdíl ode mne, který jsem 
celý mechanismus kritizoval již před rokem 2006, si představitelé politického hnutí „Starostové 
a nezávislí - STAN“ začali stěžovat dva roky před ukončením cyklu financování. Výtky měly být 
směřovány před šesti roky především do Bruselu a Prahy a korektní diskuze měla být vedena 
ve Zlíně. Změnit dávno rozhodnuté není možné, proto dnešní několik let opožděné protesty 
před 21. budovou ve Zlíně již bohužel postrádají reálný smysl. Co však možné je a k čemu všech-
ny otevřeně vyzývám, je spojit síly a začít prosazovat co nejsmysluplnější pravidla pro následují-
cí plánovací období Evropské unie v letech 2014 - 2020. V této oblasti se nám otvírá reálná šance 
něco udělat či něco změnit, je však otázkou, zdali některým o to vůbec jde…  
Tolik jen malá odbočka k „pracovním“ tématům. Jinak věřím, že i vy společně s vašimi blízkými 
využijete v době prázdnin řadu příležitostí a možností, které k trávení volného času nabízí Zlínský 
kraj, region s kouzlem rozmanitosti. Ať už na Valašsku, Slovácku nebo Hané. A jako každoročně 
bych vás rád pozval na významné kulturní i sportovní události, mezi nimiž vyčnívá srpnová Ba-
rum Czech Rally Zlín. Ta není jen významným podnikem seriálu IRC, ale pro Zlínský kraj je jedním 
z obrovských nástrojů jeho zviditelnění v mezinárodním měřítku, kdy je rozmanitost našeho regi-
onu propagována řadou televizních stanic a dalších médií. V době rally k nám pak zavítají stovky 
tisíc návštěvníků, které tady utratí nemalé finanční prostředky za služby. Řada z vás se také po-
baví na věhlasném vizovickém Trnkobranní a mnoha dalších kulturních akcích a událostech, kte-
ré dokládají obrovskou kulturní základnu našeho kraje. Začíná lidovými zvyky, folklorem a končí 
tím, že se o kulturní odkaz svých předků dokážeme postarat. 

Přeji vám, abyste si léto užili podle svého. Vše dobré.

Libor Lukáš, 
statutární náměstek hejtmana  

 ▪ Akademie V. Hudečka již popatnácté
Již popatnácté se letos koná v Luhačovicích 
Akademie Václava Hudečka. Přijedou mla-
dí talentovaní houslisté, aby pod vedením 
Václava Hudečka zdokonalovali své umění. 
Za  patnáct let se zde vystřídalo na  300 stu-
dentů. Ti nejlepší - Josef Špaček a  Jan Mrá-
ček - si zahrají s Václavem Hudečkem na za-
hajovacím koncertu 1. srpna od 19.30 hodin 
v  domě kultury Elektra. Až do  13. srpna se 
budou studenti kromě individuální výuky 
představovat v  řadě koncertů. „Záštitu pro-
jektu udělil hejtman Stanislav Mišák, který se 
stejně jako v předešlých letech osobně účast-
ní několika koncertů. Je obdivovatelem Vác-
lava Hudečka i umění jeho studentů,“ uved-
la ředitelka Sdružení V. Hudečka Miroslava 
Krumpolcová. Součástí projektu je IV. ročník 
festivalu „Svátky hudby v Luhačovicích“.

 ▪ Studentky přivezly zlato z Cannes
Největší porevoluční úspěch české reklamy 
přivezly domů z francouzského Cannes Kateři-
na Huňová a Hana Kundrátová z Fakulty multi-
mediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati 
ve  Zlíně. Ve  světovém finále soutěže Young 
Lions, určené mladým reklamním kreativním 
tvůrcům, získaly zlato v kategorii Media. Měly 
vypracovat komunikační strategie pro nezis-
kovou organizaci The International Exchange. 
Tým zlínských studentek navrhl řešení pro pří-
spěvky jednotlivců i organizace, které zároveň 
dané firmě může sloužit jako prostředek inter-
ní komunikace. Soutěž Young Lions je součástí 
největšího a  nejdůležitějšího světového festi-
valu reklamy Cannes Lions. Dvoučlenné týmy 
mají v  soutěži 24 hodin na  vypracování kon-
ceptu řešení konkrétního zadání, kdy nesmí 
nijak komunikovat navenek.

 ▪ Klobučan vystoupí na půdě Senátu
Národopisný soubor Klobučan z  Valašských 
Klobouk bude reprezentovat Zlínský kraj 
na  půdě Senátu. Stane se tak ve  čtvrtek 18. 
srpna. Velká série kulturních vystoupení se 
koná každoročně v  době vrcholící turistic-
ké sezony ve  Valdštejnské zahradě. Jednou 
v týdnu jsou prostory vyhrazeny vystoupením 
uměleckých souborů a programům, jež v rám-
ci Kulturního léta garantují jednotliví senátoři. 
Zpravidla jde o soubory z obvodů, kde sená-
toři působí. Je to vnímáno jako reprezentace 
konkrétního kraje či oblasti. „V  minulosti už 
v Senátu úspěšně vystupovaly soubory Voni-
ca, Bartošův soubor písní a tanců, nedašovský 
Závršan, Lipta z Liptálu, dětský Dřeváček z Ot-
rokovic a Javorina ze Strání,“ dodala senátorka 
Alena Gajdůšková, která soubor Klobučan le-
tos do Senátu pozvala. 
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 ▪ Laboratorní centrum dostalo zelenou
Zlín – Již za  dva roky by studiu i  výzkumu 
na zlínské Fakultě technologické mělo sloužit 
nové laboratorní centrum. Univerzita Tomáše 
Bati je pro svou nejstarší fakultu vybuduje 
ve  východní části továrního areálu. „Labora-
torní centrum posune díky kvalitnímu pří-
strojovému vybavení výuku v magisterských 
a  doktorských programech i  výzkumnou 
a  vývojovou činnost fakulty na  kvalitativně 
vyšší úroveň,“ představil projekt rektor UTB 
Petr Sáha. V centru budou umístěny zejména 
výukové a  speciální laboratoře s  nejmoder-
nější přístrojovou technikou, jejíž hodnota 
přesáhne 25,5 milionu korun. Kromě labora-
toří bude v objektu také 6 poslucháren a 9 se-
minárních místností. Předpokládané náklady 
jsou zhruba 537 milionů korun, z  toho více 
než 456 milionů je dotace EU.

 ▪ Ochránci přírody získali grant
Valašské Meziříčí – Český svaz ochránců pří-
rody Vsetín se sídlem ve  Valašském Meziříčí 
bude v letech 2011 až 2012 realizovat projekt 
zaměřený na ochranu vody v krajině – mokřa-
dů, zatopených lomů a studánek. Na projekt 
se ochráncům podařilo získat grant z progra-
mu švýcarsko-české spolupráce v  České re-
publice ve výši téměř 400 tisíc korun. „Zaměří-
me se na zanedbané studánky, ke kterým mají 
místní lidé a turisté historicko-kulturní vazby 
a  osobní vztah,“ vysvětlil ochránce přírody 
Miroslav Dvorský. Další částí projektu bude 
obnova nebo nové vytvoření 15 drobných 
vodních ploch. 

 ▪ Nejlepší podnikatelské záměry oceněny 
Zlínský kraj – Online Billboard Víta Studničky, 
studenta Střední školy průmyslové, hotelové 
a  zdravotnické v  Uherském Hradišti, se stal 

nejlepším podnikatelským záměrem v  kate-
gorii středních škol. Jde o projekt instalace vel-
koplošných obrazovek na čerpacích stanicích 
s možností vysílat reklamní sdělení. Z vyšších 
odborných či vysokých škol si cenu za  první 
místo odnesl Tomáš Marcaník, který studuje 
na  Fakultě aplikované informatiky Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Dostal ji za projekt Ma-
turitní tabla. Čtvrtý ročník soutěže o nejlepší 
podnikatelský záměr uspořádalo Technolo-
gické inovační centrum ve  spolupráci s  UTB 
ve  Zlíně. Druhé místo mezi středními škola-
mi obsadily studentky Střední odborné školy 
Luhačovice Marie Jálová, Aneta Kozubíková 
a Adéla Trubelíková s podnikatelským zámě-
rem Hodinová manželka. Cenu za třetí místo 
si odnesl projekt VýkupŽeleza.cz Rudolfa Ma-
zánka, který navštěvuje Soukromé gymnázi-
um Kunovice.

Hulín – Lepší silniční dopravní spojení se sou-
sedním Olomouckým krajem mohou moto-
risté používat od  11. července. V  tento den 
byl slavnostně otevřen další asi sedmikilo-
metrový úsek dálnice D1 od mimoúrovňové 
křižovatky u Hulína směrem k Říkovicím. Au-
tomobilistům z  jihovýchodní Moravy se tak 
urychlí jízdy do Přerova, Olomouce, Jeseníků 
či východních Čech.
Nově otevřený úsek je součástí stavby Kro-
měříž-východ – Říkovice, jejíž první část byla 
uvedena do provozu 3. prosince 2010. Tehdy 
se prostřednictvím současně zprovozněné 
rychlostní silnice R55 Zlín napojil na celostát-
ní dálniční síť. Dálnice se zde začala stavět 
v roce 2008. Stavby jsou navrženy ke spolufi-
nancování Evropskou unií z prostředků Fon-
du soudržnosti, v  rámci Operačního progra-
mu Doprava. Dokončení říkovického úseku 
se muselo odložit kvůli podmáčení terénu 
silnými dešti a nutnosti dodatečných sanač-
ních prací.

Podle mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) 
Martiny Vápeníkové zatím není jasné, zda-
li a  kdy budou velké státní dopravní stavby 
ve Zlínském kraji pokračovat. „Nikdo nevíme, 
jak tomu bude s finančními prostředky,“ kon-
statovala mluvčí. Ředitel zlínské správy ŘSD 
Karel Chudárek je však přesvědčen, že bez 
ohledu na přechodný nedostatek peněz bu-
dou v dlouhodobějším horizontu stavby po-
kračovat. Už v září 2012 by podle něj mohlo 
být dokončeno rozšíření zbývající části silnice 
I/49 ve  Zlíně-Malenovicích na  čtyřpruh. Při-
pravuje se jihovýchodní obchvat Otrokovic 
s rokem zprovoznění 2016. Je připraveno na-
přímení silnice I/49 u obce Lhotsko. Je přislí-
bena stavba II. a III. etapy silnice Valašské Me-
ziříčí – Lešná se zprovozněním v letech 2014 
a 2015. „Jsem přesvědčen, že už v roce 2012 
se začne stavět silnice R49 z Hulína do Fryštá-
ku. Pokračujeme v  přípravách přivaděče 
od Fryštáku do Zlína a v přípravě pokračování 
silnice dál do Lípy,“ řekl Chudárek. (vc)

Přibyly další kilometry dálnice

Zlínský kraj – Sedmnáct televizních vysílačů 
menšího výkonu na  území Zlínského kraje 
přestalo k 30. červnu tohoto roku šířit analo-
gový signál pozemního televizního vysílání 
programu ČT1. 
„Většina obyvatel územní oblasti Zlín však už 
má v současné době možnost přijímat digi-
tálně první multiplex, tedy všechny progra-
my České televize a Českého rozhlasu. Sou-
časně probíhají měření a  hledání řešení ČT 
pro místa, kde je signál nedostatečný,“ uvedl 
mluvčí projektu digitalizace Tadeáš Novák. 
Pro Zlínský kraj bylo důležitým momentem 
zahájení digitálního vysílání prvního multi-
plexu z  vysílačů velkého výkonu Zlín-Tlustá 
hora a Valašské Klobouky-Ploštiny na  konci 
srpna 2010. 
Na konci ledna 2011 přestaly velké vysílače 
přenášet analogový program ČT2. Komerční 
televizní programy 2. multiplexu se začnou 
digitálně vysílat letos 30. listopadu, ve  Zlí-
ně to bude současně i 3. multiplex. Podle 
technického plánu přechodu by mělo být 
analogové televizní vysílání ve Zlínském kra-
ji vypnuto v červnu 2012. „V současné době 
však probíhají jednání o  možném vypnutí 
analogových vysílačů již na podzim letošní-
ho roku,“ upozornil Tadeáš Novák. (vc)

Digitalizace postupuje

Zlínský kraj – Celkem 83,3 procenta studentů, 
kteří letos ve Zlínském kraji skládali zkoušku 
dospělosti, uspělo. Ve  srovnání s  průměrem 
země je to příznivá bilance – celkově totiž 
u  maturit v  České republice neuspěl každý 
pátý student. 
„Jde o  potvrzení dobré kvality středního 
školství v kraji. Počítali jsme s tím, že gymna-
zisté státní maturity zvládnou. Velmi dobře si 
ale vedli také studenti průmyslových a eko-
nomických škol,“ poznamenal krajský radní 
Josef Slovák, do jehož kompetencí patří prá-
vě školství. Ve  Zlínském kraji letos maturo-
valo 4  920 studentů, neúspěšných bylo 820 
z nich. (red)  

Maturity v kraji

Slavnostní otevření nového úseku dálnice D1.    Foto: Jan Vandík

strana 4  Okno do kraje / srpen 2011



Silnicím pomůže souvislá údržba
Zlínský kraj – Přes 15 milionů korun vynaloží 
Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) v letním 
období na souvislou údržbu silnic II. a  III. třídy. 
Metodou udržovacích nátěrů nebo metodou 
položení mikrokoberců se tak zlepší technický 
stav 18 úseků krajských silnic o  celkové délce 
17,5 kilometru.  
 „Technologie souvislé údržby představují lev-
nější variantu zlepšování technického stavu sil-
nic, než je jejich plošná obnova při odfrézování 
starého povrchu a položení nového koberce ze 
živičné směsi. V případě souvislé údržby se po-
vrch vozovek uzavře položením souvislé vrstvy 
materiálu do tloušťky dva centimetry, takže sil-
nice může lépe odolávat povětrnostním vlivům 
a  zejména zimním mrazovým cyklům,“ uvedl 
náměstek hejtmana Jaroslav Drozd. 
Při použití technologie udržovacího nátěru se 
na  suchou vozovku nastříká asfaltová emulze 
a  do  ní se vsype a  zaválcuje kamenivo o  veli-

kosti od  2 do  8 milimetrů. Na  vozovce tak zů-
stává vrstva kameniva, která se dále dohutňuje 
tlakem pneumatik vozidel při běžném provozu 
a vytváří během tří dnů na povrchu komunika-
ce potřebnou kompaktní vrstvu. Tento postup 
se v případě potřeby opakuje. Po takto ošetřené 
vozovce mohou automobily okamžitě jezdit. 
Motoristé zde však musí na  několik dnů snížit 
rychlost na 30 kilometrů v hodině. Na to je upo-
zorní dopravní značení. Pokud někdo tuto rych-
lost překročí, vzniká poměrně velké riziko odlé-
távání kaménků a rozbití oken jiných vozidel. 
Technologie položení mikrokoberce za  stude-
na spočívá v tom, že speciální souprava nanáší 
na  suchý povrch směs modifikované asfaltové 
emulze s  drobným kamenivem. Ocelový rám 
tuto vrstvu stírá do  roviny. Zatvrdnutí trvá 30 
až 60 minut času, kdy na tento povrch nesmějí 
najíždět žádná vozidla. Technologie se používá 
na více zatížených vozovkách. (tz)

 ▪ Seminář Brownfields ve Zlínském kraji
Zlín – Seminář na  téma Brownfields ve  Zlín-
ském kraji, který je primárně zaměřen na pře-
nos zkušeností při přípravě a realizaci projektů 
regenerace brownfields v  kraji, se uskuteční 
29.  září v  sídle Zlínského kraje. Seminář je ur-
čen zejména pro zástupce měst a  obcí, vlast-
níky brownfields a v neposlední řadě také pro 
odbornou veřejnost a zájemce o problematiku 
brownfields. Počet účastníků semináře je kapa-
citně omezen, proto v případě Vašeho zájmu je 
přihlášení na seminář možné nejpozději do 22. 
září prostřednictvím on-line registračního for-
muláře, který je zveřejněn na  adrese: http://
abskap.kr-zlinsky.cz, sekce Kalendář akcí. Účast 
na tomto semináři je bezplatná.

 ▪ Navrhněte osobnost Pro Amicis Musae
Zlínský kraj – Víte o někom, kdo si zaslouží oce-
nění za  významný přínos kulturnímu rozvoji 
regionu – cenu Pro Amicis Musae?  Oceněná 
může být žijící osoba starší 18 let, která ve Zlín-
ském kraji trvale žije, nebo se zde narodila, 

případně na  území Zlínského kraje působila 
či působí v  oblasti kultury a výrazně zasáhla 
do oblasti kultury. Návrh může až do 31. srpna 
podat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba 
starší 18 let. Více informací na emailové adrese 
marcela.honajzrova@kr-zlinsky.cz.

 ▪ Rada seniorů sdružuje 16 organizací
Zlínský kraj – Rada seniorů (RS) je jedinou kon-
federací seniorských organizací v  ČR. V  rámci 
Zlínského kraje sdružuje 16 organizací. Krajský 
výbor má sídlo na Kvítkové ulici 4323 (v budo-
vě Jednoty) díky finanční podpoře Zlínského 
kraje. Činnost je zaměřena zejména na sociální 
a zdravotní problematiku, oblast bydlení a do-
pravy, právní poradnu.
Nyní jsme v  rámci aktivit uzavřeli dohody se 
Zlínským krajem v oblasti sociálně zdravotních 
aktivit podporovaných ze sociálního fondu 
Zlínského kraje za  spoluúčasti seniorů. Sou-
částí projektu je poskytování poradenství se-
niorům na následující témata: psychotronická 
poradna, základy správné výživy v seniorském 

věku, základy práce na  PC, poradenství v  ob-
lasti prevence kriminality a podobně. Součástí 
projektu jsou zájezdy za zdravím včetně rekon-
dičního cvičení a masáží zaměřené na uvolňo-
vání energetických bloků. Bližší informace lze 
získat v sekretariátu Rady seniorů.

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktu-
álně obsazují následující pracovní místa:

 ▪ Primář/primářka chirurgické odd. – Uher-
ské Hradiště

 ▪ Primář/primářka interní odd. – Uherské 
Hradiště

 ▪ Lékař/lékařka dětské odd. – Kroměříž

 ▪ Lékař/lékařka interní odd. – Kroměříž, Zlín

 ▪ Lékař/lékařka klinická onkologie – Zlín 

 ▪ Radiologický asistent/asistentka – Zlín
Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná 
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou 
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.

Turnaj seniorů se letos konal již počtvrté.    Foto: Petr Zákutný

Zlín – Že sport a senioři nejdou dohromady? 
S  tím by asi nesouhlasil nikdo z  těch, kteří 
byli hrát či fandit na  4. ročníku memoriálu 
PhDr.  Zdeňka Szpaka v  pétanque v  areálu 
zlínského domova pro seniory na Burešově. 
Dvacet družstev složených z  obyvatel do-
movů pro seniory a  z  členů klubů seniorů 
z  celého kraje absolvovalo dopolední klání 
a po něm mělo možnost zůstat na odpolední 
kulturní program. Nejstarší hráčce bylo úcty-
hodných 92 let. Vítězem se stal tým Nedašo-
va, druhé místo obsadily Buchlovice a bronz 
patřil hráčům z Holešova. Mezi muži byl na-
víc vyhlášen Sympaťák turnaje, ženy byly pro 
své sportovní nadšení v této kategorii vítěz-
kami všechny. Dva nejlepší týmy z  řad oby-
vatel domovů pro seniory, tedy Buchlovice 
a Holešov, postupují do MORAVA CUPu. 
„Jsem velmi ráda, že se takovéto akce po-
řádají. Pro mladé zdravé lidi je nabídka růz-
norodých aktivit široká, ale pro seniory už 
v  oblasti sportování tolik akcí není,“ uvedla 
krajská radní pro oblast sociálních věcí Taťá-
na Nersesjan.  (red)

Nejstarší hráčka měla 
přes devadesát let

Záchranka nakupuje
Zlínský kraj – Čtyři nové defibrilátory hodlá 
zakoupit Zdravotnická záchranná služba Zlín-
ského kraje. Jedná se o obnovu stávajícího 
povinného vybavení vozidel záchranky, které 
je již na hranici životnosti. Na nákup defibri-
látorů je vyčleněna částka 2,2 milionu korun, 
sloužit by měly začít nejpozději v září letošního 
roku.  „Defibrilátory slouží k péči o pacienty se 
selháním základních životních funkcí. Využívají 
se především k diagnostice srdečního infark-
tu, srdečních arytmií, k monitorování srdeční-
ho rytmu, při oživování pacientů se zástavou 
oběhu a k provedení elektrického výboje, tedy 
defibrilaci,“ vysvětlila krajská radní pro oblast 
zdravotnictví Hana Příleská. (red)
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ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Je skutečností, že osevní plochy se za  po-
sledních deset let ve Zlínském kraji zmenšily. 
Ubylo asi deset tisíc hektarů obilovin, téměř 
vymizelo pěstování brambor, zvětšila se jen 
plocha osetá řepkou (podrobněji viz tabul-
ka).
Přesto ještě zemědělství zaměstnává v kraji 
zhruba jedenáct tisíc lidí. V roce 2010 hospo-
dařilo v zemědělství ve Zlínském kraji 3 528 
subjektů. Jsou to převážně malí soukromí 
zemědělci a  rodinná hospodářství s  výmě-
rou do  100 hektarů. S  plochami 100 – 500 
ha bylo registrováno 93 podnikatelů, na vý-
měře přes 500 ha jich hospodařilo 79. Asi 80 
procent půdy obhospodařují velké zeměděl-
ské podniky, které vznikly vesměs transfor-
mací původních zemědělských družstev.
Zlínský kraj se rozkládá na  výměře 396  657 
ha, ovšem s  evidovanou výměrou v  regis-
tru produkčních bloků (LPIS) 148  635 ha je 
po  Praze, Karlovarském a  Libereckém kraji 
čtvrtým nejmenším v republice. Tuto evido-
vanou výměru tvoří z  cca 64 procent orná 
půda, 34 procent připadá na travní porosty 
a  zbytek tvoří sady, vinice, lesy. V  produkč-
ních oblastech okresu Kroměříž a  Uherské 
Hradiště se procento zornění v  posledním 
desetiletí téměř neměnilo, úbytek výmě-
ry orné půdy a  její jiné využití v  těchto ob-
lastech bylo dáno výstavbou rychlostních 
komunikací a  vybudováním dalších částí 
dálniční sítě. V  tzv. „méně příznivých oblas-
tech“ okresů Vsetín a  části Zlína se výměra 
orné půdy úměrně snížila s  trendem vytvá-
ření pastevních areálů na zatravněných plo-
chách s  rostoucím podílem chovu krav bez 
tržní produkce mléka a  chovu ovcí a  koz. 
Ke  zmenšení výměry přispěl v  roce 2010 
i  trend výstavby fotovoltaických elektráren 
na produkčních plochách.
Co se týká struktury pěstovaných plodin, 
roste trend zavádění moderních a výnosněj-
ších odrůd obilovin a speciálních technologií 

pěstování. V důsledku likvidace zpracovatel-
ských podniků cukrovky došlo k  výrazné-
mu poklesu pěstování řepy cukrové. Stejný 
trend nastal i u brambor. Navíc se zavedením 
kontrol podmíněnosti pro žadatele o dotace 
byly zpřísněny podmínky pro pěstování ši-
rokořádkových kultur (brambory, kukuřice, 
slunečnice, řepa, sója) i  na  plochách mírně 
erozně ohrožených. 
Zemědělci reagují také na  nízké realizační 
ceny tradičních rostlinných komodit tím, že 
začínají pěstovat i  méně tradiční plodiny, 
jako jsou léčivé rostliny, peluška, pohanka, 
špalda a také plodiny pro energetické zpra-
cování.
V letošním roce bylo ve Zlínském kraji připra-
veno ke sklizni 48 687 ha obilovin a 15 271 
ha řepky ozimé (bez kukuřice a  ostatních 
plodin). Z  důvodu preferované údržby za-
travněné krajiny zejména v horských a pod-
horských oblastech se stále zvyšuje počet 
chovaných ovcí a skotu. Naopak chovy pra-
sat a  drůbeže jsou z  důvodu trvale nízkých 
výkupních cen a dovozu neustále snižovány.

Jak pomáhá Zlínský kraj
„Zlínský kraj jako veřejnoprávní korpora-
ce nemá pravomoci na  přímé zasahování 
do  zemědělské prvovýroby. Přesto však 
na  základě dobré spolupráce s  Agrární ko-
morou Zlínského kraje a  jejími výkonný-
mi jednotkami podporuje rozvoj venkova 
a  zemědělství na  území celého kraje,“ říká 
Zdeněk Chvátal z  odboru životního pro-
středí a  zemědělství krajského úřadu. Díky 
dlouhodobé finanční podpoře kraje bylo za-
jišťováno nejen odborné vzdělávání samot-
ných zemědělců, ale postupně se začaly více 
prezentovat i jednotlivé geografické lokality 
podle jejich zemědělského zaměření a  také 
krajové potravinářské produkty. 
Kraj připravuje a  finančně podporuje kon-
krétní významné akce:

 ▪ Perla Zlínska - jedná se o  soutěž zamě-
řenou na propagaci a výběr nejkvalitnějších 
potravinářských výrobků v celém kraji.

 ▪ Tradiční Valašsko – chov ovcí a  produk-
ce, Ovčácký den v  obci Prlov, kde se mo-
hou návštěvníci seznámit s  problematikou 
chovu ovcí, zpracováním produktů z  jejich 
chovu a vším, co s chovem ovcí souvisí. Kraj 
přímo podporoval chov ovcí a  jeho rozši-
řování v  období od  roku 2003 až do  konce 
roku 2006 formou dotace určené na  nákup 
ovcí a  beranů, zejména z  důvodů podpory 
údržby krajiny pastevním chovem (celkem 
tak bylo uvolněno z  rozpočtu kraje téměř 
2,6 milionu korun a byl podpořen nákup 847 
ovcí a 19 beranů).

 ▪ Krajské dožínky v  Kroměříži obnovily 
tradici slavnosti dožínek za  účasti země-
dělců, potravinářů a  široké veřejnosti. Jako 
bienále se koná v  Kroměříži i  Zemědělská 
výstava se zaměřením na  ukázku živočišné 
produkce a  moderní zemědělské techniky. 
Letos se uskuteční 20. srpna. 

 ▪ Premiérou se v  roce 2008 stalo vyhlášení 
nejlepších výrobců vína pod názvem TOP 
víno Slovácka v  Polešovicích. Letos bude 
pokračovat již IV. ročníkem.

Od  roku 2006 pokračuje podpora začína-
jících včelařů. „S  potěšením můžeme kon-
statovat, že program jako takový převzaly 
i  další kraje v  ČR. Z  celosvětového hlediska 
víme, že se včelařství stále potýká s vysokým 
výskytem chorob, především varroázy a  li-
kvidačním morem včelího plodu. Podpora 
tohoto segmentu zemědělské produkce je 
proto velmi důležitá, také proto, aby byla 
zajištěna kontinuita opylovací schopnosti,“ 
řekl Zdeněk Chvátal. Dosud bylo uvolněno 
z  rozpočtu kraje téměř 2,7 milionu korun, 
bylo podpořeno 285 nových včelařů, nakou-
peno 909 nových nástavkových úlů a  611 
rojů včelstev.

Ubylo brambor a cukrovky, přibývají hektary řepky

Letní období bývalo v minulosti ča-
sem „boje o zrno“. Sklizeň obilovin 
byla v celé zemi ostře sledována. 
Vždyť šlo o výživu všech obyvatel. 
Dnes se již zemědělským pracím 
taková pozornost v médiích ne-
věnuje. Potřebujeme ještě vůbec 
sklízet pšenici a chovat hospodář-
ská zvířata, nebo si mouku, mléko 
i maso snadno a levně dovezeme?

zemědělství

Letos se v kraji sklízejí obiloviny na výměře téměř 50 000 hektarů.    Foto: Ivo Hercik
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inzerce

Zlínský kraj přímo podporoval i nákupy ovcí.    Foto:  archiv

Zlínský kraj regionální zemědělce podporu-
je několika nástroji. Přispívá finančně, po-
řádá několik významných akcí a například 
se podílel na vytvoření regionálních značek 
kvality.

 2000 2005 2010

Osevní plochy (ha)

      obiloviny celkem 65 980 62 976 56 987 

      brambory celkem 4 333 711 319 

      řepka 10 853 8 675 13 764 

Sklizeň (t)    

      obiloviny celkem 291 028 329 596 288 556 

      brambory celkem 83 073 19 322 7 387 

      řepka 31 856 25 406 38 628 

Výnosy (t/ha)    

      obiloviny celkem 4,39 5,09 5,14 

      brambory celkem 19,17 27,18 23,15 

      řepka 2,96 2,93 2,81 

2000 2005 2011

Hospodářská zvířata (ks)

      skot 70 606 60 730 59 153 

      prasata 138 854 104 796 67 431 

      drůbež 1 891 911 1 184 033 351 172 

Agentura pro zemědělství a venkov
Ve Zlíně v ulici Zarámí má sídlo Krajská agen-
tura pro zemědělství a  venkov. Ta zastupuje 
ministerstvo zemědělství a plní úkoly vyplýva-
jící ze zákona o zemědělství.  Zodpovídá mimo 
jiné za  vedení a  aktualizaci registru produkč-
ních bloků (LPIS) a ostatních registrů (eviden-
ce umístění hospodářských objektů, evidence 
krajinných prvků). Je kontaktním místem pro 
žadatele o dotace nebo podporu z národních 
zdrojů a ze zdrojů fondů EU, provádí primární 
poradenství k dotacím a podporám, propaga-
ci, zpracování a distribuci metodických mate-
riálů apod.

Co je to Agrární komora
Agrární komora sdružuje většinu podnikatelů 
v zemědělství, lesnictví a potravinářství, prosa-
zuje a obhajuje zájmy svých členů, poskytuje 
poradenství a informační služby na celém úze-
mí ČR v  následujících oblastech: právní a  le-
gislativní, konzultační, poradenské a praktické 
přípravy na povolání, zahraničních vztahů, cel-
ní a  certifikační, informatiky. Agrární komora 
ČR je rozhodující nevládní agrární organizací, 
která zastupuje zájmy 103 tisíc svých členů, 
jimiž jsou zemědělci, lesníci, potravináři, ale 
také včelaři a další. Svoji roli má Agrární komo-

ra v novém moderním pojetí rozvoje venkova, 
kde chce být partnerem obcí a všech ostatních 
subjektů venkovského prostoru. V našem kraji 
působí čtyři okresní agrární komory.

Chystá se Mistrovství republiky v orbě
V  Česku působí dobrovolná zájmová organi-
zace Společnost pro orbu. Jejím hlavním cílem 
je získávat nejnovější poznatky v oboru zpra-
cování půdy a  zejména prosazovat kvalitní 
orbu v praxi. K tomu organizuje vlastní soutě-
že v orbě, přednášky o metodách zpracování 
půdy a instruktáže soutěžní orby. Každoročně 
pořádá Mistrovství republiky v  orbě, kterého 
se někdy účastní jako hosté i zahraniční oráči. 
Letošní ročník oráčského mistrovství se usku-
teční 24. září v Postoupkách na Kroměřížsku.

Farmářské trhy
Určitou podporou zemědělství a domácí pro-
dukce potravin mohou být i  tzv. farmářské 
trhy. Konají se během roku na mnoha místech 
v  celé zemi i  ve  Zlínském kraji. Organizátoři 
dbají na  to, aby prodejci nabízeli na  farmář-
ských trzích pouze čerstvé potraviny. Na pul-
tech bývají k dostání i květiny, mošty, mléčné 
a masné produkty, ale také víno, pivo či řeme-
slné výrobky. Vojtěch Cekota

Zemědělství v kraji 
očima statistiků

(Zdroj: Český statistický úřad)
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Pane hejtmane, lidé vám vyčítají, že o  vás 
není moc slyšet, že nejste vidět v  médiích. 
Že se nevyjadřujete k problémům, které je 
tíží. Kam se poděl ten rázný, rozhodný sta-
rosta Otrokovic?
Určitě se nikam neztratil, ale práce hejtmana je 
trochu jiná než prvního muže na radnici. Co se 
pro mě ale nezměnilo, je, že pořád platí to, co 
jsem řekl při nástupu do  funkce. Cítím se být 
hejtmanem všech obyvatel a  jsem ochoten 
spolupracovat se všemi, kteří chtějí tento kraj 
rozvíjet. A  že mě není mediálně moc vidět? 
Nepatřím k lidem, kteří si myslí, že když nejsou 
v  novinách, tak nežijí. Navíc se k  problémům 
vyjadřuji, ne vše se ale v médiích objeví. Jsem 
přesvědčen, že problémy je třeba hlavně řešit, 
ne se snažit jejich prostřednictvím zviditelnit.

Říkáte, že problémy se musí řešit. Daří se?
Mohu pomoci lidem jenom v tom, co umožňu-
je legislativa kraje. Bohužel ale mnoho z toho, 
co je dnes tíží, nemáme možnost z úrovně kraje 
řešit…

Ale něco se určitě podařilo... 
Například jenom v  roce 2009 jsme do  oblasti 
dopravy, která si zasluhuje naši mimořádnou 
pozornost, investovali více než půl miliardy ko-
run díky stavbám, na něž jsme získali prostřed-
ky z  evropských fondů. Dokončili jsme mimo 
jiné i  tři nová výjezdová stanoviště Zdravot-
nické záchranné služby, do rekonstrukcí a mo-
dernizací sociálních zařízení jsme investovali 
dalších více než 280 milionů korun. Vloni šlo 
do investičních akcí v mnoha oblastech veřej-
ného zájmu 1,3 miliardy korun, čímž jsme se 
snažili zmírnit dopady krize na území Zlínského 
kraje. Značná část financí jde i letos do těchto 
investičních akcí. Jenom z rozpočtu Zlínského 
kraje je to skoro 0,5 miliardy korun.

Zkušenosti máte z  dlouholeté práce sta-
rosty. Nepřekvapilo vás tedy, když v  den 
červnového zastupitelstva přišlo do  bu-
dovy krajského úřadu kolem dvaceti sta-
rostů s tím, že peníze z EU jdou především 
do  megalomanských projektů v  podo-
bě kongresových center nebo golfových 
hřišť? Nemohu jinak, než se vás na  tuto 
akci zeptat, protože vaše vyjádření nikde 
v médiích nebylo…
Tak jednak se zástupci starostů jsem několik 
dní před zastupitelstvem jednal. Šlo o  poli-
tický happening politického hnutí, které se 
za starosty vydává. A  tedy vlastně začala vo-
lební kampaň. Je třeba však připomenout, že 
u  všech jednání k  čerpání peněz z  EU téměř 
všichni byli nebo být mohli, protože Regi-
onální operační program byl na  mnoha se-
minářích, ale i  samostatných poradách se 
starosty, projednáván. Neslyšel jsem od  nich 
žádnou námitku. Vedení regionální rady stře-
domoravského regionu přidělilo z evropského 

Regionálního operačního programu již dotace 
zhruba za  12,6 milionů korun ze 17 miliard, 
které byly vyčleněny tomuto regionu pro roky 
2007 až 2013. Peníze šly městům, obcím, pod-
nikatelům, školám, neziskovým organizacím ze 
Zlínského a Olomouckého kraje na celkem 675 
projektů. A ještě musím dodat, že jsme upozor-
ňovali na to, že u některých resortních operač-
ních programů hrozí nevyčerpání finančních 
prostředků a přitom v regionu je jich nedosta-
tek a byly by určitě dobře využity.

Souhlasíte, že obce potřebují více dotací?
Nejen obce, ale i města a kraje. Zvláště na kraje 
je přenášeno více kompetencí bez toho, aniž 
by s tím šly z centra finance. Ale ještě k tvorbě 
Regionálního operačního programu: původ-
ně měly být tyto finance jen pro ekonomická 
centra. Dokonce nám bylo doporučováno, aby 
mimo kraj šly tyto peníze jen do obcí s rozšíře-
nou působností, tedy na „malé okresy“, v  na-
šem kraji do 13 míst. Obce měly mít možnost 
čerpat dotace z  programu pro rozvoj venko-
va. Postupně se ale rozšiřoval okruh žadatelů 
včetně obcí od 500 obyvatel. Navíc statutární 
města, v našem případě Zlín a Olomouc, si vy-
mohla těsně před schválením ROPu významný 
díl financí z priority 2 Rozvoj a obnova území, 
o který nemusela s nikým soutěžit. 
Z  toho je zřejmé, že pravidla rozdělování fi-
nančních prostředků z  Regionálního ope-
račního programu se vyvíjela již před jejich 
schválením, a  o  vývoji čerpání těchto financí 
byly poskytovány všem zájemcům průběžně 
informace. Teď prohlašovaná silná slova v mé-
diích mohou pouze dosáhnout zastavení finan-
cování ROPu, protože vše je EU monitorováno, 
ponejvíce z našeho tisku. Navíc to nahrává těm, 
kteří chtějí zase všechno poskytovat z  Prahy, 
tedy zrušit regionální programy. 
Námi bylo také poukazováno na  nepoměr 
dotací obcí ke kraji jako takovému a také k fir-
mám. I Zlínský kraj jako samosprávná korpora-
ce patřil mezi příjemce a realizoval a  realizuje 
prorůstové projekty. Je třeba si uvědomit, že 
jde o  kofinancování projektů, které musí být 
nápomocny tvorbě zdrojů a přidané hodnoty 
i  v  budoucnu, kdy už tato možnost podpory 
konkurenceschopnosti nebude. Navíc kraj ze 
svého rozpočtu každoročně poskytuje různé 
podpory obcím i přesto, že na to ze sdílených 
daní nedostane ani korunu. Obce se na sdíle-
ných daních podílejí 21,4 a kraje 8,92 procenta. 
Proto mě i překvapuje, že v souvislosti se zvý-
šením DPH souhlasí zástupci tohoto politické-
ho uskupení, že obce a kraje z tohoto zvýšení 
nedostanou nic.

Vzpomněl jste přesun kompetencí ze stá-
tu na  kraje, aniž by stát převedl i  finance. 
O které kompetence jde?
Tak například o  regionální železniční osobní 

dopravu. Jakápak regionální, když po téže tra-
ti jezdí rychlíky a  spěšné vlaky bez příplatku 
a přebírají tak cestující. Tím pak zvyšují ztrátu 
v  osobních vlacích. Tady sice v  rozpočtovém 
určení daní určité procento bylo dáno, ale nyní 
je požadovaná částka ČD daleko vyšší.
Navíc podíl na  rozpočtovém určení daní byl 
stanoven v  době, kdy součástí Českých drah 
byla i  nákladní doprava. Ta byla následně vy-
členěna z  ČD tak, aby byla zisková a  všechny 
ostatní náklady zůstaly na  dopravě osobní. 
Také to, že se nerozlišovaly náklady mezi dru-
hy osobní dopravy, vedlo k dohodě, že stát dá 
Českým drahám na regionální osobní železnič-
ní dopravu zhruba 2 miliardy korun. To dnes 
ale nechce platit. Navíc jsme uzavřenou smlou-
vou mezi kraji a Českými drahami na deset let 
umožnili ČD čerpat finance z  Fondu dopravy 
na modernizaci vozových souprav.
Dalším problémem jsou sociální ústavy. Minis-
terstvo práce a sociálních věcí vydalo nařízení 
kolik a  za  co musejí obyvatelé platit. Ovšem 
již není ochotno chybějící částku doplatit a fi-
nanční prostředky neustále snižuje.
A zdravotnictví? To už je kapitola sama o sobě. 
Kraj nemá nástroje na ovlivnění plateb za po-
skytnutou zdravotní péči. Pojišťovny, zvláště 
pak VZP, jsou stát ve  státě. Dlouhodobě platí 
za poskytnutou zdravotnickou péči v krajských 
nemocnicích v našem kraji výrazně méně než 
jinde. Navíc nemáme jak ji donutit, aby na-
smlouvala to, co je pro nemocnice ziskové 
a poskytují tuto péči a proti tomu zabránit, aby 
tyto lukrativní služby nasmlouvala soukrom-
níkovi. Navíc případné komplikace vzniklé 
v těchto zdravotnických službách se následně 
řeší v našich nemocnicích.

I  toto byly zřejmě argumenty, které vedly 
hejtmany k  návrhu, aby kraje měly svoji 
zdravotní pojišťovnu …
Jsou to jedny z  důvodů. Nelze donekonečna 
strpět neuhrazování poskytnuté zdravotní 
péče, ať už tím, že se jí významná procenta 
neuhradí nebo se za  totéž zaplatí podstatně 
méně. Navíc je tady značný rozdíl v tom, kolik 
se ve zdravotním pojištění vybere a kolik skon-
čí v platbách za poskytnutou zdravotní péči.

Stanislav Mišák.    Foto: Petr Zákutný

Problémy je třeba hlavně řešit
„Problémy je třeba hlavně řešit než se snažit jejich prostřednic-
tvím zviditelnit,“ říká hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav 
Mišák. V obsáhlém rozhovoru mimo jiné najdete jeho pohled na 
zdravotní péči či ekonomiku celého kraje.
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Je ještě něco dalšího, co přechází na kraje ze 
státu bez finančního plnění?
Už jenom přenesení výkonu státní správy ze 
státu na  kraje, aniž si stát zaplatí to, co za  něj 
kraje vyřizují, je v  rozporu s ústavou. Přece co 
si objednám (v  tomto případě stát od  krajů), 
tak musím zaplatit v celkové výši, a ne jen ze 70 
procent. A  tuto částku chtít ještě snížit. Proto 
jsme se dohodli v Asociaci krajů, že v rámci při-
pravované změny ústavy musíme prosadit to, 
co je samozřejmostí v jiných zemích EU - každá 
kompetence státu, která přechází na samosprá-
vy, musí jít s příslušnými financemi.

Zdravotnictví je jednou z  oblastí, která se 
dotýká osobně všech obyvatel kraje…
Přes všechny výhrady k systému zdravotnictví 
se snažíme zlepšovat podmínky pro poskyto-
vání zdravotní péče tak, aby ji měli naši obča-
né zabezpečenou srovnatelně, jako je tomu 
v  ostatních krajích. Jednak rekonstrukcemi 
stávajících objektů, ale také výstavbou objektů 
nových včetně technologického vybavení. 
O  totéž se snažíme i  v  investicích do  objektů 
Zdravotnické záchranné služby. Kde i  výstav-
bou nových středisek jsme řešili nejen zlepšení 
podmínek pro lékaře a ostatní pracovníky, ale 
i  podmínky ke  splnění dosažitelnosti do  pat-
nácti minut. 

Proč v  médiích pořád slyšíme, že Krajská 
nemocnice T. Bati je ve  ztrátě a  nemocnice 
v Uherském Hradišti je na tom dobře?
Tak částečně jsem odpověděl již výše. Pokud 
pojišťovny nezaplatí za veškerou poskytovanou 
zdravotní péči jejich pojištěnců, navíc ziskové 
činnosti se budou sjednávat se soukromníky 
a ztrátové nechávat na krajských nemocnicích, 
ponejvíce na KNTB, tak se k lepšímu pohneme 
jen stěží. KNTB tu zastává funkci fakultní ne-

mocnice, ale platby má jako okresní, a to ještě 
nižší než obdobné v  jiných krajích. Pokud se 
jedná o  uherskohradišťskou nemocnici, tak ta 
má historicky nejlepší platební podmínky. Sa-
mozřejmě je to ale také o tom, jak dobře a prů-
kazně je poskytovaná péče lékaři pojišťovnám 
vykazována.

Přesto jsou v nemocnici v Uherském Hradi-
šti, alespoň co se informací v médiích týče, 
nepokoje…
Myslím si, že už se situace zklidňuje a že po jme-
nování nového náměstka pro léčebně preven-
tivní péči bude situace stabilizovaná.

Při nástupu do  nejvyšší funkce v  kraji jste 
řekl, že chcete být hejtmanem všech obyva-
tel bez rozdílu, ke které straně inklinují...
Respekt k občanovi, ať už je jakéhokoliv vyzná-
ní či politického cítění, bych očekával od všech 
politiků od  úrovně starosty až po  prezidenta. 
Jsme ve  službě pro občany, jsme správci svě-
řeného území a majetku a podle toho je třeba 
se chovat. Mě osobně, ať už jsem byl starostou 
nebo nyní hejtmanem, nezajímalo a nezajímá, 
za kterou politickou stranu kandidoval zvolený 
starosta. Pokud se na mě obrátil, snažil jsem se 
vždy, pokud to šlo, pomoci.

V Holešově se sepisují petice proti výstavbě 
v tamější průmyslové zóně. Co říkáte na ar-
gument, že ta více než miliarda vynaložená 
na její výstavbu jsou vyhozené peníze a že je 
měl kraj investovat třeba do  infrastruktury 
nebo rozdělit mezi obce…
Tak za  prvé, je to společná investice státu 
a kraje. Z peněz kraje šlo pouze třicet procent. 
Za  druhé, tato investice je připravovaná a  ná-
sledně realizovaná od roku 2005, největší část 
přípravy začala v roce 2006. Tenkrát byl čas se 

k  věci vyjadřovat. Dnes je třeba jen pohlídat 
výstavbu tak, aby vše bylo dořešeno, jak má 
být a aby obavy občanů byly tedy nedůvodné. 
Důležité je, aby v  zóně vzniklo skutečné eko-
nomické centrum, které i v budoucnosti bude 
přispívat k ekonomickému zisku Zlínského kra-
je. Pokud se dnes objevují jiná protichůdná sta-
noviska, nelze jinak než se obrátit na odbornou 
kapacitu, která rozhodne.

Předmětem kritiky je také rekonstrukce ob-
jektů v bývalém svitovském areálu ve Zlíně. 
Jedná se o budovy čtrnáct a patnáct vybu-
dované v baťovské éře, kam se mají přestě-
hovat krajské kulturní instituce, které dopo-
sud sídlí v budovách města Zlína. 
S ohledem na to, jak to nakonec s obuvnickým 
průmyslem ve Zlíně dopadlo, se stala východní 
část areálu pro výrobu nevyužitelná. Měl jsem 
za to, že následné začlenění této části bývalého 
svitovského areálu do  městské infrastruktury 
bude záležitostí Magistrátu města Zlína. Do-
konce jsem očekával, že z oněch z ROPu vyčle-
něných 500 milionů korun, o  které nemuselo 
statutární město Zlín soutěžit s  ostatními, pů-
jdou peníze na revitalizaci tohoto areálu. Peníze 
šly na kongresové centrum a navíc musí Zlínský 
kraj vystěhovat z objektů města Zlína Krajskou 
knihovnu Františka Bartoše, Muzeum jihový-
chodní Moravy a  Krajskou galerii výtvarného 
umění, jejichž je zřizovatelem. Po vyhodnocení 
možností jak tyto subjekty umístit v krajských 
objektech se nakonec prosadila cesta nákupu 
těchto budov a  jejich následná rekonstrukce. 
Jde o politické rozhodnutí, které respektuji, byť 
jsem osobně pro nákup těchto dvou objektů 
nebyl. Je třeba říci, že jak usnesení o koupi, tak 
další usnesení týkající se postupu v  rámci re-
konstrukce měla silnou podporu, a  to napříč 
politickým spektrem v zastupitelstvu.  (red)

Paradoxní situace nastává v  případě Kraj-
ské nemocnice T. Bati. Přestože nabízí nej-
komplexnější léčbu, od  pojišťoven dostává 
za bod nejméně peněz. Více již v rozhovoru 
s ředitelem této nemocnice MUDr. Bohusla-
vem Škubalem, CSc. 
Pane řediteli, i když Zlínský kraj je zřizovate-
lem čtyř nemocnic, přece jen tou „krajskou“ 
by měla zůstat zlínská Krajská nemocnice 
T. Bati. Mohl byste srovnat, kolik primariátů 
máte u  vás a  kolik je například v  ostatních 
nemocnicích? A  pro ještě větší srozumitel-
nost pro čtenáře - co navíc léčíte u vás a nelé-
čí se v dalších nemocnicích kraje?
Nemocnice Zlínského kraje mají osm (Vsetín) 
až 12 (Uherské Hradiště, Kroměříž) primariátů, 
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., má 31 primariátů. 
Jsou to především centra specializované péče, 
jako je onkologické centrum (léčení nádorových 
onemocnění), neonatologické centrum (kom-
pletní péče o  novorozence), iktové centrum 
(léčení cévních mozkových příhod), centrum 
pro léčení roztroušené sklerózy, diabetologické 
centrum (kompletní péče o nemocné s cukrov-
kou), gerontologické centrum (kompletní péče 
o seniory), traumacentrum (léčení všech závaž-
ných poranění), centrum invazivní kardiologie. 

K zajištění veškeré péče v centrech slouží i další 
oddělení, jako například neurochirurgie, plastic-
ká chirurgie, ústní, čelistní a obličejová chirurgie. 
Léčíme pacienty se závažnými onemocněními, 
kde je nezbytná a zároveň nákladná biologická 
léčba, a to v interně, kožním oddělení a plicním 
oddělení.

V  médiích probleskují zprávy, že vám VZP 
neplatí za „body“ tolik jako v  ostatních ne-
mocnicích. Co si máme představit pod po-
jmem bod?
Tyto zprávy v  médiích jsou pravdivé, protože 
zatímco za jeden bod dostává naše nemocnice 
od Všeobecné zdravotní pojišťovny 0,90 Kč, ne-
mocnice v  Kroměříži, Vsetíně a  Uherském Hra-
dišti jednu korunu. Podle sazebníku má každý 
zdravotnický výkon bodové ohodnocení. Napří-
klad operace slepého střeva: kód výkonu 51367 
(appendektomie) má hodnotu 1 879 bodů.
Nemocnici, která má nasmlouvanou hodnotu 
bodu 1 Kč, zaplatí pojišťovna 1 879 Kč, nám jen 
1 691 Kč.
Narovnání ceny bodu pro naši nemocnici by 
znamenalo navýšení příjmů od pojišťoven v de-
sítkách milionů korun. Pro vaši představu: V roce 
2010 byly v naší nemocnici provedeny výkony 
v  hodnotě více než 1,2 miliardy bodů. Z  toho 

cca 0,8 miliardy bodů je hrazeno přes bodovou 
hodnotu. Kdyby pojišťovna uhradila za 1 bod ne 
90 haléřů, ale o 10 haléřů více, jak je obvyklé v ji-
ných nemocnicích, úhrada by se zvýšila o cca 78 
milionů korun.
A  nejde pouze o  narovnání ceny bodu. Je tře-
ba řešit například i  úhrady za  pojištěnce, kdy 
Zlínský kraj dostává od VZP jednu z nejnižších 
v  rámci krajů v  České republice. Zatímco na-
příklad na  severní Moravě je to 25.000 korun, 
ve Zlínském kraji pouze 20 000 korun.

Hradí výkony pojišťovny rozdílně? Je nějaký 
rozdíl mezi vámi a  ostatními nemocnicemi 
a například některou fakultní nemocnicí? 
Bohužel cena za stejný výkon je v  různých ne-
mocnicích různá. Znevýhodněni jsme i  proti 
srovnatelným krajským nemocnicím a mnohdy 
dokonce i  proti nemocnicím zajišťujícím niž-
ší úroveň péče. Za  stejný výkon, který děláme 
i  v  naší nemocnici, dostanou tyto nemocnice 
mnohem vyšší úhradu.
Řešením je zavedení tzv. DRG, tedy finanč-
ního ohodnocení určitého výkonu podle 
diagnózy, které bude jednotné pro všechny 
nemocnice, jak slibuje současné vedení Mi-
nisterstva zdravotnictví ČR pod vedením mi-
nistra Leoše Hegera. (red)

Zlínská nemocnice dostává od pojišťoven nejméně
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rozhovor

inzerce

Zatímco z  továrního areálu ve  Zlíně výro-
ba obuvi téměř vymizela, vaše malá firma 
úspěšně vyrábí a prodává dětskou obuv.
Jednoduché to nebylo. Museli jsme se naučit 
všechno, co se týká obuvi, konstrukce, výbě-
ru materiálů. Vsadili jsme na  barevnost, která 
na trhu s dětskou obuví chyběla. Prvních deset 
let jsme se specializovali na  výrobu obuvi jen 
pro nejmenší děti zhruba od jednoho do tří let, 
později jsme sortiment rozšířili až zhruba do de-
seti let věku. Vyrábíme v naší provozovně v Na-
pajedlích nyní asi 40 000 párů bot ročně. Máme 
30 zaměstnanců. Existujeme díky tomu, že jsme 
se specializovali na zdravotně nezávadnou dět-
skou obuv, u které jsou ještě rodiče ochotni za-
platit za kvalitu.

Co je podle vás překážkou toho, aby se obuv 
v Česku vyráběla ve větším množství?
Bojujeme s  šedou ekonomikou poddeklaro-
vaných dovozů obuvi ze zahraničí. A  těžko se 
konkuruje prodeji obuvi na  asijských tržnicích. 
Tito naši konkurenti například na rozdíl od nás 
nejsou zpravidla plátci DPH, protože údajně 
nemají potřebný obrat. Vykazují ztrátu, tudíž 
neplatí daně ze zisku. Zaměstnávají lidi načer-

no a neplatí za ně sociální a zdravotní pojiště-
ní. Státní úředníci se je bojí kontrolovat. Potom 
jsou tito prodejci o desítky procent levnější než 
my, kteří všechny daně beze zbytku platíme. To 
je hlavní důvod, proč česká obuvnická výroba 
skomírá. A  stát s  tím nic nedělá, ať už je jeho 
politická reprezentace levicová nebo pravico-
vá. Můj manžel, který osm let působil na pozici 
prezidenta České obuvnické asociace, o tom má 
bohaté poznatky.

Mohl by vám stát ve vašem oboru podnikání 
nějak pomoci?
Ano, třeba sníženou sazbou DPH na zdravotně 
nezávadnou dětskou obuv, jako je tomu napří-
klad v  Polsku, nebo vytvořením rovných pod-
mínek v  podnikání. To se za  20 let nepovedlo. 
Musíme bohužel konstatovat, že český stát 
na drobné a střední podnikatele dosti zapomí-
ná. Nikdy jsme neměli žádné daňové prázdniny. 
Takto se u  nás bohužel podporují jen světové 
mamutí firmy, které stejně většinu zisku převá-
dějí za hranice.

Vaše botičky se mohou pochlubit významný-
mi certifikáty...
Všechny použité materiály pro výrobu dětské 

obuvi D.P.K. jsou pravidelně laboratorně pro-
věřovány v  Institutu pro testování a  certifikaci 
ve  Zlíně na  hygienickou nezávadnost. Velkým 
oceněním bylo v  letech 1997 a  1999 osvědče-
ní Sdružení pro Cenu České republiky za jakost 
s oprávněním užívat značku Czech made. Ved-
le povinné certifikace je kolekce dětské obuvi 
posuzována Komisí zdravotně nezávadného 
obouvání, která hodnotí ortopedické provede-
ní výrobků. Pro převážnou část dětské obuvi 
máme licenční oprávnění k  užívání ochranné 
známky „Žirafa – bota pro vaše dítě“.

Děláte si všechno sami?
Společnost vedeme sami. Návrhy a design jsou 
naše. Máme jednoho modeláře, který nám to 
zpracovává. A jednu asistentku. Zbytek jsou vý-
robní dělníci. Režie jsme stlačili na  nejnutnější 
minimum. Jinak ale 90 procent komponentů 
pro výrobu obuvi musíme dovážet ze zahrani-
čí, hlavně z Itálie, protože v Česku se obuvnické 
komponenty přestaly vyrábět. Podešve, usně, 
kování... Poskládat obuv je náročné. Jeden pár 
obuvi, to je asi 80 různých položek a až 70 pra-
covních operací. Na každou potřebujete kvalifi-
kovanou sílu a speciální stroj.  Vojtěch Cekota

Kubátová: Asijským tržnicím se těžko konkuruje

Dagmar Kubátová
 ▪ Podnikatelka roku 2010 Zlínského kraje.

 ▪ Jednatelka firmy D.P.K, s. r. o.

 ▪ Narodila se v roce 1961 ve Zlíně. 

 ▪ V roce 1980 maturovala ve Zlíně na Střední 
průmyslové škole kožařské v oboru obuvník.

 ▪ Téhož roku se provdala za spolužáka Petra Ku-
báta a začala pracovat ve Výzkumném ústavu 
kožedělném jako laborantka.

 ▪ Později pracovala ve Velkoobchodu obuví 
jako kvalitářka a následně jako asistentka 
soudního znalce v obuvnické laboratoři.

 ▪ V roce 1994 založila s manželem firmu na vý-
robu zdravotně nezávadné dětské obuvi.

 ▪Otevřela vlastní prodejnu ve Zlíně a v Praze.

 ▪Má dvě studující dcery.
Dagmar Kubátová vyrábí dětskou obuv.    Foto: Ivo Hercik
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kulturaSlavín přijal další osobnost
Rožnov pod Radhoštěm – Další čestný hrob při-
byl v polovině června na pamětním hřbitůvku 
Valašském Slavíně v areálu Dřevěného městeč-
ka Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm. Místo svého posledního odpočin-
ku zde nalezly ostatky valašského etnografa 
a  učitele Jiřího Demela, který zemřel 7. ledna 
2006 ve věku 82 let.
Opavský rodák, který strávil celý život ve  Va-
lašském Meziříčí, byl všestrannou osobností 
kulturního dění na  Valašsku. Absolvoval me-
ziříčské gymnázium, vystudoval Filozofickou 
fakultu Univerzity Karlovy v  Praze, obor český 
jazyk - ruština. Působil jako učitel na  různých 
valašských středních školách. Aktivně se účast-
nil společenského života, byl členem několika 
spolků, publikoval v  řadě časopisů. Mezi nej-
známější díla patří Čítanka o Valašském Meziříčí 
či Valašské Meziříčí, aneb Vzpomínání a toulání. 
K jeho největším počinům patří Odhalení auto-
ra textu Janáčkova Zápisníku zmizelého. V led-
nu roku 2004 se stal Jiří Demel prvním držite-
lem Ceny města Valašské Meziříčí.

Valašský Slavín je místem připomenutí a uctění 
života a  díla významných osobností východní 
Moravy, které se zasloužily o rozkvět a povzne-
sení Valašska. Cílem Valašského muzea v příro-
dě je touto cestou uvést jejich práci do pově-
domí široké veřejnosti. Valašský Slavín navazuje 
na tradici uctívání památky zasloužilých osob-
ností založenou v  roce 1970 formou hřbitova, 
který se nachází v bezprostřední blízkosti koste-
la sv. Anny v areálu Dřevěného městečka. Dnes 
je Valašský Slavín čestným pohřebištěm. Kromě 
toho vede Valašské muzeum v přírodě od roku 
2005 Knihu paměti kraje, ve  které mohou být 
připomenuty i ty významné zemřelé osobnosti, 
jejichž ostatky nemohly být uloženy na Valašský 
Slavín. O návrzích na uložení ostatků význam-
ných lidí či zapsání do knihy rozhoduje ředitel 
Valašského muzea v  přírodě na  doporučení 
odborné komise zvané „Rada starších“, jejímiž 
členy jsou osoby různého profesního zaměření.
Na Valašském Slavíně jsou v současnosti ulože-
ny ostatky 39 osobností. Kniha paměti kraje má 
71 zápisů významných osobností.  (vc)

 ▪ Bystřice opraví fasádu zámku 
Bystřice pod Hostýnem – Zbývající část fasá-
dy zámku hodlá v  letošním roce opravit měs-
to Bystřice pod Hostýnem. Radnice pro tento 
účel získala dotaci 4,9 milionu korun od mini-
sterstva pro místní rozvoj z programu na revi-
talizaci bývalých vojenských objektů. Celkové 
náklady činí asi šest milionů Kč. Město opra-
vuje severozápadní část fasády hlavního těle-
sa zámku včetně oken. Zámek má opravenou 
střechu a plášť budovy, v příštím roce by mělo 
dojít na opravu interiérů. Radnice nyní využívá 
předzámčí jako sídlo městské policie a  infor-
mačního centra. 

 ▪ Augustínovi vystavují v Hradišti
Uherské Hradiště – Božena Augustínová 
(1939–2005), malířka, grafička, textilní vý-
tvarnice a  ilustrátorka, vystavuje do 14. srpna 
společně se svými syny Andrejem a Martinem 

v  Galerii Slováckého muzea v  Otakarově ulici 
v  Uherském Hradišti. Rodačka z  Topolné ab-
solvovala v  letech 1954-1958 propagační gra-
fiku a výtvarnictví na uherskohradišťské SUPŠ. 
Od roku 1958 žila na Slovensku, v Bratislavě, ale 
stále ctila své moravské kořeny a udržovala přá-
telské kontakty. Stejně tak převzali vřelý vztah 
k Moravě i oba synové – Andrej (*1964) a Mar-
tin (*1968), kteří se také věnují výtvarnému 
umění. Společná výstava všech tří je po mnoha 
letech dalším z  návratů do  prostředí, v  němž 
stále ctí rodové vazby i láskyplné vzpomínky. 

 ▪ Kraj obsadil cyrilometodějskou komisi
Zlín, Praha – Náměstek hejtmana Zlínského 
kraje Jindřich Ondruš zastupuje Zlínský kraj 
v národní cyrilometodějské komisi. Komise se 
poprvé sešla koncem června na Arcibiskupství 
pražském. Jejím úkolem je příprava oslav cy-
rilometodějského výročí v roce 2013 (1150 let 

od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu). 
Přáním organizátorů je, aby se oslav na Vele-
hradě zúčastnil také papež Benedikt XVI. Sou-
částí oslav budou koncerty, konference, výsta-
vy. Zlínský kraj vznik národní komise přivítal, 
neboť se na své úrovni tomuto tématu věnuje 
již dva roky. Jindřich Ondruš v této souvislosti 
navíc poukázal na význam doprovodných akti-
vit včetně budování poutních stezek pro oblast 
cestovního ruchu. 

 ▪ Sbírkový fond – oprava
U  článku o  soustřeďování předmětů a  doku-
mentů spojených s historií orientačního sportu 
ve Zlíně v Muzeu jihovýchodní Moravy v minu-
lém čísle ODK jsme nesprávně použili v  textu 
i v titulku termín „expozice“ na místě, kde mělo 
být uvedeno „sbírka“. V muzeu nevzniká expo-
zice, ale sbírkový fond orientačního běhu. Čte-
nářům i autorovi článku se za to omlouváme.

Představení nové knihy v Muzeu jihovýchodní Moravy.     Foto: Petr Zákutný

Valašské Meziříčí – Nová speciální učebna byla 
slavnostně otevřena v polovině května v bu-
dově odborného pracoviště na Hvězdárně ve 
Valašském Meziříčí. Byly rovněž pořízeny spe-
ciální přístroje, sluneční dalekohled se spektro-
skopem a systém s velmi citlivou kamerou pro 
pozorování meteorů. Hvězdárna systematicky 
rozvíjí přeshraniční spolupráci s několika slo-
venskými hvězdárnami. V současné době reali-
zuje tři projekty přeshraniční spolupráce, z toho 
dva s Kysuckou hvězdárnou v Kysuckom No-
vom Meste. Jednou z aktivit je projekt Koope-
rující síť v oblasti astronomických odborně-po-
zorovatelských programů. Vzdělávací aktivity 
jsou založeny na těsném spojení teoretické čás-
ti s praxí, tedy s astronomickým pozorováním, 
zpracováním výsledků i jejich interpretací. Při-
pravují se další programy a soustředění.  (red)

Hvězdárna je aktivní

Vyšla kniha o přírodě 
západních Karpat
Zlín – „Klenoty přírody Trenčianského kraja 
a Zlínského kraje“ – tak se jmenuje nová pu-
blikace, která byla na konci června slavnostně 
představena v  Muzeu jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně. Pohlazením dubovými listy ji symbo-
licky „pokřtil“ hejtman Stanislav Mišák. Kniha 
je výsledkem spolupráce českých a  sloven-
ských odborníků v  rámci projektu „Západné 
Karpaty – spoločná hranica“, do něhož je za-
pojeno Hornonitrianské múzeum v  Prievidzi 
a  Muzeum jihovýchodní Moravy ve  Zlíně. 
Na  více než dvousetstránkovém díle vyba-
veném zajímavými textovými informacemi 
a  bohatou barevnou fotodokumentací pra-
covalo přes třicet autorů a čtyřicet fotografů. 
Redakci měli na  starosti Katarína Keratová 
a Dušan Trávníček. Knížka, která vyšla nákla-
dem jeden tisíc kusů, je neprodejná a  bude 
distribuována do škol, knihoven, osvětových 
institucí, případně individuálním zájemcům 
prostřednictvím muzea.  (vc) 
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Legendární soutěž se pořádá již 41 let.    Foto: archiv

sport

Amatéři dovezli 
z Portugalska bronz
Zlínský kraj – Je to velký fotbalový příběh a ne-
docenitelné zkušenosti pro všechny jeho ak-
téry. Tým amatérů Zlínského kraje postavený 
z hráčů nižších soutěží si v turnaji Regions cup 
nejprve vybojoval postup na  Mistrovství Ev-
ropy do Portugalska. A ani v tamní Braze, kde 
odehrál svá utkání, rozhodně nezklamal. Na-
opak – krajští hráči dvakrát vyhráli, nestačili jen 
na domácí Bragu a vezou z jihu Evropy bronz. 
„Je to pro nás velký úspěch. Vracíme se na-
prosto spokojení,“ nechal se slyšet trenér Petr 
Zapletal. Zároveň přiznal, že pro něj a pro hráče 
byl celý turnaj obrovský přínos.
Krajští amatéři, kteří zastupovali Českou repub-
liku, měli ve skupině týmy z Ukrajiny, Německa 
a  domácího Portugalska. Po  úvodní porážce 
s  Bragou dokázali porazit německý Württem-
berg, na závěr i ukrajinskou Černihovskou ob-
last a ve své skupině skončili druzí. Protože měli 
větší počet bodů než druhý tým další skupiny, 
mohli si tak na krk pověsit bronzové medaile. 
„Hráči si účasti na euru vážili a bylo znát, že si ji 
užívají,“ dodal trenér. (oh)

Zlín – Velkou házenkářskou událost má za se-
bou Zlín. Krajské město totiž spolu s Brnem 
hostilo na přelomu června a července Mist-
rovství Evropy dorostenek v házené. Ve zlín-
ské sportovní hale proběhly boje v některých 
základních skupinách a také několik závěreč-
ných duelů o umístění. Finálová klání se pak 
přesunula do Brna. 
Jak nakonec šampionát dívek do 17 let do-
padl? Mistryněmi se nakonec po výhře nad 
Dánkami staly hráčky ruského výběru. Rus-
ky prošly turnajem suverénně, když ani jed-
nou neprohrály. Třetí skončily Norky. Česká 
děvčata rozhodně ostudu neudělala, i když 
si nejspíš věřila na víc než na konečnou 12. 
příčku. (oh)

Zlín hostil házenkářky

Barumka se blíží. Začne v ulicích
Zlínský kraj – Automobilová událost roku v kraji 
se kvapem blíží. V pátek 26. srpna vyrazí závod-
níci do dalšího ročníku slavné Barum Czech Ra-
lly Zlín. Pro milovníky automobilového sportu 
je připravena spousta lahůdek a celkem 248 ki-
lometrů divácky atraktivních ostrých rychlost-
ních zkoušek. Ještě den před startem mohou 
zájemci využít tradiční autogramiády a nechat 
si podepsat zástupce předních posádek. Nej-
větší podívaná však čeká diváky na samotném 
začátku závodu. V pátek ve večerních hodinách 
totiž rally odstartuje přímo v centru Zlína, kde 
se odjede první rychlostní zkouška. Nejdříve by 
měl start ozvláštnit závod automobilových ve-
teránů, pak už na trať vyrazí piloti hlavní soutě-
že. „První vůz vyjede do nočních ulic krajského 
města ve 21.15 hodin a na programu budou tři 
okruhy v ulicích Zlína a bývalého Baťova areálu 
včetně divácky atraktivního průjezdu autobu-
sovým nádražím. Posádky poté odevzdají vozy 
do  uzavřeného parkoviště umístěného pod 
zlínským obchodním domem,“ upřesnil tisko-
vý mluvčí závodu Roman Ordelt. Hlavní boj 
s vteřinami čeká piloty v sobotu. Budou muset 

zvládnout celkem osm rychlostních zkoušek, 
které se pojedou v  úsecích Biskupice, Pindu-
la, Troják a Semetín. Sobotní porce bude činit 
celkem 133 ostrých kilometrů. „V  porovnání 
s loňskem je ze 70 procent trať pozměněná, ne-
boť řada úseků se jede v opačném směru. Na-
příklad úvodní erzeta Biskupice nabídne start 
v obci Ludkovice a součástí erzety je i nezpev-
něný úsek nad Luhačovicemi. Klasické erzety 
Troják a Semetín se jedou letos v protisměru, 
přičemž královský úsek Troják je s  délkou té-
měř 29 kilometrů nejdelší zkouškou v itineráři 
soutěže,“ popsal Ordelt. V  neděli soutěž vyvr-
cholí závěrečným dnem, který přinese 115 kilo-
metrů tvrdého závodění. Piloty rychlých vozů 
a  jejich spolujezdce už nebude čekat žádný 
odpočinek. „Naopak pojedou náročné rych-
lostní zkoušky Maják, Kudlovice a Halenkovice. 
Legendární erzeta Maják se vrací do  itineráře 
soutěže po dvaceti letech, další dva testy se je-
dou ve srovnání s  loňskem v opačném směru 
a s menšími změnami,“ dodal mluvčí. 
Vyhlášení proběhne na cílové rampě před Vel-
kým kinem po třetí hodině odpolední. (oh)

 ▪ Moraviamana ovládl Vabroušek
Otrokovice – Už desátý ročník závodu, který 
vyžaduje doslova železnou odolnost, hostily 
letos na konci června Otrokovice. Zdejší dlou-
hý triatlon Moraviaman už patří k vyhlášeným 
a spadá do mistrovství České republiky. Na ná-
ročné trati závodníky čekalo 3,8 kilometrů pla-
vání, 180 kilometrů jízdy na kole a maratonská 
běžecká trať na 42,2 kilometrů. Závod však má 
ještě jedno specifikum – muže, který má vítěz-
ství takřka předplacené – malenovického rodá-
ka Petra Vabrouška. Ten letos překonal vlastní 
rekord o dvanáct minut, když dokončil v čase 8 
hodin a 29 minut. Navíc poosmé opanoval celé 
mistrovství republiky. 

 ▪ Úspěšná účast na dětské olympiádě
Zlínský kraj – Hry páté letní olympiády dětí 
a  mládeže České republiky pořádal během 
června Olomoucký kraj. Výsledkově se neztra-
tili sportovci ze Zlínského kraje, kteří vybo-
jovali devět zlatých, sedm stříbrných a  deset 
bronzových medailí. Mladí zlínští sportovci se 
navíc mohou těšit, že příští olympiády se bu-
dou moci zúčastnit v domácím prostředí. Právě 
Zlínský kraj se totiž ujme pořadatelství závodů 
v roce 2013. 

 ▪ Slušovická dráha přivítá špičku
Slušovice – Fanoušci dostihů mohou i v srpnu 
zavítat na  dostihovou dráhu ve  Slušovicích. 
Dostihové odpoledne se zde uskuteční 21. srp-

na. Sezonu pak chtějí na dráze zakončit Velkou 
Slušovickou 28. října. Tento kvalitně obsazený 
závod má vysílat i televize ČT 4.

 ▪ Brumovská kopaná slavila sedmdesátku 
Brumov-Bylnice – Oslavy sedmdesáti let 
od založení fotbalového oddílu mají za sebou 
v Brumově. Oslavy pořádané 2. července načal 
turnaj v  malé kopané, kterého se zúčastnily 
týmy okolních obcí a místních částí Brumova.  
Odpoledne se předvedli také domácí úspěšní 
mladí hráči a ukázku svého fotbalového umění 
předvedly i  brumovské ženy. Turnaj vyvrcho-
lil exhibičním utkáním mančaftu mužů proti 
týmu, který v  roce 1998 vykopal pro Brumov 
Moravskoslezskou ligu.
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inzerceinzerce

... opravy, údržba, servis.

Emise

Elektrika/ElektronikaÚdržba 
klimatizace

Servisní 
prohlídky

Výměna oleje

Náhradní díly

Brzdy

Diagnostika 
systémů

•  Autoservis pro všechny značky vozidel

•  Moderní diagnostika závad

•  Optimální ceny za profesionální práci

• Kvalitní náhradní díly

Bosch Car Service
... kompletně, odborně, výhodně.

Bosch Car Service ŠAFÁŘ
Osvobození 277, Fryšták
www.boschsafar.cz
tel: +420 608 279 827

soutěž, volný čas

Buchlovické muzeum patří k  nejmladším 
ve Zlínském kraji, otevřeno bylo v květnu roku 
2006. Sídlí v  budově číslo 24 na  náměstí Svo-
body, která byla předtím delší dobu opuštěná. 
V rámci rekonstrukčních stavebních prací, které 
si vyžádaly zhruba sedm milionů korun, vznikly 
prostory pro stálou expozici a Turistické infor-
mační centrum Buchlovice, které v posledních 
letech navštěvuje více než patnáct tisíc ná-
vštěvníků ročně. 

Prvotní impulzy pro vznik muzea vzešly od čle-
nů Spolku podporovatelů historie Buchlovic 
– jejich přáním bylo, aby městečko Buchlovice 
mělo své muzeum. Samotný projekt se mohl 
uskutečnit díky dotacím z  programu Interreg 
IIIA. ČR – SR, v jehož rámci Evropská unie pod-
poruje rozvoj a spolupráci příhraničních regio-
nů. Obdobné Muzeum Podhradia je také v part-
nerské obci Soblahově u Trenčína. 
Expozice je rozdělena na suterénní část, ve kte-
ré se představuje všech 14 obcí Mikroregionu 
Buchlov (Modrá, Velehrad, Salaš, Břestek, Buch-
lovice, Tupesy, Zlechov, Staré Hutě, Stupava, 
Boršice, Stříbrnice, Medlovice, Hostějov, Osvě-
timany) a  partnerské obce Soblahov a  Choto-
viny z jižních Čech, do tohoto prostoru je dále 
umístěno turistické informační centrum a první 
patro. V patře návštěvník zhlédne stálou expo-
zici obce Buchlovice. Potěšujícím faktem celé-
ho projektu je aktivní zapojení mnoha obyvatel 
obce Buchlovice formou příspěvků hmotných 
darů i dlouhodobých zápůjček vystavených ex-

ponátů. Během začátku roku 2006 byl tak dán 
základ muzea, které je vpravdě buchlovických 
občanů. V buchlovické části muzea se může ná-
vštěvník seznámit důvěrněji s obcí od pravěku 
po současnost.
Muzeum je od  května do  září otevřeno kro-
mě pondělka a to od 9.00 do 12.00 a od 12.30 
do 17.00. V říjnu je pak provozní doba zkrácena 
do 16.00. Více informací na internetových strán-
kách tic.buchlovice.cz. (red)

Přinášíme osmou část soutěže, ve které si mů-
žete prověřit své znalosti o regionu. Každý, 
kdo správně odpoví, může získat jeden ze tří 
dárkových setů (ceny získá 10., 25. a 50. doru-
čená správná odpověď). Ti, kdo správně odpo-
ví ve všech kolech (do září), se stávají výherci 
publikace o Zlínském kraji a dalších cen.

Otázky na srpen:
1. Které dvě řeky se stékají ve Valašském 

Meziříčí?
2. Jak se jmenuje první obec na toku řeky 

Olšavy?
3. Kdy byla dokončena přehrada Bystřička?
Foto: Jaká památka je zachycena na snímku?

Odpovědi zasílejte do 10. 8. 2011 na emailovou 
adresu soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu 
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín. 

Muzeum Podhradí Buchlovice vzniklo díky občanům

Fotografie k soutěži.    Foto: Ivo Hercik

Minulé kolo soutěže – Správné odpovědi: 1) Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež – Zlín Film Festival – se letos konal již po 51. 2) Festival 
Trnkobraní se koná v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích.  3) Jízda králů se koná ve Vlčnově (každý rok), v Hluku (jednou za tři roky) a v Ku-
novicích (každé dva roky). Na snímku byl zachycen jeden z objektů rožnovského skanzenu – Valašského muzea v přírodě. Výherci dárkového setu: 
Františka Zálešáková (Uherský Brod), Karla Tomšů (Bratřejov), Vlasta Doležalová (Otrokovice).
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Tiskárna
Knihárna
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Tisk katalogů
brožur, knih,
časopisů, letáků

Diáře a kalendáře
s logem Vaší společnosti

www.graspo.com
GRASPO CZ, a.s.
Pod Šternberkem 324, 763 02  Zlín, Tel.: +420 577 606 247, E-mail: sales@graspo.com

tel.: +420 577 432 891 
fax: +420 577 433 350

e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací, chodníků,
parkovišť a zpevněných ploch

Pokládka asfaltového betonu  nišerem

Vysprávky komunikací 
a ploch asfaltovými technologiemi

Čištění komunikací a ploch

Realizace a opravy mostních objektů 
a silničního příslušenství

Údržba zeleně a sečení trávy

Prodej kameniva

Výškové úpravy uličních vpustí 
a poklopů šachet v komunikacích

Instalace svislého a vodorovného 
dopravního značení i příslušenství

Nákladní doprava

www.suszlin.cz

Vybrané akce v kraji

do 28. 8. Zlín
Barvy Colours Farben Colori
Výstava prací Jiřího Valocha 
a Lenky Vítkové. 
www.kabinett.cz

do 31. 8. Buchlov
Chřiby krásné, Chřiby mé…
Fotografie členů Expedice 
Chřiby. Kaple sv. Barbory 
u hradu Buchlova.
www.hrad-buchlov.cz

1. 8. – 31. 8. Zlín
Jízda králů Vlčnov
Výstava fotografií Zdeňka 
Koníčka z pěti ročníků 
vlčnovské Jízdy králů (3. etáž 
Baťova mrakodrapu).
 
1. 8. – 31. 8. Zlín
Motoristický sport 
v obrazech
Výstava obrazů Daniela 
Šenkeříka s motoristickou 
tematikou (14. etáž Baťova 
mrakodrapu).

4. 8. – 7. 8. Velké Karlovice
Setkání řezbářů 
u Karlovského muzea 
Součástí akce je Karlovská 
pouť. V programu vystoupí 
mimo jiné skupina Javory či 
Fleret s Jarmilou Šulákovou.
www.velkekarlovice.cz

5. 8. – 6. 8. Bystřička 
(přehrada) 
Starý dobrý western
Dva festivalové dny a dvě 
hudební scény budou opět 
plné hudebních seskupení. 
www.starydobrywestern.cz

5. – 6. 8. Uherský Brod
Pivovarské slavnosti 2011
Pořádá Pivovar Janáček.
www.pivovar-janacek.cz

5. 8. – 7. 8. Rožnov p. R.
Jánošíkův dukát
Mezinárodní festival 
slovenského folkloru 
v rožnovském skanzenu. 
www.vmp.cz

6. 8. Kroměříž 
Veteránem nejen 
Kroměřížskem
IV. ročník setkání majitelů 
automobilů, motocyklů 
a užitkových vozidel do roku 
1970. Velké náměstí.
www.vychodni-morava.cz

13. 8. – 14. 8. Rožnov p. R.
Starodávný jarmark
Tradiční akce v rožnovském 
skanzenu.
www.vmp.cz

13. 8. Napajedla
Moravské chodníčky
Příznivci folkloru se sejdou 
v areálu „Za klášterem“ 
v Napajedlích. Začátek 
v 15.00.

13. 8. Zlín-Malenovice
Noční prohlídka hradu
Akce od 21.00 do 23.00.
www.muzeum-zlin.cz

13. 8. Kostelany
Western Rodeo Show 
Jankovice
Atraktivní akce pod širým 
nebem na Ranči Kostelany.
www.kostelany.cz

19. 8. – 21. 8. Val. Klobouky
Setkání muzikantů v Bílých 
Karpatech
Festival dechových hudeb, 
cimbálových muzik, 
folklórních souborů 
a pěveckých sborů. 
www.valasskeklobouky.cz

20. 8. 2011 Karolinka
Sklářský jarmark 2011
Možnost nákupu tradičních 
sklářských výrobků.
www.karolinka.cz

Akce Klubu českých turistů

20. 8. 2011
Setkání na Baťově kanále
Odbor MCK Zlín připravuje 6. ročník akce 
Setkání na  Baťově kanále. Účastníci splou-
vají úsek Napajedla-Staré Město. Zahájení 
je v  8.30 v  loděnici Odboru vodních sportů 
Napajedla.  Více informací: Monika Machová, 
tel. 604 525 946, mail: machova.monika@cen-
trum.cz.

20. 8. 2011
Za Vizovskú trnkú
Již 9. ročník turistického pochodu Za  Vizov-
skú trnkú. Jsou připraveny trasy 10,16,20,30 
a 42 km. Zahájení je ve Vizovicích na sokolov-
ně mezi 6.00 až 11.15. Cíl je tamtéž do 17.00. 
Více informací: Jiří Tomáš, tel. 737 005 174.

Výlet na Ploštinu

Prázdninové dny jsou jako stvořené pro ná-
vštěvu Ploštiny – místa, kde se nachází Památ-
ník protifašistického odboje – národní kulturní 
památka z  roku 1975. Osud této osady mezi 
Vysokým Polem a  Drnovicemi je známý - pár 
dnů před koncem druhé světové války, přesně 
19. dubna 1945, zdejších deset usedlostí vy-
pálilo německé policejní komando SS spolu se 
speciální protipartyzánskou jednotkou Josef. 
V plamenech našlo smrt 24 lidí.
Těžký životní úděl lidí, kteří osídlovali valaš-
ské paseky, zde přibližuje návštěvníkům nová 
výstava. Jmenuje se Pasekářská osada Plošti-
na, a  doplnila stálou expozici MJVM o  historii 
protifašistického odboje. Nachází se v  jednom 
z místních domků, které byly pro pozůstalé vy-
stavěny v letech 1946 – 47, a který byl Muzeem 
jihovýchodní Moravy ve Zlíně zadaptován pro 
muzejní účely. „Nová výstava se věnuje oby-
čejnému životu, který zde vedli místní obyva-
telé před známou smutnou událostí. Na dobo-
vých fotografiích představujeme místní osadu 
a snažíme se vysvětlit, jak těžko se lidem na tak 
odlehlých místech, jako je třeba Ploština, žilo. 
V mnoha ohledech musela být místní komunita 
velmi soběstačná,“ vysvětlila autorka výstavy, 
etnografka MJVM, Alena Prudká. Více informací 
na www.muzeum-zlin.cz. (bk)

zábava, volný čas

Již po 44. se letos v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích 
uskuteční multižánrový festival Vizovické Trnkobraní. Akce se 
koná od 19. do 21. srpna. V programu vystoupí mimo jiné To-
máš Klus, Aneta Langerová, Buty, Divokej Bill, Anna K., Zdob Shi 
Zdub, No Name, Jablkoň či Jiří Schmitzer Band. Tradiční soutěž 
v pojídání švestkových knedlíků se uskuteční v neděli 21. srpna. 
Více na www.trnkobrani.cz.
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Doporučujeme
Barum Czech Rally Zlín 20111. 
26. až 28. srpna, Zlín

www.barum.rally.cz

Peníze na rekonstrukci?
Úvěr bez nutnosti doložení příjmů.r bezÚvěrÚvěr

250 000 - 5 000 000 Kč
Výhodné podmínky •  Pevný úrok

Rychlé vyřízení • Jednoduché čerpání

www.mpu.cz  I  800 678 678

pevný úrok

6,9 %
p.a.

Dobrý klient je neúčelový úvěr bez nutnosti doložení příjmů a bez ručitele s pevnou úrokovou sazbou 6,9 % p.a., určený pro vlastníky
obytných nemovitostí. Úvěr je poskytován v rozsahu 250 000 - 5 000 000 Kč do výše 50 % hodnoty nemovitosti se splatností 6 měsíců – 5 let
s možností prodloužení a předčasného splacení.

Příklad úvěru Dobrý klient: celková výše úvěru: 300 000 Kč  I  doba splácení úvěru: 60 měsíců  I  úroková sazba: 6,9 % p.a.  I  úhrada za 
zpracování úvěru: 2 700 Kč  I  výše měsíční splátky: 5 926 Kč  I  celková splacená částka: 358 571 Kč   I  RPSN: 7,56 % 


