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Historické vozy dorazily do Zlína
Propagační jízda historických hasičských automobilů putovala 

v červnu přes celou Moravu – z Českého Těšína do Zlína.  
Foto: Petr Zákutný
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Milé čtenářky a čtenáři Okna do kraje,

léto a s ním i dovolené jsou už opět v plném proudu. Řada z nás 
se při cestě do tepla a za sluníčkem může zase jednou přesvěd-
čit o tom, že ač naše nespokojenost s životní úrovní roste, pořád 
v mnoha zemích žijí lidé v daleko horších podmínkách. Nepíšu 
o tom proto, že by nás cizí neštěstí mělo potěšit či uklidnit. Navíc 
si nejsem úplně jista, že by se tito lidé, pokud se situace v dané 
zemi vyvíjí k lepšímu, museli nutně cítit nešťastně. Jejich pocity 
jsou asi pozitivnější než u nás, kde jde mnohé od desíti k pěti. 
Nepíšu to ani proto, abychom se s (ne)pořádkem věcí v našem 

státě snadněji smířili. Naopak, rozhodně bychom neměli dopustit, aby i u nás čím dál víc lidí upa-
dalo do chudoby, existenční beznaděje, přicházelo o sociální jistoty a žilo v obavách z příštích 
dnů. Přesto je toto potkání s bídou za hranicemi naší země užitečné. Pro srovnání, zamyšlení, 
uvědomění si… Jak žijeme my, kam kráčíme, co chceme…
Stačí chvíli u nás doma pozorovat z okna rušnou ulici. Sem tam projede milionové auto. Po chod-
níku jde pár lidí s naloženým vozíkem a nahlíží do popelnic. Sousedka, ač dávno v důchodu, se 
vrací unaveně z šichty, chce pomoct vnoučatům bez práce a příjmů. Známý po těžkém úraze se 
belhá o francouzských holích. Řidič kamionu dorazil po týdnu zase zpátky k rodině.  Osamělá 
maminka svolává děti domů… Všichni mají své radosti a starosti. Jejich svět se každým dnem 
mění, na co byli zvyklí, už neplatí. Politická rozhodnutí nutně ovlivňují jejich životy. Rozčílí se 
u televizních novin? Nebo už dávno nechtějí nic slyšet? Zajímají se o správu věcí veřejných nebo 
rezignovali? Nevědí, komu věřit a všechny politiky házejí do jednoho pytle nebo se snaží zori-
entovat?  Nemá cenu naslouchat štvavým řečem a planým slibům. Je třeba se ptát na konkrétní 
práci a její výsledky!
Někdo je nespokojený vždy a za všech okolností, jiný je zarytým životním optimistou. Pravda se 
nachází samozřejmě někde uprostřed. A pocit spokojenosti a štěstí uvnitř nás. Částečně je dán 
povahou, ale důležitá jsou i vlastní rozhodnutí: chci být šťastný, cítím se šťastný, jsem šťastný... 
A také jsem připraven něco pro to udělat. Třeba si obstarat dost objektivních informací a nene-
chat za sebe a o sobě rozhodnout v blížících se volbách jiné. Nebo místo nadávání doma u zpráv 
se začít politicky angažovat sám...  
Bez politiky to totiž bohužel v demokratickém státě nejde. A bez šikovných lidí to za moc nestojí.

Krásné léto, vydatný odpočinek a bezstarostné dny Vám přeje

Mgr. Taťána Nersesjan,
členka Rady Zlínského kraje
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 ▪ Silnicím pomohou udržovací nátěry
Zlínský kraj – Přes 14 milionů korun vynaloží 
v tomto roce Ředitelství silnic Zlínského kraje 
na tzv. souvislou údržbu silnic II. a III. třídy. Po-
kládkou udržovacích nátěrů nebo metodou 
položení mikrokoberců se zlepší technický 
stav devíti úseků krajských silnic o  celkové 
délce 15 kilometrů. Při použití technologie 
tzv. udržovacího nátěru se na suchou vozov-
ku nastříká asfaltová emulze a do ní se vsype 
a zaválcuje kamenivo o velikosti od 2 do 8 mi-
limetrů. Technologie položení mikrokoberce 
za studena spočívá v tom, že speciální soupra-
va nanáší na suchý povrch komunikace směs 
modifikované asfaltové emulze s drobným ka-
menivem. Práce začaly během června. Termín 
jejich dokončení je stanoven na 31. srpna. Při 
souvislé údržbě silnic dochází jen k minimál-
nímu omezení provozu na silnicích. 

 ▪ Navštivte výstavu Czech Press Photo
Valašské Meziříčí – Výstava Czech Press Pho-
to je otevřena do  31. srpna v  galeriích Sýpka 
a Kaple ve Valašském Meziříčí. Czech Press Pho-
to je obdobou celosvětové World Press Photo. 
Smyslem výstavy je umožnit divákovi prostřed-
nictvím žurnalistické fotografie být očitým 
svědkem událostí uplynulého roku. Jde o jedi-
nou výstavu Czech Press Photo na Moravě. Tato 
prestižní soutěž fotoreportérů žijících v České 
a  Slovenské republice se koncem minulého 
roku uskutečnila už posedmnácté a zúčastnilo 
se jí 288 autorů s celkovým počtem 3 744 foto-
grafií. Soutěžilo se v osmi kategoriích: aktualita, 
reportáž, lidé, o  nichž se mluví, sport, každo-
denní život, portrét, příroda a životní prostředí, 
umění a zábava. Výstava je otevřena v úterý až 
pátek od 9 do 17 hodin, v sobotu a neděli od 13 
do 17 hodin.

 ▪ Univerzita třetího věku přijímá studenty
Zlínský kraj – Novou strukturu bude mít 
od  akademického roku 2012 – 2013 univer-
zita třetího věku (U3V) na  Univerzitě T. Bati 
ve  Zlíně. Právě nyní mohou zájemci podávat 
přihlášky ke studiu. U3V je určena pro zájem-
ce od  50 let věku, případně pro mladší lidi 
s  přiznaným invalidním důchodem. Probíhá 
formou dvouletých kurzů. V prvním studijním 
roce bude výuka tvořena základním cyklem 
přednášek, na  který budou ve  druhém roce 
navazovat specializované cykly zaměřené 
na oblast studia jednotlivých fakult univerzity. 
Konkrétní cyklus si posluchači zvolí na konci 
prvního ročníku. Kromě Zlína probíhají kurzy 
U3V také v Uherském Hradišti a dále ve spo-
lupráci se Střední průmyslovou školou stroj-
nickou ve Vsetíně a ve spolupráci s Knihovnou 
Kroměřížska v Kroměříži.
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Speciální sprchové lůžko pro pacienty.    Foto: Karla Havlíková

 ▪ Oprava fryštácké mateřské školy
Fryšták – Fryštácká mateřinka, ve  které byl 
v  únoru letošního roku kvůli výskytu nebez-
pečných minerálních látek a azbestu přerušen 
provoz a  děti se musely odstěhovat do  ná-
hradních prostor v tamější základní škole, má 
za  sebou první část náročné rekonstrukce. 
Společnost Ekostar dokončila úplnou dekon-
taminaci objektu. Byla provedena kontrolní 
měření. Výsledky byly podlimitní, takže je Ma-
teřská školka ve Fryštáku zcela zbavena škod-
livého azbestu a  minerálních vláken. Děti by 
se měly do školky vrátit koncem září. Oprava 
stála 3,8 milionu korun. Dalších 7,2 milionu na 
stavební úpravy školky si musí město vypůjčit. 
Finanční podporu přislíbil také Zlínský kraj.

 ▪ Vědeckotechnický park UTB je hotov
Zlín – Výstavbu vědeckotechnického parku 
zaměřeného na  informační a  komunikační 

technologie úspěšně dokončila Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně. Objekt za bezmála 220 
milionů korun byl zkolaudován v červnu. Vě-
deckotechnický park je tvořen třemi objekty, 
které jsou chodbou spojeny s budovou Fakul-
ty aplikované informatiky. Celkem je v  něm 
k dispozici více než pět tisíc čtverečních metrů 
plochy laboratoří a dalších prostor. „Ty budou 
kromě  Centra bezpečnostních, informačních 
a  pokročilých technologií Fakulty aplikované 
informatiky využívat firmy z  oborů IT, které 
budou v parku v pronájmu,“ uvedl rektor uni-
verzity Petr Sáha.

 ▪ Konference o drogách
Kroměříž – Kroměřížské Kontaktní centrum 
Plus, které už 13 let pracuje s  uživateli drog 
a jejich blízkými, uspořádalo koncem  června 
ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska a pro-
jektem Zdravé město Kroměříž konferenci 

zaměřenou na problematiku zneužívání drog 
a závislosti. Témata konference byla zaměřena 
především na  problematiku vztahů a  rodiny 
v  souvislosti s  užíváním návykových látek. 
Vystoupil zde za  Zlínský kraj Petr Horyanský, 
Daniel Žákovský ze sdružení Dalet z Olomou-
ce, Ilona Preslová z občanského sdružení Sa-
nanim z Prahy. 

 ▪ Škola bude šetřit energii
Kunovice – Od  letošního dubna do  polovi-
ny srpna se v  Kunovicích realizuje projekt 
na  zlepšení energetické náročnosti objektu 
Základní školy Červená cesta. Město pro něj 
získalo dotaci z  operačního programu Život-
ní prostředí. Celkové předpokládané náklady 
činí 13,6 milionu korun. Budou zatepleny ob-
vodové stěny budovy, vyměněna okna a  za-
tepleny stropy budovy. Má dojít ke  snížení 
spotřeby energie a snížení emisí CO2.

Bystřice pod Hostýnem – Zcela nová komu-
nikace o délce 600 metrů propojí v blízké bu-
doucnosti dvě silnice II. třídy u  Bystřice pod 
Hostýnem. Její výstavba začala v červnu, do-
končení se plánuje na červenec 2013. Silnice 
II/150 je v daném úseku v současnosti hlavní 
dopravní tepnou mezi městy Bystřice pod 
Hostýnem a Valašským Meziříčím s  vysokým 
podílem těžké dopravy. Silnice II/438 je vede-
na z Bystřice pod Hostýnem do Hranic. Bude 
postaven nový úsek silnice II/150, kterým 
se tato silnice spojí severně od  zastavěného 
území města Bystřice pod Hostýnem se sil-
nicí II/438 na Hranice. Bude zde vybudována 
nová okružní křižovatka o průměru 40 metrů 
a  nová průsečná křižovatka s  řadicími pruhy 
v místě křížení s místní komunikací. Jde o část 
plánovaného obchvatu Bystřice pod Hostý-
nem. Propojení komunikací odkloní dopravu 
těžkých vozidel z centra města a zároveň zkrá-
tí trasu mezi Hranicemi a Valašským Meziříčím 
o více než dva kilometry.  (vc)

Dvě silnice se propojí

Přibyla lůžka následné péče
Zlín – Jednadvacet lůžek následné ošetřova-
telské péče umístila zlínská Krajská nemocnice 
T. Bati do opraveného 9. pavilonu, který v are-
álu nemocnice nebyl v posledních letech vyu-
žívaný. Jeho rekonstrukce začala letos v únoru 
a skončila v dubnu. 
Hodnota rekonstrukce dosáhla 3,5 milionu ko-
run. Krajská nemocnice tuto investici hradila 
z vlastních zdrojů. Pacientům ze Zlínska se tak 
opět o něco zlepší úroveň poskytované nemoc-
niční péče. 
„Postupně jsme pavilon vybavili potřebnými 
přístroji a zařízením. První pacienty jsme sem 
umístili začátkem května. Nejedná se o  nové 
lůžkové kapacity, ale přestěhování z  jiných 
prostor Centra klinické gerontologie,“ řekl pri-
mář centra Milan Forejtar.
V  opraveném pavilonu je 21 lůžek následné 
ošetřovatelské péče ve třech pokojích po třech 
lůžkách a  ve  dvou pokojích po  šesti lůžkách. 
„Všechny vedlejší místnosti nutné pro zajištění 
provozu oddělení jsou vybaveny podle našich 

představ a  prostorových možností. Náročná 
ošetřovatelská péče je zajišťována pro komfort 
pacienta a  ulehčení práce personálu na  no-
vých polohovatelných lůžkách. Pacienty kou-
peme na  speciálním sprchovém lůžku v  kou-
pelně, k dispozici je WC pro invalidy,“ popsala 
vrchní sestra Karla Vrlová. 
V  pavilonu byla vyměněna okna včetně ven-
kovních žaluzií, bylo rekonstruováno ústřed-
ní topení, vodoinstalace a  odpady, opravena 
střešní krytina a vyměněny střešní odtoky. 
„Vyměnili jsme zárubně a dveře, obklady, dlaž-
by a  PVC. Celoplošně bylo třeba osekat zvět-
ralé omítky stěn a  stropů. Nutné byly úpravy 
sociálního zázemí včetně dělicích příček, ob-
kladů a dlažeb,“ upřesnila stavební práce Lidie 
Hrušková z oddělení správy budov Krajské ne-
mocnice T. Bati. 
Rekonstrukcí prošla elektroinstalace, počíta-
čové sítě, dorozumívací zařízení sestra-pacient 
a nově byly instalovány rozvody medicinálních 
plynů. (kh)

Vsetín – V  nových prostorách a  s  novým ná-
zvem nyní pracuje vsetínská poradna pomá-
hající lidem v  obtížných životních situacích. 
Centrum poradenství pro rodinné a partnerské 
vztahy (dříve poradna pro rodinu, manželství 
a  mezilidské vztahy) se přestěhovalo z  vilky 
ve  Smetanově ulici do  druhého patra vsetín-
ské polikliniky. Zde její služby mohou využívat 
i  početní návštěvníci ambulancí praktických 
lékařů a  specialistů. „Posláním poradny je po-
máhat lidem, kteří řeší osobní, rodinné a  jiné 
vztahové problémy a aktuálně je nejsou schop-
ni zvládat vlastními silami. Naším cílem je roz-
poznávat a  řešit příčiny a  důsledky krizových 
situací,“ uvedla sociální pracovnice Pavla Foj-
tíková. Pomoc je poskytována především for-
mou psychologického, sociálního a  právního 
poradenství, psychoterapie, krizové intervence, 
mediace a dalších metod.  (lp)

Poradna pro rodinné 
vztahy nově
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Jste předsedou Komise Rady Asociace krajů 
ČR pro financování a předsedáte Komisi Zlín-
ského kraje ke zmírnění dopadu ekonomic-
ké krize. Jak se kraje vyrovnávají s deficitem 
ve veřejných financích?
Světová hospodářská krize dopadla silně 
na  Českou republiku i  na  životní úroveň ob-
čanů. Ještě v  roce 2008 vzrostl hrubý domácí 
produkt o  2,5 %, tak hned v  následujícím roce 
došlo k poklesu o 4,1 %. Kraje obdržely ve svém 
podílu na sdílených daních o 6,1 mld. Kč méně 
a hledaly cestu jak zajistit rozvoj na svém úze-
mí a  udržet rozsah veřejných služeb i  správu 
a reprodukci majetku, který na ně stát převedl 
z  ministerstev a  zrušených okresních úřadů. 
V  návaznosti na  jednání Rady hospodářské 
a  sociální dohody Zlínského kraje byla zřízena 
komise pro stanovení návrhu opatření směřující 
ke zmírnění dopadů ekonomické krize. V dubnu 
2009 bylo schváleno devět základních opatření, 
která vycházela ze tří základních předpokladů, 
a  to udržení zaměstnanosti, zvyšování kvalifi-
kace zaměstnanců a zvýšení veřejných investic. 
Kraj, i  přes pokles příjmů ze sdílených daní 
v roce 2009 meziročně o 314 mil. Kč, zvýšil ob-
jem investic o  694 mil. Kč na  celkových 1,858 
mld. Kč a  za  uplynulá čtyři léta zainvestoval 
v  kraji za  5,883 mld. Kč, přičemž celkový stav 
úvěrů čerpaných především od Evropské inves-
tiční banky se zvýšil od roku 2008 o 523 mil. Kč 
a ke konci roku 2011 činil 1,459 mld. Kč.

Není toto zadlužení vysoké? Kritici hovoří 
o nehospodárném zatížení rozpočtu kraje.
Ano, vnímáme ve vedení kraje tyto argumenty 
a pečlivě je srovnáváme s komplexní analýzou 
jednotlivých ukazatelů včetně vývoje dluhové 
služby. Zlínský kraj ročně splácí 111 mil. Kč úvě-
rů při rozpočtu převyšujícím 10 mld. Kč. Schvá-
lený úvěrový rámec umožňuje v souladu se zá-
konem o rozpočtových pravidlech vybilancovat 
plánované příjmy z  hlediska struktury zdrojů 
v jednotlivých letech na plánované výdaje vždy 
před následujícím rokem, avšak zhotoviteli sta-
veb a dodavateli investic vysoutěžené ceny jsou 
vždy nižší oproti projektovaným rozpočtům 
a  rovněž v  běžných výdajích dochází k  úspo-
rám zejména v  energetických nákladech díky 
systémovým opatřením a realizacím úsporných 
projektů. Na rozdíl od státu pak roční závěrečný 
účet vykazuje u krajů lepší hospodaření než pů-
vodní rozpočet na příslušný rok. Kritika pravdě-
podobně vychází z neznalosti vývoje a dopadu 
legislativních změn. Zákon o rozpočtovém urče-
ní daní k 1. 1. 2005 krajům na základě tzv. mul-
tikriteriální metody určil 8,92% podíl daňových 
výnosů, 20,59 % obcím a  zbývajících 70,49 % 
bylo rozdělováno prostřednictvím státního roz-
počtu. Název multikriteriální metoda v podstatě 
pro kraje znamenal zakonzervování běžných 
a kapitálových výdajů roku 2004. To pak napří-
klad způsobilo, že Zlínský kraj má koeficient 
5,25 % a naopak Plzeňský kraj 7,25 % a dostává 
více peněz, přestože má o 20 tis. obyvatel méně. 

A jak je to možné? Nelze tuto nespravedl-
nost odstranit? Žádají kraje změnu?
Změna zákona o  rozpočtovém určení daní je 
v rukou vlády a poslanců koaliční většiny. Mini-
sterstvo financí o disproporcích ví a k některým 
dokonce přispělo svými zásahy do  legislativy. 
Zrušením okresních úřadů a  přesunem částí 
kompetencí na kraje a pověřené obce III. stupně 
mělo být v celém státě završeno dokončení třetí 
etapy reformy veřejné správy i úrovně financo-
vání. K tomu bohužel nedošlo. Mezi systémové 
nedostatky patří také převod zřizovatelských 
funkcí k  sociálním službám bez zahrnutí nein-
vestičních výdajů do podílu na sdílených daních 
a postupnému omezování dotací státu. Na vý-
kon přenesené působnosti státu je poskytován 
příspěvek nepokrývající plně krajům a  obcím 
tyto náklady. Peníze z Regionálních operačních 
programů tak suplují krajům národní zdroje. 
Velmi závažná je rovněž skutečnost přesunu 
zřizovatelských funkcí k  dřívějším okresním 
nemocnicím na  kraje bez vlivu na  výběr zdra-
votního pojištění, řízení pojišťoven a úhradové 
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví. Deficity 
z pojistného tak doplácejí nemocnicím na usku-
tečnění zdravotní péče kraje ze svých zdrojů. 
Změnu kraje žádaly již v minulém volebním ob-
dobí a návrhy byly projednávány na společném 
zasedání asociace krajů s  vládou. A  právě pro-
to, že Ministerstvo financí znemožnilo napravit 
vzniklé disproporce, kraje reagovaly vlastní 
iniciativou a  po  vzoru Vlády ČR, která si zřídila 
Národní ekonomickou radu vlády (NERV), byla 
ustanovena, pod vedením profesora Jana Švej-
nara, Ekonomická rada Asociace krajů (ERAK). 
Jejími členy jsou významní makroekonomové 
i členové NERV.

Může pomoci Ekonomická rada Asociace 
krajů řešit financování a rozvoj krajů i v době 
krize i beze změn o zákonech, aniž by se kra-
je propadaly do dluhů?
V  době krize Eurozóny a  některých předluže-
ných evropských států jsou investice na  úvěr 
velkým strašákem. Pokud jde ale o předfinanco-
vání majetku zvyšujícího konkurenceschopnost, 
je to jako s kapitálem, který vytváří další kapitál. 
Je trošku nepřiměřené, když kraje hospodařící 
ročně se 140 mld. Kč a vykazující zadlužení 22 
mld. Kč., což je cca 16 %, jsou předmětem větší 
kritiky než obce, které při ročních výdajích 280 
mld. Kč spravují dluhy 82 mld. Kč, což je 29 %, 
a  představitelé státu při výdajích ročního roz-
počtu 1  155,5 mld. Kč vykazující dluh 1  499,4 
mld. Kč, což je sice 41,2 % z HDP, ale ve srovná-
ní k ročním výdajům státního rozpočtu ve výši 
130 % vyjadřují obavy nad zadlužením krajů.

To jsou závratná čísla. Není to důvod, aby se 
omezily výdaje veřejných rozpočtů?
Ano, vynakládat peníze lze vždy úsporněji 
a efektivněji. Jen se přirozeně různí názory na to, 
jak to udělat a na koho to má dopadnout nej-
více. Snížení valorizace důchodů na jednu třeti-
nu růstu reálné mzdy a jednu třetinu růstu cen 

při zdražování zvyšováním daní je diskutabilní. 
Český důchodce podle OECD dostává polovinu 
průměrné mzdy, zatímco v  Rakousku, Dánsku, 
nebo Maďarsku je to ve  výši tří čtvrtin. A  za-
dlužení Rakouska je přitom 72 %  HDP. Nevím, 
kolik analýz podporovatelé škrtů důchodů četli 
o  přínosech nedávného snížení daně z  příjmu 
právnických osob, neboli daně ze zisku, z 28 % 
na 19 %. Na počátku 90. let dokonce čeští podni-
katelé platili daň ze zisku 45 % a úroky na zapůj-
čený kapitál přesahovaly 15 % ročně, pak přišli 
zahraniční vlastníci. Podle České národní banky 
zahraničním vlastníkům od  roku 2000 vynesly 
přímé investice do  českých firem 1,88 bilionů 
Kč. Ve státech, které od nás ročně získávají více 
než 150 mld. Kč na  dividendách ze zisku, mají 
například pro podniky dvě sazby daně z příjmu 
právnických osob. Buď  jako v USA 15 % pro malé 
podniky a  35 % pro velké firmy a  obdobně je 
tomu ve Francii, Španělsku, Itálii, Belgii a na Mal-
tě, kde tato kombinovaná daň přesahuje 30 %, 
anebo jako v Německu, Švýcarsku, Kanadě, Lu-
cembursku, Portugalsku nebo Japonsku platí 
dvě sazby daně, a to pro stát a druhá pro regi-
on. Zdroje tedy jsou, jen jejich užití nesměřuje 
k  podpoře malého a  středního podnikání, ale 
k růstu kapitálu zahraničních vlastníků.

Jaký je váš názor na současné možnosti?
Většina podnikatelů ví, co to je pákový efekt 
a kdy je čas na vhodné investice. Je-li nadprů-
měrná efektivnost, vyplatí se podnikat nebo 
zvyšovat konkurenceschopnost s  vyšší mírou 
zapůjčeného kapitálu, tedy i úvěru. A obdobně 
je to i se státy. Restriktivní a úsporná rozpočtová 
opatření přispívají k dalšímu podvázání ekono-
mické výkonnosti i s důsledky na nezaměstna-
nost a omezení domácí spotřeby, která pak ještě 
prohloubí rozpočtové schodky. Jsme toho svěd-
ky právě v letošním roce, kdy Česká republika je 
bohužel jednou z mála zemí, které opět upadly 
do  recese. Jsem však rád, že Zlínský kraj patří 
mezi tu polovinu krajů v ČR, kde se životní úro-
veň měřená paritou kupní síly od  vzniku krajů 
zvyšuje. A věřím, že jak v krajích, tak na úrovni 
státu je dostatek odborníků, kteří mají potenciál 
a  vůli změnit situaci v  ekonomice, rozpočtové 
politice a životní úrovni k lepšímu. (red)

Kraj se v krizi nebojí investovat
Zlínský kraj navzdory hospodářské krizi investuje. Podle Ing.  Jaroslava 
Drozda, náměstka hejtmana, je totiž právě drastické omezování výdajů 
cestou k dalšímu propadu ekonomiky a zvyšování nezaměstnanosti.

Jaroslav Drozd.    Foto: Ivo Hercik
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ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského krajepéče o děti

V  poslední době se možná víc než 
kdy jindy hovoří o  dětech, které 
vyrůstají v  kojeneckých ústavech,  
dětských domovech nebo výchov-
ných ústavech, dále o dětech týra-
ných, zanedbávaných, zneužíva-
ných a  diskutuje se o  možnostech 
účinné pomoci těmto dětem.Ilustrační foto.

K jisté změně by mohlo dojít po přijetí novely 
zákona o  sociálně-právní ochraně dětí (před-
pokládaná účinnost k 1. 1. 2013). Novela klade 
důraz na  preventivní opatření, která by měla 
pomoci rodičům řešit problémy dříve, než by 
muselo dojít k razantnímu zásahu, tedy k ode-
brání dítěte z rodiny.  
Zlínský kraj chce tyto změny podporovat, pro-
to se již v  roce 2010 přihlásil k  intenzivnější 
spolupráci při zavádění změn na ochranu dětí 
a rodiny a v současné době se jako jeden z pěti 
pilotních krajů podílí na individuálním projektu 
MPSV ČR „Podpora procesů transformace sys-
tému péče o  ohrožené děti a  rodiny“. Úkolem 
Zlínského kraje především bude ověřit v praxi 
navrhované nástroje ke  zjišťování ohrožení 
dítěte a  metody plánování řešení a  vyhodno-
cování situace dítěte. Další stěžejní aktivitou 
ve Zlínském kraji bude rozvoj nového typu pro-
fesionální pěstounské péče neboli pěstounské 
péče na přechodnou dobu. S tímto typem péče 
získává Zlínský kraj první zkušenosti. Aktuálně 
máme jednu pěstounku na přechodnou dobu, 
která již poskytovala a  poskytuje péči dětem 
v krizových situacích. V prvním případě se jed-
nalo o dívku, u které se v rodině vyskytlo pode-
zření na  týrání. V  druhém případě pěstounka 
přijala dva sourozence, kteří byli ohroženi na ži-
votě a  zdraví z  důvodu zanedbání péče. Prak-
tické zkušenosti ukazují, že pěstounská péče 
na přechodnou dobu je vhodnou alternativou 
náhradní péče o děti. Jako největší přínos pro 
děti umisťované do této formy náhradní péče 
se ukazuje, zejména v krizových situacích, po-
skytnutí klidného rodinného prostředí a  záze-
mí, individuální přístup a  intenzivní odborná 
péče. Děti tak mají možnost prožít v  poklidu 
mezidobí, kdy náhle nemohou zůstat ve  své 
rodině a hledá se pro ně co nejvhodnější řeše-
ní jejich situace. V souvislosti s novelou zákona 
o sociálně-právní ochraně dětí bývá zmiňováno 
téma rušení kojeneckých ústavů a dětských do-
movů. Novela zákona žádné takové ustanove-

ní neobsahuje, jednoznačně však podporuje, 
aby děti mohly vyrůstat v rodinách, především 
ve svých vlastních, a pokud to není možné, tak 
v rodinách náhradních. Malé děti se neumísťují 
do ústavní výchovy ani v okolních státech. Dří-
ve, než by došlo k faktickému rušení zařízení, je 
třeba mít k dispozici dostatek vhodných a pro-
školených pěstounů, kteří budou schopni za-
bezpečit potřeby dětí odloučených od rodiny. 
Pěstounská péče je mnohdy ze strany laické 
i  odborné veřejnosti provázena jistou mírou 
nedůvěry. Například poměrně často je možno 
se setkat s názorem, že pěstounská péče často 
končí navrácením dětí zpět do zařízení. Musíme 
přiznat, že k  takovým situacím došlo, ale jde 
o  ojedinělé případy. Ve  Zlínském kraji je 357 
pěstounských rodin, ve  kterých vyrůstá 534 
dětí. Za posledních 8 let byla pěstounská péče 
ukončena u 17 dětí, přičemž pět se vrátilo zpět 
ke svým rodičům. Ve většině případů se pěstou-
ni starají o děti velmi svědomitě, maximálně se 

jim věnují, podporují jejich rozvoj a  pomáhají 
v  procesu jejich osamostatňování, aby byly 
po zletilosti schopné samostatného života. „Být 
pěstounem nebo profesionálním pěstounem 
je role velmi náročná, která s sebou nese speci-
fické obtíže a problémy. Z tohoto důvodu také 
Zlínský kraj zakládá v rámci své příspěvkové or-
ganizace Centrum pro náhradní rodinnou péči. 
To začne fungovat ve Zlíně v areálu Dětského 
centra na Burešově od září letošního roku,“ sdě-
lila radní Zlínského kraje pro oblast sociálních 
věcí Taťána Nersesjan.  
Z důvodu chystaných legislativních změn v ob-
lasti sociálně-právní ochrany dětí uskutečnili 
zástupci Zlínského kraje a Magistrátu města Zlí-
na cestu do holandského partnerského města 
Groningen. „V návaznosti na tuto návštěvu chce 
Zlínský kraj prohloubit mezinárodní spoluprá-
ci, zejména v  otázkách metod sociální práce 
s  ohroženými rodinami a  profesionální pěs-
tounské péče,“ uvedla Nersesjan. (mik)

Ohroženým dětem pomůže pěstounská péče 

Ilustrační foto.
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inzerce

průmyslová zóna

Přibližně 150 dokumentů, které 
tematicky souvisejí s  podzemní 
vodou u  Holešova, shromáždili 
a  následně ve  spolupráci s  další-
mi experty analyzovali odborníci 
z  Ústavu vodních staveb Fakulty 
stavební VUT v Brně.

Cílem jejich práce bylo znovu prověřit, jakým 
způsobem lze maximalizovat ochranu vodní-
ho zdroje. V  rámci projektu rovněž posoudili 
stavby v  areálu Strategické průmyslové zóny 
Holešov. Výstupem je i  předběžný návrh nad-
standardních doporučených technických a or-
ganizačních opatření pro další činnost v zóně.
„Všechny stavby pochopitelně zkoumali odbor-
níci v rámci územních a stavebních řízení. Tam, 
kde to zákon vyžadoval, bylo rovněž provede-
no posouzení vlivu na životní prostředí, známé 
pod zkratkou EIA. Každý projekt navíc musí mít 
hydrogeologický posudek. Přesto jsme nad rá-
mec těchto procesů považovali za vhodné zís-
kat stanovisko a další doporučení od týmů od-
borníků ze všech souvisejících oborů. Zároveň 
jsme si nechali zpracovat audity dosavadních 
hydrogeologických posudků,“ vysvětlil statu-
tární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor 
Lukáš. 
Tým byl sestaven z  12 odborníků na  vodní 
stavby, specialistů na  chemii a  jakost vod či 
kontaminace půdy a podobně. Práce na studii 
trvaly zhruba rok. Výsledkem je nejenom peč-
livé zmapování historie a současného stavu jí-

macích území u Holešova a Všetul, hodnocení 
režimu proudění podzemních vod ve  vazbě 
na jímané množství a upřesnění rozložení moc-
nosti krycích vrstev hlíny v území, ale také od-
povědi na několik zásadních otázek. Mimo jiné 
se potvrdilo, že stavby v zóně byly projektová-
ny a zhotoveny s ohledem na přítomnost pod-
zemních vod. „Například splašková kanalizace 
je navržena tak, aby bylo minimalizováno rizi-
ko kontaminace podzemních vod.  Svařované 
potrubí, zhutnění výkopů, revizní šachty, místy 
dvouplášťové vedení a  podobně jsou účinná 
opatření omezující ohrožení podzemních vod,“ 
uvedl profesor Jaromír Říha z  Ústavu vodních 
staveb VUT Brno.  „Ve srovnání s dispozicí, umís-
těním a často i stavem starších úseků kanalizace 
na území Holešova či v jiných částech vnějšího 
pásma hygienické ochrany II. stupně je tento 
systém nadstandardní,“ dodal Říha. 
V  bezprostřední blízkosti samotných jímacích 
území se přitom nachází celá řada starých prů-
myslových areálů s  nevyhovující infrastruktu-
rou, v  některých z  nich jsou dosud evidovány 
staré ekologické zátěže. Opravdu účinná ochra-
na vodního zdroje u  Holešova je tedy možná 

jedině za předpokladu, že budou postupně od-
straňovány staré zátěže a nadstandardní tech-
nická řešení budou uplatňována v celém území.

Ekonomické souvislosti 
Holešov je nejmladší strategickou průmyslo-
vou zónou v České republice. Dokončena byla 
v  době vrcholící světové finanční krize, která 
s  sebou přinesla i  pokles ekonomické výkon-
nosti a  propad investic. Tomu pochopitelně 
odpovídá i současný stav obsazenosti. „S těmi-
to objektivními potížemi se potýkají i další po-
dobné projekty. Nicméně je historií prověřenou 
pravdou, že po  každém útlumu přichází růst, 
ekonomika je ze své podstaty cyklická. Regio-
ny, které ani v současném období nezapomína-
jí na to, že infrastrukturní investice jsou nutné 
pro to, aby byly ekonomicky úspěšné i za pět či 
deset let, budou mít v tomto směru obrovskou 
konkurenční výhodu. Tyto investice jsou navíc 
účinným nástrojem, jak snížit negativní dopa-
dy v  dalších obdobích, kdy bude ekonomika 
po růstu opět stagnovat či dokonce zpomalo-
vat,“ uvedl Petr Zahradník, ekonomický analytik 
a člen Národní ekonomické rady vlády. (tz)

Ekonomický expert Petr Zahradník se projektem zóny zabývá dlouhodobě. Investice jsou podle něho nutné.    Foto: Ivo Hercik

Experti posuzovali infrastrukturu a stavby v zóně
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 ▪ Ředitelství silnic opraví z provozních pro-
středků třináct mostů
Zlínský kraj – Částku 11,2 milionu korun vyna-
loží v letošním roce Ředitelství silnic Zlínského 
kraje na opravy a stavební údržbu mostů. Do 
tohoto programu neinvestičních oprav (z pro-
vozních prostředků) bylo zařazeno 13 most-
ních objektů. Jde o drobnější práce, které mají 
zlepšit stavební stav mostů, u nichž zatím není 
nutná celková rekonstrukce.  Opravy probíha-
jí od června do září na mostech v Lechoticích, 
Jarohněvicích, Jestřabicích, Bílovicích, Veleti-
nách, Nezdenicích, Drslavicích, Zubří, Vsetíně, 
Vidčích, Lužkovicích a Hřivínově Újezdě.

 ▪ Do kraje přijel generální konzul Ruska
Zlín – Generálního konzula Ruska v Brně An-
dreje Jevgenjeviče Šaraškina přijal na začátku 
července v sídle Zlínského kraje hejtman Stani-
slav Mišák. Současně přivítal také atašé Gene-

rálního konzulátu Marii Semenovu a Sergeye 
Bezrukova, generálního ředitele holdingu ČKD 
Blansko, který v těchto dnech odchází na pozici 
ministra průmyslu Samarské oblasti v Rusku. 
O pracovní schůzku požádal hejtmana generál-
ní konzul při konferenci o vytvoření Evropské 
kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje, aby mohli 
prodiskutovat možnosti další spolupráce. „My-
slím, že je velká příležitost pro obě strany mít 
na pozici ministra průmyslu člověka, který z 
vlastní zkušenosti zná podnikatelské prostředí 
v České republice. Spolupráci s východem po-
važuji z hlediska potenciálu pro rozvoj za stej-
ně důležitou jako spolupráci se západem,“ řekl 
hejtman Stanislav Mišák. Historie vztahů mezi 
Zlínským krajem a Samarskou oblastí v Rusku 
sahá k roku 2003, kdy došlo k navázání prvních 
kontaktů. Dohoda o vzájemné spolupráci byla 
přijata v roce 2004.

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

• Ekonom/ekonomka – Valašské Meziříčí
• Primář/primářka dětského oddělení – Vsetín
• Lékař/lékařka neurologie – Vsetín
• Lékař/lékařka stomatolog – Zlín
• Lékař/lékařka pro Centrum klinické geronto-

logie – Zlín
• Lékař/lékařka oddělení intenzivní péče ope-

račních oborů – Zlín
• Lékař/lékařka zdravotnické záchranné služby 

- Zlín, Kroměříž, Valašské Meziříčí

Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná 
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou 
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera. Na tom-
to portále najdete „On-line registraci do cent-
rální databáze“ pro uchazeče o zaměstnání.

Otrokovice byly nejpostiženějším místem při 
povodních a záplavách v roce 1997 v našem re-
gionu. Tehdejší starosta města a současný hejt-
man Stanislav Mišák říká, že pořád platí motto, 
kterým jako spoluautor uvedl knihu Svědectví 
o  potopě 1997, ve  které je zaznamenána den 
po  dni celá hrůza, která tehdy město  postih-
la: „Povodeň a záplavu v roce 1997 není nutno 
chápat pouze jako katastrofu, ale i  jako šanci 
na změnu k lepšímu.“
Procházka městskou částí Bahňák je toho do-
kladem. Povodně již připomínají jen značky 
na budovách  - až tady stála voda nebo památ-
ník v  parku před Společenským  domem.  Při 
pročítání knihy plné vypovídajícího textu a au-
tentických fotografií se už ani nechce věřit, že 
město zažilo evakuaci 6 500 obyvatel, že voda 
vytvořila jezero se čtyřmi miliony kubíků vody, 
že bylo zaplaveno 1 080 bytů a škody dosáhly 
částky 3,5 miliardy korun.

Otrokovice byly nejpostiženějším městem 
na  střední Moravě. Co se vám honí hlavou, 
když si na tu dobu vzpomenete?

Rychlost, ale hlavně odkud voda přišla, zasko-
čily nejen nás, ale i vodohospodáře. Voda přišla 
ze severu, a  ne od  řeky Moravy. Nikdo z  nás 
neměl s takovou katastrofou  zkušenosti. Vyba-
vují se mi vzpomínky na lidi z krizového štábu, 
kteří obětavě řešili zcela nové problémy. Snad 
nejhorší byla doba evakuace. Nevěděli jsme, 
zda jsou všichni občané v  bezpečí nebo jestli 
najdeme někoho utonulého po opadnutí vody. 
Naštěstí se obavy nenaplnily. Jeden mladík ale 
doplatil na svou neopatrnost, když na matraci 
zkoumal, co voda dovede.  Vybaví se mi haldy 
zničeného nábytku kolem baťovských domků...

Jsou i příjemnější vzpomínky?
Ale jistě.  Nezapomenu na  úžasnou solidaritu, 
kterou nám projevili lidé z celé republiky. Jako 
první nám pomohli občané Zlína. Při benefič-
ním koncertu zaplnili celé náměstí a vybralo se 
tehdy, pokud si dobře vzpomínám, skoro 550 
tisíc korun.  Pomoci jsme se dočkali i od dalších 
měst i samotných lidí. Ale hlavně nezapomenu  
na  odhodlání spoluobčanů udělat maximum 
pro obnovu města.

Kdy jste začal uvažovat o ochraně města?
Vyrojilo se mnoho tzv. „dobrých rad“, abychom 
postiženou část města přestěhovali, postavili 
lidem byty na  jiném místě. Ale nastala otázka, 
kde a hlavně kdy. Obyvatelé Bahňáku potřebo-
vali rychlé řešení. Prostě nejrychlejší bylo za-
chránit domky a byty postižené vodou. Hlavně 
co nejdříve je vysušit, aby zima a  přicházející 
mrazy nedokonaly dílo zkázy. K  tomu ale lidé 
museli mít jistotu, že obnova jejich obydlí ne-
bude znovu zmařena. Nebylo jednoduché pro-
sadit ochranu Otrokovic proti velké vodě, ale 
povedlo se a dílo za více než 300 milionů korun 
bylo vybudováno. A tak jsou dnešní Otrokovice  
nejlépe chráněným městem na střední Moravě. 
Zajistit totiž přes 5 km ochranných hrází, a  to 
někde u  řeky Moravy a  Dřevnice až ve  výšce 
dvou metrů, až před hrozící vodou není šance.

Na krušné léto roku 1997 jste si jistě vzpo-
mněl i při práci na hejtmanství. Co se mimo 
Otrokovice podařilo ve  Zlínském kraji udě-
lat pro ochranu před velkou vodou?
Byly to opravy hráze na  řece Moravě v  Neda-
konicích, v  Huštěnovicích, v  Babicích. Na  řece 
Dřevnici ve  Zlíně byl zrekonstruován jez. 
Od  roku 2002 se pokračuje v  realizaci investic 
v hodnotě přes 820 milionů korun. Jedná se na-
příklad o  rekonstrukci hráze na  přehradě Bys-
třička, hrázování na  Dřevnici v  Želechovicích 
a v Lužkovicích, o  protipovodňové zdi na Rusa-
vě, v Holešově, o opravu hráze na Kudlovickém 
potoce, byla opravena  levobřežní hráz Moravy 
v  Napajedlích a  v  Uh. Hradišti. Nejde však jen 
o tyto a další investice, ale i o opatření režimo-
vá. Z rozpočtu Zlínského kraje byly poskytnuty 
finance na  vybudování dalších povodňových 
hlásičů. A  jsem rád, že náš kraj má nejhustší 
informační síť „povodňových“ hlásičů průtoků 
na všech významnějších tocích v celém povodí. 
Když se ohlížím za  situací z  léta roku 1997, se 
současností je samozřejmě nesrovnatelná. Je 
logické,  že jsem se snažil do systému na krajské 
úrovni přenést i své zkušenosti ze starostování 
v době povodní v Otrokovicích. Ale také si uvě-
domuji, že i když jsme nyní na přírodní katastro-
fy lépe připraveni, přesto pořád platí, že přírodě 
neporučíme.  (bj)

S hejtmanem o povodních
Když v roce 1997 Otrokovice zaplavila velká voda.    Foto: archiv MÚ Otrokovice
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Fakulta umí zvýšit účinnost léčiv
Zlín – Jakým způsobem zvýšit účinnost kapslí 
obsahujících léčiva nebo herbicidy? Jak omezit 
negativní vlastnosti dočasných chirurgických 
náhrad používaných například v lékařství? Mož-
né  odpovědi na  tyto otázky přinesl výzkum 
vědců z Fakulty technologické Univerzity Tomá-
še Bati pod vedením Vladimíra Sedlaříka.
Pro přípravu kapslí obsahujících biologicky ak-
tivní látku, třeba antibiotika nebo herbicidy, lze 
použít polymeru kyseliny mléčné – polyaktidu 
(PLA). Stejný materiál se využívá také pro výro-
bu vstřebatelných chirurgických a  ortopedic-
kých pomůcek. Pro zlepšení užitných vlastností 
se PLA kombinuje s jinými látkami. „U běžných 
kapslí obsahujících např. léčivou látku dochází 
k tzv. burst efektu, kdy je většina látky uvolněna 
do okolního prostředí během prvních několika 
hodin po aplikaci. Pro dosažení dlouhodobého 
účinku je nutno dávkování opakovat, což má 
svá rizika v podobě překročení bezpečné kon-

centrace dané látky v  organismu. Tento nedo-
statek se koriguje přídavkem dalších látek, které 
ale mohou působit při nitrotělních aplikacích 
problémy. Proto jsme se zaměřili na  přípravu 
kopolymeru PLA, který bude mít takovou struk-
turu, která zajistí vyšší kompatibilitu s vybraný-
mi biologicky aktivními látkami a zároveň bude 
zachována biorozložitelnost materiálů. Zatímco 
kapsle z běžného PLA vázaly biologicky aktivní 
látky převážně na  svém povrchu, náš kopoly-
mer zaručuje jejich navázání v  celém objemu 
kapsle,“ uvedl Vladimír Sedlařík. 
Biologicky rozložitelný materiál připravený tý-
mem zlínských vědců získal v roce 2011 průmy-
slově právní ochranu jako užitný vzor ČR. Využití 
najde jak při výrobě biorozložitelných kapslí 
s  obsahem aktivních látek v  lékařství a  země-
dělství, tak při výrobě vstřebatelných implantá-
tů v ORL medicíně, na které se výzkumný tým 
v současné době podrobněji zaměřuje.  (jm)

Starosta Lechotic Petr Maňásek s hejtmanem Stanislavem Mišákem.     Foto: Petr Zákutný

Lechotice – Poslední z  řady hejtmanských 
dnů uspořádaných před letošními prázdni-
nami se uskutečnil koncem června v Lechoti-
cích. Zlínský kraj na něm reprezentoval hejt-
man Stanislav Mišák, krajská radní pro oblast 
zdravotnictví Hana Příleská, dále zástupci 
Krajského úřadu a Ředitelství silnic Zlínského 
kraje. S představiteli kraje diskutovali zástup-
ci Mikroregionu Žídelná v  čele se starostou 
Lechotic Petrem Maňáskem. Projednávala se 
například problematika životního prostředí, 
konkrétně odkanalizování a  čistění odpad-
ních vod pro obce do 2 000 obyvatel, proble-
matika oprav místních komunikací či oblast 
školství. 
Hejtmanské dny jsou významnou součástí 
komunikace kraje se starosty obcí. Umožňují 
poznat zblízka aktuální místní potřeby. (tz)

Lechotice hostily 
hejtmanský den

Kvasice – Šedesáté výročí svého fungování 
si v červenci připomněl Domov se zvláštním 
režimem v Kvasicích. Původně vznikl jako do-
mov pro seniory. V roce 2007 byl celkově re-
konstruován. O rok později došlo k jeho trans-
formování na domov pro seniory se zvláštním 
režimem. Poskytuje pobytovou službu 69 
osobám, které mají sníženou soběstačnost z 
důvodu chronického duševního onemocnění 
nebo závislosti na návykových látkách. Klienti 
jsou ubytováni v jedno-, dvou- a třílůžkových 
pokojích se společným sociálním zařízením. 
Mají zabezpečenu zdravotní a ošetřovatel-
skou péči a základní sociální poradenství.  Do-
mov se nachází v těsném sousedství rozsáh-
lého parku, který skýtá možnost procházek, 
odpočinku a posezení v hezkém udržovaném 
prostředí.  (red)

Domov v Kvasicích 
oslavil své 60. výročí

 ▪ Navrhněte dobrovolníky na ocenění
Zlínský kraj – I v letošním roce Zlínský kraj vy-
hodnotí a ocení dlouhodobou a kvalitní činnost 
dobrovolných pracovníků v oblasti volnočaso-
vých aktivit dětí a mládeže. Na ocenění může 
být nominován pedagogický či nepedagogický 
pracovník, který se ve svém volném čase dob-
rovolnicky věnuje práci s dětmi a mládeží ze 
Zlínského kraje. Návrh na nominaci lze podat 
prostřednictvím formuláře na adresu: Krajský 
úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a 
sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. Formulář musí 
být dodán nejpozději do 27. srpna do 16 hodin.

 ▪ O nemocniční školku je zájem
Kroměříž – Velký zájem zaznamenává mateřská 
školka s přednostním právem pro děti zaměst-
nanců, kterou otevřela 5. září loňského roku 
Kroměřížská nemocnice ve  spolupráci s  měs-
tem Kroměříž. Nové zařízení vzniklo z budovy 
bývalé ortoptiky, kterou vlastní Kroměřížská 
nemocnice, jako detašované pracoviště vedle 

stávající mateřské školy v Gorkého ulici. „Chtěli 
jsme vypomoci maminkám, které v práci končí 
později, než mají otevřeno běžné školky, a tu-
díž neměly zajištěno hlídání,“ uvedl ředitel ne-
mocnice Pavel Calábek. V novém školním roce 
do  školky nastoupí 23 dětí zaměstnanců Kro-
měřížské nemocnice. 

 ▪ Konzerváři budou vykupovat ovoce
Zlínský kraj – Zájem o  úrodu ovoce od  drob-
ných pěstitelů budou mít konzervárny a  vý-
robci ovocných šťáv v  regionu. „Výkup jablek 
zahájíme asi v polovině srpna. Ve Zlínském kraji 
pro nás bude nakupovat úrodu asi 60 výkupen.  
Celkem chceme vykoupit na 15 tisíc tun jablek, 
z  toho asi 40 procent bude od drobných pěs-
titelů,“ uvedl ředitel společnosti Linea Nivnice 
Gabriel Slanicay. Ovoce podle něj v  letošním 
roce dozrává o něco dříve, než je obvyklé.

 ▪ Vojenští důchodci se potkali ve Zlíně
Zlín – V závěru června se v budově Centropro-
jektu ve Zlíně setkal ředitel Krajského vojenské-

ho velitelství ve  Zlíně s  vojenskými důchodci. 
Zahájení programu proběhlo za účasti hejtma-
na Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Na setká-
ní zazněly například informace o  vyžadování 
potvrzení pro účely důchodového zabezpeče-
ní či přednáška Policie ČR o prevenci proti pá-
chání přestupků na seniorech.

 ▪ Samostatná pobočka VZP v kraji skončila
Zlín –  Všeobecná zdravotní pojišťovna zmenši-
la k 1. červenci počet svých krajských poboček 
v České republice ze čtrnácti na šest. Dotýká se 
to i Zlínského kraje. Dosavadní krajské pobočky 
ve  Zlíně, Olomouci a  Ostravě se sloučily v  je-
dinou regionální pobočku, která má své sídlo 
v Ostravě. VZP tak chce uspořit určité prostřed-
ky  vynakládané na administrativu. „Našich kli-
entů se toto opatření nijak nedotkne. Všechno 
budou nadále vyřizovat v  pobočkách VZP, jak 
byli zvyklí,“ sdělil Oknu do kraje mluvčí VZP Jiří 
Rod. V plném provozu zůstává i budova bývalé 
zlínské krajské pobočky VZP v ulici Zarámí.

Okno do kraje / srpen 2012  strana 9



rozhovor

inzerce

Hrázný, to je v suchozemských podmínkách 
něco jako strážce majáku. Jak jste se k této 
profesi dostal?
Má profese byla předurčena již zvoleným učeb-
ním oborem vodař. Učil jsem se ve  Vysokém 
Mýtě pro Povodí Odry a po vyučení jsem k to-
muto podniku nastoupil i do zaměstnání. Různé 
životní cesty mne nakonec přivedly až do Horní 
Bečvy k  Povodí Moravy. Bydleli jsme ve  slu-
žebním domku pod přehradou, o kterou jsem 
se jako dělník staral. Když se v roce 1997 uvol-
nilo místo hrázného, vznikla možnost, abych 
tuto funkci převzal. Tehdy jsme se přestěhovali 
do služebního domku nad přehradou s výhle-
dem na vodní dílo. Součástí domku je i kancelář 
s přístroji, kterými se přehrada ovládá.

Co patří k vašim povinnostem?
Dohled nad vodní nádrží musí být zajištěn ne-
přetržitě. Buď jsem ve  službě já, nebo zdejší 
druhý pracovník. A  i  když skončí naše běžná 
pracovní doba a já mohu odjet za klidné situace 
třeba i na nákup do Rožnova, stále mám u sebe 
mobilní telefon. V  případě nějakého problé-
mu nebo pohybu hladiny mimo předepsanou 
kótu mi přijde na mobil krátká textová zpráva 

a  já se musím co nejrychleji vrátit na  přehra-
du ke  svým přístrojům a  situaci aktivně řešit. 
Obecně by měl hrázný umět spoustu profesí, 
je to činorodá práce všeho druhu: opravy ná-
těrů, dlažeb, sečení trávy, práce s  motorovou 
pilou, křovinořezem, v zimě odhrnování sněhu 
s traktorem. Kontrolujeme průsaky vody. Každý 
den v 7 hodin zasíláme hlášení centrálnímu dis-
pečinku v Brně. Pracovní dny, soboty i neděle. 
A když vznikne povodňová situace, musím fun-
govat někdy nepřetržitě i 24 hodin.

Podle čeho poznáte, jakou výšku hladiny 
máte držet?
Hrázný reguluje odtok z  přehrady. Naším zá-
kladním dokumentem, který musíme znát 
téměř zpaměti, je manipulační řád. Tam jsou 
všechny situace popsány. Musíme na  výtoku 
udržovat určitý minimální průtok vody a máme 
stanoveno nepřekročitelné maximum. Teprve 
když se při velkých srážkách vyčerpá retenční 
prostor nádrže a voda začne odtékat přes pře-
pad, nemá už přehrada možnost chránit před 
povodní. Mimořádné změny v  průtoku nebo 
výšce hladiny nám mohou nařídit z brněnského 
dispečinku, sám hrázný na to nemá právo.   

Pro jaký účel byla přehrada v  Horní Bečvě 
postavena?
Původně se uvažovalo o tom, že bude – podob-
ně jako starší přehrada Bystřička – poskytovat 
vodu pro uvažovaný průplav Dunaj – Odra. 
Ale samozřejmě vodní nádrž reguluje průtok 
vody na  horním toku Rožnovské Bečvy a  sni-
žuje riziko povodní v celém údolí pod přehra-
dou. A jsme po léta také oblíbeným rekreačním 
místem. Voda v této přehradě bývá chladnější, 
protože přitéká z hor. Ani v horkém létě se zde 
netvoří sinice. Hygienici dávají této přehradě 
při pravidelných kontrolách většinou nejlepší 
známku. Při poslední rekonstrukci byla přehra-
da doplněna i  o  dva menší generátory, které 
dodávají do sítě elektrickou energii. 

Jaká je letošní letní rekreační sezona?
O  víkendech jsou pláže kolem nádrže docela 
plné. Je pravda, že v minulosti sem jezdilo více 
lidí. Kemp býval kdysi tak narvaný, že nebylo 
kam postavit další stan. Zdá se mi, že dnes ně-
kteří lidé jezdí raději do Řecka, zatímco mnozí 
jiní si nemohou dovolit ani rekreaci na Bečvě... 
Je tu hezky: houby, pěší turistika, cykloturistika, 
rybaření, koupání. Vojtěch Cekota

Brada: Hrázný musí ovládat spoustu profesí   

Jiří Brada

 ▪Dlouholetý hrázný na přehradě Horní Bečva.

 ▪Narodil se v  roce 1956 v  Bruntále, žil pů-
vodně v Moravském Berouně.

 ▪Na odborném učilišti ve Vysokém Mýtě se 
vyučil v oboru vodař.

 ▪Do  prvního zaměstnání nastoupil v  roce 
1974 jako poříčný strážný Povodí Odry. 
Měl na starosti úsek řeky Moravice, který je 
dnes zatopen přehradou Slezská Harta.

 ▪ V roce 1981 přešel k Povodí Moravy a pra-
cuje na přehradě Horní Bečva. 

 ▪Od  roku 1997 vykonává v  Horní Bečvě 
funkci hrázného.

 ▪ Je ženatý, jeho dcera žije v Ostravě.

 ▪ Přehrada byla postavena v r. 1944.  Hrázný Jiří Brada na dně vypouštěcí věže přehrady.    Foto: Ivo Hercik
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kulturaChystá se nová expozice Slovácko
Uherské Hradiště – Dárek v  podobě nové 
multimediální expozice „Slovácko“ získá 
v  roce stého výročí svého založení Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti. 
Nová expozice se stane jakousi výkladní 
skříní tohoto národopisného a na tradiční li-
dovou kulturu velmi bohatého regionu. Sté 
výročí založení této známé kulturní institu-
ce si Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 
a jeho návštěvníci připomenou v roce 2014.
Stávající stálá expozice byla otevřena již 
v  roce 1972. Její obsahová náplň, výtvarné 
pojetí a  vybavení audiovizuální technikou 
bylo na  svoji dobu nadčasové, atraktivní 
a sloužilo veřejnosti rovných čtyřicet let. Čas 
je však neúprosný a  přes veškeré pozitivní 
vlastnosti expozice dnes již očekávání ná-
vštěvníka nejsou naplňována. Technická vý-
bava dosloužila a byla z důvodu neopravitel-
nosti demontována počátkem devadesátých 
let dvacátého století, materiály instalačních 
prvků nesly známky značného a viditelného 
opotřebení. Osvětlení, celá elektroinstalace 

a  topení byly v  havarijním stavu, obvodové 
zdivo trpělo statickými poruchami. 
Proto přistoupilo Slovácké muzeum s finanč-
ní podporou zřizovatele, jímž je Zlínský kraj, 
k přípravě vybudování expozice nové. Opra-
va interiéru objektu s  následnou vestavbou 
expozice si vyžádá náklady v předpokládané 
výši 20 milionů korun. 
Libreto a  scénář připravili Ivo Frolec, Roma-
na Habartová a  Marta Kondrová, architek-
tonický návrh vytvořil Michal Kutálek. Jejich 
společným cílem je vybudovat muzejními 
a  výstavními prostředky „reprezentační vý-
kladní skříň“ národopisné oblasti Slovácko, 
seznamující její návštěvníky se způsobem 
života lidí v tomto specifickém regionu jižní 
Moravy. Obsahově bude výstava vycházet 
z  původní expozice, architektonicky a  tech-
nicky bude však přizpůsobena potřebám 
současného moderního návštěvníka. 
Vstupní dveře staré expozice se pro návštěv-
níky definitivně zavřely v neděli 1. července 
roku 2012. Ivo Frolec

 ▪ Blíží se festival dechových souborů
Zlín – 16. Mezinárodní festival dechových a 
folklorních souborů se uskuteční ve dnech 23. 
až 26. srpna ve Zlíně. Jeho cílem je podpořit 
zájem zejména o českou dechovou hudbu a 
folklorní tradice v České republice. Festival se 
pravidelně koná jednou za 2 roky již od roku 
1982. Pravidelně se festivalu zúčastňuje okolo 
třiceti souborů.

 ▪ Kašpárek na Buchlově
Buchlovice – Hrad Buchlov připravil spolu 
s Hoffmannovým divadlem pro nejmenší ná-
vštěvníky hradu velké prázdninové překvape-
ní, a  to v  podobě Kašpárka a  jeho pohádek, 
které mohou vidět malí i  velcí diváci po  oba 
prázdninové měsíce na  Buchlově. Každou 
neděli až do 26. srpna se v hradním sklepení 
odehrají dvě pohádky, jedna dopoledne v 10 
hodin, druhá odpoledne ve 13 hodin. Prázdni-

nový pohádkový program na Buchlově volně 
navazuje na nově zavedený dětský prohlídko-
vý okruh, který patří speciálně dětem, přede-
vším věkové kategorii 5 – 11 let. 

 ▪ Vyšla ročenka krajské knihovny
Zlín – Zajímavé údaje o půjčování knížek ob-
sahuje nově vydaný sborník „Knihovny Zlín-
ského kraje – činnost a  výsledky veřejných 
knihoven 2011“. Vydala jej Krajská knihovna 
F. Bartoše ve Zlíně. V kraji funguje 399 veřej-
ných knihoven. Loni našlo cestu do knihoven 
přes 2,3 milionu návštěvníků, kteří si vypůjčili 
více než 5 milionů dokumentů.

 ▪ Templářské slavnosti
Vsetín – Templářské slavnosti se uskuteční 
v neděli 19. srpna od 14 do 21 hodin ve Vsetí-
ně na  Horním Městě. Na  návštěvníky I. roční-
ku čeká středověký jarmark, řemeslnické dílny 

u  kováře, hrnčíře, u  řezbáře a  pletení košíků. 
Kdo bude chtít, může si zajezdit na  koni, 
na  dřevěném středověkém kolotoči, upéct 
středověkou placku nebo podržet dravého 
ptáka. Nebude chybět ani střelba z luku, kuše, 
středověká hudba, občerstvení a  ohňová 
show.  Ve  vsetínském zámku bude otevřen 
Sklep templářů.

 ▪ Neklidný osud talentovaného muže
Kroměříž – Výstavu „Arcibiskup Theodor Kohn 
– Neklidný osud talentovaného muže“ mohou 
zhlédnout návštěvníci až do  konce září v  ob-
razárně Arcibiskupského zámku v  Kroměříži. 
Expozice připomíná výjimečnou osobnost olo-
mouckého arcibiskupa. Theodor Kohn před-
stavuje výraznou osobnost přelomu 19. a  20. 
století. Výstavní projekt si klade za cíl představit 
arcibiskupa Kohna především jako mecenáše 
umění a sběratele.

Vizualizace nově budované expozice Slovácko.    Repro: Slovácké muzeum

Vsetín – V  neděli 1. července v  podvečer se 
uzavřely pomyslné brány 7. ročníku meziná-
rodního folklorního festivalu Vsetínský krpec 
závěrečným galaprogramem, který nesl název 
Zahraj ně hudečku. Festival, který je svátkem 
lidového umění na Valašsku, probíhá ve Vsetí-
ně jako bienále, tedy co dva roky. Hlavními 
organizátory festivalu je město Vsetín, Dům 
kultury Vsetín a  místní folklorní soubory Vsa-
can, Jasénka a Kotár. Nedílnou součástí celého 
festivalového dění jsou však především mezi-
národní hosté festivalu. V letošním roce to byly 
soubory z  Polska, Maďarska, Slovenska a  své 
umění představil také soubor z  exotického 
Tchaj-wanu. Již tradičně také probíhala soutěž 
o  nejlepšího tanečníka valašského odzemku 
pod názvem Memoriál Dušana Růžičky a pře-
hlídka valašských souborů Prameny.  (eh)

Vsetínský krpec

Uherské Hradiště – Díky vítězství v  soutěži 
Město stromů v říjnu 2011 získalo město Uher-
ské Hradiště přednostní právo reprezentovat 
Českou republiku v  mezinárodní soutěži En-
tente Florale Europe (EFE) – Evropská kvetou-
cí sídla. Cílem soutěže je motivace lidí, aby se 
aktivně podíleli na  procesu zlepšování kvality 
života v místě, kde žijí. V  rámci soutěže je sle-
dována řada kritérií, která posuzují především 
údržbu a čistotu města. Vyvrcholením soutěže 
bude srpnová návštěva mezinárodní komise. 
Porota absolvuje okružní jízdu po městě s přes-
ně daným harmonogramem. Prestižní evropská 
soutěž je vyhlašována každoročně Evropskou 
asociací pro zahradní a krajinářskou tvorbu. „Vě-
říme, že do prezentace města na celoevropské 
úrovni se zapojí i ostatní obyvatelé města, kte-
ří chtějí upozornit na to, jak o své okolí pečují 
a váží si ho,“ poznamenal starosta Květoslav Ti-
chavský.  (tz)

Uherské Hradiště 
v mezinárodní soutěži
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sport

Vabroušek obhájil
Otrokovice – Jeden z  nejpopulárnějších tak-
zvaných ironmanových závodů v  triatlonu 
hostily na  konci června Otrokovice. V  závo-
dě Moravianman museli triatleti na tratích 
absolvovat celkem 3  800 metrů plavání, 180 
kilometrů jízdy na  kole a  na  závěr uběhnout 
maraton. Do  prostoru vodní nádrže Štěrko-
viště jako první dofinišoval v hlavní kategorii 
největší favorit Petr Vabroušek, který za sebou 
nechal atleta otrokovického týmu Jozefa Vrá-
bela a Tomáše Kořínka z Labe Tri Klubu. Závod 
vyhrál osmatřicetiletý sportovec z Malenovic 
už popáté, tentokrát v čase 8 hodin 41 minut 
a 19 vteřin. Na vítězství v Moravianmanu má 
v posledních letech monopol. „Ale všechno je 
jen dočasné. Za pár let mě tady určitě někdo 
porazí. Ale momentálně se cítím skvěle,“ usmí-
val se po závodě Petr Vabroušek. Mezi ženami 
nenašla přemožitelku Kristína Lapinová.  (oh)

Zlín, New York – Další úžasný úspěch má 
za  sebou zlínská vytrvalostní plavkyně Ab-
hejali Bernardová. Žena, která loni jako tepr-
ve pátá Češka přeplavala kanál La Manche, se 
na  konci června účastnila závodu Marathon 
Swim v  New Yorku, při kterém obeplavala 
známý Manhattan Island. Šestačtyřicet kilo-
metrů urazila pětatřicetiletá plavkyně za  8 
hodin a 28 minut. „Nejtěžší byla poslední část 
závodu, v  řece Hudson, která bývá vždy roz-
bouřená, hlavně odpoledne,“ svěřila se Ab-
hejali Bernardová. Bernardová není v  oblasti 
ultravytrvalostního sportu žádným nováčkem 
a  má ráda nové výzvy. Kromě loňské sólové 
a předloňské štafetové přeplavby La Manche 
je i několikanásobnou mistryní České repub-
liky v běhu na sto kilometrů a 24 hodin a má 
za sebou i šestidenní závod v New Yorku, při 
kterém uběhla 616 kilometrů.  (oh)

Zlíňanka obeplavala 
newyorský Manhattan

Evropská rally špička míří do Zlína
Zlínský kraj – Fandové motoristického sportu 
už hoří nedočkavostí. Na poslední prázdnino-
vý víkend je totiž naplánována největší spor-
tovní akce v regionu – Barum Czech Rally Zlín. 
Pořadatelé si od  letošního, již 42. ročníku sli-
bují minimálně stejně napínavou podívanou 
jako loni, kdy Barumku sledovalo ve Zlínském 
kraji bezmála tři sta tisíc diváků. 
Celkem 587 kilometrů rozdělených do  pat-
nácti rychlostních zkoušek absolvuje česká 
i  evropská špička tohoto sportu. „Předehrou 
soutěže bude oblíbená divácká superrych-
lostní zkouška v  nočních ulicích krajského 
města během pátečního večera. Ta se pojede 
v pozměněné variantě v bývalém svitovském 
areálu,“ řekl tiskový mluvčí závodu Roman Or-
delt. Podobně jako loni podle něj bude tahá-
kem legendární úsek Maják, který se pojede 
v obráceném směru než loni a bude nejdelší 
erzetou. 
Časový harmonogram bude podobný jako 
u předchozích ročníků. Závodit se tedy bude 
od pátku do neděle, přičemž slavnostní start 
se chystá v pátek v 17.00 před zlínskou radni-

cí a první vůz vyjede na trať nočními ulicemi 
Zlína ve  21.15. V  sobotu pak čeká na  jezdce 
celkem osm náročných rychlostních zkoušek, 
které se pojedou na  čtyřech úsecích – Slu-
šovice, Pindula, Lukov a  Tesák. V  porovnání 
s  loňskem je z 85 procent trať pozměněná, 
neboť řada úseků se jede ve  zcela nové po-
době nebo v  opačném směru. „Soutěž vyvr-
cholí v neděli 2. září druhou etapou. V itineráři 
najdeme celkem šest rychlostních zkoušek 
na třech úsecích s názvy Halenkovice, Kudlo-
vice a Maják,“ doplnil Roman Ordelt.
Žhavou novinkou bude fakt, že závod bude 
přenášet hlavní stanice Eurosportu a uvidí jej 
tak diváci po  celé Evropě. „Máme velkou ra-
dost, že se nám podařilo zrealizovat po něko-
lika letech jednání živé přenosy z rychlostních 
zkoušek Barumky na satelitní televizní stanici 
Eurosport. Čtyři hodiny přímých přenosů z er-
zet nás zařadí v  rozsahu televizního vysílání 
na  úroveň takových soutěží, jako jsou napří-
klad proslulá Rallye Monte Carlo nebo Rally 
Kypr, Korsika, Sardinie nebo Skotsko,“ uvedl 
zástupce ředitele rally Jan Regner. (oh)

 ▪ Zlínští in-line hokejisté bronzoví
Zlín – Na třetím místě skončili extraligu v in-line 
hokeji hráči IHC Devils Zlín. Tým pod vedením 
trenéra Ivana Tomaštíka v  semifinále play-off 
po velkém dramatu podlehl Olomouci. V sou-
boji o třetí místo pak dominoval v utkání s Par-
dubicemi, v jejichž dresu nastoupily i hokejové 
hvězdy Aleš Hemský či Aleš Píša. Zlín porazil 
Pardubice 13:5. Pětinásobný mistr extraligy ze 
Zlína dosáhl na bronzovou příčku opět po roce. 

 ▪ Valach OPEN se hrál ve Vsetíně
Vsetín – 16. ročník mezinárodního nohejbalo-
vého turnaje Valach OPEN se odehrál v sobotu 
7. července ve vsetínské sokolovně. V katego-
rii neregistrovaných hráčů se sešlo 15 trojic, 

z  toho 6 ze  Slovenska. Ozdobou turnaje byl 
tým Maďarské ženské reprezentace. Vítězem 
turnaje se nakonec stejně jako vloni stalo Zá-
padné Slovensko.  V  kategorii výkonnostní se 
mezi patnácti startujícími objevilo hned osm 
zahraničních týmů. Nejlepším hráčem byl vy-
hodnocen Ján Brutovský.

 ▪ Vzpěrači z Holešova zářili
Holešov – Čtyřicet závodníků z celé České re-
publiky ve věku do čtrnácti let se na konci červ-
na sjelo do  Holešova, aby se zúčastnili mis-
trovství republiky starších žáků ve  vzpírání. 
Mezi sportovci vynikly i domácí naděje vzpě-
račského sportu. V kategorii do 40 kilogramů 
vybojoval bronzovou medaili teprve jedenác-

tiletý Jan Sanétrník z  domácího klubu. V  ka-
tegorii do  50 kilogramů zase vynikl domácí 
Daniel Kolář, který nedávno přešel mezi starší 
žáky z  mladší kategorie a  hned začíná sbírat 
medaile. Na mistrovství byl stříbrný.

 ▪ Mladí Zubřané druzí v republice
Zubří – Ve  stopách mistrovského týmu mužů 
šli i házenkářští starší žáci ze Zubří. Na Mistrov-
ství České republiky v Lovosicích získali skvělé 
stříbrné medaile. Ve  finále žákovské ligy jen 
jednou okusili porážky, když o branku podlehli 
Frýdku-Místku a jednou remizovali s Lovosice-
mi. Dokázali porazit i pozdější mistry republiky 
z Plzně. Mladé zuberské naděje dirigoval z  la-
vičky bývalý skvělý hráč Zubří Andrej Titkov.

Barumka nabídne opět atraktivní zážitky.    Foto: Petr Sagner
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Bosch Car Service
... kompletně, odborně, výhodně.

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

fotostrana, soutěžOvčácký den na Valašsku
Již 6. ročník Ovčáckého dne na Valašsku se usku-
tečnil v sobotu 30. června v Prlově na Vsetínsku. 
Tato prezentační i naučná akce, zaměřená ne-
jen na  chov ovcí, ale i  na  udržení a  rozvíjení 
kulturních tradic a  přátelství, se i  letos těšila 
velké pozornosti návštěvníků. Mezi lákadla pat-
řila ochutnávka spojená s prodejem jehněčích, 
skopových, valašských i  slovenských specialit, 
představení tradičních řemesel, ukázky stříhání 
ovcí a práce s ovčáckými psy i prezentace ze-
mědělské techniky. Cílem akce je přiblížit a uká-
zat návštěvníkům nelehkou a  kvalifikovanou 
práci v zemědělství, při chovu ovcí a zpracová-

ní jejich produktů, a  tím přispívat k  navrácení 
zdravého způsobu života nejen na venkov. Tuto 
akci finančně podpořil Zlínský kraj. Jde o jednu 
ze čtyř stěžejních aktivit na  podporu země-
dělství v  regionu. Kromě toho kraj přispívá 
i na akce v dalších třech okresech kraje. V Kro-
měříži se konají Krajské dožínky s krojovaným 
průvodem, vystoupením folklorních souborů či 
výstavou zemědělské techniky. V  Polešovicích 
na Uherskohradišťsku se pak koná soutěž vina-
řů nazvaná Top víno Slovácka. Čtvrtou aktivitou 
je pak Perla Zlínska, soutěž o nejlepší regionální 
potravinářské výrobky. 

Desetitisíce poutníků dorazily kyvadlovou 
dopravou, pěšky či na  kole k  bazilice v  obci 
Velehrad, aby se zúčastnili tradičních Dnů lidí 
dobré vůle. Ty se konaly 4. a 5. července. První 
den programu Dnů lidí dobré vůle nabídl ce-
lou řadu aktivit. Lidé se například mohli zapojit 
do ručního přepisování Bible či soutěžit ve fot-
balových dovednostech. Pro děti byl připraven 
program soutěží, her, pohádek a  kejklířských 
vystoupení a  také bylo možné zhlédnout ně-
kolik výstav. Mnoho zážitků pak přinesl Večer 
lidí dobré vůle, respektive charitativní kon-
cert, v němž vystoupili Jiří Pavlica a Hradišťan, 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Chinaski 
a další interpreti. Ve čtvrtek pak Dny lidí dobré 
vůle zakončila tradiční bohoslužba, kterou ce-
lebroval kardinál Dominik Duka.

Velehrad byl v obležení

Soutěžní otázka pro toto číslo: 1) Jaké čtyři 
hlavní akce zaměřené na podporu zemědělství 
se konají ve Zlínském kraji?
Odpověď posílejte na  emailovou adresu re-
dakce@oknodokraje.cz nebo na  adresu Okno 
do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 10. srp-
na. Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná odpo-
věď) budou odměněni.
Správné odpovědi na otázky z minulé soutě-
že: 1) Pro dálkové a hřebenové trasy se používá 
červená barva. 
2) Ve Zlínském kraji je asi 2 000 kilometrů zna-
čených turistických tras pro pěší.
Výherci jsou Robert Rušar (Kelč), Lenka Kroči-
lová (Bílovice) a Ludmila Janečková (Chvalčov). 

Soutěžní otázka

Velehrad opět přilákal tisíce lidí.    Foto: Petr Zákutný

Ovčácký den ozdobilo množství maličkostí.    Foto: Ivo HercikPředení na kolovrátku.    Foto: Ivo Hercik

Pořadatelé připravili bohatý program i pro nejmenší návštěvníky.    Foto: Ivo Hercik
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▪ bezplatný rozpočet

▪ realizace plochých střech

▪ realizace šikmých střech

▪ prodej střešního materiálu

▪ prodej komínových systémů IBF

www.strechykmb.cz

Kontaktujte nás
 a získejte 

podzimní slevu!

Objízdná 1628, Otrokovice tel. 606 700 819

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

Prodej kameniva

Výškové úpravy uličních vpustí 
a poklopů šachet v komunikacích

www.suszlin.cz

inzerce

Srpen v regionu Východní Morava

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

P O Z O R  A K C E  !
Od 16. 7. 2012 do 31. 8. 2012
za každých 100 kg železa
nebo 15 kg barevných
kovů

půllitrové pivo v plechu

ZDARMA!

Při předložení tohoto vyplněného inzerátu jedno pivo navíc

Jméno:

Email:

PIVO
ZDARMA

!

www.vykupna.cz

Adresa:

Výstava o Václavu Bartošovi

S  koncem června se pro návštěvníky uzavřela 
Pamětní síň Františka Bartoše na zlínském zám-
ku a do uvolněného prostoru připravilo Muze-
um jihovýchodní Moravy z vlastních sbírkových 
fondů novou výstavu nazvanou Václav Bartoš, 
etnografická kresba. 
Výstava představuje výběr z  kreseb a  akvare-
lů pořízených Václavem Bartošem, výborným 
kreslířem (profesorem státní průmyslové školy 
v Praze a reálného gymnázia v Roudnici nad La-
bem), v posledních dvou desetiletích 19. století 
na Valašsku – na Vsetínsku a Rožnovsku, na zá-
padním Slovensku, na Roudnicku a Litoměřic-
ku. Drobné studie lidové architektury jsou do-
plněny nákresy lidových krojů, zachyceny jsou 
výjevy z venkovského života, zemědělské práce 
na poli, život v kolibě, náladové kresby krajiny. 
Výstava je otevřena do  konce letošní výstavní 
sezony muzea. Více informací naleznete na ad-
rese www.muzeum-zlin.cz.

Vizovické trnkobraní

Jednou z  největších hudebních událostí letní 
festivalové sezony je Vizovické trnkobraní. Jeho 
45. ročník se koná ve  dnech 24. až 26. srpna 
v areálu likérky Rudolf Jelínek. Na pořádání se 
podílí vizovická likérka Rudolf Jelínek, Agentu-
ra Publikum a  kulturně společenské sdružení 
Vizovické trnkobraní společně s  městem Vizo-
vice. Během festivalu ve  Vizovicích vystoupí 
například Richard Müller, Vlasta Redl, Fleret, Jiří 
Stivín, Gipsy.cz, Jana Kratochvílová, Greenland 
Whalefishers, Traband, Gang Ala Basta, Michal 
Šindelář, Remorse, Freefall a další. V neděli ne-
bude chybět soutěž v  pojídání švestkových 
knedlíků. Moderovat ji bude Zdeněk Izer.

Výstava v Baťově mrakodrapu

10. 8. – 31. 8.   Betlém v Horní Lidči
Výstava fotografií Pavla Koska zachycující uni-
kátní betlém v Horní Lidči. Je mimo jiné tvořen 
dřevořezbami 40 nejzajímavějších míst Zlínské-
ho a Trenčínského kraje, jakými jsou například 
Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov, zámek Buch-
lovice, Radhošť, Trenčínský hrad nebo zámek 
Bojnice. 16. etáž (denně do 22.00)

zábava, volný čas

Zlínský kraj – Hudební festivaly, pohádky 
pro děti, významné poutě i evropská auto-
mobilová rally - nabídka vyžití na východní 
Moravě bude v srpnu velmi pestrá. 

V podhradí ležící Zámek Buchlovice, resp. jeho 
zahrada v srpnu ožívají Hudebním létem, kon-
certy proběhnou 3., 10. a 17. srpna. 
www.zamek-buchlovice.cz 

Dne 28. srpna budou Buchlovice patřit Festi-
valu česneku. www.buchlovice.cz 
Spíše pro dospělé jsou určeny hrané pro-
hlídky Zámku Napajedla: každý srpno-
vý čtvrtek (2., 9., 16., 23. a  30. srpna) vždy 
ve  21.00 vystoupí divadelní soubor Zdeňka 
Štěpánka. Milovníky starých vozů potěší 
možnost zhlédnout v  Napajedlích legen-
dární „bugatky“ na  Srazu Bugatti 25. srpna.  
http://zameknapajedla.cz
Lázeňské město Luhačovice žije programy 
Luhačovického kulturního léta, kam patří ko-
lonádní koncerty, divadelní produkce, besedy, 
ale také Akademie Václava Hudečka. 
www.luhacovice.cz 
14. ročník festivalu Starý dobrý western se 
uskuteční ve dnech 3. a 4. srpna v blízkosti 
přehrady Bystřička. Představí více než 30 hu-
debních seskupení, mezi nimiž budou kvalitní 
neznámé country kapely i známá jména. 
www.starydobrywestern.cz
Srpnový program ve Valašském muzeu v pří-
rodě v  Rožnově pod Radhoštěm otevře me-
zinárodní festival Jánošíkův dukát (3. až 5. 8.), 
pro celou rodinu je určen Starodávný Jarmark 
(11. až 12. 8.), Vůně lesa a dřeva (18. 8.) ukáže 
ruční zpracování dřeva. www.vmp.cz 

17. 8. 2012 od 17.00 proběhne v Rožnově pod 
Radhoštěm multižánrový festival 23. VALAŠ-
SKÉ FOLKROCKOVÁNÍ. www.tka.cz 

Buchlov, Uherské Hradiště a Břestek se stanou 
17. až 19. srpna svědky BALONY.EU festivalu 
Buchlov 2012, Plánovány jsou hromadné ran-
ní a podvečerní lety od buchlovského hradu, 
z centra Uherského Hradiště a od Baloncentra 
Břestek. www.balony.eu 

Lidová hudba bude znít ve  Valašských Klo-
boukách a  Brumově-Bylnici 17. až 19. srpna 
při Setkání muzikantů v  Bílých Karpatech. 
www.jiznivalassko.cz 
Letošní srpen je mimořádným pro poutní 
místo Svatý Hostýn. V  týdnu od  11. do  19. 
srpna zde proběhnou oslavy stého výročí 
papežské korunovace sochy Panny Marie 
Svatohostýnské. Hlavním dnem korunovač-
ních oslav bude 18. srpen, kdy za účasti stře-
doevropských biskupů koncelebrovanou 
mši svatou doprovodí velký sbor složený ze 
schol moravských farností. Svatý Hostýn je 
jedním z  nejvýznamnějších poutních míst 
na  Moravě, leží na  115 kilometrů dlouhé 
poutní cestě spojující nejvýznamnější pout-
ní místa Moravy. Ve  dnech 17. až 21. srpna 
půjdou po této poutní cestě poutníci z Vele-
hradu přes Svatý Hostýn na  Svatý Kopeček.  
www.hostyn.cz
O  týden později, 25. a  26. srpna, se uskuteč-
ní první putování po  nově vybudovaném 
úseku cyrilometodějské stezky z  Velehradu 
na Sv. Antonínek. Celková délka je 24 kilomet-
rů, přenocování v Ostrožské Lhotě. 
www.maticevelehradska.cz 
Chutě a vůně valašských specialit vyráběných 
z  čerstvých borůvek – hafer – si vychutná-
te 4.  srpna na  Haferovém mlsání ve  Zvonici 
na Soláni. www.zvonice.eu 

Milovníkům sborového zpěvu je určena me-
zinárodní večerní škola gospelů a  spirituálů, 
která se pod názvem Duše zpívej!! uskuteční 
19. až 26. srpna 2012 ve  Zlínském salesián-
ském středisku mládeže na  Jižních Svazích. 
www.dusezpivej.cz 
Další stovky akcí hledejte na  internetovém 
portálu www.vychodni-morava.cz. 

Buchlovice
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www.kr-zlinsky.cz 
www.vychodni-morava.cz 
www.oknodokraje.cz

Doporučujeme

Vizovické trnkobraní
Multižánrový festival v areálu 
likérky ve Vizovicích 
24. až 26. srpna 2012

www.trnkobrani.cz

HOTOVÁ CHLAZENÁ JÍDLA

UŽÍVEJTE SI LÉTO 
A NEZTRÁCEJTE 

ČAS VAŘENÍM

Firma Jospo a.s. nabízí široký sortiment chlazených jídel převážně české 
kuchyně, a to bez použití chemických přísad. Využitím šokového chlazení 
a balení v ochranné atmosféře je dosaženo trvanlivosti 14 dnů. Příprava 
pokrmu je velmi jednoduchá, ohřev se provádí v mikrovlnné troubě 4-5 
minut. Balení obsahuje 1 porci hlavního jídla, popř. 2 polévky. 
HLEDEJTE U SVÝCH PRODEJCŮ. Vhodné i pro závodní stravování.

Jospo a.s., Tovární 1627, 769 01 HOLEŠOV
Expedice - tel.: 775 573 080, 775 573 088

www.jospo.cz

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

Více místa pro přírodu,
více peněz na dovolenou.

www.vykupna.cz

Peníze za Váš odpad - ihned

provozovna areál Svit Zlín, Malotova ulice (vedle Intersparu)

mapa a ceník na www.vykupna.cz

777 770 680

PROVOZOVNA „ZLATÉ JABLKO“
DENNĚ 900 - 2100, tel. 571 817 347, 777 021 700
Aktuální kurzy PO - PÁ do 1700, tel. 577 212 359
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Nejvýhodnější 
smluvní kurzy


