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Setkání na JavořiněNovinky v dopravě

Stěhování tater ve Zlíně Originál vozu Tatra 87 cestovatelů Hanzelky a Zikmunda se 
ze Zlína vratil zpět do Prahy. Na jeho místě nyní stojí stejný 
model Tatry 87 soukromého sběratele.  |  Foto: archiv MJVM

Dispečink dopravy nabídne 
nové možnosti.

Na nejvyšší vrchol 
Bílých Karpat 
dorazily stovky lidí.

Magazín Zlínského kraje
září  2014  |  ročník  X 12 Slavnosti vína a památek
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ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ
U Olšavy 2541, Uherský Brod

tel.: 572 635 969

NOVĚ!

ROZŠÍŘILI JSME 
NABÍDKU 

DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB

nová

zelená

úsporám

Již brzy pro Vás otevřeme vzorkovou 
prodejnu stínící techniky a interiérových 

dveří na Mariánském nám. v Uherském Brodě

Jsme strojírenská  rma vyrábějící díly pro automobilový 
průmysl a v současné době výrazně navyšujeme výrobu. 
Z toho důvodu hledáme zaměstnance na pozice:

 obsluha vícevřetenových automatů
 seřizovač vícevřetenových automatů
 100 % kontrola a třídění dílců
 pomocné práce

Požadujeme:
 vyučení ve strojírenském oboru (obsluha a seřizovač)
 praxi (výhodou)

Nabízíme:
 dlouhodobou perspektivní práci na HPP
 atraktivní ohodnocení po zapracování (obsluha až 105,- Kč/
   hod + 20 % prémie, seřizovač až 150,- Kč/hod + 20 % prémie) 
 stravenky, pracovní oděvy a obuv. 

Místo výkonu práce: Otrokovice, areál Moravan.

Forschner PTZ, spol. s r.o., Letiště 1578, 756 81 Otrokovice
Tel.: 577 665 248, 733 122 113, e-mail: tumova.ptz@forschner.cz
  

)

• DAŇOVÁ  EVIDENCE /jednoduché/
40 h.  3.450 Kč

• ÚČETNICTVÍ /podvojné/
120 h.  6.950 Kč

• ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE
130 h.  7.950 Kč

• MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ
40 h.  3.450 Kč

REKVALIFIKAČNÍ KURZY 
s akreditací MŠMT

40 h.  3.450 Kč

Učebna: Kvítková 248, Zlín /vedle hotelu Ondráš/

Hc-účto s.r.o.

akce pro všechny kurzy: 
UČEBNICE ZDARMA

www.hc-ucto.cz t: 604 237 984

Podrobnější informace 
tel. 577 007 444   |   js@gjszlin.cz   |   www.gjszlin.cz

NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM  
ANGLICKÉHO JAZYKA 

 � 20 vyučovacích hodin týdně, statut studenta

 � příprava na mezinárodní zkoušky PET, FCE, CAE

 � učebny vybaveny interaktivními tabulemi  
    a dotykovými obrazovkami

CELOROČNÍ ODPOLEDNÍ KURZY 
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čínština

NOVĚ ukrajinština, norština

 � kurzy všech jazykových úrovní od začátečníků po pokročilé

 � přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám

 � Cambridgeské zkoušky (PET, FCE, CAE), Zertifikat Deutsch

 � konverzační kurzy s rodilým mluvčím

 � výuka vedena kvalifikovanými lektory

TERMÍNY PRO ZÁPIS: 25. srpna – 5. září 2014

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA 
S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN



Hlavně hodně energie a elánu v zásobě do dalších 
dnů a věřím, že klidných a v míru.

nou přijdou ony starosti s nákupy  
vybavení dětí do školy jako starosti 
radostné.
Tak ať, milí spoluobčané, máte 
v těch příštích dnech na mysli jen 
radostné vzpomínky na dovolené 
a vaše děti, vnuci a pravnuci zase 
na krásné zážitky z prázdnin. Hlav-
ně hodně energie a elánu v zásobě 
do dalších dnů a věřím, že klidných 
a v míru.

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

s nimi i jejich učitelé i rodiče. A to 
nejen v tomto školním roce. Prostě, 
aby na školu měli jen krásné vzpo-
mínky, až jednou na ně dolehnou 
starosti dospělých, ne ovšem exis-

V čím zájmu? Opravdu je válka blíž, 
než jsme si kdy dokázali předsta-
vit. Záběry z válčící Ukrajiny, Izraele 
a Palestiny, Sýrie a Iráku nás o tom 
přesvědčují. Proto si musím přiznat, 
že záběry ničivých bouřek, které 
přišly po  vedrech, nejsou až tak 
děsivé. Samozřejmě, jinak to vidí 
ti, jimž se voda prohnala domem, 
bouře vzala střechy. Ukazuje se, že 
investovat do protipovodňových 
opatření, ale také kontrolovat 
připravenost na  krizové situace, 
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má smysl. Ovšem, najednou jsou 
to starosti nesrovnatelné s těmi, 
které prožívají lidé ve  válčících 
zemích. Byť se se mnou budou asi 
rodiče školáků přít, tak mi najed-

„Dědo, bude válka,“ zaznělo 
za mnou od vnuka Radomírka. Ve-
lice mi zatrnulo, neboť jsem si uvě-
domil, že to neznělo jako otázka. 
„Kde jsi na to přišel“? „Viděl jsem 
to v televizi.“
Toto se mi, vážení spoluobčané, 
stále vracelo na mysl a to i nyní, kdy 
jsem začal přemýšlet nad úvodní-
kem, který budete číst krátce před 
začátkem školního roku. Chlapec 
jde do první třídy a já si kladu otáz-
ku, zda školáci v tomto školním roce 
budou mít jen ony běžné školní sta-
rosti. Moc bych jim je přál spolu 
s tím, aby je to ve škole těšilo a užili 
si mnoho radosti z úspěchů a spolu 

tenční a už vůbec ne obava z války.
Věřím, že se mocní tohoto světa 
vzpamatují. Žel, zdá se, že křesťan-
ská Evropa se nepoučila, vzájemně 
se ničí. A můžeme si položit otázku: 

Ministerská návštěva
Na konec srpna pozvala krajská rad-
ní  Taťána Valentová Nersesjan mini-
stryni práce a sociálních věcí Micha-
elu Marksovou na pracovní návštěvu 
regionu. V programu je především 
seznámení s  připraveností kraje 
na přechod financování sociálních 
služeb z ministerstva na kraje, pro-
blematika sociálně právní ochrany 
dětí a jednání o podpoře zaměst-
nanosti.  /red/

Hospodaření se zlepšilo
Všechny nemocnice Zlínského kraje 
v první polovině letošního roku hos-
podařily v kladných číslech. „Záslu-
hu na vykázané příznivé ekonomice 
má nejen úhradová vyhláška, ale 
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i půjčky, které obdržely nemocnice 
od Zlínského kraje,“ uvedl náměstek 
hejtmana pro oblast zdravotnictví 
Lubomír Nečas. Za kladné výsledky 
mohou podle něj také provedené 
organizační změny, které provádí 
nová vedení nemocnic.  /jsc/

Fotosoutěž vrcholí
Již jen pár dnů mají všichni zájemci 
na to, aby se přihlásili do fotosoutě-
že nazvané Zlínský kraj a jeho lidé. 
Zapojit se do ní mohou amatérští 
fotografové neomezeného věku 
s  trvalým bydlištěm ve  Zlínském 
kraji. Sběr snímků bude ukončen 
31. srpna. Jak už název soutěže na-
povídá, zaslané soutěžní snímky by 
měly tematicky zachycovat život 

v našem kraji a jeho obyvatele v nej-
různějších podobách a situacích. 
Až tři fotografie opatřené názvem 
snímku mohou soutěžící společně 
s přihláškou zasílat na fotosoutez@
kr-zlinsky.cz. Další informace jsou 
na stránkách Zlínského kraje.  /red/

Jaké bylo koupání?
Prázdniny pomalu končí, s nimi i čas 
koupání v přírodě. Jaká byla sezona 
z pohledu kvality vod, kterou mo-
nitorují hygienici? Dobrá. U většiny 
sledovaných ploch se do poloviny 
srpna neobjevily větší problémy. 
Výjimkou byl napajedelský Pahr-
bek, kde byla voda již na konci čer-
vence označena jako nevhodná pro 
koupání. /red/

Okno do kraje v novém
Měsíčník Okno do  kraje, který 
vychází nepřetržitě již od  roku 
2005, dostává nový kabát. Cílem 
změn je nabídnout více prostoru 
pro rozsáhlejší materiály a pro-
střednictvím zcela nových grafic-
kých prvků celkově oživit vzhled. 
Změny jsou ale větší, nejde jen 
o modernější podobu. Vydavate-
lem Okna do kraje počínaje tímto 
číslem již není tak jako v minulos-
ti přímo Zlínský kraj. Ten si nyní 
v magazínu nově objednává pro-
stor, který využívá k informování 
obyvatel v regionu. Náklad a roz-
sah periodika zůstávají bez vět-
ších změn. Ve svých schránkách 
časopis najdete tak jako dosud 
vždy na konci měsíce.  /red/



Na základní školy 
nastoupí o 500 dětí více 

Zlínský kraj  |  Doslova jen 
za pár dní se znovu otevřou 
brány škol. Jaká je s nastávají-
cím novým školním rokem situ-
ace ve Zlínském kraji? Přibude 
žáků? Pokud jde o základní ško-
ly, pak ano. Do prvních ročníků 
jich letos totiž nastoupí kolem 
6 350, tedy zhruba o 500 více 
než loni. Celkový počet žáků 
základních škol tak bude činit 
zhruba 48  000. Ve  Zlínském 
kraji je k dispozici 227 základ-
ních škol zřizovaných obcemi, 
čtyři zřizované církvemi, čtyři 
zřizované soukromníkem a 23 
zřizovaných krajem pro žáky 
se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Pokud jde o střed-
ní školy, největším zřizovate-
lem je se 46 zařízeními kraj. 
Kromě toho v kraji působí 14 
soukromých středních škol, tři 
jsou založeny církvemi a další 
tři řízeny státem. Do prvních 
ročníků denního studia střed-
ních škol všech zřizovatelů by 
měl podle předběžných odha-
dů ve Zlínském kraji nastoupit 
zhruba stejný počet žáků jako 
v loňském roce, tedy asi 5 900 
žáků. Docházku do střední ško-
ly přitom letos ukončilo kolem 
6  300 žáků denního studia. 
Celkový počet žáků v denním 
studiu by měl tedy poklesnout 
přibližně o 400 na asi 24 000. 
  /van/

Z regiONu

Řidiče trápí mnoho uzavírek. 
ale získáme 62 kilometrů nových vozovek
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Zlínský kraj  |  Na rekordní po-
čet 34 staveb se během prvního 
pololetí rozrostl letošní investiční 
plán Ředitelství silnic Zlínského 
kraje. Na silnicích II. a III. třídy se 
intenzivně rekonstruuje. První 
čtyři stavební akce už ohlásily: 
Dokončeno. „Do  investičního 
plánu se jasně promítlo končící 
období Regionálního operačního 
programu Střední Morava. Zlínský 
i Olomoucký kraj mají zájem vy-
čerpat evropské prostředky, které 
v něm byly k dispozici, na smyslu-
plné stavby v maximální možné 
míře,“ řekl krajský radní odpověd-
ný za  dopravu Jaroslav Kučera. 
Jedním z významných investorů, 
který letos využívá u většiny sta-

veb dotačních prostředků z ROP, je 
právě ŘSZK. Mělo připravenu řadu 
projektů, a když byly vyhlašovány 
výzvy pro jejich předkládání, vždy 
mělo co položit na stůl.
„Motoristé se občas ozývají, že už 
máme na krajských silnicích růz-
ných uzavírek, objížděk a doprav-
ních omezení příliš mnoho. Mají 
pravdu. Za cenu letošních doprav-
ních komplikací ale budeme mít 
v příštích letech celou řadu rekon-
struovaných silničních úseků nebo 
nových mostů,“ řekl ředitel ŘSZK 
Bronislav Malý.

Díky úsporám opraví tři mosty
ŘSZK počítalo v tomto roce původ-
ně s 31 stavbami, ale z uspořených 

prostředků bylo možno zařadit 
do plánu navíc ještě tři menší mosty 
– v Mikulůvce, Pačlavicích a Kelní-
kách. V součtu všechny tyto stav-
by představují přes 62 kilometrů 
rekonstruovaných silnic. Náklady 
na realizaci těchto staveb podle 
investičních záměrů činily 1,2 mili-
ardy korun. V měsíci srpnu zbývalo 
zahájit už jen poslední z těchto sta-
veb – rekonstrukci silnice z Uher-
ského Ostrohu do Hluku. Naopak 
pět staveb již bylo úspěšně ukon-
čeno a předáno motoristům: silnice 
Kroměříž – Jarohněvice, Horní La-
pač – Fryšták, Bohuslavice – Šarovy, 
silnice kolem Zoo Lešná, nový most 
a úsek silnice v Karolince na odboč-
ce do osady Bzové.  /vc/

Otázka pro... 
... Karla Chudárka z Ředitelství 
silnic a dálnic: Proč se nyní ve vel-
kém rozsahu obnovuje povrch sil-
nice I/49 v centru Zlína? Někteří ři-
diči namítají, že tato komunikace 
byla ještě v docela dobrém stavu.
"Máme k dispozici odbornou dia-
gnostiku, která ukázala na četné 
síťové trhliny v povrchu vozovky 
a rovněž na vyjeté koleje. Síťové 
trhliny jsou předpokladem vzni-
ku výtluků. Chceme mít kvalitní 
povrch silnice například i pro jed-
nostopá vozidla, která jsou na růz-
né nerovnosti mnohem citlivější. 
Snažíme se destrukci povrchu 
vozovek předcházet, tedy obno-
vovat povrch, ještě než je výrazně 
poničen. A protože se vyvíjejí nové 
technologie, také životní prostředí 
obyvatel Zlína se po této opravě 
zlepší. Na obnovu povrchu totiž 
nyní používáme tichý asfalt, který 
tlumí hluk z projíždějících vozidel."

Miliony na boj s velkou vodou
Zlínský kraj  |   Devět měst a obcí 
a celkem 625 milionů korun. Tak lze 
jednoduše vystihnout nejnovější 
příspěvek k ochraně Zlínského kraje 
před velkou vodou. Všechny inves-
tice připravuje státní podnik Povodí 
Moravy, většinu peněz pak poskyt-
ne ministerstvo zemědělství. Větší 
jistotu, že jejich zdraví a majetek 
nebudou při velkých deštích poško-
zeny, získají například lidé ve Starém 

Městě, Tlumačově, Zdounkách či 
v Brumově-Bylnici. Stavby budou 
zahajovány jednotlivě, první z nich 
by měla začít v druhé polovině příš-
tího roku. 
Zvýšení bezpečnosti sídel pod pře-

hradou. To je hlavní cíl stavebních 
úprav na vodním díle Koryčany. Po-
vodí Moravy počítá s investicí 144 
milionů korun. Na přibližně stejnou 
částku jsou pak odhadovány nákla-
dy na vybudování ochranných zdí 
a hrází podél Olšavy v Kunovicích. 
Ochráněno tím bude zhruba 1 500 
obyvatel a více než 1 000 hektarů 
území města. Přes tři kilometry hrází 
pak stavbaři vybudují v Tlumačo-

vě. Náklady na dlouho vyhlíženou 
stavbu, která by mohla začít na za-
čátku roku 2016, odborníci odhadují 
na 120 milionů korun. Na 115 milio-
nů se pak vyšplhá investice do zvý-
šení kapacity Moravy v Uherském 

Podle Povodí Moravy by tím měly být hlavní 
práce na protipovodňových opatřeních 

ve Zlínském kraji hotové.

Hradišti a Starém Městě. Další inves-
tice jsou pak připraveny v Uherském 
Brodě, Zdounkách, Mysločovicích 
a Brumově-Bylnici. Podle Povodí 
Moravy by tím měly být hlavní prá-
ce na protipovodňových opatřeních 
ve Zlínském kraji hotové. 
Povodí Moravy s  podporou mi-
nisterstva zemědělství investuje 
do  protipovodňových opatření 
dlouhodobě. Aktuálně zveřejněné 
záměry jsou součástí třetí etapy. 
V té první bylo na střední a jižní Mo-
ravě provedeno 43 staveb za 1,6 mi-
liardy korun. V té druhé pak šlo o 34 
investic v celkové výši 1,8 miliardy.
Lokální povodně či záplavy se 
ve Zlínském kraji objevují s napros-
tou pravidelností. Kromě toho jsou 
ale události, kdy velká voda zasáh-
ne větší území a páchá dalekosáhlé 
škody. 
„Z paměti mnoha lidí zřejmě nikdy 
nevymizí vzpomínky na povodeň 
století v roce 1997. Lehko ale nebylo 
ani v červenci 2001, březnu 2005 
a 2006, září 2009, květnu až srpnu 
2010 či květnu 2011,“ zavzpomínal 
hejtman Stanislav Mišák.  /jjn/

Nová cesta je například v Šarovech  |  Foto: ivo Hercik
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Zemědělci byli rychlí 
V půlce srpna hotovo. Zemědělci 
ve Zlínském kraji jako jedni z prv-
ních dokončili letošní žně. A navíc 
s dobrými výnosy. U obilovin sklidili 
z každého hektaru průměrně 6,97 
tuny, v případě řepky pak 4,08 tuny. 
Obě hodnoty jsou nad republiko-
vým průměrem a  navíc výrazně 
vyšší než v loňském roce. U nejdů-
ležitější obiloviny, ozimé pšenice, 
pak dosáhly hektarové výnosy 7,38 
tuny.  /jjn/

Stížností pacientů ubývá, 
říká alena gajdůšková 
Jen minimum stížností. Taková je 
zkušenost senátorky Aleny Gaj-
důškové, která zároveň působí 
jako pacientská ombudsmanka. 
Obracet se na ni mohou lidé z ce-
lého kraje, pro kontakt s veřejností 
má vyhrazeny pravidelné hodiny 
v Krajské nemocnici Tomáše Bati. 
Stížnosti jsou řešeny neprodleně 
s vedením konkrétní nemocnice 
nebo přímo kraje, obtížnější zále-
žitosti ombudsmanka konzultuje 
s právníky Svazu pacientů ČR nebo 
žádá o  kontrolní vyšetření jiné 
zdravotnické zařízení. „Těší mě, 
že poslední dobou je konkrétních 
stížností, zejména na Baťovu ne-
mocnici, opravdu minimum. V této 
chvíli je ale velkým problémem při-
znávání a revize invalidních důcho-
dů v důsledku minulých změn.  To 
ale není problém zdravotní péče, 
ale záležitost posudkových lékařů 
a nápravy legislativy. Musíme to 
skutečně rychle napravit,“ říká se-
nátorka Alena Gajdůšková.  /red/

Dopravou k rozvoji
Stav dopravní infrastruktury 
na střední  Moravě a její nedostateč-
né propojení se sousedními regiony 
je překážkou udržitelného rozvoje 
regionu. Tato situace je základním 
impulzem pro konání již čtvrtého 
ročníku mezinárodní konference, 
kterou pořádá Sdružení pro rozvoj 
dopravní infrastruktury na Moravě 
ve čtvrtek 25. září ve Společenském 
domě v Luhačovicích. „Cílem našeho 
občanského sdružení je pozitivně 
ovlivňovat proces řešení této situ-
ace v regionu, který má z hlediska 
ekonomické výkonnosti a sociál-
ních podmínek jedno z nejhorších 
postavení v zemi,“ uvádí předseda 
sdružení Libor Lukáš. Hlavním téma-
tem konference je dobudování do-
pravního spojení Střední Moravy se 
sousedními regiony, především jde 
o dálniční propojení R49/R6  Hulín – 
Púchov.  „Naše pozornost je upřena 
také k dokončení výstavby dálnice 
D1 stavbami 0136 a 0137 v okolí Pře-
rova, rychlostní silnice R55 Otrokovi-
ce – Břeclav, silnice I/35 Valašské Me-
ziříčí – Palačov, obchvatu Valašského 
Meziříčí či modernizace železničních 
tratí,“ doplňuje statutární náměstek 
hejtmana a současně i člen vedení 
sdružení Jaroslav Drozd. /tz/

Češi a Slováci slavili
Již po dvaadvacáté se na konci čer-
vence na vrcholu Velké Javořiny v Bí-
lých Karpatech setkaly stovky lidí 
z České a Slovenské republiky, aby 
zde strávily společné chvíle na Slav-
nostech bratrství Čechů a Slováků. 
Mezi návštěvníky slavností nechy-
běli ani představitelé Zlínského kra-
je v čele s hejtmanem Stanislavem 
Mišákem, dále pak Jihomoravského, 
Trenčínského a Trnavského kraje. 
Velká Javořina je dlouhodobě po-
važována za symbol přátelství mezi 
Čechy a Slováky a tuto symboliku 
nenarušila ani hranice, která zde 
vznikla před více než 20 lety.  /van/

Zlínský kraj  |  Půjčit si jízdní kolo 
v Kroměříži, projet si za den cyklo-
stezku podél Moravy a Baťova kaná-
lu až někam do Uherského Ostrohu 
a tam kolo zase vrátit? Zatím nemož-
né. Ale v jižních a východních Če-
chách, v Karlovarském kraji či na jižní 
Moravě taková služba funguje.
Možnost vypůjčení jízdního kola 
v bodě A a jeho vrácení v bodě B 
existuje u obecních půjčoven Vla-
chovice, Vlachova Lhota, Vysoké 
Pole, Drnovice, Tichov, Újezd, Louč-

Bicykl zatím musíte vrátit tam,  
kde jste si ho půjčili

V neděli 3. srpna zemřel po těžké nemoci 
Josef Krajča, který byl téměř deset let 
nejvyšším představitelem dobrovolných 
hasičů ve Zlínském kraji. 
Zlínský kraj  |  Josef Krajča se na-
rodil roku 1950 ve Střelné (okres 
Vsetín). S  rodiči bydlel nedaleko 
zbrojnice, proto není divu, že ho to 
již od mala táhlo k hasičům. V roce 
1967 ve Střelné vstoupil do Sboru 
dobrovolných hasičů, kde byl po-
stupně velitelem sboru, jeho staros-
tou a později i jednatelem a kroni-
kářem. Vyučil se elektromontérem. 
Později absolvoval Dálkovou školu 
sboru požární ochrany v Bílých Poli-
čanech, rovněž dálkově pak Střední 
školu požární ochrany ve Frýdku-
-Místku. 
V průběhu let se propracoval k pro-
fesionálním hasičům, kde svoji 
bohatou kariéru završil na  pozi-
ci velitele požární stanice Vsetín. 

Od poloviny osmdesátých let byl 
zvolen starostou Okresního sdru-
žení hasičů Vsetín, v  letech 1993 
až 2005 zastával funkci náměstka 
starosty celorepublikového Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
v roce 2005 stanul v čele jeho kraj-
ské organizace. 

Bližnímu ku pomoci
Za svou celoživotní aktivní a oběta-
vou práci pro dobrovolné i profesi-
onální hasiče a za naplňování hasič-
ského hesla „Bohu ku cti, bližnímu 
ku pomoci, vlasti ku prospěchu“, zís-
kal v roce 2010 titul Zasloužilý hasič. 
V témže roce mu bylo hejtmanem 
Zlínského kraje uděleno Záslužné 
vyznamenání II. stupně. /red/
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ka, Prlov, Pozděchov. A celodenní 
nájemné je tam velmi levné – jen 50 
korun. Vrácení kola v jiné železniční 
stanici nabízejí i půjčovny Českých 
drah v několika krajích. Ale kdybyste 
žádali podobnou službu na páteřní 
moravské cyklotrase ve Zlínském 
kraji, neuspějete.
„Zatím jsme takový požadavek ne-
měli,“ konstatoval Zdeněk Kočíb 
z Krajského centra osobní dopravy 
(KCOD) ČD ve Zlíně. Jediná půjčov-
na kol ČD v kraji funguje na nádraží 

v Kroměříži. Kola pro ni zakoupilo 
město. Když se s  kroměřížským 
kolem rozjedete po proudu Mora-
vy, ze Starého Města se ještě mů-
žete do mateřské půjčovny vracet 
s kolem vlakem a za přepravu kola 
neplatíte. „Tržba za půjčování kol 
v Kroměříži je slabá. Lidé si na Baťův 
kanál přivezou většinou svá vlastní 
kola. Ale kdyby se zájem o půjčování 
zvýšil, mohla by být taková služba 
přínosem a byli bychom ji schop-
ni nabídnout,“ uvedla manažerka 
KCOD Lenka Hrdinová.
Podél Moravy jsou otevřeny i sou-
kromé půjčovny kol v Otrokovicích 
a Napajedlích a kola půjčuje také 
městské infocentrum v Uherském 
Hradišti. „Kdyby měli zákazníci vra-

cet kola jinde než u nás, je otázka, 
jak bychom to logisticky zvládli 
a jestli by se to vyplatilo. Muselo by 
se pak zdražit půjčovné,“ řekl Mi-
chal Vybíral z půjčovny Euro bike 
v Otrokovicích. Spíše skepticky se 
na systém vracení kol na jiném místě 
dívá Zdeněk Urbanovský z Centrály 
cestovního ruchu Východní Moravy: 
„Většina cykloturistů raději na delší 
jízdu z bodu A do bodu B použije 
vlastní kolo, aby delší jízda na cizím 
nevyzkoušeném kole nebyla spíš 
utrpením než potěšením.“  /vc/

 usměvavý a vždy ochoten pomoci. Tak si budou všichni Josefa Krajču pamatovat.

Hasiče zastihla smutná zpráva 
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Jízdu autobusů sleduje dispečink

Na mapě na počítačovém monitoru 
i na velké obrazovce na stěně sle-
duje dispečer od časných ranních 
hodin až do pozdního večera zele-
né, modré a červené ikony. Každá 
udává aktuální polohu některého 
z linkových autobusů i vlakových 
souprav na území Zlínského kraje. 
Červená barva znamená předjetí 
proti jízdnímu řádu, zelená maxi-
málně minutové zpoždění, různé 
odstíny modré odpovídají delším 
zpožděním. Na  první pohled se 
může zdát, že celý den tráví u po-
čítačové hry, ale při podrobném 
seznámení se s možnostmi cent-
rálního dispečinku zjišťujeme, že 
dispečer si může ikonu rozkliknout 

a dostává podrobný přehled infor-
mací o daném spoji. Jeho obsaze-
nost, vybrané tržby od cestujících 
nebo ohrožené návaznosti. Pro-
střednictvím krátké textové zprá-
vy může poslat konkrétnímu řidiči 
do palubního počítače pokyn, jak 
se má zachovat při nepravidelnos-
tech. Má-li to smysl, dostává řidič 
navazujícího autobusu z dispečin-
ku příkaz, aby počkal na zpožděný 
spoj – autobus nebo vlak – přesně 
daný počet minut. Anebo když je 
zpoždění větší, obdrží pokyn „Ne-
čekej“, aby se zpoždění zbytečně 
nepřenášelo do dalších míst.
Tak funguje centrální dispečink 
veřejné dopravy Zlínského kraje 

ve čtvrtém patře domu ve zlínské 
ulici Podvesná XVII. Z linkových au-
tobusů zatím monitoruje jen vozy 
patřící ČSAD BUS Uherské Hradiště, 
neboť tento dopravce jako první už 
stačil svá vozidla vybavit potřeb-
nými lokalizátory polohy. Další 
dopravci – ČSAD Vsetín, Krodos 
BUS Kroměříž a Housacar – se mají 
připojit do konce března 2015, kdy 
bude centrální dispečink v plném 
celokrajském provozu.
Informace o aktuálních odjezdech 
i zpoždění vozidel, jak je soustře-
ďuje centrální dispečink, mohou 
sledovat on-line i samotní cestu-
jící na stránkách www.mpvnet.cz. 
Stránky jsou přizpůsobeny i pro 

zobrazení na displejích mobilních 
telefonů.
„Projekt KORIS (Komplexní odba-
vovací, řídící a informační systém 
veřejné hromadné dopravy) se při-
pravoval již od roku 2008. Původní 
záměr využít k  jeho financování 
dotaci v rámci Regionálního ope-
račního programu Střední Mora-
va byl přehodnocen. Realizuje se 
postupně s využitím prostředků 
zapojených dopravců i Zlínského 
kraje,“ uvedla jednatelka společ-
nosti Koordinátor veřejné dopravy 
(KOVED) Věra Fuksová. 

Máme se čím chlubit
Podle jednatelky Fuksové si linková 
autobusová doprava ve Zlínském 
kraji udržuje v porovnání s ostat-
ními regiony vysokou úroveň. „Dle 
hodnocení Centra dopravního vý-
zkumu, nezávislé odborné organi-
zace, má Zlínský kraj, v porovnání 
s ostatními kraji, jednu z nejkva-
litnějších dopravních obslužností. 
Rozsahem realizované dopravy 
na obyvatele je dokonce Zlínský 
kraj na druhé příčce. Objednáváme 
v autobusové dopravě 37 kilomet-
rů na obyvatele kraje a rok.  Rov-
něž ekonomické ukazatele hovoří 
o efektivním vynakládání veřejných 
zdrojů,“ uvedla Fuksová.

Dopravce čeká výběrové řízení
Svou pozici v systému autobusové 
dopravy ve Zlínském kraji přitom 
čtyři současní dopravci nemají nijak 
jistou. KOVED už začíná připravovat 
velké výběrové řízení na zajištění 
dopravní obslužnosti kraje dále 
do budoucna. Celý rok bude avizo-
váno v úředním věstníku EU. Podle 
nabízených cen, kvality a některých 
dalších ukazatelů se bude znovu roz-
hodovat o tom, které firmy budou 
moci obsluhovat autobusové linky 
v kraji – pravděpodobně od roku 
2018. Uspět mohou kromě domácích 
i zahraniční uchazeči.  /vc/

Budou mít cestující na zastávkách linkových autobusů podobné 
informace o zpoždění spojů jako v železničních stanicích? Počká 
na vás navazující autobus, když ten váš bude opožděn?

Věra Fuksová vysvětluje fungování centrálního dispečinku | Foto: ivo Hercik

KOVeD reaguje na podněty 
Koordinátor veřejné dopravy Zlín-
ského kraje dostává řadu podnětů. 
Objevují se například dotazy, proč 
v  době nižší dopravní poptávky 
nejezdí menší autobusy. Jednatel-
ka Věra Fuksová na to odpovídá: 
„Menší autobusy nejsou schopny 
kapacitně zvládnout období špičky. 
Vznikla by nutnost dvojí investice 
do vozového parku. Takové nákla-
dy by převýšily vzniklou úsporu 
na pohonných hmotách. Situace 

se neustále sleduje a v případě, že 
v některé oblasti bude celodenní 
kapacita stačit pro malý autobus, je 
organizátor veřejné dopravy připra-
ven jít touto cestou.“
Jiné podněty se týkají možnosti 
ušetřit odstraněním souběhu spojů, 
když jednu oblast obsluhují v ob-
dobný čas dva různé dopravní spoje. 
„Zde je snaha najít vhodné řešení 
při zachování původního rozsahu 
dopravní obslužnosti, a to například 

podporou budování přestupních 
terminálů,“ uvedla Fuksová.
Až do konce září mají lidé možnost 
připomínkovat u společnosti KO-
VED jízdní řády linkové autobusové 
dopravy. Podle Věry Fuksové však 
bývají objektivnější požadavky 
představitelů obcí. „Starostové 
jsou obvykle znalí místních pomě-
rů a jsou dobře schopni přetlumočit 
oprávněné požadavky svých obča-
nů. Jednotlivci by se tak měli obracet 
s individuálními náměty přednostně 
na starosty,“ dodala Fuksová. 
Jeden ze čtenářů Okna do  kraje 
kritizoval vedení vlaku jedoucího 

přes Zlínský kraj na trase Bohumín 
– Břeclav a třikrát týdně až do Víd-
ně. Přestože se vlak v jízdním řádu 
na první pohled jeví jako výhodné  
spojení s hlavním městem našich 
jižních sousedů, v Břeclavi cestující 
zjistí, že dál do Rakouska pokračují 
jen lůžkové vozy z Ruska. I jednatel-
ka KOVED připouští, že by si cestu-
jící z Moravy přímé spojení s Vídní 
v podobě tohoto vlaku zasloužili. 
Ale rychlíkovou dopravu objedná-
vá ministerstvo dopravy. „Pokud to 
dovolí rentabilita spoje, ministerstvo 
jistě požadavkům cestujících vyho-
ví,“ uvedla Fuksová. /vc/



místě! Ne před zatáčkou, horizon-
tem nebo překážkou v protisměru. 
Pak  by mezi vámi nikdo nemohl 
projet. V  situaci, kdy jedete jen 
vy a  sanitka, nemusíte zajíždět 
až na okraj cesty nebo zastavo-
vat na chodníku. Lehce zpomalte 
a dejte směrovkami řidiči záchran-
ky signál, že o něm víte.
V situacích, kdy se na silnici o dvou 

jízdních pruzích v jednom směru 
jízdy vytvoří kolona souběžně je-
doucích vozidel, musí mezi sebou 
vytvořit jízdní pruh široký ales-
poň 3 metry pro průjezd vozidel 
s právem přednosti v jízdě.  Zajeď-
te tedy k pravému nebo levému 
kraji vozovky podle toho, v jakém 
pruhu se nacházíte. Ale pozor. 
Toto platí pouze v případě, kdy je 

hustota provozu taková, že řidi-
či jedoucí v levém jízdním pruhu 
se už nemohou zařadit do pruhu 
pravého. A také tehdy, když kolo-
na zastaví. V případě, že je provoz 
plynulý, platí zásada, že sanitka 
jede v levém pruhu a ostatní vozi-
dla uhýbají zařazením do pravého 
jízdního pruhu.
Na  komunikaci o  třech jízdních 
pruzích v jednom směru jízdy se 
pruh pro vozidla s právem před-
nosti v jízdě vytvoří tak, že vozidla 
jedoucí v pravém jízdním pruhu 
uhýbají doprava, vozidla ve střed-

TéMaJak správně nechat projet 
sanitku jedoucí s majáky?

V dnešním hustém provozu není výjimečné se setkat 
s automobily s právem přednosti v jízdě. Ovšem ne každý 
z řidičů ví, jak se správně zachovat, pokud se k němu blíží 
právě takové vozidlo.  Velmi často si ucpaným provozem 
klestí cestu i spěchající vozidla Zdravotnické záchranné 
služby Zlínského kraje (ZZS ZK). V situacích, kdy jde o život 
druhého, není neohleduplnost nikdy na místě. Jak tedy 
můžeme správně uvolnit cestu sanitce?

Sociální služby Vsetín p.o. | Domov pro seniory rožnov 
pod radhoštěm | Humanizace pobytových služeb

Senioři budou mít lepší podmínky

ním a levém pruhu sníží mezi se-
bou vzájemný boční odstup (vol-
ný prostor se tedy vytvoří mezi 
vozidlem v pravém a středovém 
pruhu). V případě, že čekáte na se-
maforu na zelenou a zezadu k vám 

přijíždí sanitka, můžete opatrně 
vjet do křižovatky i na červenou 
a uvolnit tak průjezd. 
Co určitě nedělejte? Nesnažte se 
na vozidla s právem přednosti v jíz-
dě zavěsit. Riskujete tím pokutu, 
a co může být ještě horší, můžete 
například narazit zezadu do sanit-
ky, za kterou neprávem rychle je-
dete. Zraníte tak třeba nejen sebe, 
ale i posádku, která právě pomáhá 
někomu jinému. Jeďte vždy tak, 
aby všichni řidiči okolo vás měli 
jasnou představu o tom, co chcete 
právě udělat!  /red/ 

Každý řidič má ze zákona povin-
nost umožnit vozidlu s  právem 
přednosti v jízdě bezpečný a ply-
nulý průjezd. Jestliže je to nutné, 
tak i zastavit své vozidlo na tako-
vém místě, aby jim nepřekáželo. 
Neznamená to ovšem, že musíte 
prudce zabrzdit nebo strhnout 
auto do příkopu, jen abyste sanit-
ku pustili. Důležité je zachovat klid, 
nepanikařit, snažte se nechovat 
zbrkle a ukvapeně, zbytečně mů-
žete udělat chybu. 
„Tou možná největší chybou je 
ihned začít prudce brzdit a  za-
stavit, zvlášť v případě, je-li mezi 
vámi a sanitkou ještě několik vozi-
del. Takovým manévrem můžete 
zcela zablokovat provoz za vámi 
a řidiči, kteří o vozidle záchranky 
ještě neví, mohou prudce vybočit 
ze směru jízdy ve snaze vás objet. 
Pokračujte v  jízdě raději plynule 
dál, přibližte se s vozidlem k pravé-
mu okraji vozovky a nechte sanitku 
projet. Jestliže jedete v levém pru-
hu, plynule a bezpečně se zařaďte 
doprava,“ říká ředitel ZZS ZK Josef 
Valenta.
Pokud musíte cestu uvolnit tím, že 
je nutné vozidlo zastavit, učiňte 
tak na bezpečném a přehledném 

Humanizace představuje proces ve-
doucí ke zlepšení podmínek života 
uživatelů ve stávajících zařízeních. 
Právě toto je smyslem projektu, 
jehož realizace bude zahájena za-
čátkem září v Domově pro seniory 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Projekt je zaměřen na aplikaci no-
vých metod sociální práce se se-
niory, na humanizaci domova pro 
seniory, a to zvýšením kvality po-
skytované péče s využitím nejnověj-

ších poznatků v metodách sociální 
práce a pomocí technických úprav 
objektu. K tomuto účelu bylo vytvo-
řeno nové pracovní místo odbor-
ného terapeutického pracovníka 
s praktickými zkušenostmi. 
Mezi nově zaváděné metody patří 
validační terapie, muzikoterapie 
a reminiscenční terapie. Nové me-
tody povedou ke zkvalitnění stáva-
jících pobytových služeb, což bude 
rozvíjet samostatnost seniorů a mo-

tivovat je k činnostem, které budou 
posilovat jejich sociální začleňování. 
Nezbytným předpokladem pro za-
vedení těchto metod je rekonstruk-
ce čtyř podlaží bloku B, čímž dojde 
k zajištění bezbariérovosti zařízení. 
Rekonstrukcí vznikne 102 moder-
nizovaných pokojů včetně hygie-
nických jader a sociálního zařízení 
pro specifickou skupinu uživatelů 
a dále samostatná plně vybavená 
terapeutická místnost.  Součástí re-
konstrukce bude i kompletní dodáv-
ka nového interiérového vybavení.
Celý projekt je podpořen z Progra-
mu švýcarsko-české spolupráce 
(Supported by a grant from Switzer-
land through the Swiss Contribution 
to the enlarged European Union), 
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kde celkové náklady projektu činí 
33 452 496 Kč, přičemž poskytnutá 
dotace je ve výši 28 434 622 Kč.
Bloky A, C a D Domova pro seniory 
v Rožnově pod Radhoštěm byly re-
konstruovány v letech 2006 – 2010. 
Realizací projektu bude završena 
rekonstrukce celého objektu a Do-
mov pro seniory se stane zařízením 
moderního bydlení s celodenní péčí 
o seniory a spolu s aplikovanými te-
rapiemi i vyhledávaným řešením 
pro seniory a  jejich ekonomicky 
aktivní rodiny.  /pub/

Důležité je zachovat klid, nepanikařit.

Řidiči sanitek musejí zvládat často velmi obtížné situace.  |  Foto: ivo Hercik



učitelka tělem i duší. a spisovatelka

Cítíte se být více učitelkou, nebo 
spisovatelkou?
Jsem učitelka tělem i duší. Své po-
volání opravdu miluji, práce s žáky 
na  základní škole mě naplňuje 
a moc mě těší. Vždycky dětem ří-
kám, že škola je tajemné a kouzel-
né místo, kam chodíme společně 
odhalovat tajemství. Jsem také 
velký patriot, hrdá na to, že jsem 
z Valašska, které je mým domovem 
a ke kterému mám vřelý vztah. Jak 
v oblasti přírodovědné – krásy naší 
krajiny, tak i z hlediska historie, tra-
dic a folkloru.

Ale psaní knížek je přece jen 
vzácnější lidská aktivita než 
učitelství…
Přesto se cítím být především uči-
telkou. Psaní knih je koníček, rela-
xace. Jde o to, že se potřebuji vy-
psat z toho, co mi děti navyprávěly. 
Především ve školní knihovně, kde 
také působím. Ani nevím, jak mě 
napadlo psát. Úplně náhodou. Prv-
ní knížku jsem nabídla jednomu 
pražskému nakladatelství, když mi 
dívka se zážitkem znásilnění řekla, 
že by se toho možná zbavila, kdyby 
si takový příběh někde přečetla. 
Tak jsem změnila reálie, příběh na-
psala a vydavatelství mou práci 
přijalo. Píšu příběhy, které jsem 
někde odposlouchala.

Chcete svými knížkami také 
něco sdělit druhým?
Možná ukázat dětem řešení slo-
žitých situací. Naznačit, že každý 
problém se dá řešit. Hlavně, že 
nic není ztracené a že bychom to 
nikdy neměli vzdávat. Děti mají 
dnes hodně problémů. A málokdo 
je vyslechne. Rodiče nemají čas. 
Učitelé jsou také pořád ve spěchu. 
Dnes je svět jiný než za mého mlá-
dí, připadá mi, že děti to mají těžší. 
Mají velice mnoho možností a ma-
névrovat mezi nimi je problém, 
když nemají rádce.

Kolik času věnujete psaní knih?
Možná to bude vypadat hloupě, 
ale když knížku nenapíšu za  ví-
kend, tak už se k ní nevracím. To 
je taková víkendovka, silný impulz 
a potřeba dostat ten dětský příběh 
a pocity ze sebe ven. Ještě přidám 
malé poučení, aby to mělo smysl 
pro děti. Nemám snahu o umělec-
ké vyjádření. Moje knížka je pro 
běžnou holku, která má starosti 
a která by si měla přečíst něco, aby 
se odreagovala a ulevilo se jí.

Nevyčítal vám některý ze čtená-
řů, že se v knížce poznal?
Někteří se poznali, ale nikdy se ne-
zlobili. Někteří se dokonce našli 
i tam, kde nebyli.

Jak hodnotíte prostředí v sou-
časné škole?
Školství se velmi rychle vyvíjí. Ně-
kdo tomu trendu stačí, někdo ne. 
Kdo má učitelskou práci rád a kdo 
má rád děti, ten to zvládá. Snažím 
se chodit do školy v dobré náladě. 
Každé ráno se do práce těším. Pak 
to začne trochu těšit i moje žáky. 
Když jsem byla malé dítě, co řekla 
ve škole paní učitelka, to pro mne 
bylo nezpochybnitelné a  svaté. 
Dnes je svět jiný. V některých spe-
ciálních tématech může mít díky 
internetu a přístupu k informacím 
mnohý žák víc aktuálních znalostí 
než já. S tím se musíme my učitelé 
smířit. Aby dnes učitel žáka zaujal, 
musí hledat alternativní a interak-
tivní metody a formy výuky. Ale 
učitelé by neměli slevovat ze svých 
požadavků, jak se dnes často děje 
pod tlakem společnosti i rodičů, 
když se tvrdí, že děti jsou ve škole 
přetěžovány. Nemyslím si to. Jde 
často o  výmluvy a  hledání úlev, 
které mohou dětem víc uškodit 
než naopak. Mám za to, že česká 
společnost obecně leniví. Výkony 
českých školáků v porovnání se svě-
tem upadají, přestože jsme se před 
několika lety pohybovali na špici.

Jste tedy přísná učitelka a zadá-
váte mnoho domácích úloh?
Myslím, že jsem přísná a domácí 
úlohy zadávám. I my dospělí musí-
me pracovat „na plný výkon“ a stále 
se vzdělávat. Jestli mám děti učit 
pro život, tak je chci připravit na to, 
že budou ze sebe muset vydat ma-
ximum nejen ve škole, ale i doma, 
chtějí-li něčeho dosáhnout.

Pracujete ještě na malý úvazek 
v muzeu. Jak to souvisí s učitel-
ským povoláním?
Učitelé by se neměli uzavírat. Sna-
žím se uplatnit na více úrovních, 
abych tyto poznatky mohla při-
nášet zase zpátky do školy. Díky 
spolupráci s  Muzeem regionu 
Valašsko mám přístup k  historii, 
tradicím i  současnosti regionu 
takzvaně z první ruky. Mám pří-
stup ke sbírkám i k odborníkům, 
což pak zprostředkovávám svým 
žákům. Aktivně toho využívám 
zejména v oblasti přírodních věd. 
Užší spolupráci školy a regionální-
ho muzea mohu všem kolegům jen 
doporučit. Ze stejného důvodu se 
angažuji také v Lísce ve Zlínském 
kraji. Prostřednictvím Lísky se se-
tkávají podobně smýšlející učitelé, 
zaměřujeme se na  propagování 
myšlenek nového přístupu k výuce 
přírodních věd, zejména v terénu či 
pomocí badatelských přístupů. Bez 
těchto aktivit bych nebyla úplná.
 Vojtěch Cekota

8
OSOBNOST

PhDr. Jaroslava Ševčíková
✓  Narodila se v r. 1967 ve Valaš-

ském Meziříčí.
✓  Mládí prožila v Kelči.
✓  Vystudovala Gymnázium 

ve Valašském Meziříčí a Pe-
dagogickou fakultu Univerzi-
ty Palackého v Olomouci, v r. 
2009 zde získala titul PhDr.

✓  Nyní žije ve Vsetíně a pracuje 
jako učitelka v Základní ško-
le Sychrov, učí na  druhém 
stupni přírodopis, chemii 
a dějepis.

✓  Kromě toho má částečný 
úvazek jako programová 
pracovnice v Muzeu regionu 
Valašsko ve Vsetíně.

✓  Je členkou Lísky, spolku pro 
environmentální vzdělávání, 
výchovu a osvětu.

✓  Je členkou Obce spisovatelů.
✓  Pod pseudonymy Šárka Jun-

ková, Šárka Jínová a Jana Šve-
cová píše především knížky 
pro děvčata; od r. 2004 jich 
vydala už 22.

✓  V r. 2010 získala od hejtma-
na Stanislava Mišáka Pamětní 
medaili za mimořádný přínos 
k prevenci rizikového chová-
ní dětí a mládeže, v r. 2013 ob-
držela cenu Osobnost EVVO 
ve Zlínském kraji za přínos 
v oblasti environmentální vý-
chovy, vzdělávání a osvěty. 
Byla rovněž oceněna jako vý-
razná pedagogická osobnost 
města Vsetína r. 2013.

✓  Je vdaná, má dvě děti.

Setkali jsme se v historických prostorách 
vsetínského zámku. Místo aby si užívala 
prázdnin, věnovala se zrovna práci pro 
Muzeum regionu Valašsko. Mimoškolní 
angažovanost považuje za důležitou.



Dostat se do insolvence nebo pří-
mo do rukou exekutorů není vůbec 
složité. Stačí nezaplatit trolejbuso-
vou jízdenku a zapomenout na to, 
nevybírat si poštu a  tím pádem 
nevědět, že je proti vám vedeno 
soudní řízení, přestěhovat se nebo 
důvěřovat příbuzným, když jim po-
depíšete ručení k hypotéce a tak 
podobně. Důvodů je velké množ-
ství. Většinou se do této situace 
dostanou lidé vlastním přičiněním. 
A když se jim díky tomu začne bor-
tit dosavadní život, hledají cestu jak 
z toho ven. 

Kde hledat pomoc
Ve Zlínském kraji existuje několik 
organizací, které těmto lidem po-
skytují odborné poradenství zdar-
ma. Tyto služby jsou dotovány z ve-
řejných rozpočtů. Jednou z nich 
je zlínská pobočka otrokovického 
Dluhového poradenství Samaritán. 
Dozvíte se nejen odborné informa-
ce, ale hlavně, jak se z problémů 
podle zákona dostat. O její služby 
je značný zájem. 
„V loňském roce mi přibylo 293 no-
vých klientů, 743 zájemcům jsem 
poskytla přímou pomoc. Samo-
zřejmě v  těchto počtech nejsou 
zahrnuti ti, kteří se na mne obracejí 
o radu telefonicky. V letošním roce, 
k termínu 31. července, mi přibylo 

dalších 188 klientů. Poslední mož-
ností jak lidem pomoci je, když 
vyhlásí osobní bankrot. Ten jsem 
vloni zpracovala pro 34 klientů, 
v letošním roce již pro 27“, říká Jit-
ka Švajdová, která poskytuje tuto 
odbornou pomoc ve Zlíně.
S  potenciálním klientem sepíše 
smlouvu a  je již na  něm, jak se 
k jejím návrhům postaví. Říká, že 
se jí stalo i to, že její rady klient ne-
využil a potom jej čekala jenom 
nepříjemná exekuce. A také to, že 
se na ni obrátili lidé s radou o po-
moc, když se exekutoři nechovali 
zrovna eticky. „Za těmito příběhy 
sice stojí primárně jejich chyba, 
na druhé straně ale to, jak snad-
nou kořistí jsou pro ty, kteří chtějí 
na jejich neštěstí vydělat,“ říká Jitka 
Švajdová. A ještě dodává, že hlavní 
je, když už tato situace nastane, za-
čít ji řešit. Ona sama nabízí pomoc 
všem, kteří ji potřebují. 
Dva příběhy dokazují, že jde najít 
řešení i ve velmi složité situaci.

Neoprávněná exekuce 
Na poradnu se obrátila dvaačtyři-
cetiletá paní s tím, že má exekuci 
– celková částka asi 5 600 000 ko-
run, přičemž jistina, tedy samotná 
základní dlužná částka, činila okolo 
1 400 000 korun. Zbytek připadal 
na úroky, smluvní pokuty, náklady 
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exekuce je až poslední možnost DluHy

vylákal od pětaosmdesátileté ženy 
z Malenovic velkou část jejich úspor 
– 50 000 korun. Zavolal jí, vydával 
se za bratra a požádal o půjčku. Pro 
peníze si pak přišel zřejmě sám, 
vydával se za bratrova kamaráda. 
Další případ se stal v centru Zlína. 
Osmaosmdesátiletého muže, vy-
cházejícího z domu, oslovil muž, 
který se vydával za policistu. Pod 
záminkou kontroly, zda je u  něj 
doma vše v pořádku, ho senior pus-
til do bytu. Přišel o 70 000 korun. 

Co tedy dělat? Jak se nestát jednou 
z dalších obětí? Základní pravidla 
chování vysvětluje policistka Mo-
nika Kozumplíková: „V případě, že 
volající požádá o půjčku, je nutné 
si vždy zpětným telefonátem ověřit 
u osoby, za kterou se vydává, zda 
opravdu volal například rodinný 
příslušník. Pokud u vás doma za-
zvoní cizí člověk, oslovuje vás jmé-
nem a tvrdí, že je bývalý kamarád, 
kolega a  podobně, nevěřte mu, 
pokud jej opravdu nepoznáte. 

Jméno si mohl přečíst na dveřích 
a podrobnosti z vašeho života umí 
podvodníci zjistit přímo od vás ne-
nápadně kladenými dotazy. Neot-
vírejte lidem, které neznáte. Pokud 
už otevřete, nikdy je nezvěte do-
vnitř! Jestliže vás osloví cizí člověk 
oblečený v civilu, který se vydává 
za policistu, nebo zazvoní u vašich 
dveří, požádejte o  jeho služební 
číslo. Poté zavolejte na linku 158 
a ověřte si, zda se skutečně jedná 
o policistu.“  /red/

V  posledních měsících výrazně 
narostl počet okradených a obe-
lhaných seniorů ve Zlíně. Lsti, které 
podvodníci používají, jsou různé. 
Naposledy například podvodník 

Místa, kde pomohou
•  Dluhové poradenství Samaritán, Tylova 725, Otrokovice,  

tel. 577 925 083

•  Dluhové poradenství Samaritán, Burešov 4886, Zlín, tel. 577 925 083

•  Občanská poradna Pod křídly, Zašovská 784, Valašské Meziříčí,  
tel. 571 629 068

•  Sociální poradna, Ztracená 63/1, Kroměříž, tel. 573 330 013

•  Občanská poradna, Velehradská třída 181, Uherské Hradiště,  
tel. 572 540 723

•  Občanská poradna STROP, Dlouhá 2699, Zlín, tel. 571 110 896

•  Poradna při Vzdělávacím a komunitním centru Integra Vsetín, Jiráskova 
419, Vsetín, tel. 571 410 231

řízení a odměnu právního zastou-
pení žalobcem či odměnu exeku-
tora. Tato exekuce je nařízena již 
10 let. Paní několik let hledala ně-
koho, kdo by jí pomohl jak zabránit 
obrovskému nárůstu úroků, a tím 
i nárůstu nákladů exekuce. 
Kontaktovala několikrát exekutor-
skou komoru, ministerstvo spravedl-
nosti, ombudsmana, soudy, bohužel 
vždy s negativním výsledkem. Paní 
nezpochybňovala samotný dluh 
(toho si byla vědoma), nesmířila se 
ale s částkou, kterou by měla na dal-
ších poplatcích zaplatit. Dluh vzni-

kl na základě hypotečního úvěru 
v době, kdy byla vdaná. 
Před deseti lety se rozvedla, zůstala 
se dvěma nezletilými dětmi. Bývalý 
manžel se z placení „vyvlekl“ (je ne-
zaměstnaný, nemá majetek). Paní 
pracovala (musela živit děti), tedy 
bylo logické, že bylo exekučně srá-
ženo z jejího platu. Díky šetření se 
ukázalo, že exekuční titul nemůže 
být platný a byl sepsán návrh na za-
stavení exekuce. Dluh bude řešen 
na základě zákonných regulí soudu 
a klientka bude mít možnost obrany. 

V kraji najdete pomocnou ruku i bezplatně.

Přibývá 
okradených 
seniorů

Chtěla pomoci dětem
Sedmdesátiletá důchodkyně si 
v minulosti vzala půjčky, aby po-
mohla svým dětem se stavbou 
domu. Po  bývalém manželovi 
zdědila nesplacený úvěr, na kte-
rý byla posléze nařízena exekuce 
a srážky z důchodu. Paní se začala 
dostávat do problémů se splátka-
mi, banky nepřistoupily na poní-
žení splátek. Byly vydány rozsud-
ky, později několik exekučních 
příkazů. Pochopitelně základní 
dluh, například 18 000 korun, se 
v důsledku nárůstu úroků, nákla-
dů na advokáty, exekutory, navýšil 

i na částku okolo 70 000 korun. Je 
nutno podotknout, že klientka se 
snažila i z tohoto zbytku důchodu 
exekuce splácet, ale nikdy by je 
nezaplatila, protože vlastně splácí 
jen úroky. Paní se na službu ob-
rátila v době, kdy byla absolutně 
psychicky na dně. Byla jí poskyt-
nuta pomoc v podobě návrhu ře-
šení a postupu – podání osobního 
bankrotu. Bylo jí povoleno oddlu-
žení, celková situace klientky se 
stabilizovala a uklidnila.  
 /jb/

§

Do finančních problémů se může dostat každý  |  Foto: archiv



Kroměříž  |  Když se řekne vojen-
ská hudba, většinou si lidé představí 
slavnostní pochod. Ten, kdo na kon-
ci prázdnin zavítal někdy do Kromě-
říže, ale ví, že umí nadchnout i po-
bavit. Na tamním Velkém náměstí 
se totiž tradičně koná Mezinárodní 
festival vojenských hudeb. Termín 
akce připadá na 30. a 31. srpna. Letos 
se armádní soubory sejdou na kro-
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Vojáci umí

Zlín  |  Originál vozu Tatra 87 cesto-
vatelů Hanzelky a Zikmunda se ze 
Zlína vrátil zpět do Prahy. Na jeho 
místě ve stálé expozici Muzea jiho-
východní Moravy ve Zlíně nyní stojí 
stejný model Tatry 87 soukromého 
sběratele Vladimíra Poláška. Tech-
nicky náročná výměna legendár-
ních vozidel se uskutečnila v srp-
nu v budově 14 továrního areálu 
ve Zlíně za osobní účasti Miroslava 
Zikmunda. Stěhování obou expo-
nátů trvalo takřka tři hodiny. 

„Model Tatra 87 váží 1370 kg a má 
délku 4,8 metru. Jeho vyzvednu-
tí a spuštění z 3. podlaží ve výšce 
přes 10 metrů od země si vyžáda-
lo náročnou technickou přípravu, 
spojenou například s vyvážením 
automobilů na paletě pomocí pěti 
pytlů s práškovým lepidlem o cel-
kové váze 250 kg,“ komentovala 
průběh stěhování vozidel Magda-
lena Preiningerová, kurátorka ces-
tovatelské části expozice. Výměně 
vozidel předcházelo rozebrání 

Originál legendy je zpět v Praze

Velká válka v knihovně? 
Přednášky a výstavy
Zlín  |  První světová válka je hlavním 
tématem několika výstav a besed, 
které pořádá Krajská knihovna Fran-
tiška Bartoše ve Zlíně v druhé polo-
vině roku 2014. V pondělí 1. září za-
číná ve čtvrtém podlaží 15. budovy 
Baťova institutu výstava 1. světová 
válka ve sdělení zřízenectvu firmy 
T. & A. Baťa z roku 1918 a potrvá až 
do 30. října. Podklady k výstavě jsou 
čerpány z Digitální knihovny Krajské 
knihovny Františka Bartoše. O pár 
týdnů později, 22. září, na ni naváže 
další tematická výstava 1. světová 
válka (1914 – 1918) v české a světo-
vé literatuře. Návštěvníci knihovny 

se ve vitrínách ve třetím a čtvrtém 
podlaží seznámí s Velkou válkou 
prostřednictvím českých a světo-
vých prozaiků a básníků. Vystaveny 
budou ukázky textů s válečnou te-
matikou. Interaktivní část výstavy 
ve čtvrtém podlaží se bude věnovat 
i „zákopové válce“. Lidé si mohou 
přečíst ukázky a správně je přiřadit 
k vystaveným knihám.

Rozumíme historii?!
Ve spolupráci se Státním okresním 
archivem ve Zlíně zahajuje knihovna 
opět od září cyklus besed Rozumí-
me historii?! Pravidelná středeční 

části expozice Princip Baťa: Dnes 
fantazie, zítra skutečnost, která 
proto byla dočasně uzavřena pro 
veřejnost.
Originál vozu, se kterým cestovate-
lé vyrazili v roce 1947 na své cesty 
po Africe a Jižní Americe, se po více 
než roce vrací do Národního tech-
nického muzea v Praze. Jeho cena 
se šplhá k 10 milionům korun. „Tatra 
87 je na seznamu národních kul-
turních památek, stejně jako třeba 
korunovační klenoty. Tento status 
nejvýmluvněji dokládá význam 
a hodnotu vozidla,“ uvedl Arnošt 
Nemeškal z Národního technického 
muzea v Praze. /tz/

setkání tentokrát připravil historik 
Pavel Šrámek, který v sále B knihov-
ny vystoupí 24. září s přednáškou 
nazvanou Místo vědce generálem. 
Veřejnosti představí několik z těch, 
kteří se vrátili domů, zůstali slou-
žit v nové československé armádě 
a postupně dosáhli až nejvyšších 
hodností a funkcí. „Poznáme třeba 
generála Vladimíra Kajdoše, rodá-
ka z Němčic u Holešova, generála 
Miroslava Tomáše Miklíka, rodáka 
z Kunovic, a další, chybět nebude 

ani napajedelský rodák generál Josef 
Šnejdárek,“ uvedl historik.
Ve středu 29. října je na programu 
beseda Smrt v hotelu Metropol. Dag-
mar Hájková z Masarykova ústavu 
a Archivu Akademie věd ČR v Praze 
se bude věnovat aktivitám Tomáše 
Garrigue Masaryka za první světové 
války. Připomene, že budoucí česko-
slovenský prezident byl před válkou 
zvolen poslancem za valašská města, 
že se při svých cestách za války něko-
likrát ocitl v ohrožení života a pokusí 
se odpovědět na otázku, co by se 
stalo, kdyby Masaryk v Rusku v roce 
1917 přišel o život. Podzimní cyklus 
besed uzavře 12. listopadu Jiří Rajlich 
z Vojenského historického ústavu 
v Praze s besedou Na křídlech Velké 
války. Hovořit bude o letcích z čes-
kých zemí, kteří v první světové válce 
bojovali v řadách rakousko-uherské-
ho letectva.  /sve, foto: SOkA Zlín/

Tatra 87 nebude v expozici chybět ani nyní |  Foto: archiv MJVM

Výstava pomáhá libušínu
Valašské Meziříčí  |  Seznámit se 
s částí díla slovenského architekta 
Dušana Jurkoviče a pomoci obno-
vě chaty Libušín na  Pustevnách. 
To jsou hlavní cíle putovní výsta-
vy  s názvem Kdo postavil Libušín? 
Do 29. srpna je instalována ve va-
lašskomeziříčském zámku Kinských. 
Na podzim budou výstavní panely 
k vidění na krajských úřadech Mo-
ravskoslezského a Zlínského kraje, 

na konci roku výstava zavítá také 
do Senátu Parlamentu České re-
publiky. Výstava prostřednictvím 
dobových fotografií seznamuje 
s dřevěnými chatami navrženými 
známým architektem Dušanem 
Jurkovičem na Pustevnách. 
Součástí výstavy je i pokladnička 
z Valašského muzea v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm, do  které 
mohou návštěvníci přispívat na ob-
novu Libušína, který letos na jaře 
zachvátily plameny.  /red/

Zázemí pro neziskovky
Asociace nestátních neziskových 
organizací Zlínského kraje (ANNO 
ZK) se od  října stěhuje do  nově 
zrekonstruované budovy bývalé 
Bartošovy knihovny ve Zlíně. Pro-
story bude využívat nejen pro své 
účely, ale také zde najdou zázemí 
zástupci neziskových organizací 
Zlínského kraje pro svá jednání, se-
mináře a podobně. ANNO ZK bude 
v nových prostorách pokračovat 
v pořádání seminářů. Informace 
pro zájemce lze získat na e-mailu 
annozk@seznam.cz.  /red/

Barbie v dobových šatech
Panenka Barbie, fenomén dvacá-
tého století, ale oblečená do replik 
historických oděvů. To je ve struč-
nosti popis výstavy, která bude 
od 25. září k vidění v Muzeu Kromě-
řížska. Návštěvníci si budou moci 
prohlédnout osm desítek panenek 
oblečených do replik historických 
oděvů a módních trendů od 14. 
do 20. století.  /red/

měřížském náměstí již po dvaadva-
cáté. Divákům se na něm představí 
orchestry z Rakouska, Slovinska, Itá-
lie a Německa a samozřejmě z Čes-
ké republiky. Vyvrcholením akce je 
vždy Military parade, tedy společný 
pochod všech zúčastněných vojen-
ských hudeb. Více na www.dk-kro-
meriz.cz.
Festival vojenských hudeb už má 
v Kroměříži dlouholetou tradici. Po-
prvé se v podobě nultého ročníku 
uskutečnil v roce 1992.  /red/



Počty zahraničních turistů 
ve Zlínském kraji se zvyšují
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Zlínský kraj  |  V prvním polole-
tí 2014 přijelo do Zlínského kraje 
278  952 hostů, kteří zde strávili 
644 930 přenocování. Meziročně 
vzrostl jak počet hostů (+3,5 %), tak 
přenocování (+4,9 %). Pokračuje již 
v  minulosti nastolený trend pří-
růstku zahraničních hostů, kterých 
v I. pololetí přijelo 60 158 (+28,2 %) 
a strávili zde 150 120 přenocování 
(+24,7 %). 
Výsledky cestovního ruchu ve Zlín-
ském kraji tak potvrzují několik 
období za  sebou rostoucí trend 
v počtu hostů a přenocování za-

Květná zahrada nově
S koncem prázdnin byla dokon-
čena obnova Květné zahrady 
v  Kroměříži. Tento jedinečný 
skvost zahradní architektury 
po obnově získal na nové kvali-
tě. Návštěvníci budou moci ob-
divovat Králičí kopec, Ptáčnici, 
Holandskou a Pomerančovou 
zahradu, ale také Pstruží ryb-
níky a nový pěstební skleník. 
Obnovou je završeno dlouho-
dobé úsilí o přiblížení vzhledu 
zahrady a zachování jejích prvků 
v podobě co nejvíce se blížící 
původnímu stavu. V plné kráse 
bude obnovená Květná zahrada 
návštěvníkům slavnostně zpří-
stupněna v prvním zářijovém 
víkendu (6. a 7. září). Znovuote-
vření zahrady bude součástí ba-
rokní slavnosti  Hortus Magicus. 
V programu naleznete divadelní 
a hudební a operní představe-
ní, komentované prohlídky, ba-
rokní imaginace – světelné hry 
a ohňostroj. Vrátíte se do časů, 
kdy zahrada vznikla, do doby 
alonžových paruk, hedváb-
ných punčoch, těžkých brokátů 
a jemných krajek. 
Obnova Květné zahrady zavr-
šuje realizační fázi projektu Ná-
rodního centra zahradní kultury 
v Kroměříži, který byl zahájen 
v roce 2010 a získal z Integro-
vaného operačního programu 
dotaci ve výši téměř 337 milionů 
korun.  /urb/

hraničních návštěvníků. Cizinci vy-
hledávají stále častěji Zlínský kraj 
jako místo svého pobytu a starají se 
o ojedinělou dynamiku růstu. Tento 
růst dlouhodobě staví Zlínský kraj 
na přední místa pomyslné tabulky 
růstu počtu zahraničních turistů 
mezi ostatními kraji v ČR. 
V první desítce zahraničních trhů se 
drží Slovensko, Německo, Polsko, 
Rusko, Itálie, Velká Británie, Francie, 
USA a Litva. Růst zaznamenáváme 
u všech těchto trhů, největší pří-
růstky jsou u hostů z Litvy (+61 %), 
Francie (+33 %), Slovenska (+32 %), 

Ruska (+29 %), USA (+28 %), a Polska 
(+24 %). Největší podíl patří Sloven-
sku (cca 26 % všech nerezidentů), 
Německu (15 %), Polsku (11 %).
Pozitivní jsou také čísla, kterými 
je hodnocena tzv. jednodenní ná-
vštěvnost, tedy návštěvnost turis-
tických cílů – hradů, zámků, zoo, 
muzeí a podobně. Zde došlo k me-
ziročnímu nárůstu o 30 %. Pozitivní 
výsledky se týkají jak hradů a zám-
ků, ale také muzeí a galerií. Zde se 
jednoznačně projevily kvalitativní 
změny, kterými muzea prošla. Nej-
více je to patrné u Muzea jihový-
chodní Moravy a Krajské galerie Zlín 
nyní působících v komplexu 14|15 
BAŤŮV INSTITUT. 
„V minulých letech, kdy se návštěv-
nost sice zvyšovala, ale jen v řádu 
jednotek procent, jsme měli za to, 
že jsme dosáhli nasycenosti poptáv-
ky. Letošní sezona je pro nás zatím 
plná pozitivních překvapení, růst 
jednodenní návštěvnosti o třicet 
procent je mimořádný. Zúročuje se 
intenzivní a promyšlená propagace 
Zlínského kraje, kterou spolu s na-
šimi partnery systematicky několik 
let realizujeme. Věnujeme značné 
úsilí tomu, aby se o Východní Mo-
ravě a její turistické nabídce vědělo. 
Podle dosavadních výsledků a z roz-
hovorů s poskytovateli služeb ces-
tovního ruchu je zřejmé, že je o náš 
kraj rostoucí zájem jak u domácích, 
tak u  zahraničních návštěvníků 
a  můžeme očekávat vydařenou 
turistickou sezonu. Současně nás 
to zavazuje k dalšímu efektivnímu 
marketingu a podnikatele k posky-
tování kvalitních služeb,“ komentuje 
vývoj návštěvnosti Dana Daňová, 
ředitelka Centrály cestovního ruchu 
Východní Moravy.  /urb/

VOlNý ČaS

Zlínský kraj  |  Oblíbené projížďky 
pojízdnou Baťovou pracovnou s po-
pulárně naučným výkladem, jízda 
historického vlaku s parní lokomo-
tivou, pozorování Slunce z terasy 
21. budovy, projížďky lodí Morava 
po  Baťově kanálu, ukázky práce 
a  techniky hasičů, policie i  zdra-
votnické záchranné služby a řada 
dalších aktivit čeká na návštěvní-
ky 5. Dne Zlínského kraje, který se 
v letošním roce uskuteční v sobotu 
4. října, v čase od 9 do 13 hodin. Pro-
gram akce je určený široké veřejnosti 
včetně těch nejmenších.
Historie Dnů Zlínského kraje se zača-
la psát v roce 2010, kdy byl při příleži-
tosti desetiletého výročí vzniku kraje 
uspořádán první. Smyslem této akce 
je přiblížit občanům, ale i návštěvní-
kům Zlínského kraje, jeho činnost, 

činnost jeho organizací a další ak-
tivity a atraktivity související s živo-
tem v našem kraji. Tradičním dnem 
konání Dne Zlínského kraje je vždy 
první říjnová sobota a aktivity, které 
návštěvníkům nabízí, se rok od roku 
rozšiřují.
Přímo ve Zlíně, v sídle Zlínského kra-
je, tzv. Baťově mrakodrapu, a v okolí 
14|15 Baťova institutu, se příchozí 
mohou v letošním roce těšit na zmí-
něné projížďky pojízdnou Baťovou 
pracovnou, pozorování Slunce z te-
rasy v 16. etáži 21. budovy, volně 
přístupnou zasedací místnost Zastu-
pitelstva Zlínského kraje, prezentaci 
rukodělných výrobků, ochutnávku 
a prodej nejlepších potravinářských 
výrobků Perla Zlínska 2014 a vín ze 
soutěže Top víno Slovácka. Po celý 
den budou program Dne Zlínské-

Den Zlínského kraje bude pestrý ho kraje doprovázet různá hudební 
vystoupení, a to například v podá-
ní Dechového orchestru mladých, 
včetně vystoupení mažoretek,  Avi-
on Swing Bandu, dechovky Borši-
čanka či cimbálové muziky.
Novinkou letošního ročníku Dne 
Zlínského kraje bude Slib profe-
sionálních hasičů Zlínského kraje, 
který proběhne ve Zlíně poprvé, 
a  to na  platformě 14|15 BAŤOVA 
INSTITUTU. Stejně tak poprvé bude 
letos součástí programu prezentace 
pěstounské péče ve Zlínském kra-
ji nazvaná „Děti patří domů, aneb 
staňte se pěstouny“. Pro děti je 
mimo množství dalších aktivit nově 
přichystáno malování na obličej a již 
tradičně oblíbená ukázka výcviku 
policejních psů. Závěrem progra-
mu proběhne slavnostní vyhlášení 
výsledků fotosoutěže ZLÍNSKÝ KRAJ 
A JEHO LIDÉ.
Den Zlínského kraje se ale nekoná 
pouze v krajském městě. Stejně jako 
v minulých ročnících se mohou zá-

jemci projet speciálním historickým 
vlakem s parní lokomotivou, jehož 
trasa povede z Valašského Meziříčí 
přes Bystřici pod Hostýnem, Hole-
šov, Hulín, Kroměříž, Otrokovice, 
Vizovice a samozřejmě Zlín, včetně 
mezizastávek v  menších obcích. 
Prostřednictvím komentovaných 
prohlídek provozů vybraných firem 
ve Zlíně se mohou návštěvníci se-
známit s profesemi a nejmoderněj-
šími přístupy v oblasti strojírenství 
v rámci Dne řemesel. Samozřejmostí 
bude i letos volný vstup do vybra-
ných muzeí ve Zlínském kraji a také 
do celého 14|15 Baťova institutu. 
Nadšenci plavby po Baťově kaná-
lu si jistě nenechají ujít bezplatné 
půlhodinové okružní jízdy lodí Mo-
rava.Kompletní program Dne Zlín-
ského kraje včetně uvedených časů 
a míst konání jednotlivých aktivit 
bude začátkem září 2014 zveřejněn 
na www.kr-zlinsky.cz a naleznete jej 
také v příštím vydání Okna do kraje. 
Těšíme se na vaši návštěvu!  /red/

láká i hrad lukov |  Foto: ivo Hercik



Hudba a víno ke Slovácku patří  |  Foto: archiv pořadatelů

VýcHODNí MOraVa

Slavnosti ve znamení vína 
a otevřených památek

Kam vyrazit v září
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Uherské Hradiště  |  Letos se tato 
jedinečná akce uskuteční od 12. 
do 14. září a každému návštěvníkovi 
přinese nezapomenutelný zážitek. 
Oba víkendové dny se zaplní ulice 
a náměstí královského města něko-
lika tisícovkami krojovaných účast-
níků z hudebních, pěveckých a ta-

nečních souborů  z více než 65 obcí 
a měst z okolí Uherského Hradiště. 
K domácím se letos přidají zástup-
ci partnerských měst ze zahraničí: 
Bridgewater (Velká Británie), Mayen 
(Německo), Priverno (Itálie), Szárvár 
(Maďarsko), Krosno (Polsko) a Ska-
lica (Slovensko). Pro návštěvníky 

   Luhačovice | V prvním zářijovém 
týdnu se vydejte do Luhačovic, 
kde se od 4. do 6. září koná dru-
hý ročník Dnů slovenské kultury. 
Folklor, divadelní představení, 
besedy se zajímavými osobnost-
mi, lidová hudba, ale také koncert 
Štefana Margity a jeho hostů. 

   Vsetín | Ve Vsetíně od 5. do 9. září 
navštivte tradiční Valašské záření. 
Zážitky „napěchovaný“ program 
nabídne koncerty, soutěže, diva-
dlo, filmové projekce, taneční, 
pěvecké a kulturní soubory, vý-
stavy, zábavu na ulicích i v sálech. 
Součástí programu bude MTB Ví-
kend na Valašsku s cyklistickou 
časovkou do vrchu „Valašský krpál 
2014“. 

budou připraveny ochutnávky vý-
borných vín, burčáku, regionálních 
specialit a také řemeslný jarmark. 
Ojedinělé je propojení folkloru a li-
dových tradic s historií – po dobu 
konání slavností jsou zpřístupně-
ny památky v celém městě, včetně 
těch, do kterých veřejnost běžně 
nesmí.  Uherské Hradiště, které je 
doslova poseto památkami na bo-
hatou historii, takto ukazuje, že 
se zcela právem stalo nositelem 
titulu Historické město roku 2011. 
Slavnosti jsou nekomerční přehlíd-
kou kulturního dědictví regionu, 
jsou dělány srdcem. Více informací 
o programu slavností na stránkách 
www.slavnostivinauh.cz. /urb/

Slavnosti vína a otevřených památek. Tato akce přiláká 
do uherského Hradiště každoročně tisíce návštěvníků. 

Měsíc září je všeobecně spojen se začátkem školního roku. 
Současně je obdobím, kdy probíhá řada zajímavých akcí, 
které byste si neměli nechat ujít. Nabízíme vám stručné 
pozvánky na některé z nich.

Město Vizovice se prostřed-
nictvím Domu kultury a Kru-
hu přátel hudby Vizovice 
zapojilo do  festivalu Česká 
hudba na  zámcích Moravy 
a  Slezska, který na  podzim 
rozezní sedm zámků v Morav-
skoslezském a Zlínském kraji. 
V pátek 19. září 2014 od 19.30 
vystoupí v Reprezentačním 
sále vizovického zámku 
ostravský smyčcový Ben-
da Quartet. Uvede skladby 
W. A. Mozarta, J. K. Vaňhala, 
F. A. Míči a J. Haydna. Tedy 
hudbu představitelů středo-
evropského klasicismu, která 
může v posluchačích koncer-
tu vyvolat představy, jak to 
v zámku vypadalo, když byl 
novostavbou. 
Pro abonenty Vizovického 
zámeckého Kulturního léta 
Aloise Háby je tento koncert 
prémií – mají vstup zdarma, 
ostatní si mohou vstupenky 
zakoupit v obvyklých před-
prodejích nebo před koncer-
tem na místě.  /red/

Česká hudba 
na zámcích Moravy 
a Slezska

   Zlín – Štípa | Na  vyhlášenou 
Štípskou pouť se do Zlína – Štípy 
vydejte 6. a 7. září. 

   Zlín | Náměstí Míru ve Zlíně ožije 
11. a 12. září Kejklířským jarmar-
kem. 

   Hostýn | V sobotu 13. září večer 
odstartuje z rekreačního areálu 
Na Trojáku Noční pochod hos-
týnskou magistrálou aneb Náš 
Yetty nikdy nespí. 

    Rožnov pod Radhoštěm | Va-
lašské muzeum v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm v sobotu 
13. září ukáže tradiční podzimní 
práce v programu Podzim na poli 
a v chalupě. Letos budou zamě-
řeny na zpracování lnu a konopí. 

   Zlín – Lešná | Ojedinělý zážitek 
nabízí Zoo a zámek Zlín – Lešná. 
20. září zde slavnostně otevřou 
unikátní expozici – Zátoku rejno-
ků. Ta se stane domovem několi-
ka desítek mořských rejnoků dru-
hu maran atlantský. Pojetí stavby 
umožní návštěvníkům možnost 

   Bystřice pod Hostýnem | Folklor-
ní soubory si dají dostaveníčko 
také na zámku v Bystřici pod Hos-
týnem. 6. září zde Valašský soubor 
písní a tanců Rusava za podpory 
města Bystřice pod Hostýnem, 
Zlínského kraje a  Folklorní-
ho sdružení ČR pořádá setkání 
folklorních souborů s  názvem 
PODHOSTÝNSKÉ ZÁŘÍ.

   Břestek | V Břestku pod hradem  
Buchlov se můžete 6. září těšit 
na zajímavý Festival balonové-
ho létání. Akce začíná v 17.00. 
Uvidíte především hromadný 
start balonů, těšit se ale může-
te i  na  vystoupení kouzelníka 
a po setmění přijde čas na noční 
nafukování balonů. 

přímého kontaktu s těmito pary-
bami. Expozice nemá ve střední 
Evropě obdobu. 

   Napajedla | V  Napajedlích se 
v sobotu 27. září uskuteční 15. 
ročník Svatováclavských slav-
ností. Celý program začíná Far-
mářským a řemeslným trhem, 
který se odehrává na Masaryko-
vě náměstí a prodejci zde nabízí 
rozmanité produkty od domá-
cích sýrů, uzenin a frgálů po ruč-
ní výrobky ze dřeva, keramiky, 
proutí a mnoho dalšího. Součás-
tí jsou také malé Slavnosti vína 
s prodejem moravských vín, bur-
čáku a občerstvení z grilu, které 
navazují na trh odpoledne.

   Velehrad | Po  Cyrilometoděj-
ských poutních stezkách na Mo-
ravě se vydají poutníci z Vele-
hradu 26. září, aby do  28. září 
doputovali na Svatý Hostýn při 
Svatováclavské pěší pouti. 

Více informací o těchto i dalších 
akcích naleznete na webové ad-
rese www.vychodni-morava.cz.



MITSUBISHI
    BUDE MOJE! 

ASX již za  369 000 Kč 

UNICARS CZ
Tečovská 1052, Zlín-Malenovice
www.unicars.cz

• PROSTORNÉ • ÚSPORNÉ • POHODLNÉ 
• PRAKTICKÉ • BEZPEČNÉ



14
ZaJíMaVOSTi 
Z regiONu

Zlínské trolejbusy slavily

Zlínský kraj  |  Na cyklostezce ve-
doucí kolem řeky Moravy a Baťova 
kanálu se letos objevila novinka. 
Můžete zde potkat žlutého anděla 
– mechanika s pojízdnou dílnou 
vybavenou k nutné opravě a seří-
zení porouchaného kola. Autorem 
nápadu je cyklistický nadšenec Petr 
Kohoutek a současně jednatel fir-
my, která se v Otrokovicích zabývá 
prodejem a servisem jízdních kol. 

„O víkendech bude náš mechanik 
vyrážet na cyklostezku k řece Mora-
vě a bude ji projíždět mezi Kromě-
říží a Uherským Hradištěm. Při po-
ruše nabídne bezplatnou pomoc, 
turista bude hradit pouze materiál, 
pokud jej bude k opravě potřeba. 
Vnímáme tuto službu jako náš dá-
rek cykloturistům, kteří si, stejně 
jako my, trasu kolem Baťova kanálu 
oblíbili,“ vysvětluje Petr Kohoutek. 

Zlín |  Sedmdesát let uplynulo za-
čátkem tohoto roku od  zahájení 
trolejbusové dopravy ve městě Zlí-
ně. Trolejbusový provoz ve Zlíně je 
jediný v celém Zlínském kraji a jeden 
z pěti na Moravě (Ostrava, Opava, 
Brno, Jihlava). Jeho provozovatelem 
je Dopravní společnost Zlín – Ot-
rokovice.
„Naším cílem zůstává, aby moderní 
trolejbusová i autobusová městská 
doprava nadále kvalitně sloužily 
obyvatelům Zlína, Otrokovic a Žele-
chovic nad Dřevnicí i všem jejich ná-
vštěvníkům. Trolejbus je jedním ze 
symbolů Zlína a my děláme všechno 
pro to, aby to byl oblíbený dopravní 
prostředek, aby se do jeho technické 

Pojízdná dílna poprvé vyrazila 
na cyklostezku v pátek 18. červen-
ce, kdy se v Napajedlích slavnost-
ně otevíral nový, necelý kilometr 
dlouhý úsek cyklostezky od mostu 
u Fatry směrem k Pahrbku. 
„Dle možností se snažíme zlepšo-
vat podmínky pro obyvatele města 
a cykloturisty. Na právě otevíraném 
úseku byl vybudován kvalitní zpev-
něný povrch namísto hrubého štěr-
ku a polní cesty. Zvláštností nového 
úseku je 36 metrů dlouhý úsek ve-
dený dřevěným mostem nad hla-
dinou řeky Moravy," říká starostka 
Napajedel Irena Brabcová. 
Nový úsek cyklostezky v  Napa-
jedlích je součástí Cyklostezky 
podél Baťova kanálu, která je ře-
šena v délce 45 km od Kroměříže 
do Uherského Ostrohu a je součástí 
nadregionální Moravské cyklotrasy 
číslo 47 a evropské trasy Eurovelo. 
Dodejme, že právě probíhají práce 
na realizaci nového úseku cyklo-
stezky z Kvasic do Otrokovic, kde 
dosud trasa vedla v  délce 6 km 
po nebezpečné silnici. Zde je reálný 
předpoklad zprovoznění v srpnu. 
Investorem je Sdružení obcí pro 
rozvoj Baťova kanálu.  /tz/

Zátopek finišuje 
Práce na soše Emila Zátopka, 
která bude stát na  zlínském 
Stadionu mládeže, finišují. Její 
autor, sochař Radim Hanke, 
nejdříve vytvořil dva modely 
v měřítcích 1:4 a 1:2 a teprve 
poté model v definitivní veli-
kosti. Jeho vzhled vidíte na fo-
tografii. Bronzová socha Emila 
Zátopka bude odhalena 17. září 
ve 14.00. Významnou účastnicí 
tohoto aktu bude Dana Zátop-
ková. Na zhotovení sochy se 
finančně podílel i Zlínský kraj.

Brázdí nebe 80 let 
Na  sobotu 13. září připadá 
významné výročí – uplyne 80 
let od zahájení výroby letadel 
značky ZLIN v  Otrokovicích. 
Slavit mohou všichni zájemci 
na leteckém dnu, který na otro-
kovickém letišti začne v 11.00. 
Hlavními hvězdami budou pro-
dukty tamní továrny, jež budou 
k vidění při statických ukázkách 
i ve vzduchu. Atraktivní pro-
gram dále počítá s vystoupe-
ním světově známé akrobatické 
čtyřky Flying Bulls či akrobacie 
letounu L-29 Delfín.

úrovně promítaly a sloužily cestují-
cím nové technologie a v neposled-
ní řadě aby byl maximálně přístupný 
i pro všechny zdravotně postižené, 
seniory či rodiče s kočárky,“ říká sou-
časný ředitel DSZO Josef Kocháň.
První tři trolejbusy, ještě zahraniční 
výroby, začaly jezdit ve Zlíně v roce 
1944. Další se postupně dokupovaly. 
Ke konci roku 2013 měl zlínský do-
pravní podnik ve stavu 55 trolejbusů 
(22 sólo vozů a 33 kloubových vozů) 
a jeden historický trolejbus.
„Zlínský trolejbusový provoz je jed-
ním z nejrozsáhlejších v ČR. Zajišťuje 
hlavní přepravní proudy cestujících. 
V osmdesátých letech byl v Českoslo-
vensku průkopníkem při zavádění 

kloubových trolejbusů do pravidel-
ného provozu,“ uvedl spoluautor 
nově vydané publikace „70 let s tro-
lejbusy“ Robert Kindl. Za dobu své 
existence už zlínský dopravní podnik 
nakoupil téměř 300 trolejbusů.
Letošní kulaté výročí DSZO oslavila 
zejména během dne otevřených 
dveří 14. června. Tehdy si moh-
li cestující připomenout historii 
i svezením v trolejbusu Škoda 7 Tr 
(na snímku), který na oslavy zapůjčilo 
Technické muzeum Brno.  /vc/

Kolem kanálu jezdí žlutý anděl

inzerce
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