
Vesnice roku – Újezd
 Zlatou stuhu za celkové vítězství v soutěži Vesnice roku 

Zlínského kraje 2009 získala obec Újezd u Valašských Klobouk. 
Foto: Ivo Hercík
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VYUŽIJTE STÁTNÍ DOTACI
nové podmínky programu 

Zelená úsporám od 17. 8. 2009

VÝŠE DOTACE PRO RODINNÉ DOMY

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY
Dotace  xní částka 55 000 Kč

SOLÁRNÍ SYSTÉMY PRO OHŘEV VODY 
A PŘITÁPĚNÍ

Dotace  xní částka 80 000 Kč

Nově dotace na projektovou dokumentaci
a energetické hodnocení.

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

tel. 602 599 699

H
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ka 80 000 Kč

ojektovou dokumentaci
etické hodnocení.

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

tel. 602 599 669999

PLASTOVÁ OKNA NOVÉ GENERACE

EUROOKNA NEJVYŠŠÍ KVALITY

• poradenství na dotace 
„Zelená úsporám“

• rolety a roletky
• venkovní a vnitřní 

žaluzie
• garážová vrata
• parapety, sítě do oken
• kompletní práce

PLASTOV

AKCE

AŽ 46%
sleva

TROJSKLO ZA CENU 
DVOJSKLA + ŠIRŠÍ 
RÁM  78 mm

EURROOOK
T
D
RAKCE!  

JE NEJLEPŠÍ ČAS NA POŘÍZENÍ EUROOKEN!
VÝŠE UVEDENÉ AKČNÍ NABÍDKY PLATÍ DO KONCE ŘÍJNA 2009

Značková vzorkovna
Gahurova 5265, Zlín
pasáž Domu kultury
mob.: 775 397 678
e-mail: info@expowin.cz

Značková vzorkovna
Křižná 169, Kroměříž
centrum města
tel.:  573 332 657
e-mail: kromeriz@expowin.cz

www.expowin.cz

• Pro l – 4vrstvý okenní 
hranol se zárukou stability 
a tvarové stálosti 
– šíře 78 mm

• Materiál : smrk, dub 
a meranti

• Celoobvodové kování 
MACO MULTI TREND

ZA BEZKONKURENČNÍ CENY



 ▪ Den otevřených dveří pro širokou veřej-
nost pořádá ve  středu 9. září 2009 od  10:00 
do 17:00 oční oddělení Krajské nemocnice T. 
Bati, a. s. (KNTB) ve Zlíně. Každou celou hodi-
nu, mimo 11:00 a 15:00, si mohou návštěvníci 
v  doprovodu zdravotnického personálu pro-
hlédnout ambulance, vyšetřovací přístroje 
i operační sály. Zdravotníci jim vysvětlí princi-
py operací a  zodpoví dotazy. Zájemci si mo-
hou nechat změřit nitrooční tlak a  dioptrie. 
V 11:00 a v 15:00 se uskuteční přednáška pri-
mářky očního odd. KNTB Ladislavy Machové 
Proč oko nevidí, na níž bude hovořit například 
o  zeleném a  šedém zákalu, o  šilhání, trans-
plantaci rohovky nebo operaci sítnice. 

 ▪ Zlínská zoologická zahrada se opět za-
řadila mezi deset nejnavštěvovanějších tu-
ristických cílů v  zemi. V  loňském roce tam 
přivítali celkem 490.000 lidí, což ji v žebříčku 

sestavovaném agenturou CzechTourism za-
řadilo na sedmé místo. V pomyslném morav-
ském žebříčku pak dokonce obsadila první 
místo. Ze Zlínského kraje se i na republikové 
poměry mohou vysokou návštěvností poch-
lubit také rožnovský skanzen, Slovácké mu-
zeum či Arcibiskupský zámek a zahrady v Kro-
měříži.

 ▪ České dráhy zřídily speciální autobuso-
vou linku Airport Express, která cestující do-
praví až na pražské ruzyňské letiště. Každých 
třicet minut mezi pátou hodinou ranní a desá-
tou večerní se nízkopodlažní autobusy opat-
řené symbolem AE vydávají z výchozí stanice 
na pražském Hlavním nádraží směrem k letiš-
ti. Než dorazí k oběma letištním terminálům, 
naberou ještě další pasažéry na  Masarykově 
nádraží a na stanici metra Dejvická. Totéž platí 
i pro zpáteční cestu po návratu ze zahraničí.

 ▪ Astronomie v průběhu staletí – to je ná-
zev unikátní výstavy, která je k vidění  na věži 
vsetínského zámku. Byla otevřena u  příleži-
tosti 400. výročí vzniku dalekohledu a  lidé 
se ní  mohou seznámit s  nejdůležitějšími as-
tronomickými objevy od  úplných počátků 
objevování  vesmíru až do  současnosti. Sou-
částí expozice jsou i 3D fotografie vesmíru či 
model světelného znečištění. Výstava mapu-
je na  dvanácti barevných panelech průběh 
nejzajímavějších astronomických objevů 
od doby, kdy člověk poprvé vzhlédl k vesmíru. 
Lidé se tak například dozví, že úplné počátky 
astronomie sahají až do doby před šesti tisíci 
lety, že  nejstarší záznam o slunečním zatmění 
pochází z  Číny z  roku 2697 před naším leto-
počtem. Výstava, která jejíž vznik podpořilo 
i město Vsetín, bude ve věži vsetínského zám-
ku otevřena až do 1. listopadu. 

Zdravím všechny čtenáře „ Okna do kraje“.

Jsem vděčná za  příležitost oslovit Vás hned 
v úvodu zářijového vydání a zároveň popřát 
všem „školou povinným“ i  jejich učitelům 
úspěšný školní rok plný nejen skvělých stu-
dijních výsledků, ale i příjemné a přátelské at-
mosféry tak, aby šok z konce prázdnin nebyl 
příliš velký. 
Vám všem, kteří se po dovolených vracíte zpět 
na  pracoviště, přeji, aby se Vám dařilo a  síly 
nasbírané u moře, na horách či jinde v přírodě 
Vám vydržely co nejdéle. Všichni asi tušíme, že 
vzhledem ke složité ekonomické situaci je bu-
deme potřebovat.
Stejně jako většina firem a  domácností, poci-
ťuje dopady krize také krajský úřad a  v  rámci 
sestavování rozpočtu na rok 2010 musí hledat a najít možnosti, kde, jak a na čem ušetřit tak, aby 
to bolelo co nejméně. Kraj bude také samozřejmě v rámci svých možností pokračovat v přijímání 
opatření ke zmírnění dopadů hospodářské krize. Zdá se, že nás v poslední době zkouší a trápí jak 
ekonomické, tak i přírodní síly a nepropadat smutku a zoufalství je pak někdy nad síly lidské. Vím, 
že třebaže je náš kraj rozmanitý, lidé jsou v něm všude stejně dobří a přes mnohou nepřízeň osudu 
nám pomůže se přenést pocit lidské sounáležitosti v duchu moudra „V nouzi poznáš přítele“. 
Takže s přáním co nejlepších přátel se s Vámi loučím a těším se brzy na shledanou.

Mgr. Taťána Nersesjan
členka Rady Zlínského kraje

P.S. Dobrá zpráva je, že v oblasti sociálních služeb jako jsou například domovy pro seniory či zdra-
votně postižené se krize a katastrofický scénář podařilo alespoň na období roku 2009 zažehnat 
a na odboru sociálních věcí krajského úřadu se momentálně pilně pracuje na co nejrychlejším roz-
dělení dotací, a to jak ze státního, tak i z krajského rozpočtu. Horší zpráva je, že příští rok ve finan-
cování sociálních služeb ze státního rozpočtu očekáváme ještě komplikovanější situaci, než letos.

P.P.S. Skalní čtenáři Okna si zajisté hned povšimli grafických změn v magazínu, který si chce zacho-
vat svou tvář a zároveň se stát přitažlivějším a usilovat tak o zájem a přízeň co největšího počtu 
čtenářů v našem kraji. Hlavním důvodem je to, že možnost sdělování informací a komunikace s ve-
řejností má pro krajskou samosprávu a krajský úřad zásadní význam.
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 ▪ Kraj podpoří služby sociální prevence
Zlínský kraj – Celkovou částkou téměř 257 
milionů korun podpoří Zlínský kraj v  násle-
dujících dvou letech služby sociální preven-
ce, které jsou poskytovány lidem ohroženým 
sociálním vyloučením. Peníze se kraji poda-
řilo získat díky projektu, který byl podpořen 
Evropským sociálním fondem a  státním roz-
počtem ČR. Jedná se o unikátní projekt, kte-
rý dosud ve  Zlínském kraji nebyl realizován 
a  díky němuž dojde k  významným změnám 
v  zajištění dostupnosti, kvality a  efektivity 
poskytování vybraných služeb sociální pre-
vence. Na  území kraje tak bude zajištěna síť 
těchto typů sociálních služeb: azylové domy, 
nízkoprahová denní centra, terénní programy, 
sociální rehabilitace, nízkoprahová zařízení 
pro děti a mládež, domy na půl cesty, sociálně 
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně 

terapeutické dílny a intervenční centra. Smys-
lem je napomoci cílovým skupinám osob 
plně se zapojit do společnosti a tak jim napo-
moci k  návratu na  trh práce. Více o  projektu 
na www.kr-zlinsky.cz v sekci Sociální oblast.

 ▪ Obec postaví nový sportovní areál
Pitín – Nový sportovní a rekreační areál s teni-
sovými kurty, restaurací s ubytovnou a dalším 
potřebným zázemím chce vybudovat obec 
Pitín. Stavba sportovního areálu, který vznikne 
v  blízkosti tamního fotbalového hřiště, přijde 
na zhruba 20 milionů korun. Obec se ale bude 
na  hrazení jedné z  největších investic za  po-
slední roky podílet jen zčásti, většinu peněz zís-
kala formou dotace. Areál bude mít návaznost 
na cyklistickou beskydsko-karpatskou magist-
rálu. Kromě místních lidí by měli areál hojněji 
využívat také obyvatelé nedalekých Bojkovic. 
Dokončení se plánuje na závěr roku 2010.

 ▪ Město pokračuje v opravách zámku
Holešov – Úvěr 15 milionů korun pomůže 
městu Holešov v  jeho záměru pokračovat 
v opravách místního zámku. Radnice koupila 
raně barokní památku v  roce 2005 od  sou-
kromého vlastníka, postupně ji rekonstruuje 
a otevírá veřejnosti. Letošní investice si vyžá-
dají přibližně 75 milionů korun. Celkem první 
etapa oprav přijde zhruba na 169 milionů ko-
run. Na začátku února vedení města předsta-
vilo veřejnosti zrekonstruované společenské 
sály. Kompletní rekonstrukce objektu, zahra-
dy a přilehlé obory přijde na 500 milionů ko-
run. Rekonstrukcí zámku město získá kultur-
ní a  společenské centrum, které v  Holešově 
zatím chybí. V  suterénu vznikne restaurace, 
kavárna či cukrárna, ve sklepě hudební klub. 
Některé sály budou sloužit ke  společenským 
akcím, jako jsou například plesy. 

Zlínský kraj – Neradostná čísla zveřejnily za-
čátkem srpna úřady práce. Míra nezaměst-
nanosti  ve Zlínském kraji už téměř dosahuje 
dvouciferné hodnoty - konkrétně je to 9,8 pro-
centa. A  je o 1,4 procentního bodu vyšší než 
celostátní průměr. Zatím nic nenasvědčuje 
tomu, že už by se měla začít nezaměstnanost 
snižovat. V  celé zemi činila nezaměstnanost 
8,4 procenta.
„Nezaznamenáváme v poslední době případy 
hromadného propouštění, ale je velký počet 
firem, které uvolňují menší počty zaměstnan-
ců. Tento trend bude zřejmě ještě pokračovat. 
A  je otázka, jak se na  míře nezaměstnanosti 
podepíší absolventi škol, kteří ještě využívají 
prázdniny a budou se případně hlásit na úřa-
dech práce až koncem srpna nebo začátkem 
září,“ řekla mluvčí Úřadu práce ve Zlíně Miriam 
Majdyšová.
Nezaměstnanost se v červenci zvýšila ve všech 
čtyřech okresech kraje. Nejvyšší byla již tra-
dičně na  Vsetínsku, kde činila 11,4 procenta. 

Velmi podobná byla situace také v  okrese 
Kroměříž, kde míra nezaměstnanosti vyká-
zala hodnotu 11,2 procenta. Naproti tomu 
na Uherskohradišťsku a Zlínsku nepřekročila 
nezaměstnanost hranici devíti procent.
Na  konci července bylo v  kraji evidováno 
30.487 uchazečů o  zaměstnání. Mezi neza-
městnanými v evidenci úřadů práce tvoří nej-
větší skupinu lidé starší 50 let (28,6 procen-
ta). Značný počet (41,1 procenta) uchazečů 
o zaměstnání je v evidenci úřadů práce delší 
dobu než šest měsíců. Úřady práce evidují 
pouze 1.763 volných pracovních míst. V  na-
bídce jsou pracovní pozice pro zedníky (139), 
obsluhu obuvnických strojů (82), telefonisty 
(64), řidiče nákladních automobilů (48) a ku-
chaře (38). Na  jedno volné pracovní místo 
připadá 17,3 uchazeče o zaměstnání. Před ro-
kem ke stejnému datu činila míra nezaměst-
nanosti ve  Zlínském kraji jen 5,3 procenta. 
Nezaměstnanost ve Zlínském kraji roste sou-
visle od listopadu 2008.  (jjn, vc)

Najít práci je v kraji stále obtížnější

Otrokovice – Měsíční předstih proti původ-
nímu harmonogramu má stavba nového do-
pravního terminálu v přednádražním prostoru 
u  železniční stanice v  Otrokovicích. Jižní část 
tohoto prostoru již mohou cestující využívat. 
Dopravní společnost Zlín – Otrokovice zde 
v červenci instalovala na 610 metrů nové tro-
lejové trati včetně dvou výhybek pro míjení 
trolejbusů. Byl otevřen nový objekt s  odpo-
činkovou místností a  sociálním zařízením pro 
řidiče. Byla zrušena původní smyčka v severní 
části přednádražního prostoru. Těžiště staveb-
ních prací se nyní přesune více do severní části 
přednádražního prostoru, kde vzniknou přede-
vším parkovací místa. 
Rekonstrukce zmíněného prostoru se děje 
za  nepřerušeného provozu a  cestujícím zde 
vznikají určité nepříjemnosti. 
„V současné době jsou jednotlivé stavební úse-
ky dokončovány podle schváleného harmono-
gramu a řada prací je dokončena s předstihem. 
Předání díla proběhne dříve, než stanoví pod-
mínky smlouvy,“ řekla starostka města Radosla-
va Matuszková. Původní termín dokončení byl 
na konci února 2010.  (vc)

V Otrokovicích vzniká 
dopravní terminál

Zlín – Několik set pacientů, z  toho téměř 90 
procent žen, využilo v  urologickém odděle-
ní Krajské nemocnice T. Bati ve  Zlíně přístroj 
k  posílení ochablého pánevního svalstva 
a  k  léčbě inkontinence. Přístroj je v  provozu 
od ledna a KNTB jej získala jako první v ČR. Do-
tazy u pacientů si lékaři ověřili, že v 72 procen-
tech vede použití přístroje ke zlepšení stavu.
„O  novince jsme informovali a  začali se nám 
hlásit pacienti nejen ze Zlínského kraje, ale 
i z Čech a severní Moravy. Nyní je k nám posí-
lají hlavně privátní urologové z Moravskoslez-
ského a Jihomoravského kraje,“ uvedl primář 
urologického oddělení Jaroslav Hynčica.  (vc) 

Přístroj v nemocnici 
posílí pánevní svaly

Rekonstrukce otrokovického přednádraží.    Foto: Ivo  Hercík
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Pane hejtmane, čas prázdnin a  dovolených 
je už téměř za námi, měl jste příležitost tro-
chu relaxovat ? A jak prožíváte začátek škol-
ního roku, který je každoročně i  návratem 
do  plného pracovního shonu i  pro ty, kdo 
zrovna v rodině nemají děti školou povinné?
U  mě se nejedná o  návrat do  shonu, protože 
ten je pro mě průběžným stavem. Ale dovole-
nou jsem také nějakou měl, byť jsem si ji vybíral 
zpravidla po  dvou dnech. Trávím ji pracovně 
a sice „na Valachoch“. Snažím se, aby bylo vidět, 
že kolem chalupy mojí maminky se pohybuje 
hospodář a tato práce je pro mě současně re-
laxací. Začátek školního roku přivítám ve  vý-
běrové základní škole v Malenovicích, která se 
zaměřuje na  výuku talentovaných dětí, takže 
touto návštěvou naváži na tradici, kdy jsem jako 
starosta vždy první školní den zavítal do někte-
ré z otrokovických škol. Pozvání od paní ředitel-
ky jsem přijal proto, že přišlo jako první a rád se 
s touto školou osobně seznámím.

Když už jsme u  začátku školního roku, co 
byste popřál dětem, pedagogům i rodičům?
Hlavně aby školní docházka všem přinášela ra-
dost. Aby nešlo jen o to děti naučit, ale hlavně 
rozvíjet jejich osobnost při respektování indivi-
duálních předpokladů, protože každý má vlohy 
pro něco jiného, jde tedy o to, tento individuál-
ní talent rozpoznat a podpořit.

Do  politiky vás přivedla – jak sám říkáte – 
služba lidem. Ještě toho nelitujete? Není to 
poněkud sisyfovská práce? 
Nejsem hejtmanem, tak jako jsem nebyl sta-
rostou, pro naplnění svých ambicí, ale opravdu 
proto, že už to nebyla jenom moje věc. Uvědo-
moval jsem si, že tu službu musím přijmout. Je 
to náročné, ale s tím jsem počítal, a tak si nebu-
du stěžovat. Pro mě je důležité, že se problémy 
daří řešit, i když někdy až na poněkolikáté. Vím, 
že slušnost a poctivost se mi vždy nakonec vy-
platila, i když to tak někdy na začátku nevypada-
lo. Proto nic nevzdávám a od ničeho neutíkám.

Byl jste dvanáct let starostou Otrokovic. Dá 
se srovnat tato práce starosty s vaší součas-
nou funkcí?
Je to na jednu stranu velmi podobné, ale i roz-
dílné. Podobné v tom, že musíte mít vizi, kam 
město či kraj chcete dovést. Být dobrým hos-
podářem nad do  správy svěřeným územím 
a  majetkem. Rozdílné je to v  rozsahu. Nyní se 
setkávám s několikanásobně více občany žáda-
jícími o  osobní jednání, několikanásobně více 
je akcí, kde je nutná osobní účast, a tedy ještě 
více schází čas. Vezměme také v úvahu, že kraj 
je nejvýznamnějším zaměstnavatelem v regio-
nu. Ve svých více než 180 organizacích – ať už 
příspěvkových či obchodních společnostech 
založených krajem, včetně krajského úřadu – 
pracuje přes 14.500 zaměstnanců.

Už jako náměstek pro strategický rozvoj 
v  minulém volebním období jste nastarto-
val řadu významných programů, například 
Strategii využití brownfields ve  Zlínském 

kraji. Bezesporu nejdůležitějším rozvojo-
vým dokumentem však je Strategie rozvoje 
Zlínského kraje. V jaké fázi se nyní tento pro-
gram nachází?
V  září bude předán zastupitelům k  odsouhla-
sení návrh Strategie rozvoje Zlínského kraje 
na léta 2009 až 2020, na kterém jsme rok a půl 
pracovali a kterému dali členové Rady Zlínského 
kraje zelenou. Dokument koncepčně předjímá 
dlouhodobý rozvoj Zlínského kraje. Na něj bu-
dou navazovat ve čtyřletých cyklech konkrétně 
aktualizované Programy rozvoje územního ob-
vodu Zlínského kraje. 

Od  vzniku Zlínského kraje jste byl členem 
krajského zastupitelstva. Znáte tedy konti-
nuitu vývoje kraje a můžete porovnávat, jak 
se tento region formuje, jakým směrem se 
ubírá, jak se mu daří v porovnání s ostatní-
mi. Co vás v tomto směru těší? 
I přes rozdělení Československa, které znamena-
lo zpřetrhání vzájemných vazeb a určité podlo-
mení rozvoje, se nám daří vypořádat se s touto 
skutečností a obrátit tento trend. Samozřejmě, 
že ani ostatní kraje nespí, takže máme stále co 
dohánět. Myslím si však, že Akademie věd České 
republiky zcela objektivně a oprávněně vyhod-
notila Zlínský kraj jako nejdynamičtěji se rozví-
jející. To je dáno povahou našich lidí, kteří jsou 
zvyklí usilovně pracovat a v každé situaci hledat 
řešení. A to mě těší.

A co vám naopak dělá starosti, co považuje-
te za současný problém Zlínského kraje?
Určitým dlouhodobým handicapem je samo-
zřejmě špatná dopravní dostupnost. Už jsme 
udělali kus práce pro to, aby se situace zlepšila, 
ovšem v  době současné krize nastává propad 
zdrojů, a to nejen na úrovni kraje, ale i na celore-
publikové úrovni. To se projevuje i v nedostatku 
financí na  vybudování dopravní infrastruktury. 
Došlo tak k  pozastavení rozpracovaných akcí, 
což se nás týká na  silnici R49, kterou považu-
jeme spolu s  R55 za  prioritu, protože se jedná 
o  původně plánovanou dálnici na  Slovensko. 
Současná ekonomická situace se citelně dotýká 
řady firem v regionu, napojených na automobi-
lový nebo stavební průmysl. Rovněž jedna rána 
za druhou potkává naše zemědělce. Je otázka, 
jak dlouho tento stav bude trvat. Zatím se bohu-
žel ukazuje, že se situace stále zhoršuje a že vý-
voj bude těžší, než se původně předpokládalo. 
Budeme si pomáhat úvěrem z Evropské inves-
tiční banky, abychom mohli profinancovat řadu 
projektů jak z Regionálního operačního progra-
mu, tak i z dalších, ale i přesto jsou možnosti kra-
je omezené. Nechci být skeptik, ale musíme být 
připraveni i  na  řešení sociálních dopadů, sou-
visejících s  nezaměstnaností. Problémů, které 
mohou zkomplikovat rozvoj kraje, je více, ostat-
ně z vlastní zkušenosti vím, co dokáže natropit 
příroda, na podzim se navíc očekává silná druhá 
vlna pandemie prasečí chřipky. Jde však o  to 
nepodlehnout pesimismu, věnovat se prevenci, 
promýšlet věci obezřetně a zodpovědně s vědo-
mím všech souvislostí a hledat východiska.

Slušnost a poctivost se mi vyplácí
S hejtmanem Zlínského kraje, MVDr. Stanislavem Mišákem, hovoříme na sklonku prázdnin 
nejen o blížícím se začátku školního roku, ale také o ekonomické krizi, významných rozvojo-
vých programech Zlínského kraje i o potřebě důvěry i důvěryhodnosti politiky.

Vidíte v krizi i něco pozitivního?
Každá krize s  sebou nese i  potřebu přehod-
nocení dosavadního vývoje. Zvládnutí krize je 
odvislé od míry důvěry a schopnosti reagovat 
na změny. Díky krizi dochází k odhalování ne-
pravostí, které byly v době konjunktury skryté. 
Je to i  prověření lidí, víme, že zejména při ži-
velních pohromách se doslova „láme chleba“. 
Myslím, že zde nejsme od  toho, abychom si 
stýskali, ale abychom hledali řešení: na úrovni 
státu, kraje, obcí, ale i rodin. 

Když zdůrazňujete důvěru, co máte na mysli?
Otázka důvěry a  důvěryhodnosti spočívá 
v tom, zda existuje soulad slov a činů, zda to, co 
se říká, je pravda, nebo je v tom nějaká skrytá 
faleš. Pokud jde o řešení současné situace, ne-
máme kde vzít zkušenost, jak se s ní vypořádat, 
protože naše generace toto nezažila. Musíme 
si uvědomit, že se nejedná o běžnou cyklickou 
krizi, ale o vývoj srovnatelný s rokem 1929. Při-
tom jsme ve  zcela jiných ekonomických pod-
mínkách. Je nezbytné, aby ve vysokých patrech 
politiky zavládla velká zodpovědnost, aby se 
situaci podařilo zvládnout tak, aby hospodář-
ská krize nepřerostla v krizi sociální. To samo-
zřejmě vyžaduje systémový přístup. Všichni ale 
mohou přispět tím, že budou poctivě pracovat, 
čestně jednat a nebudou rezignovat. 

Co považujete za klíčový úkol současné kraj-
ské samosprávy, za stěžejní prioritu, na kte-
rou je třeba v první řadě soustředit síly?
Převést Zlínský kraj tímto obdobím s  co 
nejmenšími šrámy a naopak připravit náš kraj 
na to, aby v době oživení byl schopen své před-
nosti v  maximální míře využít. To znamená 
v současné době zmírňovat dopady a součas-
ně připravovat podmínky pro oživení – tedy 
jít do  investic, které budou později přinášet 
efekty, jít do prorůstových aktivit. Jsme tvůrci 
prostředí, a proto je na nás, abychom dokázali 
spojovat subjekty tak, aby nastával synergický 
efekt spolupráce. Zvyšování konkurenceschop-
nosti Zlínského kraje sice zní jako stokrát omí-
laná fráze, ale opravdu právě v tomto období je 
podstatou naší práce.

Helena Mráčková
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„Rozvoj venkova je důležitou složkou rozvoje 
celého našeho kraje. Všem starostům a jejich 
spolupracovníkům, kteří se o  kvalitu života 
na  našem venkově zodpovědně starají, chci 
poděkovat. Věřím také, že významné finanč-
ní prostředky, které jsme jako kraj vyčlenili 
na odměny pro oceněné obce, pomohou dal-
šímu rozvoji vesnic,“ uvedl hejtman Stanislav 
Mišák při slavnostním vyhlášení výsledků sou-
těže 8. června v Baťově mrakodrapu. 

Zlatá stuha putovala do Újezda
Nejvyšší ocenění, zlatou stuhu, získává obec, 
která nejlépe a  vyváženě obstojí ve  všech 
posuzovaných oblastech. Komise sleduje 
prezentaci společenského života v  obci, ak-
tivity občanů, celkový obraz vesnice, občan-
skou vybavenost a  infrastrukturu, spolupráci 
s podnikateli v obci, veřejná prostranství, péči 
o zeleň a krajinu, připravované a  realizované 
projektové záměry, vybavenost informač-
ními technologiemi a  v  neposlední řadě též 
koncepční dokumenty obce. Vítěz krajského 
kola soutěže je oprávněn užívat titul „Vesnice 
roku 2009 Zlínského kraje“. Postupuje rovněž 
do  celostátního kola, jehož vítěz se zúčastní 
soutěže Evropské pracovní společnosti pro 
rozvoj venkova a obnovu vesnice.
Obec Újezd leží na návrší nad údolím potoka 
Svíborka, na okraji Vizovické vrchoviny, sedm 
kilometrů jižně od Vizovic. Na katastru 1.245 
hektarů žije 1.200 obyvatel. Obec je součástí 
mikroregionu Ploština a Jižní Valašsko. Újezd 
má bohatou spolkovou činnost. Dobře v něm 
pracují myslivci, hasiči, sportovci, rybáři, vče-
laři, oddíl mladých svišťů, SRPŠ při ZŠ a kultur-
ní komise při OÚ. Organizace po celý rok za-
jišťují kulturní, společenské a sportovní akce. 
V obci je v provozu kino, v letním období letní 
kino na koupališti. Obec pořádá akce pro děti 
i  seniory. Ve  farním kostele má svou tradici 
vánoční koncert a závěr roku občané tradičně 
končí lampionovým průvodem a slavnostním 
ohňostrojem. 

Modrou stuhou se pyšní Valašská Polanka
V  této kategorii jde o  vyznamenání obce 
za  společenský život a  za  snahu o  obnovu 
a rozvoj duchovních tradic. Hodnotný spole-
čenský život na vesnici vytvářejí různé spolky, 
jako jsou hasiči, myslivci, rybáři, pěvecké sbo-
ry i folklorní kroužky, sportovní akce a v nepo-
slední řadě i sváteční oslavy tradic či význam-
ných momentů v  historii obce. Hodnocen je 
i  program rozvoje obce, ve  kterém by vedle 
vzhledu a infrastruktury vsi mělo být pamato-
váno právě na společenské hodnoty.
Ve Valašské Polance jsou lidové tradice udržo-
vány. Jsou to především starovalašské dožín-
ky, čerpající z  historického vystoupení inici-
ovaného Leošem Janáčkem na  Národopisné 
výstavě v  Praze v  roce 1895. Celý program 
je předváděn každé tři roky. Hasiči, sportov-
ci, myslivci, kapely a  další dobrovolníci stojí 
za bohatým životem obce.

Oranžovou stuhu si zasloužily Prusinovice
Ocenění za spolupráci obce a zemědělského 
subjektu uděluje komise od 13. ročníku sou-
těže. Oranžová stuha vyznamenává spolu-
práci obce a místních zemědělců při obnově 
krajiny. Mezi hlavní body hodnocení patří vy-
užití přirozeného potenciálu krajiny, dodržení 
ekologických norem a šetrný přístup k hospo-
daření. Ocenění se tak snaží motivovat obec 
i zemědělce, aby svým snažením podpořili ná-
vrat místních rostlinných i živočišných druhů, 
krajových odrůd stromů a keřů.

Bílá stuha pro Kyselovice
Bílou stuhou jsou v  soutěži oceňováni oby-
vatelé za podporu dětí a mládeže, schopnost 
mezigeneračního soužití a celkový vztah dětí 
k  obci. Hodnotí se tak různé kroužky – mla-
dí hasiči či mladí myslivci a  ostatní akce pro 
děti. Podpora mládeže tak pomáhá na  ven-
kově udržet rozvoj i  tradice, celkově přispívá 

Nejlepší obce ze Zlínského kraje si rozdělily stuhy

Zlatou stuhu za  celkové vítězství 
v  soutěži Vesnice roku Zlínské-
ho kraje 2009 získala obec Újezd. 
Obdržela za  to od  Zlínského kra-
je jeden milion korun. Na  dalších 
místech skončila Valašská Polanka, 
Kyselovice, Prusinovice a Hostětín. 
Výsledky soutěže byly vyhlášeny 
začátkem června. Současně bylo 
rozděleno ještě i  několik dalších 
ocenění a diplomů. Soutěž Vesnice 
roku měla letos svůj už 15. ročník.Kostel v Újezdu.  Foto: Ivo  Hercík

Meliorační stavba v Prusinovicích.    Foto: archiv soutěže

vesnice roku
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Slet čarodějnic ve Valašské Polance.    Foto: archiv soutěže

ke zkvalitnění společnosti a jejímu rozvoji.
Letos získala bílou stuhu obec Kyselovice. Bo-
hatý společenský, kulturní a  sportovní život 
zajišťuje kulturní výbor zastupitelstva obce 
a  místní spolky – sbor dobrovolných hasičů, 
sportovní klub, občanská beseda, myslivec-
ké sdružení a  jezdecký oddíl. SDH Kyselovice 
udržuje v obci tradici ostatků s voděním med-
věda a  pochováváním basy, kulturní výbor 
organizuje další akce, jako obecní ples, dětský 
karneval, Den matek, Den dětí, rozloučení se 
školou, setkání se seniory a podobně. 

Zelenou stuhu získal Hostětín
Obec, která pečuje o  své životní prostředí 
a dodržuje ekologické zásady, může získat ze-
lenou stuhu. Toto ocenění zahrnuje celkovou 
sounáležitost s  přírodou a  rázem okolní kra-
jiny. Hodnotí se udržování, čistota a pořádek 
na veřejných prostranstvích, květinová výzdo-
ba, úpravy veřejných ploch, zachování původ-
ní květeny, obnova luk, výsadba lesů a  péče 
o vodní toky. Hostětín realizuje množství pro-
jektů, založených na využívání místních zdrojů 
a technologií šetrných k životnímu prostředí. 
Funguje zde kořenová čistírna a většinu domů 
vytápí obecní výtopna na biomasu. Na něko-
lika domech jsou instalovány sluneční kolek-

tory. Důležitá byla i  rekonstrukce veřejného 
osvětlení za  šetrné. V  obci působí občanské 
sdružení, které vyrábí jablečné mošty v  BIO 
kvalitě. Veronica Hostětín provozuje v  obci 
ekologické vzdělávací centrum.

Obecní kroniku vedou vzorně v Sazovicích
Kronika, ať už ta obecní či spolková, je výraz-
ným kulturním prvkem, který pomáhá při po-
chopení tradic a je významným pomocníkem 
při jejich obnově. Kronika poskytuje i  pod-
poru při prezentaci obce. Lze z  ní čerpat při 
tvorbě, pohledů nebo jiných tiskovin přibližu-
jících historii a  kulturu dané lokality. Diplom 
za obecní kroniku letos získala obec Sazovice.

Vzornou obecní knihovnu mají Kyselovice
Diplom za  vzorné vedení knihovny putu-
je do  Kyselovic. Tradice této knihovny sahá 
až do  roku 1893. Dnešní zrekonstruovaná 
knihovna nabízí nejen možnost zapůjčení 
knih, ale i naučné programy a výukové kurzy.

Topolná rozvíjí lidové tradice
Obce, které svým přístupem zabezpečují ná-
vrat původních tradic a  zvyků, podporují je-
jich rozšíření a hlavně trvalé udržení, mohou 
získat v soutěži diplom. Hlavním hodnotícím 
prvkem není počet registrovaných folklorních 

aktivit, ale především přístup místních občanů 
k tradicím. Diplom v této kategorii hodnocení 
získala obec Topolná. Obec se může pochlubit 
třemi kapelami – CM Včelaran, DH Topolanka 
a rockovou kapelou Neutral.

Nejlepší projekt ze strukturálních fondů
Toto mimořádné ocenění může získat obec, 
která úspěšně vypracovala projekt zvyšující 
její prosperitu a rozvoj. Jde o projekty podpo-
rované ze strukturálních fondů EU. Nositelem 
tohoto ocenění se stala obec Vysoké Pole.

Další speciální ocenění
Cenu naděje pro živý venkov získala obec Bře-
zůvky. Jako osobnost Programu obnovy venko-
va ve Zlínském kraji byl vyhlášen Michal Mynář 
z  Hostišové, ředitel Základní školy v  Mysločo-
vicích. Hodnotitelská komise dále ocenila dal-
ší obce za konkrétní oblast v rozvoji venkova, 
činnosti spolků a  přístup k  obnově vesnice. 
Babice za podporu ekologických aktivit školní 
mládeže, Dolní Lhotu za využívání moderních 
komunikačních technologií, Hostišovou za 
podporu a rozvíjení spolkové činnosti,  Ludsla-
vice za údržbu a výsadbu zeleně v extravilánu 
obce a za  harmonický rozvoj obce a  Tupesy 
za udržování tradičních řemesel. 

Vojtěch Cekota

Soutěž pořádá Spolek pro obnovu venkova, 
Svaz měst a obcí České republiky, několik 
ministerstev a dalších institucí. Podporuje 
ji rovněž Zlínský kraj. Celkově se 15. roční-
ku soutěže zúčastnilo 15 obcí ze všech čtyř 
okresů ve Zlínském kraji. Vyhlášení celo-
státního kola, kde bude Zlínský kraj repre-
zentovat Újezd, se uskuteční 12. září v Luha-
čovicích.
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 ▪ Sdružení měst a obcí Východní Moravy
Zlínský kraj – Ještě před vznikem Zlínského 
kraje, tedy před dlouhými jedenácti lety, 
bylo založeno Sdružení měst a obcí Východ-
ní Moravy. V současné době sdružuje téměř 
sto obcí a měst z celého kraje. Jednání valné 
hromady, které hodnotilo uplynulé období, 
se zúčastnil i  hejtman Zlínského kraje. Ten 
přitom stál, tehdy ještě jako starosta Otro-
kovic, u  zrodu sdružení a  byl zároveň jeho 
prvním předsedou.
„Považuji Sdružení měst a  obcí Východ-
ní Moravy za  velmi významného partnera 
Zlínského kraje a jsem přesvědčen, že určitě 
najdeme cestu k užší spolupráci. Vždyť Sdru-
žení  zastupuje a hájí zájmy téměř sta měst 
a obcí z kraje bez ohledu na politickou pří-
slušnost svých samospráv,“ úvodem jednání 
řekl hejtman Stanislav Mišák.

Naplňování užší spolupráce s krajem uložilo 
shromáždění novému předsedovi sdružení 
Milanu Vybíralovi – místostarostovi města 
Napajedla a místopředsedovi sdružení Ladi-
slavu Kryštofovi – starostovi Uherského Bro-
du i  doplněnému správnímu výboru. Jeho 
novými členy se stali Květoslava Othová – 
starostka města Vsetín, Roman Hoza – sta-
rosta města Hulín a Dalibor Maniš – starosta 
města Valašské Klobouky.
„Jsem velmi rád, že zde vzniká prostor pro 
všechny členy Sdružení měst a obcí Východ-
ní Moravy, aby mohli lépe komunikovat se 
Zlínským  krajem. Předpokládám tedy, že 
tato informace k nám přivede ještě další čle-
ny především z těch menších obcí, pro které 
je takto náplň sdružení ještě atraktivnější,“ 
dodal nově zvolený předseda sdružení Mi-
lan Vybíral. 

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktu-
álně obsazují následující pracovní místa:
• Správce depozitáře / výstavář – Zlín 
• Primář oddělení chirurgie – Zlín 
• Lékař zdravotnické záchranné služby – Zlín 
• Fyzioterapeut – Zlín a Vsetín
• Všeobecná zdravotní sestra – Zlín a Vsetín
• Atestovaní lékaři v různých medicínských 
oborech – Vsetín 
• Zdravotní laborant – Vsetín 
• Porodní asistentka na oddělení gynekologie 
a porodnictví – Vsetín

Požadavky na  tato, případně i  další aktuálně 
obsazovaná pracovní místa, včetně termínů 
uzávěrek, jsou uvedeny na internetové adrese 
www.kr-zlinsky.cz/kariera.

Dostihy a památník přilákají turisty
Zlínský kraj – V  rámci realizace první etapy 
projektu Zvyšování absorpční kapacity Zlín-
ského kraje 2007–2013, spolufinancovaného 
z Regionálního operačního programu regio-
nu soudržnosti Střední Morava, jsou mimo 
jiné dokončeny dvě strategie, které mají am-
bice přilákat do  Zlínského kraje více turistů.
Jde o strategie týkající se dostihového areálu 
ve Slušovicích a památníku na Ploštině. 

Dostihový areál ve Slušovicích
Dostihový areál ve  Slušovicích je největším 
areálem s  klopenou dráhou na  území Mo-
ravy, proto Zlínský kraj společně s  městem 
Slušovice usiluje o  zachování tradice dosti-
hového sportu ve slušovickém regionu spolu 
s rozvojem cestovního ruchu.
Postupná realizace v dokumentu navržených 
opatření přispěje ke  vzniku nového, domi-
nantního, v rámci České republiky ojedinělé-
ho prvku cestovního ruchu spojujícího dosti-
hový a jezdecký sport, který významně posílí 

nabídku turistických atraktivit jak mikroregi-
onu Slušovicko, tak i  samotného krajského 
města a  Zlínského kraje jako celku. Vznikne 
atraktivní prostředí, které vytvoří podmínky 
pro rozvoj dostihového a jezdeckého sportu 
ve Zlínském kraji a  jeho širokém okolí, které 
umožní pořádat akce a  soutěže nadregio-
nálního významu nejen v  rámci dostihové-
ho a  jezdeckého sportu, vytvoří odpočinko-
vou a  klidovou zónu pro návštěvníky města 
a předpoklady pro rozvoj turistického ruchu 
v dané oblasti se všemi důsledky z  toho vy-
plývajícími. Navíc tato zóna bude postupně 
budována na  území areálu, jehož v  součas-
nosti zchátralé zázemí představuje ve  své 
podstatě brownfield jak pro město Slušovice, 
tak i pro Zlínský kraj. 
Vyčleněním finančních prostředků ze strany 
Zlínského kraje na práci projektového mana-
žera v organizaci HYJÉ – koně Zlínského kraje, 
o.p.s. je dalším krokem, kterým chce kraj po-
moci obnově dostihového areálu.

Památník na Ploštině
V návaznosti na požadavek zpracovat Strate-
gii rozvoje Památníku protifašistického od-
boje na Ploštině, který vzešel z Hejtmanské-
ho dne konaného 14. srpna 2008 v  Loučce, 
zadal Zlínský kraj v prosinci 2008 zpracování 
strategie odborné firmě. Cílem zpracová-
ní dokumentu je analýza potenciálu místa 
a jeho případné využití pro kulturně vzdělá-
vací aktivity ve  vazbě na  rozvoj cestovního 
ruchu v regionu. 
Zpracovaná analytická část dokumentu 
vymezila potenciál památníku na  Ploštině 
v oblasti cestovního ruchu a vzdělávání a na-
vazující návrhová část specifikuje možnosti 
jeho využití. Součástí zpracované Strategie 
je akční plán obsahující zásobník projekto-
vých záměrů jednotlivých zainteresovaných 
subjektů včetně jejich realizace, časového 
harmonogramu a  přiřazení vhodných do-
tačních zdrojů. Při zpracování strategie byl 
kladen důraz na  dodržení základních limitů 
místa, kterými jsou zachování piety a  mu-
zejní expozice v  jednom z  objektů v  areálu, 
celoroční využitelnost areálu pro návštěv-
níky, zachování budov v  areálu památníku 
a  řešení jejich technického stavu, vytvoření 
atraktivního prvku cestovního ruchu. 
Strategie navrhuje například zatraktivnění 
areálu památníku pro jeho zapojení v  rám-
ci cestovního ruchu, modernizaci muzejní 
expozice věnované Ploštině a  jí podobným 
místům, vytvoření a  vybavení klidové zóny 
v  rámci areálu nebo vytvoření účinných ná-
strojů propagace.
Dne 21. května byla Strategie rozvoje Památ-
níku protifašistického odboje odsouhlasena 
na  společném projednání s  relevantními 
partnery, dne 15. června 2009 vzala Rada 
Zlínského kraje zpracovanou Strategii roz-
voje Památníku protifašistického odboje 
na Ploštině na vědomí.
Dokument bude sloužit jako podklad obcím 
mikroregionu Ploština pro zpracování jejich 
individuálních projektů, které mohou ná-
sledně předkládat v rámci jednotlivých výzev 
operačních programů. 

Ivana Habartová 
Oddělení absorpční kapacity KÚ ZK

Dostihový areál ve Slušovicích.    Foto: Ivo Hercík
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Ostatní záležitosti se stále vyvíjejí v  závislos-
ti na  právě daných podmínkách, například 
podle toho, jaká byla zima, zda mírná či tuhá, 
dlouhá či krátká, se sněhem nebo bez sněhu, 
jak rychle nastoupilo jaro, zda bylo horké a su-
ché či mírně teplé a vlhké, jak se vyvíjelo léto 
a jak podzim. Na všechny tyto podněty aktivně 
reaguje příroda, přizpůsobuje se daným pod-
mínkám, někdy okamžitě, jindy jen pozvolna 
v delším časovém období. V tom prvním pří-
padě se jeden rok objeví velké množství ně-
kterého druhu rostliny či živočicha a další rok 
na stejném místě stěží najdete jen několik jeho 
jedinců. Ve druhém případě se jedná o dlou-
hodobější změny klimatu a  s  ním na  jednu 
stranu pozvolné ubývání a  mizení některých 
druhů a na druhou stranu výskyt a postupný 
početní růst a šíření nových či do té doby jen 
ojedinělých druhů. Někdy je to šíření jižních 
druhů na sever, jindy severních na jih. 
I  v  přírodě Zlínského kraje zaznamenáváme 
v  posledním období dopady klimatických 
změn, obecně nazývané jako globální oteplo-
vání. Důkazem je postupné šíření řady teplo-
milných druhů rostlin a rychlejší  šíření teplomil-
ných živočichů , díky jejich aktivní pohyblivosti, 
se kterými se můžeme nyní, na  přelomu léta 
a podzimu setkat. Typickým příkladem je v po-
sledních 15 letech šíření známé kudlanky ná-
božné stále více na  sever. Ještě před 20 lety 
jsme za ní museli vyjet na jih alespoň do oblasti 
stepních strání Pálavy. Nyní ji můžeme zejména 
v srpnu a září, kdy jsou nápadní dospělí jedinci,  
běžně pozorovat na osluněných loukách a pas-
tvinách na celém území kraje, a to i v polohách 
kolem 900 m nad mořem. Překvapivý pak je 
nález její příbuzné, ale  ještě teplomilnější pa-
kudlanky jižní u  Drslavic na  Uherskobrodsku. 
Na  Valašsku u  Hamerských rybníků nedaleko 
Zubří je zaznamenán pozoruhodný výskyt stře-
dozemní vážky jižní. Zajímavý je i výskyt nápad-
né stonožky s velmi dlouhýma nohama, straš-
níka dalmatského v Uherském Brodě, který se 
jinak vyskytuje ve  vinohradnických oblastech 

jižní Evropy, kde se objevuje zejména ve  vý-
klencích na zdech vinných sklepů a pod kame-
ny. Dosahuje velikosti až 2,5 cm a  je velmi po-
hyblivý a aktivní zejména v noci, kdy se vydává 
na lov. Zde je však otázka, zda se k nám rozšířil 
přirozenou cestou, nebo byl omylem přivezen 
v zavazadle z dovolené některým  rekreantem. 
Dalšími přistěhovalci z  jihu jsou různé druhy 
pavouků. Již běžným se stal ještě před pár lety 
vzácný středozemní křižák pruhovaný, připo-
mínající svým žlutočerným pruhováním vosu, 
kterého můžeme pozorovat na  síti upevněné 
mezi stébly vzrostlých trav a  s nápadným klika-
tým zpevněním, tzv. stabilimentem, od středu 
sítě směrem dolů. Navrátilcem do naší přírody 
po  více než půlstoletí vymizení je atraktivní 
sklípkan slíďák tatarský, největší evropský pa-
vouk, velký až 4 cm, žijící v  podzemních no-
rách, odkud zejména v podvečer vyráží na lov 
jiného hmyzu. Nejčastěji jej můžeme pozorovat 
v  blízkosti vodních ploch a  toků. Novým, sice 
barevně pěkným, ale poměrně nepříjemným 
druhem je pavouk zápřednice jedovatá. Jak 
samo pojmenování naznačuje, jedná se sku-
tečně o pavouka, který patří k nejjedovatějším 
v  Evropě a  i  když svůj jed používá hlavně při 
lovu pro svou  obživu, může v sebeobraně při 
náhodném kousnutí ohrozit i člověka. Kousnutí 
samo je bolestivé asi jako bodnutí vosou či vče-
lou, avšak pavouk při něm vpraví do rány i slabý 
jed a enzymy, které rozkládají tkáň. U člověka 
pak kousnutí může způsobit malátnost, nevol-
nost a horečky, které však samy později odezní. 
Sama rána po kousnutí však silně oteče, zanítí 
se a  okolí kousnutí se díky enzymům špatně 
hojí a může i částečně odumřít.S tímto pavou-
kem se nejčastěji setkáme na výslunných nepo-
sečených stráních, zejména s  porostem třtiny, 
z  jejíž dozrávajících ochmýřených plodenství 
si uplete hnízdo, ve  kterém odchovává po-
tomstvo. Mimo tyto lidmi ne zrovna oblíbené 
živočichy byl letos ve  větší míře zaznamenán 
i  atraktivní  největší evropský motýl, martináč 
hrušňový, dosahující velikosti až 20 cm. Tento 

motýl se vyskytoval pravidelně avšak ojediněle 
každoročně, letos však byl pozorován na nebý-
vale mnoha místech kraje, zejména na Uhersko-
hradišťsku a vždy v množství několika jedinců. 
Mimo bezobratlých se k nám šíří z jihu i obrat-
lovci. Z ptáků je nejzajímavější stále početnější 
výskyt a  hnízdění jednoho z  nejbarevnějších 
evropských druhů, vlhy pestré, hnízdící v  no-
rách vyhrabaných do  kolmých stěn zemníků 
a pískoven. Potěšitelný je i návrat dudka cho-
cholatého, který však není způsoben jen otep-
lováním, ale i  změnou zemědělského hospo-
daření po roce 1990. I mezi většími obratlovci 
máme zaznamenáno šíření druhů k  severu. 
Nedaleko Podolí u  Uherského Hradiště byl 
pro území  České republiky poprvé prokázán 
výskyt šakala obecného. Tato psovitá šelma 
se podobá naší lišce, je však o něco vyšší a má 
kratší ocas. Celkově pak působí štíhlejším do-
jmem než liška.  Šíření šakala na sever z oblasti 
jeho původního výskytu na Balkáně v Chorvat-
sku a Itálii byl pozorován již řadu let. Objevil se 
postupně v Maďarsku, Rakousku a před rokem 
2000 i na jižním Slovensku. Jeho zjištění na na-
šem území tedy byla jen otázka času. 
Končí léto a začíná podzim. To je období, kdy 
na rozdíl od výše popsaných druhů, zamíří jiné, 
zejména stěhovaví ptáci, na  pravidelnou ces-
tu směrem na  jih. Dokončili hnízdění, vyvedli  
mláďata, která již jsou schopna daleké cesty, 
dlouhé mnohdy tisíce kilometrů. Jako první 
odletěli již počátkem srpna rorýsi, které násle-
dují vlhy a  hejna vlaštovek a  jiřiček z  prvních 
letošních hnízdění. Rodiče s mláďaty z dalších 
hnízdění odletí až v průběhu září a počátkem 
října, kdy již není dostatek hmyzu jako potravy. 
Postupně pak odletí i ostatní stěhovavé druhy 
a s přibývajícím ochlazením k nám naopak ze 
zamrzajícího severu přiletí zimovat početná 
hejna labutí, kormoránů, havranů, hus, jikavců 
či brkoslavů. 

Jaroslav Hrabec
Odbor životního prostředí a zemědělství

KÚ Zlínského kraje

Příroda ve Zlínském kraji je druhově velmi pestrá

Příroda Zlínského kraje je velmi roz-
manitá a bohatá jak na  typy různých 
přírodních  společenstev, tak na druhy 
rostlin a živočichů v nich žijících. Od-
borně se pro tuto rozmanitost používá 
termín biodiverzita. Mohlo by se kon-
statovat, že za roky různých pozorová-
ní a výzkumů  již o přírodě a procesech 
v ní probíhajících víme téměř vše, ale 
opak je pravdou. Jsou sice skutečnos-
ti, které se mění jen nepatrně, jako je 
například poměr zastoupení lesů, luk, 
pastvin, ale to je v přírodě asi tak vše. Křižák pruhovaný.    Foto: Jaroslav Hrabec
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Začínal jste jako elektrotechnik. Jaká byla 
vaše cesta k bankovnictví?
Po  revoluci v  roce 1989 u  nás odstartovalo 
soukromé podnikání. K  ekonomice jsem se 
začal dostávat, když jsem pracoval ve  firmě 
svého otce, která dodávala satelity. I  diplo-
movou práci na  elektrotechnické fakultě 
jsem zpracovával na téma cen energií. Po ab-
solvování vysoké školy jsem si hned udělal 
makléřské zkoušky. A  v  letech 1995 – 1997 
jsem působil jako úvěrový pracovník ve zlín-
ské pobočce IPB. Během práce v IPB mne na-
padlo, že bych se mohl začít starat o peníze 
klientů zcela samostatně. Velkou inspirací 
mi byl úspěch Tomáše Bati, který dokázal, že 
i  tady na Valašsku se dá vybudovat světový 
podnik. Tak jsme v roce 1996 založili spořitel-
ní družstvo Moravský peněžní ústav. Tenkrát 
nám k tomu stačil vklad 35.000 korun a třicet 
členů. Koupili jsme si starý počítač, abychom 
měli kde zpracovávat peněžní operace. Začí-
nali jsme v pronájmu.

Dnes máte přes sedm tisíc klientů a podle 
bilanční sumy je MPU třetí největší firmou 
v kraji. Byla to náhoda, štěstí nebo talent?

Je to především soustavná práce mne i mých 
kolegů a  kolegyň. Bylo to velké nasazení, 
hodně jsme této myšlence věnovali, dokon-
ce leckdy i  na  úkor osobního života nebo 
zdravé životosprávy. Pracovali jsme poctivě. 
Vytvářeli jsme dlouhodobé vztahy s  klienty. 
Každoročně jsme rostli.

Není čas, aby se z kampeličky stala banka?
Uvažujeme o  transformaci na  banku. Nyní 
máme kapitál 330 milionů korun, jako banka 
bychom potřebovali 500 milionů. Musel by 
se také změnit zákon. V takovém případě by 
se z  našich současných členů stali akcionáři 
banky. V horizontu pěti let bychom pak chtěli 
naše akcie uvést i na burzu.

A vznik dalších poboček?
Jsme obezřetní. Zatím máme pracoviště 
ve Zlíně a v Praze, dlouhodobější plán počí-
tá s  pobočkami v  Ostravě a  v  Brně. Ale teď 
to nepotřebujeme, letošní plán depozit jsme 
splnili už v  květnu. Chceme být silní přede-
vším ve  zlínském regionu. Tady nám svěřilo 
své peníze na  čtyři tisíce klientů. Klademe 
důraz také na  sociální odpovědnost firmy. 
Podporujeme zde například canisterapeutic-

ké centrum, chráněnou dílnu ERGO, dětský 
rehabilitační stacionář, projekt Valašské krá-
lovství, některé spolky.

Co byste jako úspěšný bankéř poradil li-
dem v současné době ekonomické krize?
Nemyslet si, že už krize skončila. Tato krize 
byla příliš velká, po určitém zlepšení by moh-
ly přijít ještě některé následné reakce. Ještě 
se může zvyšovat nezaměstnanost. V  rodin-
ném hospodaření bych lidem doporučovat 
spíše obezřetnost a spořivost než zadlužová-
ní. Raději si nebrat úvěry a pečlivě zvažovat, 
jak velkou má člověk jistotu příjmu, aby mohl 
své závazky plynule splácet.

Své síly obnovujete při turistice. Kam se 
nejraději vydáváte?
Splnil jsem si jeden ze svých snů a  vystou-
pil jsem například na  Mont Blanc (4810 m) 
v  Alpách. Ale nejčastěji se vydávám na  túry 
tady u nás na Valašsku nebo ještě u sousedů 
na  Slovensku. Krásné jsou Vařákovy paseky, 
louky nad Liptálem, nad Všeminou. Jednou 
jsem šel sám pěšky za jeden den asi 60 kilo-
metrů ze Zlína přes Vizovické vrchy a Javorní-
ky až na Portáš.     Vojtěch Cekota

Lapčík: Doporučuji spíše spořivost než zadlužování

Ing. Radomír Lapčík, LL.M.

 ▪ podnikatel roku Zlínského kraje 2008

 ▪ předseda představenstva Moravského pe-
něžního ústavu ve Zlíně 

 ▪ narodil se 3. července 1969 ve Zlíně

 ▪ vyučil se jako elektrikář

 ▪ v 18 letech se stal mistrem odborného vý-
cviku na učilišti v Otrokovicích

 ▪ večerně studoval střední školu

 ▪ absolvoval Elektrotechnickou fakultu VUT 
v Brně, obor energetika

 ▪ získal titul Master of Laws na prestižní brit-
ské Notthingham Trend University

 ▪ pokračuje v doktorandském studiu

 ▪ vyučuje na FaME UTB ve Zlíně a na Vysoké 
škole ekonomické v Praze

rozhovor

Podnikatel roku 2008 Zlínského kraje Lapčík.    Foto: Ivo Hercík
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Strání – Dechová hudba Straňanka ze Strání 
dosáhla ojedinělého úspěchu. Na 10. mistrov-
ství Evropy dechových hudeb, které se konalo 
v  Praze od  26. do  28. června, zvítězila ve  své 
nejvyšší profesionální třídě a  zvítězila rovněž 
v absolutním pořadí.
Po loňském vítězství Straňanky na Zlaté křídlov-
ce je to největší ocenění, které mohla dechovka 
získat. Straňanka se stala nejúspěšnější kapelou 
v historii dechových hudeb v ČR i nejúspěšnější 
dechovou kapelou v Evropě, protože doposud  
žádné kapele se nepodařilo získat dvě   nejvý-
znamnější evropské trofeje - Zlatou křídlovku 
a titul absolutního Mistra Evropy. 
„Podařilo se nám s  úspěchem reprezentovat 
Zlínský kraj a  obec Strání, kde byla Straňanka 
v  roce 1926 založena a  kde působí dodnes. 
Naše úspěchy nás velmi těší, ale také nesmírně 
zavazují,“ řekl kapelník Petr Houšť.  (vc)

Umění je stav duše

Vychází kniha Antonína Václavíka
Luhačovice – Není na  světě mnoho zemí 
a národů, které by se mohly ještě dnes pyšnit 
bohatstvím lidového umění, jako jsou Čechy, 
Morava, Slezsko a Slovensko. Hranice prolíná-
ní jejich národních kultur jsou velmi jemné, 
citlivé, takřka neoddělitelné, a proto zaručují 
ještě dlouhou kontinuitu. K té přispěl i univer-
zitní profesor Antonín Václavík (1891 – 1959, 
rodák z Pozlovic), který již od mládí shromaž-
ďoval materiály pro své rozsáhlé etnografické 
a etnologické dílo, v současné době hodnoce-
ného jako nezastupitelný historicky a vědec-
ky významný poklad národní kultury v evrop-
ském i celosvětovém kontextu. 
V posledních několika letech jsou podnikány 
kroky k  reedici jeho nejvýznamnějších děl. 
V roce 2005 byla s garancí Mikroregionu Luha-
čovské Zálesí a  za  významné finanční spolu-
účasti Zlínského kraje vydána kniha Luhačov-
ské Zálesí. Byla oceněna jako kniha roku 2005. 
Již dvakrát proběhl pro velký zájem dotisk 
a z  iniciativy městyse Pozlovice se připravuje 

další tisk této knihy v  roce 2009. V  letošním 
roce se mimo jiné řeší další projekt reedice 
díla profesora Václavíka Textil v lidové tvorbě, 
které je připraveno k  tisku a předpoklad dis-
tribuce je říjen 2009. V knize jsou soustředěny 
nejtypičtější krojové prvky a  užitkový textil 
ve  výtečných fotoreprodukcích naších před-
ních fotografů třicátých let, a  to ze 130 obcí 
a  městských krajových oblastí ČR. Dílo bylo 
vytvořeno jako reprezentační pro Českou re-
publiku navenek.
Na tomto projektu se podílí Ministerstvo kul-
tury České republiky, znovu Zlínský kraj a Mi-
kroregion Luhačovské Zálesí. Z výše uvedené 
rekapitulace aktivit je zřejmé, že ani v dnešní 
uspěchané době, tvrdě ovlivňované tíživými 
ekonomickými podmínkami, se nezapomíná 
na významná, historicky a vědecky nezastupi-
telná díla naší kultury.
Bližší informace včetně možnosti objednání 
připravovaných knih na webových stránkách  
www.luhacovskezalesi.cz.  (red)

Kroměříž – „Umění je stav duše,“ prohlásil kdysi 
malíř Marc Chagall. Jeho věta se stala názvem 
cyklu výstav výtvarných děl, která vznikají 
v arteterapeutickém ateliéru Emílie Rudolfové 
v Psychiatrické léčebně v Kroměříži. 
V Muzeu Kroměřížska se první výstava konala 
v roce 1997 a 3. září 2009 se otevře již sedmá 
v řadě. Zahájí ji režisér Karel Fuksa a vystaveno 
bude kolem dvou set děl, která vznikají v pro-
cesu terapie klientů kroměřížské léčebny.
Vysokoškolský pedagog a výtvarník Petr Joch-
mann o tvorbě klientů říká: „Důležitá je výpo-
věď, obsah. Snad díky tomu nás jejich práce 
osloví svou nehledaností, přitom niternou 
intenzitou; proto možná, že v nich jde o věci 
životně důležité, v  nichž spekulace a  vykon-
struovanost nemá místo.“ 
Výstava, která se koná v době oslav stého vý-
ročí založení léčebny, bude otevřena do  11. 
října 2009 od úterý do neděle.  (mk)

 ▪ Festival moderní křesťanské hudby
Zlín – Už pošesté se v  polovině září rozezní 
prostranství před novým kostelem na  zlín-
ském sídlišti Jižní Svahy moderní křesťanskou 
hudbou. Festival pod věží se uskuteční o  ví-
kendu od 19. do 21. září. Bude zahájen v pátek 
v 18:00 mší v kostel,e. Po ní bude následovat 
recitál Martina Gřivy a  skupiny MPK a  tento 
večer zakončí ve  22 hodin v  kostele rockové 
chvály. V  sobotním přehlídkovém programu, 
který bude probíhat od 14:00 na pódiu před 
kostelem, zahrají skupiny Angles (CZ), Felice 
(SK), Christallinus (SK), Michael (CZ), Nad ča-
rou (CZ), Oremus (SK), Proti proudu 30 (CZ) 
a  Saleziáni (SK). Závěr večera ve  20:15 bude 
patřit koncertu, ve kterém se představí známá 
slovenská chválová skupina Timothy s  jejím 
frontmanem Mariánem Lipovským. V  neděli 
se už tradičně budou účinkující podílet na do-

provodu nedělních bohoslužeb v  několika 
kostelech ve  Zlíně a  blízkém okolí. Akce se 
koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje.

 ▪ Výstava prací řezbáře Jaroslava Lišky
Brumov-Bylnice – Až do konce října jsou v 
městském muzeu v Brumově-Bylnici k vidění 
dřevořezby Jaroslava Lišky. Výstava obsahuje 
150 děl, která jsou rozdělena do šesti tema-
tických skupin. Devětasedmdesátiletý Liška 
zachycuje ve svých unikátních dřevořezbách 
především život lidí na Valašsku. Výstavu je 
možné zhlédnout denně od 9:00 do 12:00 a 
od 13:00 do 17:00.

 ▪ Muzeum posiluje vztah lidí k městu
Napajedla – Když před deseti lety  začalo vzni-
kat současné napajedelské muzeum, bylo 
cítit, jak lidem záleží na  tom, aby tato insti-
tuce ve městě opět existovala. V Napajedlích 

má muzejnictví svou mnoholetou tradici. Její 
kořeny  sahají do konce 19. století. Úsilím na-
pajedelských patriotů muzeum vzniklo, a pak 
bylo vlivem různých společenských a  poli-
tických vlivů zrušeno. Stalo se tak několikrát. 
Nynější muzeum už má na  kontě 23 výstav, 
několik přednášek k historickým tématům.

 ▪ Park je pod dohledem archeologů
Valašské Meziříčí – Na  zbytky suti neznámé-
ho objektu narazili dělníci při výkopových 
pracích v parku u zámku Kinských. Památkář 
městského úřadu Petr Zajíc později na místě 
našel také úlomky kachlových kamen a  ke-
ramiky pocházející z 18. až 19. století. „Přivo-
lali jsme archeology, kteří provedli průzkum 
předmětů a  kontrolní sondu,“ řekl památkář. 
Vše nasvědčuje tomu, že zbytky suti a  kera-
miky byly přivezeny z  jiného místa a použity 
k vyrovnání terénu při budování chodníků. 

kultura

Straňanka se stala 
Mistrem Evropy

Motiv z knihy Textil v lidové tvorbě.    Koláž: ODK
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anketaČtenáři chtějí více aktualit z kraje 
V červencovém čísle jsme vás požádali o ná-
zor na  magazín Okno do  kraje. Formou an-
kety jste nám mohli sdělit, co se vám líbí či 
s čím nejste spokojeni. Odpovídat jste mohli 
také elektronicky na  stránkách magazínu 
www.oknodokraje.cz. Celkem využilo mož-
nosti vyslovit svůj názor 632 z  vás. Vašich 
názorů si velmi vážíme, z  našeho pohledu 
jde o  velmi důležitou zpětnou vazbu. Proto 
všem, kteří odpověděli, děkujeme. Postupně, 
jak to bude možné, se pokusíme zjištěné po-
znatky promítnout do obsahového struktury 
magazínu. Na  dalších řádcích a  v  několika 
přehledných grafech vám pak nabízíme vý-
sledky ankety.

Shrnutí výsledků
Co se týče spokojenosti s obsahem magazí-
nu, 89 procent respondentů vyjádřilo sou-
hlasné stanovisko. Vyloženě nespokojených 
přitom byla tři procenta. Podrobný přehled 
o výsledku této anketní otázky získáte v jed-
nom z  grafů. Vzhledem k  tomu, že Okno 
do kraje musí na omezeném prostoru posti-
hovat pokud možno dění v  celém regionu, 
zajímalo nás také to, zda se nám daří vyvá-
ženě zařazovat do obsahu zprávy z jednotli-
vých oblastí kraje. Celkem 88 procent z těch, 
kteří se ankety účastnili, odpovědělo ano či 
spíše ano. Rovněž výsledky této otázky na-
leznete v grafu.
Vzhledem k  tomu, že každé periodikum by 
mělo reflektovat požadavky svých čtenářů, 
dali jsme vám možnost vyjádřit svůj názor 
na to, čemu by se měl magazín Okno do kra-
je více věnovat. Otázka nabízela několik 
možností, včetně volné varianty. Ukázalo se, 
že nejvíce z vás si přeje informace o aktuál-
ním dění v kraji. Následovaly zprávy z oblasti 
kultury a  ekonomiky. Podrobnější výsledky 
naleznete v grafu.
Magazín Okno do  kraje je mimo jiné distri-
buován do  všech domácností ve  Zlínském 
kraji, jeho celkový náklad tak lehce převyšu-
je hranici čtvrt milionu výtisků. Uhlídat při 
tak obrovském nákladu to, zda distribuce je 
v  pořádku, je složitý úkol. Případné nedo-
statky v  doručování se snažíme odhalovat 
pravidelnou namátkovou kontrolou distri-
buce. A  této problematice jsme věnovali 

také jednu z otázek ankety. Velmi nás přitom 
potěšilo, že 77 procent těch, kteří se ankety 
zúčastnili, dostává magazín pravidelně a bez 
problémů. Dalších 17 procent pak uvedlo, že 
problémy jsou jen výjimečné.
V anketě jsme se také snažili zjistit vaše názo-
ry na rozšiřující přílohy, které se již v magazínu 
Okno do kraje v minulosti několikrát objevily. 
Tyto tematické materiály se věnovaly napří-
klad Zoologické zahradě Lešná či přinášely 
přehled adventních či letních akcí. O tyto pří-
lohy je evidentně mezi čtenáři zájem. Celkem 
45 procent účastníků ankety si vysloveně pře-
je více tematických příloh, dalších 29 procent 
by je pak rovněž přivítalo. Vysloveně proti je 
pouze šest procent respondentů.
U  každého periodika zaměřeného na širo-
ké publikum je poměrně obtížným úkolem 
nastavit rubriky tak, aby oslovily co nejvíce 
čtenářů.  Ptali jsme se vás proto také na to, 
zda vám některé rubriky vysloveně vadí. 
Potěšilo nás, že 83 procent (celkem 524 lidí) 
odpovědělo, že jim nevadí žádná ze součas-
ných rubrik. 
Celá anketa se skládala z  devíti otázek. Zde 
jsme vybrali jen několik. Neznamená to 
ovšem, že ostatní by byly pro nás méně dů-
ležité. Jediným důvodem redukce je omezený 
prostor. Podrobné výsledky celé ankety nalez-
nete na  internetových stránkách magazínu 
www.oknodokraje.cz. Ty přitom, jak jsme z an-
kety rovněž zjistili, využívá již 43 procent z vás.

Výherci
Anketa byla spojena se soutěží. Hlavní cena, 
telefon Nokia 6500, připadla na odpověď s čís-
lem 258. Tu odeslala Jiřina Zbranková z Vlč-
kové. Dalších pět cen, připadajících na odpo-
vědi s číslem doručení 73, 121, 166, 200 a 212, 
tvoří vstupenky na  vybrané akce a  získávají 
je tito účastníci ankety: Iveta Kaslová – Zlín, 
Dagmar Drkulová – Rožnov pod Radhoštěm, 
Jarmila Rotterová – Napajedla, Jiří Král – Ot-
rokovice a Jiří Nedbal – Valašské Meziříčí. Od-
povědi číslo 370, 463 a 598 získávají reklamní 
balíček. Jde o tyto výherce: Ing. Jiří Dostalík 
– Rožnov pod Radhoštěm, Lubomír Beníček 
– Zlín a Marie Dočkalová – Lukov. Výhercům 
blahopřejeme.

redakce Okna do kraje

Jste spokojeni s obsahem?

Čemu se má magazín věnovat?

Nalézáte zprávy z regionů?
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Lačnov – Cyklista Josef Trchalík z  Lačnova 
na Vsetínsku skončil druhý v ultramaratonu na-
příč střední Evropou, který je považovaný za je-
den z nejtěžších závodů tohoto druhu na světě. 
K zvládnutí trati dlouhé 1220 kilometrů potře-
boval necelých 50 hodin. Rychlejší než repre-
zentant z  Valašska byl pouze Rakušan Patrick 
Hager.  
Ultramaraton odstartoval v  Bystřici nad Olší 
a  závodníky zavedl kromě České republiky 
i do Polska, Maďarska a Slovenska. Pro dvacítku 
účastníků byl náročný zejména přejezd Vyso-
kých a Nízkých Tater. „Pro mě bylo nejhorší Pol-
sko, jelo se po špatných cestách a celých čtyři 
sta kilometrů pršelo. Během závodu jsem zhub-
nul pět kilogramů,“ svěřil se Trchalík.  (es, zd)

Berani si chtějí 
zahrát v semifinále 

Trchalík skončil druhý
Vodním sportům se v kraji daří
Zlínský kraj – Díky řece Moravě a  několika 
příhodným jezerům je Zlínský kraj vhodným 
místem pro pěstování vodních sportů. Dlou-
hou tradici zde má rychlostní kanoistika a ves-
lování, stále populárnější jsou i dračí lodě.
Řadou úspěchů se může pochlubit oddíl rych-
lostní kanoistiky z  Ostrožské Nové Vsi, který 
vznikl v roce 1957. Dlouhodobě patří mezi ab-
solutní tuzemskou špičku. „Jde o hodně krás-
ný sport, který dokáže připravit pro život. Je 
to řehole, která pěstuje pevnou vůli. Navíc se 
provozuje v přírodě, což je určitě cenné,“ pro-
hlásil hlavní trenér Vít Pjajčík.
V  devadesátých letech se kanoistika stejně 
jako většina dalších sportů začala potýkat 
s  odlivem zájemců, důvodem bylo zvýšení 
možností k trávení volného času. Letos se ale 
zdá, že se děti začínají vracet. „Přichází jich 
více než v  minulých letech. Je to asi tím, že 
jde o potomky rodičů, kteří kanoistiku v mládí 
provozovali a  teď k  ní nasměrovali i  své po-
tomky,“ předpokládá Pjajčík. Oddíl tak mohl 
na  nedávné mistrovství republiky vyslat tři-
náct mládežnických závodníků a  může také 
doufat, že brzy obnoví i kategorii dospělých.

Kanoisté z Ostrožské Nové Vsi trénují na jeze-
ru Kunovská tabule, které je domovskou vodní 
plochou i pro dragony, tedy závodníky na dra-
čích lodích. Jde o  stále populárnější sport. 
Posádka dračí lodě, která váží až dvě tuny, je 
tvořená dvaceti pádlaři, kormidelníkem a bu-
beníkem, podle jehož úderů pádlaři zabírají.
Novoveští řezníci, jak se posádka ze Slovácka 
jmenuje, patří mezi nejlepší v zemi, což potvr-
dili i  třetím místem z  nedávného domácího 
šampionátu. Ten se jako všechny předchozí 
uskutečnil právě na  Kunovské tabuli. „Dě-
jiště mistrovství schvaluje výbor, ale nikoho 
nenapadlo jej dát někam jinam. V  Ostrožské 
Nové Vsi jsou skvělí organizátoři, kteří dokáží 
vytvořit vynikající atmosféru. Tohle místo je 
takovou Mekkou našeho sportu,“ uznal Petr 
Procházka, který má na starosti reprezentační 
výběry České republiky. 
Dlouhou historii mají také třeba veslaři Jiskry 
Otrokovice. Klub založili už v roce 1934, první 
loděnici si postavili o sedm let později. Členo-
vé oddílu využívají k  tréninku řeku Moravu, 
vhodným je zejména desetikilometrový úsek 
mezi bělovským a spytihněvským jezem.   (zd) Zlín – S  novým názvem, posíleným kádrem 

a  smělými plány vstoupí do  nadcházejícího 
ročníku extraligy zlínští hokejisté. Společ-
nost RI Okna nahradil v názvu nový generální 
sponzor PSG, útočnou sílu týmu zvýšily posi-
ly Důras a Sivák, takže vedení klubu vyhlásilo 
atak na umístění v nejlepší čtyřce soutěže.
„Každý rok chceme být o  něco lepší a  jsem 
přesvědčený o  tom, že můžeme překonat 
prokletí čtvrtfinále play off a  zahrát si semi-
finále,“ oznámil prezident PSG Zlín Martin 
Janečka. Trenér Zdeněk Venera o  konkrét-
ním umístění mluvit nechtěl, také on ale 
věří v  kvalitní výsledky. „Před každou sezo-
nou si dávám soukromý cíl, a  tím jsou vyso-
ké návštěvy na  našich utkáních. Když chodí 
na  zimní stadion hodně lidí, je to nejlepší 
ocenění naší práce,“ prozradil náročný kouč.
Klubu se podařilo udržet během letní pau-
zy všechny opory, včetně dlouho váhajícího 
střelce Balaštíka, kterého spoluhráči opět 
zvolili kapitánem. Posilami by měli být obrán-
ce Švrček a útočníci Důras a Sivák.   (zd)

 ▪ Házenkářky udržely Budayovou
Zlín – Třetí místo mezi českými celky a celkově 
do sedmého místa ve WHIL – to jsou ambiozní 
cíle házenkářek Zlína pro nový ročník meziná-
rodní soutěže. Klubu se podařilo udržet opory, 
zejména českou reprezentantku Michaelu Bu-
dayovou, která zvažovala odchod do zahraničí. 
„Tým, který v  dnešní době neztratí nejlepší 
hráčky, vlastně posílí. Jsem proto rád, že naše 
opory zůstávají,“ svěřil se nový trenér zlínských 
házenkářek Dušan Poloz. Klub byl úspěšný i při 
hledání posil, když například z Olomouce získal 
zkušenou brankářku Dagmar Vyhlídalovou. 

 ▪ Otrokovičtí veslaři jsou desátí
Otrokovice – Otrokovická posádka párové 

čtyřky mužů lehké váhy ve složení Petr Čabla, 
Milan Viktora, Jakub Atarsia a Jiří Čabla skonči-
la na výborném desátém místě na mistrovství 
světa veslařů do  23 let, které se uskutečnilo 
na umělém kanále v Račicích. 
Šampionátu se zúčastnilo rekordních 857 zá-
vodníků z 56 zemí světa. „Na výkonu v rozjížďce 
se podepsala nervozita, projevila se také větší 
zkušenost některých posádek. Za desáté místo 
si ale naši závodníci zaslouží obrovskou gratu-
lací,“ prohlásil předseda otrokovických veslařů 
Jiří Kubíček. 

 ▪ Slovácko má dvoumetrového útočníka
Uherské Hradiště – Mohutné posilování nováč-
ka nejvyšší soutěže, fotbalistů 1. FC Slovácko, 

uzavřelo angažování útočníka Ondřeje Sme-
tany. Tento téměř dvoumetrový hráč přišel 
do  Uherského Hradiště z  Liberce na  půlroční 
hostování s následnou opcí. 
„Předností Ondřeje Smetany je určitě jeho výš-
ka, měl by rozšířit proto variabilitu naší útočné 
řady,“ prohlásil ředitel slováckého klubu Vladi-
mír Krejčí. Smetana před příchodem do uher-
skohradišťského klubu odehrál v nejvyšší české 
fotbalové soutěži celkem 34 utkání, v  nichž 
vstřelil pět branek. 
Slovácko se přitom na  obnovené účinkování 
v  nejvyšší lize dobře připravilo. V  letní pauze 
přivedlo například útočníky Švancaru, záložní-
ky Valentu a Abraháma nebo obránce Urbánka.  
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schránek ve Zlínském kraji a na určená místa. Neprodejné.  |  Redakce: Pekárenská 42, Zlín, tel./fax: 577 011 538, e-mail: redakce@oknodokraje.cz  |  Redakční rada:  Ing. Hana Příleská – předsedkyně, 
Libor Lukáš, Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. Helena Mráčková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác, Mgr. Jaroslav Janečka, Mgr. Vojtěch Cekota  |  Zlom: Ivo Hercík 
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sport

Nejmladší závodníci ostrožského klubu.    Foto:  archiv klubu
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specializovaná prodejna pletiv a plotů 



k a m e n n á   p r o d e j n a: 
ul. Jiráskova 323 
areál cementárny 
Tlumačov (Zlínsko) 
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 sloupky ( kovové, betonové, plastové, systémové, ...) 
 pletivo (, Zn)  klasické, okrasné, bezpečnostní, 
 covatelské sítě ovčílesnickévčelařské pletivo, ... 
 doplňky – napínací strojky, dráty, plotové clony, ...  
 plastové a dřevěné plotovky, průmyslové ploty, … 
 realizace  montá plotů na klíč 

sítě a pletiva prodáváme v libovolných délkách, není nutno brát celá balení 
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Kroměřížsko

Holešov 3. 9. – 7. 9.
Skautská výstava
Výstava o 90leté činnosti 
s oslavou trvání holešov-
ského skautingu. Výstava se 
koná v sále kina Svět. Zaháje-
ní ve čtvrtek v 19:00.
www.holesov.cz

Bystřice pod Hostýnem 5. 9.
Podhostýnská Miss 2009
Finále soutěže se koná v bys-
třickém Kulturním domě 
Sušil.
http://podhostynskamiss.
webnode.cz

Kroměříž 7. 9. – 25. 9.
Kroměřížské hudební
léto 2009
Seriál koncertů vážné hudby. 
Koncerty se konají ve Sně-
movním sále Arcibiskupské-
ho zámku Kroměříž. Začátek 
vždy v 19:00.
www.mesto-kromeriz.cz

Koryčany 19. 9. – 20. 9.
Westernové ježdění
Mistrovství republiky ve wes-
ternovém ježdění dospělých. 
Možnost vidět akrobatické 
výkony na koních.
www.hipo.cz

Uherskohradišťsko

Velehrad 12. 9.
Opus Velehradensis
Vernisáž Otmara Olivy 
v Hotelu Mlýn Velehrad.
www.mlynvelehrad.cz

Kněžpole 19. 9.
Hubertova jízda
XIII. ročník oblíbené akce. 
Slavnostní zahájení je 
v 10:00, poté následuje 
projížďka obcí. 
www.knezpole.cz

Vlčnov 20. 9.
Košt vdolečků
Uskuteční se v domě U  
Mikulců. Vystoupí ženské 
a mužské sbory a cimbálová 
muzika. 
www.vlcnov.cz

Uherský Brod 20. 9.
Uherskobrodsko v písni 
a tanci 
Přehlídka dětských a do-
spělých folkorních souborů, 
koncert dechových hudeb.
www.ub.cz

Kunovice 25. 9. – 27. 9.
Svatováclavské hody 
s právem
Na konci září čeká Kunovice 
tradiční akce s bohatým do-
provodným programem.
www.mesto-kunovice.cz

Hostětín 27. 9.
Jablečná slavnost
Akce si klade za cíl podpořit 
místní a regionální pěstitele 
ovoce a výrobce ovocných 
produktů i tradičních druhů 
řemeslných výrobků, spojuje 
kulturu a ekologické vzdělá-
vání. Po celou dobu slavnosti 
bude připraven čerstvý mošt 
a jablečné moučníky.
www.veronica.cz

Vsetínsko

Vsetín 4. 9.
Po zarostlém chodníčku
Koncert věnovaný tvorbě 
Leoše Janáčka. Vystupovat 
bude profesor Piotr Lykowski 
s klavírním doprovodem. 
www.vychodni-morava.cz

Rožnov pod Radhoštěm 12. 9.
Podzim v zahradě a v cha-
lupě
Oživené expozice s ukázkami 
tradičních podzimních prací.
www.vmp.cz

Valašské Meziříčí 15. 9. – 19. 9.
Hodokvas 2009
Dny města – oslavy výročí 
712 let od první písemné 
zmínky o Valašském Meziříčí.
www.kzvalmez.cz

Vsetín 25. 9. – 26. 9.
Jazzový festival Josefa 
Audese
Pravidelné setkání jazzových 
hudebních těles zvučných 
jmen s mezinárodním 
renomé.
www.vychodni-morava.cz

Zlínsko

Vizovice 4. 9.
Cimbálové muziky Kašava
Koncert k 25. výročí vzniku 
cimbálové muziky Kašava. 
Akce se uskuteční v re-
prezentačním sále zámku. 
Začátek je v 19:00.
www.kasava-splk.cz

Luhačovice 10. 9. – 13. 9.
Písní a tancem
Mezinárodní festival dět-
ských folklorních souborů.
www.vychodni-morava.cz

Zlín 17. 9. – 22. 10. 
Harmonia Moraviae
Mezinárodní hudební 
festival. Zahajovací koncert 
se uskuteční v Domě umění 
ve Zlíně v 19:00.
www.filharmonie-zlin.cz

Zlín 25. 9.
Lampiónové prohlídky
Unikátní akce pro děti ve zlín-
ské zoologické zahradě.
www.zoozlin.eu

Vizovice 27. 9. 
Svatováclavský jarmark
Velká prezentace měst a obcí 
Zlínska, doprovodný pro-
gram pro celou rodinu.
www.regionzlinsko.cz

Baťův mrakodrap

Do 13. 9.  
Kroměřížský zámek a zahrady  
ve fotografiích
Výstava fotografií Pavla Barana zachycující 
kouzlo kroměřížského zámku a  jeho zahrad, 
2. etáž (denně do 22:00).

Do 13. 9.  
Salesiánský kostel Panny Marie Pomocnice 
křesťanů ve Zlíně
Fotograf Pavel Kosek představí snímky salesi-
ánského kostela na  zlínských Jižních Svazích 
včetně jeho interiérů, 3. etáž (pracovní dny, 
7:00-17:00).

14. 9. – 30. 9. 
Lidová stavba roku
Prezentace objektů, které letos figurovaly 
v  soutěži Lidová stavba roku, vyhlášené Zlín-
ským krajem. Soutěž je oceněním příkladné 
obnovy stavby lidové architektury ve Zlínském 
kraji jako významného přínosu k zachování kul-
turního dědictví, 2. etáž (denně do 22:00).

14. 9 – 30. 9.
Výstava Domu dětí a mládeže Astra Zlín
Výstava prací, které vznikly ve zlínském Domě 
dětí a  mládeže Astra, 3. etáž (pracovní dny, 
7:00-17:00).

Stálé výstavy
Expozice 21 
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu
2. etáž (denně do 22:00).

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťov-
ského koncernu o  vedoucích pracovnících 
firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje 
také o satelitních městech baťovského impé-
ria (pracovní dny, 7:00 –17:00).

Uvedený program je volně přístupný.

Návštěvníci budovy mohou využít denně 
služeb kavárny na terase (10:00 – 22:00 hod.) 
a restaurace ve 3. etáži (pracovní dny 11:00  – 
13:30, poté individuálně po  dohodě; sobota 
a neděle individuálně po dohodě).

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

Vrcholně kvalitní práce

Gymnázium a Jazyková škola 
s právem státní jazykové zkoušky Zlín
náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 
760 01  Zlín, tel.: 577 007 455
e-mail: js@gjszlin.cz, www.gjszlin.cz

přijímá pro školní rok 2009/2010 přihlášky 

jednoleté pomaturitní studium 

• anglického, německého, francouzského a španělského jazyka
• 20 vyučovacích hodin týdně
• příprava na mezinárodní zkoušky PET, FCE (JA), ZD (JN)

celoroční odpolední kurzy (září-červen)
angličtina, němčina, francouzština, italština, čeština

• kurzy všech jazykových úrovní od začátečníků po pokročilé
• přípravné kurzy k Cambridgeským zkouškám – PET, FCE, CAE
• přípravné kurzy na mezinárodní zkoušku Zertifikat Deutsch a 

Goethe Zertifikat C1

• přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky DELF
• konverzační kurzy s rodilým mluvčím
• kurzy kombinované s rodilým mluvčím
• speciální kurzy – (zdravotnické, administrativní)

• intenzivní přípravný kurz na zkoušku z češtiny pro cizince na 
úrovni A1

zápis do odpoledních jazykových kurzů 
bude probíhat ve dnech 31. srpna, 1., 2. a 3. září 2009
vždy v době od 11 do 17 hodin (možnost konzultace s vyučujícími)

Podrobnější informace 
získáte na tel.: 577 007 455, nebo na www.gjszlin.cz

Produkt Image09 105x148.indd   1 4/22/09   3:38:34 PM

Brouèkova ulice 406, 760 01 Zlín 577 007 470

Využijte výhodného nákupu støešní krytiny Bramac

a tradiènì kvalitních služeb v naší prodejnì stavebnin

specializované na prodej støešních krytin a jejich pøíslušenství.



- úroková sazba až 5,3 %, bilanční suma 
-  více než  
-  nový spořící účet s výpovědní lhůtou 24 měsíců  

přesáhla 5 miliard Kč
14 let

 

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.cz
pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodin

bezplatná infolinka
800 678 678

Úrokové sazby v % p.a. platné od 15. 7. 2009

Výpovědní lhůta
(v měsících)

Výše vkladu (v tisících Kč)

100 - 400 400 - 800 800 - 1 200 1 200 - 3 000

18 4,3 4,7 4,8 5,0

24 4,5 4,8 5,0 5,3

kvalitních služeb klientům  , již7 600 klientů

Kv a l i t n í  s l u ž by  k l i e n t ů m

Dlouhodobá spolupráce, 
zajímavé podmínky

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

Doporučujeme

Slovácké slavnosti vína  
a otevřených památek 
12. a 13. září, Uherské Hradiště
www.slavnostivinauh.cz


