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Andrew Feustel
Americký astronaut Andrew Feustel zavítal v srpnu  
do Zlínského kraje. O setkání s ním byl velký zájem.

 Foto: Petr Zákutný
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NOVĚ čínština a španělština pro začátečníky

Z důvodu rekonstrukce školy je termín zápisu posunut 
a je možno jej provést:

•  osobně v budově školy ve dnech 29. 8. – 9. 9. 2011  
    v době od 10 do 17 hodin 

•  telefonicky na čísle 605 207 684 od 22.  8. 2011.
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vedle hostince 
  „U Kovárny“

Prodejní a Míchací
Centrum düfa.

www.musicaholesov.cz               předprodej vstupenek: 

Karel Košárek uvádí

II. ročník hudebního festivalu
na zámku v Holešově 
22. -25. září

barokní opera Acis a Galatea
                           Uhlíř-Svěrák: Miniopery           
                   Zemlinského kvarteto
           Roman Janál
      Ondřej Havelka a jeho Melody Makers
Karel Košárek

           



Vážení a milí spoluobčané,

právě končící prázdniny, které dětem nepřinesly mnoho sluneč-
ných dní, mi připomněly dobu před několika lety, kdy mé, teď 
již odrostlejší děti, se sestřenicemi a bratranci vzpomínaly na zá-
žitky z prázdnin u babiček ve Štítné a v Bylnici. Všichni jsme se 
smáli, až jsme slzeli. To ovšem nebyly počítače, sociální sítě a po-
dobně, tedy to, čím dnešní mladí ponejvíce ve dnech volna vyu-
žívají čas. Holt každá doba má svoje. Já osobně jsem měl v době 
prázdnin tolik povinností, že jsem měl co dělat, i když pršelo.  Ta 
rodinná pohoda se mi vybavila, když jsem si  pochvaloval, že se 

mi podařilo vzít si několik dní dovolené. Ale narušil ji  telefon připomenutím, abych nezapomněl 
na úvodník, který musí mít nutně redakce v pátek 12. srpna, kdy zářijové číslo magazínu Okno 
do kraje musí jít do tiskárny. 
Jaké téma uchopit? Zrovna se rabuje v Londýně a v dalších městech Anglie. Řecko je v řízeném 
bankrotu, panika na  finančních trzích nepřestává… Přemýšlím o  tom, že  právě v  této době 
musím najít něco pozitivního. Tak raději zpět domů do našeho kraje, kde je, jak říkávám, „krásně, 
i když je škaredě“, přestože zrovna ty letošní prázdniny, které jsou nejstudenější za posledních 
deset let, dětem moc nevyšly. Nevím ale, jestli se s tím, co říkávám, ztotožní žáci a studenti. Pro-
tože asi třetině loňských čtvrťáků nepřekazilo prázdniny jenom počasí, ale také státní maturita, 
kterou musí v září opakovat. Z vlastní zkušenosti ovšem vím, že  přes to všechno, co nyní proží-
vají,  jsou školní léta většinou šťastná. A tak i když paradoxně v září bude zřejmě slunečno, školní 
rok se, jak doufám, ve  všech školách rozběhne v  pohodě. Přeji ji žákům a  studentům, stejně 
jako mnoho studijních úspěchů. Učitelům přeji, aby se z jejich úspěchů mohli těšit a toto přání 
směřuji i rodičům.
Mám ale obavu, že záměr ministra školství najít chybějící peníze na platy učitelů na úkor nepe-
dagogických pracovníků – školníků, kuchařek, administrativních pracovníků – tedy všech těch, 
bez kterých školy dobře fungovat nemohou, k pohodě ve školách nepřispěje. 
Přesto mi dovolte vyslovit přání, že v tomto školním roce nebudeme řešit jenom problémy, ale 
že se najdou i světlé chvilky. 

Přeji vám hodně zdraví a osobní pohody a pevné nervy do dalších dní.

MVDr. Stanislav Mišák, 
hejtman Zlínského kraje  

 ▪ Slavnosti vína a otevřených památek
Ve dnech 10. a 11. září se v Uherském Hradiš-
ti uskuteční další ročník Slováckých slavností 
vína a otevřených památek. Pro návštěvníky je 
připravena ochutnávka živého folkloru v  du-
chu vinařských tradic, lidové písně a  tance. 
Představeny budou tradiční výrobky Slovácka 
na  Hradišťském jarmarku a  v  prezentačních 
stáncích mikroregionů. 
Z  pestrého programu vybíráme například 
krojovaný průvod městem, pořad folklorních 
souborů a  muzik „Šenkérenko, nalej vína“, 
koncert skupiny Hrdza, nebo nedělní košt vín 
a vystoupení kapely Ciganski diabli. Více infor-
mací na www.slavnostivinauh.cz.

 ▪ Výstava Policie ČR v Centro Zlín
Ještě do 10. září bude v prostorách obchod-
ního centra Centro Zlín v Malenovicích k vi-
dění zajímavá výstava Místo činu. Expozici 

připravila Policie České republiky k 20. výročí 
svého fungování. Návštěvníci mají možnost 
prostřednictvím řady dobových exponátů 
nahlédnout do historie činnosti policejních 
složek, zároveň se ale seznámí i s moderními 
vyšetřovacími postupy.

 ▪ Senior napsal knihu o svém životě
Takřka devadesátiletý Karel Bubela, který žije v 
otrokovické Charitě, napsal autobiografickou 
knihu. Nedávno vydané dílo vznikalo dva roky 
a má téměř 250 stran. „K napsání knihy mě při-
vedly dlouhé chvíle a také touha dokázat, že 
ačkoliv jsem nemohl mít vzdělání a vyšel jsem 
jen obecnou školu, mohu zavzpomínat na to 
kruté i to pěkné. Život není procházkou růžo-
vou zahradou, a když se chce mít člověk dob-
ře, musí umět pracovat. Všechno velmi rychle 
utíká, při zmínce mého věku ani nechci věřit, 
že je to pravda,“ řekl autor Karel Bubela.

 ▪ Kraj přidal peníze na opravy silnic
Navýšení příspěvku na provoz krajem zřizova-
né organizace Ředitelství silnic Zlínského kra-
je (ŘSZK) o částku 17,5 milionu korun schválili 
krajští radní. Peníze poslouží k financování 
oprav silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji. „Tyto 
prostředky budou použity např. k velkoplošné 
vysprávce vozovky na silnici II/432 mezi Cete-
chovicemi a Roštínem na Kroměřížsku, k sou-
vislé údržbě vozovky silnice II/490 ve zlínské 
části Vršava, kde bude položen mikrokoberec 
za studena, k obnově povrchu vozovky na silni-
ci II/422 v Boršicích na Uherskohradišťsku a na 
několik dalších lokálních vysprávek,“ uvedl ná-
městek hejtmana  Jaroslav Drozd. Ředitel ŘSZK 
Bronislav Malý považuje dodatečný příspěvek 
za potřebný, protože celková výše provozního 
příspěvku na krajské silnice pro letošní rok je 
stále ještě nižší než skutečnost v roce 2010.
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 ▪ Příručka s hipostezkami je na internetu
Zlínský kraj – Kudy se vydat a kde lze pozná-
vat krásy kraje z  koňského hřbetu? V  tom 
může být hipoturistům dobrým pomocní-
kem nově zpracovaná příručka „Koňské trasy 
ve Zlínském kraji“. Dvacetistránková brožurka 
s popisy tras, mapami i fotografiemi a potřeb-
nými kontaktními údaji je k dispozici v elek-
tronické podobě ve  formátu PDF. Zájemci si 
ji mohou stáhnout z  internetových stránek  
www.hyje.cz. Příručku vydala a  internetové 
stránky spravuje společnost Hyjé - koně Zlín-
ského kraje.

 ▪ Anketa TOP 10 restaurací Valašska
Zlínský kraj – Centrála cestovního ruchu Vý-
chodní Moravy vyhlásila ve  spolupráci s  in-
formačními centry Valašska anketu TOP 10 
restaurací, hospůdek a  kolib Valašska 2011. 
Hlasování se může zúčastnit kdokoliv. Všech-

na doporučená zařízení musí splňovat tyto 
základní předpoklady: nabídka stálého jídel-
níčku musí obsahovat minimálně tři jídla ty-
pická pro oblast Valašska, interiér restaurace 
musí odpovídat požadavkům hostů na čisto-
tu a krajovou specifičnost. 
Hlasuje se na  tel. 733  161  671 prostřednic-
tvím SMS ve tvaru: název restaurace MEZERA 
místo, kde se restaurace nachází, MEZERA 
bodové hodnocení 3 (nejlepší), 2 (průměr) 
nebo 1 (nejhorší). Z jednoho telefonního čísla 
je možné poslat pro jednu restauraci pouze 
jeden hlas! Anketa bude vyhodnocena v  zá-
věru roku 2011.

 ▪ Přibylo lidí bez práce 
Zlínský kraj – Míra nezaměstnanosti ve  Zlín-
ském kraji se v červenci zvýšila o 1,37 procen-
ta na  současných 8,6 procenta. To je o  čtyři 
desetiny více než průměrná míra v  České 

republice. Celkový počet uchazečů o zaměst-
nání vzrostl ve  všech okresech. Největší ná-
růst nastal na  Uherskohradišťsku. Okresem 
s  nejvyšší mírou nezaměstnanosti v  celém 
kraji je ale Kroměříž s 10,3 procenta. Nejnižší 
míru nezaměstnanosti vykazuje Zlínsko (7,6 
procenta).  

 ▪ Dostihová dráha má třicet let
Slušovice – Třicet let uplynulo letos v  srpnu 
od  otevření dostihové dráhy ve  Slušovicích. 
Dráha má po obvodu 1 480 metrů, má klope-
né oblouky (jediná dráha svého druhu v  re-
publice), šířka dráhy je 23 metrů, z toho 5 me-
trů vnějšího obvodu tvoří písková tréninková 
dráha. Původní podklad byl jílový, později byl 
navezen humus a  zatravněn. Uvnitř travna-
tého oválu je 16 překážek. Jsou zde také dvě 
jezírka a devítijamkové golfové hřiště.

Zlínský kraj – Zhruba na 6 milionů korun od-
hadují pracovníci Ředitelství silnic Zlínského 
kraje (ŘSZK) škody, které na  silnicích II. a  III. 
třídy způsobil příval vody po  silném dešti  
30. června.
„Největší škoda, vyčíslená projektovou doku-
mentací na 3 miliony korun, vznikla na silnici 
III/43816 mezi obcemi Brusné a  Rusava. Bylo 
přerušeno dopravní napojení Rusavy,“ uvedl 
ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Během pěti dnů 
se však silničářům podařilo vybudovat provi-
zorní jízdní pruh vedle silnice, kterou kousek 
nad obcí Brusné smetl rozvodněný potok Ru-
sava. „Do  doby zprovoznění této provizorní 
komunikace jezdily osobní automobily do Ru-
savy náhradní trasou po lesní cestě a autobu-
sové spojení nefungovalo,“ upřesnil náměstek 
hejtmana Jaroslav Drozd. Vozidla včetně au-
tobusů a nákladních automobilů nyní mohou 
do Rusavy po provizorním jízdním pruhu opět 
zajíždět. V  místě platí omezení rychlosti. „Po-
škozenou silnici do Rusavy se budeme snažit 

opravit a zprůjezdnit v obou jízdních pruzích 
ještě do zimy,“ řekl Bronislav Malý.
Další škody, které způsobil na konci června sil-
ný déšť, již byly drobnějšího charakteru: v Ru-
savě zničený kus vozovky a propustek, v Rusa-
vě i v Brusném utržený břeh vodoteče včetně 
krajnice, ve Slavkově porušený povrch vozov-
ky, v  lokalitě Hostýn-Lázně porušená krajnice 
a  příkop. Další podobné škody na  krajských 
silnicích jsou evidovány v osadách Lušová, Ho-
vízky, Komárovice a v Malé Bystřici na Vsetín-
sku a ve Všemině ve zlínském okrese. Přibližně 
800 tisíc korun stálo v zasažené oblasti prvotní 
uvolnění a  pročištění silnic, příkopů, uličních 
vpustí a propustků. 
Lokální povodně ničily silniční majetek Zlín-
ského kraje i v předchozích dvou letech, a to 
především na Valašskomeziříčsku. V roce 2009 
ŘSZK registrovalo v  této souvislosti škody 
asi za 39 milionů korun, loni voda napáchala 
na  krajských silnicích škody přibližně za  sto 
milionů korun.  (vc)

Déšť způsobil škody za miliony

Zlínský kraj – Hygienici ve  Zlínském kraji 
letos zaznamenali nárůst počtu lidí nakaže-
ných klíšťovou encefalitidou. Oproti loňsku 
se v regionu zvýšil i počet onemocnění lym-
skou borreliózou, kterou rovněž přenášejí 
infikovaná klíšťata. Uvedla to vedoucí pro-
tiepidemického odboru Krajské hygienické 
stanice Zlínského kraje Hana Tkadlecová. 
Do konce července bylo v kraji zaznamená-
no 15 případů klíšťové encefalitidy. Za stejné 
období vloni hygienici evidovali 9 případů, 
za  celý rok pak 17 nakažených lidí. Lym-
skou borreliózou letos onemocnělo 154 lidí. 
Za  stejné období vloni to bylo 98 případů, 
celkem za rok 2010 pak 232 případů. Napros-
tou většinu onemocnění klíšťovou encefali-
tidou získali nemocní přímo ve  Zlínském 
kraji. Podezřelá ohniska výskytu infikova-
ných klíšťat ve Zlínském kraji jsou na Luha-
čovicku, Slavičínsku, Lipských a  Želechovic-
kých pasekách, v okolí Provodova a směrem 
na Zlámanec. Na Uherskohradišťsku to jsou 
pak oblasti Jankovice a Košíky.  (vc)

Klíšťata útočí

Luhačovice – Státní podnik Povodí Moravy 
přerušil na dobu prázdninových měsíců do-
datečné práce na čištění vodní nádrže v Lu-
hačovicích. Vyhověl tak žádostem místních 
starostů, podnikatelů a kraje o klidný průběh 
rekreační sezony. Ze dna nádrže zbývá do-
těžit 60 tisíc metrů krychlových sedimentů. 
Nánosy v  objemu 235 tisíc metrů krychlo-
vých byly odstraněny už ke  konci června. 
„Pokračovat budeme v  září. Jsme schopni 
zajistit ukončení všech prací do  třiceti dnů,“ 
řekl generální ředitel Povodí Moravy Radim 
Světlík. Na základě analýzy sinic a sedimentů 
z Botanického ústavu Akademie věd ČR bylo 
doporučeno dotěžit zbylé nánosy. Napouště-
ní přehrady začne až po vyschnutí a vymrz-
nutí vyčištěného dna. Naplnění nádrže bude 
záviset na množství srážek.  (vc)

Čištění přehrady bude 
pokračovat v září

Poškozená silnice mezi Brusným a Rusavou.    Foto: ŘSZK
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Co považujete za  stěžejní téma pro nový 
školní rok z pohledu krajského školství? 
Jsem přesvědčen o tom, že školství musí mít 
v současnosti jako stěžejní téma kvalitu vzdě-
lávání. V uplynulém období byla odborná ve-
řejnost seznámena s výsledky mezinárodních 
srovnání, ze kterých vyplynulo, že české škol-
ství vykazuje průměrné, klesající a  nerovno-
měrné výsledky. Tento stav je ovlivněn řadou 
faktorů, z  nichž některé je bezpodmínečně 
nutné řešit na  celostátní úrovni, řadu z  nich 
ale můžeme ovlivnit přímo v  našem kraji. 
Dlouhodobě pracujeme na  tom, abychom 
do  problematiky prosazování kvality zapojili 
především ředitele a  pedagogy základních 
a středních škol. S tématem kvality vzdělávání 
souvisí řada dalších témat, kterými se zabývá-
me, např. vzdělávání managementu škol, ka-
riérní poradenství, přijímací řízení, maturitní 
a závěrečné zkoušky, struktura oborů, propo-
jení odborného vzdělávání s praxí. 
Řadu ze zmíněných oblastí se daří na úrovni 
kraje pozitivně posouvat prostřednictvím cí-
lených projektů, ať už financovaných z  pro-
středků EU, nebo z  prostředků Zlínského 
kraje. Jiné, např. maturity, jsou závislé na roz-
hodnutích v rámci celostátní školské politiky. 
Nesmíme bohužel zapomínat, že s  kvalitou 
středního vzdělávání v  poslední době také 
úzce souvisí současná demografická situace, 
tedy vývoj v populaci 15 až 19letých. Nepříz-
nivé dopady se rok od roku prohlubují, a ač-
koliv je to bolestivé, je důležité včas a  ade-
kvátně reagovat. 

Můžete uvést příklad krajského opatření, 
které přineslo pozitivní výsledky? 
Jedním z negativních efektů demografického 
vývoje je nedostatek absolventů s  výučním 
listem, a  to zejména v  oborech strojírenství 
a stavebnictví. Tento nepříznivý trend, na kte-
rý poukazovali také zaměstnavatelé, se začal 
projevovat již před několika lety a Zlínský kraj 
na něj jako první z krajů reagoval zavedením 
přímé finanční podpory žákům vybraných 
učebních oborů. Systém „Podpora řemesel 
v odborném školství“ vstoupí v září již do pá-
tého roku své realizace a  je dnes zřejmé, že 
nejen mírní dopady demografického vývoje 
v tomto segmentu profesního vzdělávání, ale 
má vliv i na přístup žáků ke vzdělávání. Systém 
doznal od  doby svého zavedení v  roce 2007 
řady úprav, protože kraj reagoval na potřeby 
z  praxe. Od  roku 2009 se tak např. podpora 
vztahuje i na žáky soukromých škol. Od nové-
ho školního roku byla stanovena nová pravidla 
pro vyplácení příspěvků žákům, kdy doposud 
byla podmínkou pouze nulová neomluvená 
absence, zatímco nově budou žáci více moti-
vováni např. v otázce prospěchu v odborném 
výcviku. Informace o podpoře najdou zájemci 
mimo jiné na  www. zkola.cz. Pro dokreslení, 
ve  školním roce 2010/2011 bylo v  systému 
podpory řemesel zapojeno 1379 žáků učeb-

ních oborů. Jen za  první pololetí roku 2011 
bylo z rozpočtu kraje na podporu řemesel vy-
placeno zhruba 2,5 milionu korun.

S kvalitou vzdělávání určitě souvisí zvyšo-
vání informační gramotnosti. 
Zlínský kraj se rozhodl tuto oblast řešit systé-
mově a  navázal úzkou spolupráci se společ-
ností Microsoft, která se dlouhodobě zabývá 
vytvářením vhodných modelů zavádění ICT 
do  vzdělávání. Letos jsme uzavřeli s  Micro-
softem exkluzivní rámcovou smlouvu zastře-
šující školy působící na  území kraje. Na  zá-
kladě této smlouvy školy zřizované Zlínským 
krajem uzavírají v  současné době prováděcí 
smlouvy s  řadou cenových a  dalších výhod 
pro nákup a  využívání softwarových licencí. 
Smlouva zahrnuje i  zaškolení všech pracov-
níků systémem kurzů pro pedagogy a správ-
ce IT ve  školách v  rámci programu „Partneři 
ve vzdělávání“, který je realizován přes tzv. PiL 
centra. Ta nyní existují v kraji dvě, v Otroko-
vicích a  v  Rožnově pod Radhoštěm, připra-
vuje se otevření dalších dvou, a  to ve Vsetí-
ně a  v  Uherském Brodě. Iniciativa „Partneři 
ve vzdělávání“ si klade za cíl především zvý-
šení informační gramotnosti pedagogických 
pracovníků a žáků a vytvoření podmínek pro 
účelné a efektivní zavedení ICT do výuky.

Jak proběhly v kraji první státní maturity?
Je nutno říct, že přes velkou náročnost a kom-
plikovanost nové organizace a pojetí maturit-
ní zkoušky se střední školy ve  Zlínském kraji 
dokázaly s novou formou maturity vypořádat. 
Po stránce samotné organizace proběhly ma-
turity v našem kraji hladce a bez závad, za což 
patří velký dík všem ve školách, kteří se na le-
tošních maturitách podíleli. Monitorovali jsme 
situaci ve školách a musím dát za pravdu těm, 
kteří kritizují nadměrnou administrativní, eko-
nomickou a časovou zátěž, kterou nový model 
maturit přináší. Ředitelé našich středních škol 
poukazovali na  zbytečnou komplikovanost 
podoby státní maturity, což bylo doprováze-
no velkým množstvím nejrůznějších pokynů 
z  centra, jak pro management škol, tak pro 
další maturitní „funkcionáře“, jako jsou komi-
saři, hodnotitelé, zadavatelé. Za  nevhodné 
považujeme časové řazení zkoušek, ochro-
mení chodu školy v  době jejich konání, ne-
úměrné zatížení pedagogů a  dlouhodobou 
psychickou zátěž maturujících žáků. Minis-
terstvo školství sice v současnosti připravuje 
úpravy v modelu maturitní zkoušky, obávám 
se však, že pouze odstraní několik dílčích pro-
blémů. 

Zatímco o  maturitách se živě diskutuje, 
žáci z učebních oborů získávají své výuční 
listy bez větší pozornosti veřejnosti.
A přitom musím konstatovat, že se na tomto 
poli udělalo velké množství práce. Již řadu 
let pracují vybrané školy spolu s  Národním 
ústavem odborného vzdělávání a s odborníky 

z  praxe na  podobě nové závěrečné zkoušky 
a  jednotných zadáních dílčích zkoušek. Řada 
středních škol, které vyučují příslušné tříleté 
učební obory, již převzala tato jednotná zadá-
ní, protože pomáhají zajistit kvalitu a zaručují, 
že zkouška bude obsahovat všechna témata, 
která jsou nezbytná z hlediska současné praxe 
v daném oboru. Jednotná zadání jsou vytvo-
řena pro písemnou, ústní i praktickou část zá-
věrečné zkoušky a škole přinášejí řadu výhod, 
mimo jiné získávají zpětnou vazbu o  tom, 
do  jaké míry škola splňuje nároky, které jsou 
odborníky v  oboru považovány za  standard-
ní. Využití jednotných zadání je v současnosti 
dobrovolné, záleží na rozhodnutí vedení ško-
ly, povedeme však ředitele škol k  tomu, aby 
novou závěrečnou zkoušku využívali.  

V  úvodu jste zmínil současný demografic-
ký vývoj a  jeho dopady na  střední školy. 
Přináší tento vývoj opravdu tak velké pro-
blémy?
Bohužel ano a nelze před tím zavírat oči. Do-
chází k  velkému propadu ve  věkové skupině 
15 až 19letých, což je právě skupina, která plní 
střední školy. Z  hlediska nejbližšího období, 
tzn. nejbližších šest až devět let, se střed-
ní školy musí vyrovnat s  poklesem až na 70 
procent současného stavu. Prognóza není 
příznivá ani do budoucna. Musíme průběžně 
přijímat taková opatření, která zabrání pro-
padu kvality vzdělávání v souvislosti s těmito 
dramatickými změnami. Je nutné nejen redu-
kovat kapacity středních škol, ale také vyvíjet 
tlak na  zachování rozumné proporcionality 
mezi jednotlivými proudy středního vzdělává-
ní, zejména mezi vzděláním s výučním listem, 
odborným maturitním vzděláním a všeobec-
ným maturitním vzděláním.
Pokud jde o optimalizaci středoškolských ka-
pacit, Zlínský kraj přijímá opatření průběžně. 
Počet středních škol jen letos snížil o  další 
čtyři, pokud bychom se však ohlédli zpět, tak 
z původního počtu 68 středních škol zřizova-
ných Zlínským krajem jsme dnes na  51, což 
představuje snížení o  čtvrtinu. Uvědomíme 
– li si však prognózovaný vývoj, je zřejmé, že 
v optimalizaci je třeba dále pokračovat.  (red) 

Rozhodující je kvalita vzdělávání
Kvalitu vzdělávání vidí jako stěžejní téma krajský radní odpověd-
ný za školství, Mgr. Josef Slovák. Více v následujícím rozhovoru.
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Správcem vodárenských nádrží v  povodí 
řeky Moravy je Státní podnik Povodí Mo-
ravy, který jich spravuje celkem 14.   Šest 
z nich je na území Zlínského kraje – Bojko-
vice, Fryšták, Karolinka, Koryčany, Ludkovice 
a Slušovice. Z vodárenské nádrže Fryšták se 
odběry neprovádějí a slouží pouze jako zá-
ložní zdroj vody pro město Zlín. Zdejší voda 
má navíc velmi špatnou kvalitu. Nejkvalit-
nější surovou vodu mají nádrže Karolinka 
a Slušovice. 
Díky posledně jmenované nádrži má Zlín 
mezi krajskými městy jeden z  nejkvalitněj-
ších zdrojů pitné vody vůbec. Kvalita vody je 
průběžně monitorována a žádné prudké vý-
kyvy nejsou znatelné. Stává se, že přes léto, 
kdy ve vodě ubývá kyslík, dochází k takzva-
ným anoxickým stavům. Může pak docházet 
k  uvolňování železa a  manganu, přičemž 
tyto prvky se mohou dostávat až do  vodá-
renského odběru. 
Vzniklé problémy mohou vést až k určité pa-
chuti, což spotřebitelé samozřejmě vnímají 
negativně. Tato situace nastává například 
i v nádrži Bojkovice.

Karolinka – jedna z nejčistších nádrží
Karolinka je horská nádrž postavená v roce 
1985 na  jednom z  nejlepších a  nejčistších 
přítoků, které se v  povodí Moravy nachází. 
Říčka Stanovnice pramení přímo na  úbočí 
Javorníků a natéká do hluboké nádrže, kde 
se voda zdržuje dlouhou dobu a přitom se 
zde neprohřívá. 
V  povodí Stanovnice nejsou žádné vesnice 
se soustředěnou zástavbou, které by do pří-
toků produkovaly znečištění či nadbytečné 
živiny, vyskytuje se zde pouze roztroušená 
zástavba, průmysl je minimální a  velké ze-
mědělské podniky chybí úplně. Karolinka 
byla vybudována pro zásobování Vsetínska. 
Zajišťuje dodávku surové vody v  průměr-
ném množství 250 litrů za vteřinu při mini-

málním průtoku pod nádrží ve výši 30 litrů 
za vteřinu. Hráz je 35,5 metru nad terénem 
a v koruně má délku 391,5 metru.
Nádrž má objem 7,65 milionu krychlových 
metrů. Výpustné a  odběrné zařízení je 
umístěno v  kruhové odběrné věži, která je 
přístupná pouze štolou v hrázi a umožňuje 
odběr vody pro vodárnu ze tří výškových 
úrovní v nádrži. 
V roce 1995 zde byla instalována malá vodní 
elektrárna se dvěma turbínovými soustrojí-
mi.
Kvalitní vodu však nemá jen Karolinka. Čis-
té povodí spíše jen s rekreačními staveními 
a  chatami má vodní nádrž Koryčany, velmi 
kvalitním přítokem do  nádrže Slušovice je 
také Dřevnice.

Jaká je voda ve Zlíně?
Skupinový vodovod ve  Zlíně zásobuje pit-
nou vodou Zlín a jeho části, dále Tlumačov, 
Otrokovice, Napajedla, Spytihněv a  další 
obce. Dodávky a provoz zajišťuje Moravská 
vodárenská, a.s., Olomouc. 
Zdrojem vody je vodárenská nádrž Slušovi-
ce, z níž činil loňský odběr téměř 4,8 milionu 
metrů krychlových vody při kapacitě téměř 
153 litrů za  vteřinu, a  štěrkoviště Kvasice 
s  loňským odběrem 880  500 metrů krych-
lových.
Co se týče kvality, má hlavní přítok do vodní 
nádrže Slušovice dlouhodobě velmi dobrou 
jakost, obsahuje velmi málo dusičnanů, hlu-
boko pod normou je také obsah sledova-
ných těžkých kovů a organických polutantů.

Koupání ve volné přírodě
Koupací sezona, v  níž hygienici kontro-
lují kvalitu vody, trvá od  počátku června 
do konce srpna. Kontrola se provádí jednou 
za 14 dní, pokud se však kvalita zhorší, tes-
tuje se i častěji. A jak to s kvalitou vody v na-
šich nádržích vypadá? 

Menší nádrž s  relativně bezproblémovým 
povodím je retenční nádrž Všemina, kde je 
však potřebná zejména kontrola a  zásahy 
do  vnitřních zdrojů znečištění, dále moni-
toring přítoku a  průzkum možných zdrojů 
znečištění. Možné znečištění při povodních 
přelivem vody z  řeky Moravy hrozí na kou-
pališti Kámen, což je těžební jezero, součást 
ostrožských jezer.
Žádný vnější zdroj znečištění nevykazu-
je Bahňák, štěrkoviště v  Otrokovicích, bez 
vlastního povodí.  Totéž platí u zatopeného 
štěrkoviště Nový Hrozenkov-Balaton, které 
má nátok průsaky ze Vsetínské Bečvy. 
V  pomyslném středu hodnocení je vodní 
nádrž Horní Bečva, která má v povodí velmi 
mnoho rekreačních objektů s různými způ-
soby nakládání s odpadními vodami. Nádrž 
je zatěžována znečištěním zejména při vyš-
ších průtocích, přičemž silnějšímu rozvoji 
fytoplanktonu brání její vyšší poloha.
Nádrž Bystřička vykazuje častý vysoký vý-
skyt fytoplanktonu, doprovázený nízkou 
průhledností. Důsledkem je voda opakova-
ně nevhodná ke  koupání. Stav nelze zlep-
šit, dokud neklesne znečištění přicházející 
do nádrže z povodí.
Rameno Moravy - Pahrbek je slepé rameno 
bez přítoku. Uzavřená stojatá voda s  vyšší 
rybí obsádkou převážně kaprovitých ryb 
bude vždy vykazovat špatnou kvalitu.
Problémy s  kvalitou vody, které vyústily až 
v rozhodnutí o nutnosti odtěžení sedimen-
tů, byly opakovaně ve  vodní nádrži Luha-
čovice, která byla charakterizována jako hy-
pertrofní se silným výskytem sinic. 
Těžba sedimentů se stále provádí, opětovné 
napuštění přehrady se předpokládá v  příš-
tím roce.

RNDr. Alan Urc
(s využitím materiálů publikovaných 

ve Zpravodaji Povodí Moravy, č. 2/2011)

Jaká je kvalita vody ve vodárenských nádržích?

Vodárenské nádrže mají mnoho 
funkcí – od  retence přes zásobo-
vání surovou vodou až po  rekrea-
ci. Jaký je vlastně jejich stav? Jak 
kvalitní vodu obsahují? Jaká jsou 
možná rizika? Odpovědi najdete 
v následujícím přehledu.

vodní nádrže

Vodní nádrž Karolinka má kvalitní vodu.    Foto: Ivo Hercik
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inzerce

Jedním z vyhledávaných turistických cílů je hrad Buchlov.    Foto: David Cícha

Stabilní návštěvnost všech turistic-
kých cílů a  rostoucí obliba muzeí 
a cílů nabízejících poznání – takto 
lze podle Centrály cestovního ru-
chu Východní Moravy stručně cha-
rakterizovat návštěvnost Zlínské-
ho kraje za první pololetí letošního 
roku. Potvrzují to i čísla, která zve-
řejnil Český statistický úřad.

cestovní ruch

Do Zlínského kraje přijelo ve druhém čtvrt-
letí letošního roku více turistů než ve  stej-
ném období vloni. Podle ČSÚ od  dubna 
do  konce června region navštívilo 123  945 
turistů, meziročně o  2,6 procenta více. Za-
hraničních hostů dokonce přibylo o  25,9 
procenta. Počet domácích návštěvníků ale 
klesl. Mírně ubylo i  nocí, které hosté strá-
vili v  hromadných ubytovacích zařízeních 
ve Zlínském kraji. Do Zlínského kraje přijelo 
více turistů i  ve  srovnáním s prvním polo-
letím roku, a  to o 4,3 procenta. Na růstu se 
výrazně podíleli opět zahraniční hosté, kte-
rých v meziročním srovnání dorazilo o 22,1 
procenta více, domácích pak o 1,7 procenta 
více. Celkově do regionu od ledna do června 
přijelo 216 166 hostů.

Referenční turistické cíle
Centrála cestovního ruchu Východní Mora-
vy se sídlem ve  Zlíně sleduje od  roku 2008 
návštěvnost 38 vybraných, tzv. referenč-
ních turistických cílů, kterými ročně projde 
na  dva miliony návštěvníků. „Letošní první 
pololetí se z  pohledu návštěvnosti vyvíjí 

velmi dobře,“ uvedla ředitelka centrály Dana 
Daňová. U zmíněných referenčních turistic-
kých cílů byl za půl roku zaznamenán nárůst 
v návštěvnosti dokonce o jedenáct procent. 
Například Zoo Zlín Lešná, která je nejvíce 
navštěvovaným místem východní Moravy, 
si oproti minulému roku polepšila o 20 pro-
cent, podobně spokojeni jsou provozova-
telé rozhleden. „Je zde zřejmý pozitivní vliv 
pěkného jarního počasí. Zatímco vloni prše-
lo a kraj se potýkal s povodněmi, letos bylo 
počasí pro turisty vlídnější,“ řekla Daňová. 
Návštěvnost muzeí a  poznávacích aktivit, 
které jsou na počasí závislé méně, trvale ros-
te od  roku 2009. Markantní je to například 
u  Hvězdárny ve  Valašském Meziříčí, která 
obsloužila více než dvojnásobek návštěv-
níků. „Naše hvězdárna získala dotační pro-
středky, které nám umožnily realizovat dale-
ko více akcí pro školy včetně výjezdů našich 
zaměstnanců do škol,“ informoval zástupce 
ředitele hvězdárny František Martínek. 
Velmi hezkou návštěvnost (+12 %) má Valaš-
ské muzeum v přírodě v Rožnově pod Rad-
hoštěm.  Největší růst počtu návštěvníků 

(+56 %) byl zaznamenán u zlínského Muzea 
jihovýchodní Moravy. „Je vidět, že se proje-
vuje rozšíření nabídky výstav a  programů, 
které návštěvníky přitahují. Navíc pracují ak-
tivně v marketingu,“ uvedla Daňová. 
Pozitivní trendy potvrzuje neustávající zá-
jem o návštěvy hradů a zámků, u této skupi-
ny cílů vzrostla návštěvnost v průměru o 10 
procent. Hrad Buchlov či Arcibiskupský zá-
mek v Kroměříži jsou spolehlivými magnety 
návštěvnického zájmu. 
Příznivé tendence jsou zaznamenány také 
v  návštěvnosti turistických informačních 
center. Ta obsloužila celkově o  15 procent 
návštěvníků více než v minulém roce, ale na-
příklad infocentra v  Holešově, Velkých Kar-
lovicích a Valašském Meziříčí musela zvlád-
nout růst počtu návštěvníků v  desítkách 
procent, v případě Rožnova pod Radhoštěm 
to byl dokonce více než stoprocentní růst 
návštěvnosti. „Navýšení počtu obslouže-
ných klientů přičítáme také přestěhování 
našeho pracoviště do nových prostor, které 
návštěvníkům mnohem více vyhovují,“ řekla 
vedoucí infocentra Hana Salvia. (red)

Obliba Zlínského kraje roste, návštěvníků přibývá
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 ▪ Byli zvoleni nejlepší podnikatelé 
Zlínský kraj – Podnikatelem roku 2010 Zlín-
ského kraje se stal předseda představenstva 
společnosti Rudolf Jelínek Pavel Dvořáček. 
Hodnotící komise soutěže, kterou pořádá 
Sdružení podnikatelů Zlínského kraje, vybírala 
ze 71 nominací. V anketě se posuzuje fungo-
vání firmy, její tradice a vývoj, životaschopnost 
či vize do budoucna. Velmi důležitými faktory 
jsou také kvalita a  rozsah služeb, charitativní 
činnost i sportovní a kulturní podpora.
Podnikatelkou roku 2010 Zlínského kraje se 
stala Dagmar Kubátová, která úspěšně podni-
ká ve výrobě a prodeji dětské obuvi.

 ▪ Zástupci samospráv jednali na Javořině
Zlínský kraj – I  letošní Slavnosti bratrství Če-
chů a Slováků na Velké Javořině provázelo ne-
vlídné počasí. Přesto na nejvyšší vrchol Bílých 

Karpat dorazili představitelé veřejného života 
a  několik desítek návštěvníků, kteří slavnosti 
zahájili společným zpěvem české a slovenské 
státní hymny a  oficiálním položením květin 
k  Památníku československé vzájemnosti. 
Na  místě nechyběli nejvyšší představitelé 
Zlínského a  Jihomoravského kraje a  také žu-
pani Trnavského a Trenčínského kraje. Hovořili 
o záměru vzniku euroregionu Javorina, který 
by přinesl další možnosti spolupráce a čerpání 
fondů Evropské unie.

 ▪ Areál bývalého pivovaru ožije
Zlínský kraj – Prostory někdejšího pivovaru 
v  Brumově-Bylnici by se během několika let 
mohly proměnit ve  vyhledávaný turistický cíl. 
Společnost plánuje kompletní rekonstrukci 
a revitalizaci. Na vypracování předběžné studie 
proveditelnosti společnost získala 500 000 ko-
run od Zlínského kraje. Areál by měl v budouc-

nu sloužit turistice. Na  historickém pivovar-
ském nádvoří by se mohly pořádat jarmarky.

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

 ▪ Lékař/lékařka, odd. ARO – Kroměříž

 ▪ Lékař/lékařka, odd. plicní – Kroměříž 

 ▪ Lékař/lékařka, odd. klin. onkologie – Vsetín

 ▪ Lékař/lékařka, odd. LDN – Vsetín 

 ▪ Lékař/lékařka, odd. neurologie – Kroměříž, 
Vsetín

 ▪ Lékař/lékařka, odd. gynekologie – Kroměříž, 
Vsetín

Požadavky na pracovní místa, včetně termínů 
uzávěrek, jsou uvedeny na  www.kr-zlinsky.cz/
kariera. Na tomto portále najdete on-line regis-
traci do databáze pro uchazeče o zaměstnání.

Stavba dálnic je podmínkou rozvoje
Luhačovice – Obyvatele nadále zatěžované hlu-
kem i  zplodinami z  aut, rostoucí nezaměstna-
nost a zhoršení ekonomické situace by přineslo 
další snižování investic a další útlum v přípravě 
velkých dopravních staveb na střední Moravě. 
Budování dopravní infrastruktury a  napojení 
Olomouckého a  Zlínského kraje na  sousední 
regiony, Slovensko a Rakousko je podle odbor-
níků jednou z  podmínek dosažení hospodář-
ského rozvoje. 
Statistiky ukazují, že za  posledních dvacet let 
vzrostla intenzita dopravy na silnicích ve vlast-
nictví státu o  více než 150 procent a  na  kraj-
ských silnicích o 80 procent. Rychlost ve výstav-
bě nových dálnic, silnic a obchvatů měst, které 
by pomohly situaci řešit, ale tento trend zdale-
ka nekopíruje.
Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury 
na  Moravě řadí mezi projekty, které zásadním 
způsobem ovlivňují schopnost hospodářského 
rozvoje regionu, dokončení dálnice D1 ve smě-
ru na Přerov, Lipník nad Bečvou a Ostravu, stav-

bu rychlostní komunikace R49 mezi Hulínem, 
Holešovem, Vizovicemi a hranicemi se Sloven-
skem a silnici R 55 od Olomouce, kolem Otroko-
vic, Uh. Hradiště, Strážnice až po Břeclav. Mezi 
priority patří i  vyřešení dopravního přetížení 
města Přerova a  modernizace železniční trati 
Otrokovice – Zlín. 
Právě na  problémy v  budování a  financování 
dopravní infrastruktury se zaměří také meziná-
rodní konference „Střední Morava – křižovatka 
dopravních a  ekonomických zájmů“, kterou 
pořádá Sdružení pro rozvoj dopravní infra-
struktury na Moravě. Akce se koná 15. září 2011 
v Luhačovicích a je určena odborné veřejnosti, 
zástupcům samospráv, firmám a  podnikatel-
ským svazům či sdružením. Záštitu převzali 
ministři dopravy ČR a SR a rovněž tak i zástupci 
samospráv ze slovenské a české strany hranice. 
Přihlášky na konferenci je možné získat na ad-
rese: www.konference-morava.cz

Ing. Libor Žádnik,
výkonný ředitel sdružení

Pokračování ve výstavbě dálnic a rychlostních komunikací je nezbytné pro další rozvoj střední Moravy.    Foto: Ivo Hercik

Zlínský kraj – I v letošním roce Zlínský kraj oce-
ní vlastníky objektů lidové architektury, kteří 
příkladně pečují o zachování původní hodnoty 
staveb, jež se mnohdy nacházejí v havarijním 
stavu a reálně hrozí jejich destrukce. Ve snaze 
motivovat majitele těchto budov vyhlašuje 
Zlínský kraj již od roku 2008 iniciativu „Lidová 
stavba“. „Uznání Lidová stavba roku za příklad-
nou obnovu stavby lidové architektury ve Zlín-
ském kraji bude letos uděleno manželům Mi-
roslavu a Anně Medkovým za stavební obnovu 
vinohradnické stavby ve Vesnické památkové 
rezervaci Veletiny – Stará Hora. Součástí oceně-
ní je také odměna ve výši 50 000 korun,“ uvedl 
náměstek hejtmana Jindřich Ondruš. (red)

Cena putuje do Veletin

Kraj se ohradil proti 
nižší dotaci od státu
Zlínský kraj – Zlínský kraj se dopisem hejtmana 
Stanislava Mišáka obrátil na  ministra dopravy 
Pavla Dobeše s žádostí o sdělení zamýšleného 
postupu ministerstva ohledně vyplácení účelo-
vých dotací krajům na dofinancování doprav-
ní obslužnosti veřejnou regionální dopravou 
v letech 2012 -2014. „Ve shodě se stanoviskem 
Asociace krajů ČR a  Komise Rady Asociace 
krajů ČR pro dopravu odmítáme záměr minis-
terstva snížit v letech 2012-2014 dotace na do-
financování dopravní obslužnosti veřejnou že-
lezniční osobní dopravou krajům z částky 2 649 
mil. Kč na částku 2 049 mil. Kč ročně. S tímto zá-
měrem zásadně nesouhlasíme a  považujeme 
takovýto postup za  nepodložený a  v  rozporu 
s Memorandem o zajištění stabilního financo-
vání dopravní obslužnosti veřejnou regionál-
ní železniční osobní dopravou mezi Českou 
republikou, jednotlivými kraji a Asociací krajů 
ČR,“ uvedl náměstek Jaroslav Drozd, který je zá-
roveň předsedou Komise Rady Asociace krajů 
ČR pro dopravu. 
Ze stanoviska krajů, jak dále zdůraznil, vyplývá, 
že tato povinnost není příspěvkem státu nad 
rámec zákona, ale nutností dofinancovávat 
zákonem o rozpočtovém určení daní nepokry-
tou část skokově navýšené prokazatelné ztráty 
v drážní dopravě. (tz) 
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Zlínský kraj oslaví 11. narozeniny
Zlínský kraj –  Už 11 let funguje Zlínský kraj. 
A právě tak trochu ve znamení sympatické čís-
lovky 1 si to také připomene. 1. října 2011 se po-
druhé uskuteční Den kraje. Jeho centrem bude 
i tentokrát sídlo Zlínského kraje ve 21. budově, 
takzvaný zlínský mrakodrap. 
Vlastní akce ale začne ve zlínské Sportovní hale 
Euronics už o den dříve, v pátek a také v sobotu 
se tam budou prezentovat svými produkty nej-
lepší potravináři Zlínského kraje. Během dvou 
dnů tam navíc organizátoři vyhlásí nejlepší 
výrobky s prestižním označením Perla Zlínské-
ho kraje a také Regionální potravina Zlínského 
kraje. “Oba dva dny doplníme celou řadou do-
provodných akcí včetně ochutnávek, ukázek 
hospodářských zvířat a  projížděk kočárem ta-
ženým koňmi,“ slibuje Jana Brázdilová z Agrární 
komory Zlínského kraje. Vlastní centrum oslav 
11. výročí vzniku Zlínského kraje se pak přesune 
do jeho sídla v sobotu 1. října 2011. Lidé si tu bu-

dou moci podiskutovat mimo jiné s hejtmanem 
Stanislavem Mišákem. Stejně tak s celou řadou 
dalších osobností.
Připraveny budou nejen projížďky baťovskou 
pojízdnou kanceláří, o které byl loni enormní zá-
jem. Historici pozvou své příznivce k besedám. 
Chybět nebude ani soutěž Zlínský kraj známý 
i neznámý a také vyhodnocení celoroční soutě-
že magazínu Okno do kraje. Organizátoři ale po-
zvou účastníky akce také do Muzea jihovýchod-
ní Moravy ve zlínském zámku a také do Muzea 
obuvi. Na  obě místa stejně jako do  zlínského 
mrakodrapu bude volný vstup. 
Bohatý bezplatný program ale zve i  na  dal-
ší místa Zlínského kraje. Mimo jiné na  hody 
do Kunovic, na rozhlednu Vartovna či do Muzea 
Kroměřížska. Novinkou letošního Dne kraje pak 
bude jízda historického vlaku taženého parní 
lokomotivou. Projíždět bude krajem směrem 
z Valašského Meziříčí do Zlína. (jč)

 ▪ Kolářské řemeslo možná získá podporu
Zlínský kraj  – Možnosti odborného školství 
pro zachování tradice kolářského řemesla 
byly předmětem jednání Augustina Krys-
tyníka u  radního Zlínského kraje pro oblast 
školství Josefa Slováka. Augustin Krystyník 
je jediný kolář na  Moravě, který toto řemes-
lo aktivně provozuje. Rád by v  tomto oboru 
vychoval své další nástupce. „Na  nedostatek 
práce si nemohu stěžovat, ba naopak veške-
ré zakázky sám již nestíhám,“ sdělil kolářský 
mistr. Svůj řemeslný um předvádí na různých 
přehlídkách, na  kterých vždy vzbuzuje velký 
zájem. Originální výrobky – dřevěná louko-
ťová kola – zhotovuje ve  své dílně v  Novém 
Hrozenkově. „Máme velký zájem na tom, aby 
došlo k zachování tradice kolářského řemesla 
v našem regionu, a učiníme z naší strany veš-
keré možné kroky,“ ubezpečil v závěru jednání 
radní Slovák a nastínil možné varianty dalšího 
postupu v  součinnosti s  odbornými školami 
připravujícími žáky v „dřevooborech“. 

 ▪ Silnici u Rackové čeká rekonstrukce
Zlín, Racková – Investiční záměr řešící rekon-
strukci silnice III/49016 mezi zlínskou měst-
skou částí Mladcová a obcí Racková schválila 
na svém jednání krajská rada. Rekonstrukce se 
týká úseku v délce 3 753 metrů, který je v sou-
časné době v havarijním stavu. S opravou se 
začne ještě během měsíce srpna, hotovo by 
mělo být v květnu příštího roku. Náklady do-
sáhnou výše 30,843 milionu korun. 

 ▪ Fanoušci mohou parkovat zdarma
Zlín – Stejně jako v minulých letech budou mít 
i v nadcházející hokejové sezoně návštěvníci 
domácích utkání hokejového klubu PSG Zlín 
možnost zdarma parkovat v objektu krytého 
parkoviště Zlínského kraje, které se nachází 
v  bezprostřední blízkosti budovy krajského 
úřadu. Rozhodli o tom na svém jednání krajští 
radní, kteří tak vyhověli žádosti hokejového 
klubu. Tento vstřícný přístup Zlínského kraje 
k  potřebám fanoušků v  otázce parkování je 
ve  městě Zlíně ojedinělý. Návštěvníci hoke-

je budou mít parkoviště zdarma k  dispozici 
vždy ve dnech domácích zápasů, a  to v čase 
od  16.00 do  21.00. Umožnění bezplatného 
parkování v  krajských garážích mj. pomáhá 
ke  zlepšení dopravní situace v  okolí zimního 
stadionu, konkrétně ke snížení počtu aut, kte-
ré nevyhovujícím způsobem parkují v přileh-
lých ulicích okolo stadionu. 

 ▪ Nejkrásnější nádraží mají v Hradišti
Uherské Hradiště – Vlakové nádraží v  Uher-
ském Hradišti získalo titul „Nejkrásnější ná-
draží České republiky 2011“. Ocenění převzal 
v Hlavním sále Valdštejnského paláce v Praze 
z  rukou senátora Petra Šilara místostarosta 
města Zdeněk Procházka. Uherskohradišťské 
nádraží zvítězilo ziskem 762 hlasů z celkové-
ho počtu 2 358. Soutěž o nejkrásnější nádraží 
v  Česku pořádalo již pátým rokem sdružení 
Asociace Entente Florale CZ – Souznění. Au-
torem projektu výpravní budovy byl Miloš 
Fikr. Nádraží bylo otevřeno v  roce 1930, re-
konstrukce proběhla v roce 2004.

Při loňských oslavách byl velký zájem o prohlídku Baťova mrakodrapu.    Foto: Petr Zákutný

Kroměřížsko – Podpořit ekonomický roz-
voj okresu Kroměříž, který patří k  regionům 
s  podprůměrnou ekonomickou výkonností, 
má za cíl pilotní program specifické podpory 
s  názvem „Kroměříž“, který v  současné době 
připravuje Zlínský kraj. Podporu záměru to-
hoto programu již vyjádřilo Ministerstvo pro 
místní rozvoj ČR. 
„Vytvoření tohoto programu bylo dohodnu-
to na základě konzultací, které jsme vedli se 
zástupci Úřadu Regionální rady Střední Mora-
va a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Okres 
Kroměříž se dlouhodobě řadí k  regionům 
s nejnižší atraktivitou pro investory, podprů-
měrnou úrovní ekonomické základny a nad-
průměrnou nezaměstnaností. Cílem vytvoře-
ní a realizace pilotního programu je podpořit 
rozvoj tohoto regionu, a  to především sou-
středěním podpor z více operačních progra-
mů, a  následně provést pilotní odzkoušení 
tohoto přístupu s  výhledem budoucího vy-
užití v  novém plánovacím období,“ uvedl 
Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana 
Zlínského kraje. Inovativnost pilotního pro-
gramu spočívá v systémovém a koncepčním 
přístupu, který přesně definuje cíle podpor 
v  konkrétním území s  důrazem na  efektiv-
nost, k čemuž je nejprve nutno identifikovat 
příčiny problémů v daném regionu a dále pak 
strategii a nástroje k dosažení těchto cílů.
Snižováním rozdílů v ekonomické výkonnosti 
regionů se zabývá tzv. regionální politika, ze-
jména prostřednictvím dokumentu „Strategie 
regionálního rozvoje ČR“. Problém řeší i česká 
vláda, která v  únoru 2010 přijala usnesení 
o vymezení regionů se soustředěnou podpo-
rou státu na roky 2010 – 2013, kde stanovila 
problémové regiony a  uložila vytvořit pod-
mínky pro jejich zvýhodnění v rámci jednot-
livých podpůrných a  operačních programů 
a  tím přispívat ke  zmírňování regionálních 
rozdílů. (tz)

Hejtmanství podpoří 
region Kroměřížska
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Už 22. rokem táboří členové zlínského 
6. střediska Junáka – svazu skautů a skautek 
ČR – na loukách u lesa v Lidečku-Račném. Le-
tos se tam na dvou samostatných tábořištích 
vystřídá v šesti turnusech na dvě stě dětí. Vy 
jste již deset let vůdcem skautského středis-
ka. Co vás k práci s mládeží přivedlo?
Vyrůstal jsem v  prostředí Foglarových ideálů 
a s mládeží jsem pracoval ve zlínské farnosti ješ-
tě před rokem 1989. Když pak už nic nebránilo 
obnově regulérního skautského střediska, které 
má ve Zlíně tradici již od roku 1946 a které bylo 
bohužel dvakrát zrušeno, stali se z nás nadšení 
skauti. Já už jsem teď ve středisku druhý nejstar-
ší. Je hezké vymýšlet pro děti v  krásném věku 
do nějakých 15 let smysluplný a přitom atraktiv-
ní program pro jejich volný čas.

Žijí dnes skauti pořád stejně jako v příbězích 
Jaroslava Foglara?
Pořád chodíme do přírody, hrajeme dobrodruž-
né hry a v  létě táboříme, ale přece jen se pro-
gram vyvíjí, je moderní a odpovídá dnešní době. 
Táboráky a stany zůstávají, ale přibyla například 
práce s GPS, fotografování, využívá se digitální 
technika. Skaut je univerzální. Na rozdíl od ně-

kterých sportovních a  zájmových kroužků se 
nezaměřuje na  výkon, ale učí lidi týmové spo-
lupráci. 

Zájem o skautování mezi mládeží trvá?
V  našem středisku máme dlouhodobě asi 200 
členů. Nemáme problém se získáváním nových 
členů, spíše jsme limitováni počtem vedoucích. 
Je to všechno práce zadarmo a ve volném čase, 
a přitom musíte absolvovat vzdělávání, zdravot-
nický kurz, akreditované zkoušky, studovat me-
todické příručky. Přitom nemůžete zanedbávat 
ani své občanské povolání a vlastní rodinu.

Hygienici do  konce července zkontrolovali 
ve Zlínském kraji 61 táborů, 10 kontrol pro-
vedli ve  stravovacích službách. Udělili pět 
blokových pokut v  celkové výši tisíc korun. 
Byli i na vašem táboře v Lidečku?
Letos ještě ne. V minulých letech jsme při těchto 
namátkových kontrolách vždycky obstáli. Pozo-
rujeme však, že hygienické předpisy se neustále 
zpřísňují a  je někdy velmi obtížné a  nákladné 
jim plně vyhovět. Představte si, že máme v blíz-
kosti tábořiště pramen velmi kvalitní vody, která 
podle rozborů vyhovuje i kojenecké výživě, ale 
musíme podle předpisů dovážet na pití a vaření 

chlorovanou vodu z tzv. veřejného zdroje pitné 
vody, tedy z obce. Připouštím, že některé poža-
davky hygienických předpisů mohou mít své 
oprávnění v trvalých táborech v chatkách s ná-
hodně přihlášenými dětmi, které se neznají. Ale 
když skautský oddíl tvoří sehranou partu, která 
se dobře zná a žije spolu celý rok, tak může být 
problém napasovat jejich stanový tábor na uni-
verzální hygienické předpisy. Vždyť my si staví-
me tábory na  zelené louce, žijeme v  přírodě... 
Na druhé straně jakýsi „strašák“ cizí kontroly je 
občas na děti dobrý, aby nežily na táboře v ne-
pořádku a měly vůli určité zásady dodržovat.

Kromě dobrovolné práce pro skautské stře-
disko pracujete ve Zlíně jako jediný redaktor 
barevného dětského časopisu Nezbeda...
Nezbedu dávám dohromady také už dvacet let. 
Sháním články, zajišťuji sazbu i  distribuci. Ča-
sopis vychází měsíčně a má sedm tisíc výtisků. 
Dětský časopis si na sebe nevydělá. I já si musím 
přivydělávat službami DTP pro další tiskoviny, 
abychom jako rodina měli z  čeho žít. Ale je to 
hezká práce. Snažím se spolu s externími přispě-
vateli tvořit tiskovinu, která dá dětem do života 
něco pozitivního.  Vojtěch Cekota

Hrdlička: Hygienici jsou „strašákem“ táborníků

Leoš Hrdlička
 ▪ Skautský vůdce a redaktor dětského časopisu.

 ▪ Narodil se v roce 1967 ve Zlíně.

 ▪ V roce 1986 maturoval ve Zlíně na střední od-
borné škole strojírenské.

 ▪ Se svou manželkou Marií společně vychová-
vají tři děti.

 ▪Od  roku 1990 dobrovolnicky pracuje 
v 6. skautském středisku ve Zlíně.

 ▪ V roce 1990 složil vůdcovskou zkoušku oprav-
ňující k vedení skautských skupin.

 ▪Od roku 1992 pracuje na vydávání dětského 
časopisu Nezbeda.

 ▪ K  jeho zálibám patří fotografování, pobyt 
v přírodě a geocaching (vyhledávání cílů po-
mocí GPS).

Skautský vůdce Leoš Hrdlička.    Foto: Ivo Hercik
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kulturaSkleněné skvosty v muzeu
Vsetín – Nejznámější ceny nejen ze světa 
show businessu si mohou návštěvníci zblíz-
ka prohlédnout během září v  prostorách 
vsetínského zámku. K  vidění zde jsou ceny 
zapůjčené od  známých umělců, například 
Křišťálový glóbus od  Marthy Issové z  Mezi-
národního filmového festivalu v  Karlových 
Varech.
Na  výstavě „Zázračné prameny“ mohou 
návštěvníci výstavy obdivovat opravdové 
skvosty ze skla. Výstava je tvořená ze třech 
pilířů. První pilíř představuje výběr z  lázeň-
ského a upomínkového skla ze sbírek Muzea 
skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 
Druhým pilířem této výstavy je prezentace 
současných výrobců dekorativního skla, kde 
samostatný prostor je věnován prestižním 
cenám vyrobeným ze skla. Jedná se o ceny 
Křišťálový glóbus, Český slavík, Český lev, 
cenu Thalie, Stardance a cenu pro vítěze Mis-
trovství světa v klasickém lyžování v Liberci. 
Zapůjčený atraktivní soubor rozšířilo vsetín-
ské muzeum o  Cenu města Vsetína od  svě-

toznámého sklářského umělce, vsetínského 
rodáka Václava Ciglera. Na vsetínské výstavě 
je k  vidění celkem sto osmdesát exponátů, 
vyrobených od baroka po současnost. Větši-
na vystavených předmětů pochází z devate-
náctého století. 
Třetím pilířem je výstava fotografií od členů 
Fotoklubu Vsetín. Vystaveno je na  30 foto-
grafií na  téma Zázračné prameny. Autoři 
fotografií zachytili mnohotvárnost vodního 
živlu a jeho proměn.
„Výstava je otevřená denně mimo pondělí 
od  9 do  17 hodin. K  vidění jsou vzácné ex-
ponáty. Atraktivitu výstavy pro běžného ná-
vštěvníka jistě zvyšuje vystavení prestižních 
cen vytvořených ze skla, jako je Český lev, 
Thalie, Český slavík a  jiné. Například Křišťá-
lový glóbus na vsetínskou výstavu přímo za-
půjčila herečka Issová, která ho získala za roli 
Ofky ve filmu Děti noci,“ uvedla Olga Mehe-
šová z Muzea regionu Valašsko, jedna z kurá-
torek výstavy. Zřizovatelem Muzea regionu 
Valašsko je Zlínský kraj.  (red)

 ▪ Afrika v napajedelském zámku
Napajedla – Výstava AFRIKA, která bude až 
do konce roku otevřena v zámku v Napajedlích, 
představuje nejzajímavější místa černého kon-
tinentu od horké pouště po mohutné ledovce. 
Ukazuje pestrý kontinent od sahelu severní Af-
riky po Stolovou horu na jihu, od kořením pro-
voněných ostrovů Zanzibar, Pemba, Mauritius, 
Reunion a Madagaskar na východě až po sene-
galský Dakar v západní Africe. Expozice začíná 
zasvěcením do tajů Afriky, poodhalí nejzajíma-
vější zvyky, tradice a rituály. 

 ▪ Malé Zálesí vystoupilo v Senátu
Luhačovice, Praha – Na pozvání senátorky Jany 
Juřenčákové vystoupil 15. července folklorní 
soubor Malé Zálesí ve  Valdštejnských zahra-
dách v  Praze. V  pořadu Kulturní léto v  Senátu 
se představují vždy pod záštitou některého ze 
senátorů soubory ze všech částí republiky. Mla-

dí tanečníci a  zpěváci, doprovázeni místosta-
rostkou Luhačovic Marií Semelovou, měli zase 
možnost komentované prohlídky, při které se 
seznámili s historií sídla Senátu Parlamentu ČR, 
hlavního sálu Valdštejnského paláce. Mohli také 
dále nahlédnout do Valdštejnské jízdárny.

 ▪ Harmonia Moraviae letos s M. Koženou
Zlín – Filharmonie Bohuslava Martinů letos 
společně se Zlínským krajem a  městem Zlín 
pořádá mezinárodní festival Harmonia Mora-
viae již podeváté. Tento ročník je zaměřen pře-
devším na  český repertoár a  české interprety 
s  připomínkou 170 let od  narození slavného 
českého skladatele Antonína Dvořáka. Festival 
se koná ve dnech od 30. září do 27. října. Mezi 
nejatraktivnější koncerty bude určitě patřit 
koncert české mezzosopranistky světového 
jména Magdaleny Kožené s  pražským barok-
ním orchestrem Collegium 1704 a  italským 

dirigentem Andreou Marconem. V  jejich po-
dání uslyšíme skladby dvou barokních veliká-
nů Vivaldiho a Händela. Letošní programovou 
nabídku tohoto festivalu lze označit za pestrou 
po stránce slohových období, žánrů, charakte-
ru i  velikosti jednotlivých ansámblů a  orches-
trů. Podrobný program festivalu Harmonia 
Moraviae je zveřejněn na internetových strán-
kách www.filharmonie-zlin.cz.

 ▪ Umělci vystavují na Soláni
Soláň – Svá díla představují známí i méně zná-
mí umělci z Valašska až do 29. září v prostorách 
zvonice na  Soláni v  rámci VI. ročníku výstavy 
Valašský salon. První Valašské salony pořádali 
malíři Alois Schneiderka a Fr. Podešva. Na dlou-
hé roky byla možnost prezentovat svá díla ome-
zena. Postavením zvonice vznikly prostory, kde 
mohou současní umělci prezentovat svá díla 
ve skutečně atraktivním prostředí. 

Archeologický výzkum na velehradském mostě.     Foto: ŘSZK

Kroměříž – Památky zapsané na  prestižní se-
znam UNESCO – Květnou a  Podzámeckou 
zahradu v  Kroměříži – obohacuje od  6. srpna 
až do  konce září výstava soch současných vý-
tvarníků. Jde o  druhý ročník přehlídky Sochy 
v zahradě, kterou připravilo občanské sdružení 
GET ART!  ve spolupráci s Arcibiskupským zám-
kem a  městem Kroměříž. „Jedná se o  sochař-
skou výstavu nedávných absolventů vysokých 
škol  v otevřeném prostoru zámeckých zahrad 
s  přesahem do  městských prostor – několik 
soch bude umístěno i v centru Kroměříže. Svá 
díla zde bude prezentovat dvacet umělců, pra-
cujících s  nejrozmanitějšími materiály a  také 
odlišnými přístupy – od realistických až ke kon-
ceptuálním,“ sdělil Martin Krčma, kastelán zám-
ku. Cílem výstavy je zpřístupnit současné umě-
lecké dění i mimo galerie.  (tz)

Sochy v zahradách

Archeologové 
zkoumali starý most
Velehrad – Archeologický výzkum v  létě 
na několik týdnů přerušil opravu památkově 
chráněného mostu v obci Velehrad, na silnici 
III. třídy ve směru na Tupesy. Archeolog Miro-
slav Vaškových ze Slováckého muzea v Uher-
ském Hradišti po  ukončení výzkumu řekl: 
„Máme odtud zajímavé nálezy keramiky z ob-
dobí 13. – 17. století, části skleněných rene-
sančních pohárů, zlomky kachlů a podobně. 
Již při postupném odkrývání mostovky a ob-
louku mostu se ukázalo, že stavba mohla mít 
více stavebních fází. Toto poznání je pro nás 
velmi cenné, protože existenci mostu staršího 
než barokního máme doloženu pouze na jed-
né vedutě Velehradu z roku 1667.“ V hloubce 
téměř 4 metrů od současné silnice se poda-
řilo doložit pozůstatky staršího, gotického, 
zdiva, které bylo druhotně využito při stavbě 
barokního mostu. Nejspíše šlo o  pozůstatek 
gotického pilíře staršího mostu, který stavite-
lé v baroku druhotně využili. (vc)
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Závody na dráze patří k divácky velmi atraktivním sportům.    Foto: Richard Vitásek - MOTOLEVEL.com

sport

Hokejisté již trénují
Zlín – Na led vyjeli nejpozději ze všech extrali-
gových týmů. S o to větším nasazením se však 
na  začátku srpna hokejisté PSG Zlín pustili 
do příprav na novou extraligovou sezonu. Pro-
tože ledová plocha byla ve Zlíně připravena až 
druhý srpnový týden, úvodní tréninky hokejis-
tů hostil uherskohradišťský zimní stadion. „Prv-
ní trénink na ledě měl dobré tempo, na hráčích 
bylo znát, jak moc se na něj těšili,“ pochvaloval 
si trenér mužstva Rostislav Vlach.
Trenér se může pochlubit několika posilami. 
Na  prvním tréninku nechyběl například Petr 
Čajánek, který má po  příchodu z  Petrohradu, 
plnit roli největší klubové hvězdy. Trenér jej 
v  přípravě zařadil do  druhé formace s  Honej-
skem a  Veselým, ale nevyloučil, že sestavou 
bude ještě míchat. Dalším zajímavým jménem 
je sedmatřicetiletý matador Radim Tesařík. 
Zkušený bek přišel do Zlína na měsíční zkouš-
ku. „Dělám všechno pro úspěšný návrat. Samo-
zřejmě, může se stát, že neuspěji a člověka to 
poté zamrzí. Ale tři měsíce dělám pro návrat 
maximum,“ řekl Tesařík. (oh)

Zlín – Je nejlepším cyklistou ve  své katego-
rii. Reprezentant Force KCK cykloteam Zlín 
Vladimír Baťa ovládl republikové mistrovství 
amatérských cyklistů. V  kategorii šedesátní-
ků porazil těžkou konkurenci a silniční závod 
v Královicích u Slaného vyhrál v čase 1:34:28. 
Osmapadesátikilometrový závod zahrnoval 
dva náročné okruhy. „Utrhl jsem se ve  sku-
pince pěti závodníků a  rozdali jsme si to až 
v cílové rovince,“ řekl Baťa. 
Do  závodu se zapojili ještě další Baťovi ko-
legové z  KCK Force cykloteamu Zlín. Pavel 
Novotný mladší obsadil mezi třicetiletými 
třinácté místo a  Pavel Novotný starší v  ka-
tegorii padesátníků dokončil na šestnáctém 
místě. (oh)

Šedesátiletý cyklista 
Baťa je mistrem

Plošináři z Březolup bojují o titul
Březolupy – Už padesátým rokem se po březo-
lupském oválu prohánějí řvoucí stroje. Nejen-
že zde má plochá dráha bohatou tradici, ale 
v  poslední době se místní závodníci mohou 
pochlubit mnohými úspěchy. Jezdci domá-
cího AK Březolupy bojují o  obhajobu titulu, 
který získali loni. „Tentokrát ovšem v  daleko 
silnější konkurenci, protože účastníkem I. ligy 
družstev je i extraligová Plzeň. Po šestém kole 
desetidílného seriálu jsme byli na druhé příčce 
průběžného pořadí. Naším prvořadým cílem je 
dosáhnout na vítězství v soutěži družstev,“ říká 
jednatel klubu Josef Mizera. Podle něj chtějí 
Březolupy v ligové soutěži zůstat i nadále a po-
dle možností získat i  pořadatelství finálového 
závodu Mistrovství ČR jednotlivců. 
V letošní sezoně byl březolupský plochodrážní 
stadion dle předpisů osazen novými bezpeč-
nostními prvky. A tato změna březolupskému 
oválu přinesla ze strany jezdců velmi kladné 
hodnocení jak z hlediska bezpečnosti, tak i co 
se týče úpravy a  kvality samotného povrchu 
dráhy. Navíc si místní nemohou stěžovat na ne-
zájem fanoušků, plochá dráha je tam totiž vel-

mi populární. „Ve srovnání s celorepublikovým 
průměrem je divácká kulisa v  Březolupech 
vždy bezvadná. Naší snahou je divákům při-
pravit především hodnotné sportovní zážitky 
a dokonalý servis,“ vysvětluje Mizera.
Plochodrážnímu týmu se už v minulosti poda-
řilo vychovat několik skvělých jezdců. A co se 
týče závodnického obsazení, mají i  momen-
tálně co nabídnout. „Z  řad mladých adeptů 
musíme vyzvednout talentovaného juniora 
v  kubatuře do  125 ccm Patrika Mikela, který 
v  šampionátu M ČR je v  průběžném pořadí 
na  třetím místě a  má na  svém kontě letos již 
dvě vítězství v závodech tohoto seriálu. Velmi 
stabilní výkony podávají senioři Martin Málek 
a stejně tak i Martin Gavenda,“ chválí svěřence 
jednatel klubu. 
A co v Březolupech plánují do budoucna? I na-
dále vychovávat mladé naděje. Protože však 
pro nejmladší kategorie není plochá dráha ur-
čena, věnují se tito jezdci nejprve motokrosu. 
V krátkodobém horizontu si však mohou přijít 
na své fanoušci. Už 3. září totiž hostí místní drá-
ha závod VIII. Slovácký ovál. (oh)

 ▪ Veslaři na mistrovství světa juniorů
Zlínský kraj – Zástupci kraje startovali na mis-
trovství světa veslařských juniorů, které se 
konalo na začátku srpna v Anglii. Vynikajicího 
úspěchu dosáhl Martin Štěrbák z  veslařského 
klubu Moravia Uherské Hradiště, který společ-
ně s  Martinem Slavíkem z  Děčína vybojovali 
bronzové medaile. 
O umístění české osmiveslice na 6. místě ve fi-
nále v  konkurenci posádek světových veslař-
ských velmocí se zasloužil i otrokovický junior 
Adam Atarsia – česká posádka tak ve světové 
konkurenci potvrdila své třetí místo z ME. Na 9. 
místě se umístil Michal Plocek z  veslařského 
klubu Slovácko Uherské Hradiště 

 ▪ Paraglidista Březina zářil v Anglii
Zlínský kraj – Motorový paraglidista  Pavel Bře-
zina zažil úspěšné léto. Zlínský reprezentant 
si v  tomto netradičním sportu doletěl v  červ-
nu a  červenci hned pro dvě stříbrné medaile 
z prestižních akcí. Nejprve se zúčastnil špičko-
vě obsazeného závodu British Open. V nejtěžší 
možné evropské konkurenci se mu podařilo 
obsadit druhé místo. Měsíc nato se Březina 
představil na domácím otevřeném Mistrovství 
republiky nedaleko Humenného na  Sloven-
sku. Překvapivě i  tohoto závodu se zúčastnilo 
mnoho mezinárodních pilotů. Březina nakonec 
skončil druhý za úřadujícím mistrem světa Mi-
chaelem Carnetem. 

 ▪ Kunovice hostily miniDuatlon
Kunovice – Osmnáctikilometrová trasa na kole 
a  hned vzápětí čtyři kilometry běhu. Tak vy-
padal třetí ročník kunovického miniDuatlonu, 
který na  konci července uspořádali v  Kuno-
vicích na  Valašsku. Akce přitom vznikla jako 
nápad několika nadšenců. „Pro mnoho lidí je 
to víc zábava než ostrá soutěž. Spíš se jen sází 
o  to, kdo bude rychlejší,“ popsal spoluorgani-
zátor a místostarosta Tomáš Mareček. S nároč-
nou tratí plnou bahna, šotoliny a krkolomných 
kopců si nakonec nejlépe poradili Tomáš Frýdl 
mezi muži a Lucie Javorová v kategorii žen. Pro 
organizátory je ale spíš důležité, že o akci je zá-
jem a dopadla výborně.
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soutěž, volný čas

Zámek v  Chropyni spadá pod Muzeum Kro-
měřížska. Dnešní zámek stojí v místech středo-
věké rovinné tvrze vodního typu, která ovšem 
nebyla vhodná k obývání již ke konci 16. století. 
Počátkem století následujícího se díky Františ-
ku kardinálovi z Dietrichštejna stává chropyň-
ský statek majetkem olomouckého biskupství. 
Tehdy byla po  roce 1615 postavena patrová 
manýristická stavba s  kaplí a  věží, s  využitím 
původní tvrze. Nynější podoba zámku pochází 

z let 1701–1703, kdy budovu přestavěl biskup 
Karel Lotrinský. V  50. letech 19. století dosta-
ly svou nynější podobu oba hlavní historické 
sály zámku. V  Rytířském sále byly provedeny 
romantizující úpravy, sál dostal kazetový strop 
a  erby Fürstenbergů a  spřízněných rodů. Zde 
byly a jsou vystaveny zbraně z třicetileté a ná-
sledných tureckých válek. I v Ječmínkově sále, 
původně hostinské jídelně s  majolikovými 
kamny ze 60. let 17. století, byl instalován ka-
zetový strop, i zde došlo na romantizující úpra-
vy. Koncem 19. století zničil požár cibulovou 
helmici střechy věže, kterou nahradilo dnešní 
jehlové zastřešení. Objekt byl v  70. letech re-
konstruován. Příležitostné výstavy se konají 
v  rozlehlých sálech v  přízemí zámku, kde se 
nachází i nevelký památník připomínající skla-
datele a  hudebního teoretika Emila Axmana 
(1887 - 1949).
V  prvním patře jsou zmíněné sály Rytířský 
a Ječmínkův, v přilehlých místnostech jsou na-
stíněny dějiny Chropyně počínaje pravěkem, 

dějiny místního zemědělství, rybníkářství, lido-
vé kultury. Ve druhém patře zámku je umístěn 
památník slavného chropyňského rodáka, ma-
líře, sochaře a grafika Emila Filly (1882 - 1953), 
předního představitele expresionismu a kubis-
mu v českém výtvarném umění.  
Muzeum je v sezoně (od května do října) ote-
vřeno denně kromě pondělí od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 17.00. 
Více informací na www.muzeum-km.cz.

Přinášíme devátou, závěrečnou část soutěže 
zaměřené na Zlínský kraj. Každý, kdo správně 
odpoví, může získat jeden ze tří dárkových 
setů (ceny získá 10., 25. a 50. doručená správ-
ná odpověď). Ti, kdo správně odpoví ve všech 
kolech, se stávají výherci publikace o  Zlín-
ském kraji a dalších cen. Jména celkových ví-
tězů zveřejníme v příštím čísle.

Otázky na září:
1. Která tři území na Kroměřížsku mají statut 

Přírodní park?
2. V kterém roce byla vyhlášena CHKO Beskydy?
3. Jak se jmenuje nejvyšší vrchol Bílých Karpat?
Foto: Jaká lokalita je zachycena na snímku?

Odpovědi zasílejte do 10. 9. 2011 na emailovou 
adresu soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu 
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín. 

Zámek Chropyně – dávná historie i památníky 

Fotografie k soutěži.    Foto: Ivo Hercik

Minulé kolo soutěže – Správné odpovědi: 1) Ve Valašském Meziříčí se stékají Rožnovská a Vsetínská Bečva - dále již řeka nese název Bečva. 2) První 
obcí na toku řeky Olšavy (bráno od pramene) je Pitín.  3) Vodní nádrž Bystřička byla uvedena do provozu v roce 1912. Na snímku byl zachycen 
zámek v Holešově. 
Výherci dárkového setu: Renata Poláková (Uherské Hradiště), Zdeněk Staněk (Pitín), Bronislav Kolínek (Uherský Brod).
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Unikátní 
historická výstava

POLICIE ČR 
od 15. srpna do 10. září    

 Místo činu - kde ležela oběť? Staňte se svědky vyšetřování… 

POLICIE ČR ZASÁHNE 
V SOBOTU 10. ZÁŘÍ MEZI 14. A 18. HODINOU.

  NA STOPĚ AGENTKÁM zapojte se do pátrání!

       

zlllllliiiiiiiinnnn......cczzwwww.cceeennntttroozz

MÍSTO
CINU

Mí t či kd l ž l běť? Sttí t k ť tkMí či ž ě ?t kd l l b ť StkMí či ž ěť?v CENTRO ZLÍN malenovice

Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje
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VYRAZTE NA VÝLET A OBJEVTE
KOUZLO ZÁMKU NAPAJEDLA

• prohlídky zámku
• jedinečná výstava AFRIKA cestovatele R.Švaříčka
• výstava historických kočárků a panenek
• posezení v zámecké kavárně

čtvrtek 25.8. – divadelní hra Dívčí válka v 19 hod.
neděle 28.8. – akce Hurá do školy od 10 - 18 hod.
            zábavné odpoledne pro celou rodinu

A NAVÍC!
• kurzy vaření
• kurzy feng shui
• svatební obřady a pohádkové svatební hostinyhádk é b í h iéé b h

Otevřeno denně od 10 – 18 hod.

733 643 144
Vybrané akce v kraji

1. 9. Zlín-Štípa
Prvňáčci slaví v zoo
Pro prvňáčky vstup zdarma. 
www.zoozlin.eu

3. – 4. září Velké Karlovice
Dětský folklorní festival
Koná se ve Stodole 
za místním muzeem.
www.velkekarlovice.cz

9. – 11. 9. Slavičín
Slavičínské padající listí
Divadelní festiva.
www.mesto-slavicin.cz

10. 9. Brumov-Bylnice
Farní den na hradě
Duchovní odpoledne
hrad.brumov-bylnice.cz

10. 9. Kaňovice
Den řemesel s opékáním 
berana
Ukázka řemesel.
www.kanovice.cz

10. – 11. 9. Zlín 
Dny evropského 
kulturního dědictví
Vstup do všech objektů 
Muzea jihovýchodní Moravy 
zdarma.
www.muzeum-zlin.cz

10. – 11. 9. Kroměříž
Dny evropského 
kulturního dědictví
Mimořádné komentované 
prohlídky zámku a přilehlých 
zahrad.
www.mesto-kromeriz.cz

do 11. 9. Valašské Meziříčí
Prababička v kuchyni
Historická výstava kuchyní 
z 20. – 50. let 20. století 
v Zámku Kinských.
www.muzeumvalassko.cz

11. 9. Valašské Klobouky
Klobucké hody
Mše svatá s následným 
bohatým programem.
www.valasskeklobouky.cz

11. 9. Kroměříž
Kroměříž patří dětem
Soutěžní akce pro děti.
www.mesto-kromeriz.cz

17. 9. Zubří
Den města Zubří
Před Muzeem na Petrohradě.
www.mesto-zubri.cz

17. 9. Brumov-Bylnice
Strašidelný hrad
Tajuplná noc na hradě 
s doprovodným programem.
hrad.brumov-bylnice.cz

17. 9. Rožnov p. Radhoštěm
Běh rodným krajem Emila 
Zátopka
9. ročník memoriálu. Start 
11.00 před Technickým 
muzeem v Kopřivnici, cíl 
v Dřevěném městečku 
Valašského muzea.
www.vmp.cz

24. 9. Napajedla
Oslavy sv. Václava
12. ročník oslav 
na Masarykově náměstí 
a v zámeckém parku.
www.tlumacov.cz

do 30. 9. Vizovice
Výstava ANGELUS 
DOMESTICUS
Expozice 700 figurek 
a vyobrazení andělů ze 
všech koutů světa.
www.zamek-vizovice.cz

Informujte ostatní
Více pozvánek na akce 
naleznete na internetové 
adrese www.oknodokraje.cz.  
Na stejném webu můžete 
rovněž sami informovat 
o vámi pořádané akci. 

Akce Klubu českých turistů

10. 9. 2011
Zlínská „nejen“ padesátka
Pěší akce, 26. ročník. Start v 6.00 z volejbalové-
ho hřiště „U přehrady“. Trasy od 12 do 50 km. 
Cíl rovněž „U přehrady“. Pořadatelem je Odbor 
KČT Zlín. Roman Lechner, 604 200 227.
 
15. 9 - 18. 9. 2011
Dny vysokohorské turistiky – Žďárské vrchy
Podle zájmu je možné absolvovat pěší turisti-
ku, cykloturistiku, mototuristiku atd. Celá akce 
se odehraje ve Sněžném a okolí. Jindřich Ur-
ban, tel. 736 740 529.
 
23. 9. - 25. 9. 2011
Okolo Strážnice
Pobytová cykloakce, pořádá Odbor KČT Napa-
jedla. Jiří Kučera, tel. 732 883 246.
 
24. 9. 2011
Okolím Valašského Meziříčí
41. ročník pěší a cykloakce. Start i cíl u hvězdár-
ny ve Valašském Meziříčí. Start v 9.00 a cíl od 
12.00 do 15.00. Pěší trasy 10 a 25 km, cyklotrasy 
45 a 95 km. Ladislav Hojgr, tel. 605 215 879. 

27. 9. - 28. 9. 2011
Svatováclavské vyjížďky na Pustevny
Připravují napajedelští turisté. Cyklotrasa měří 
65 km. Spolupořadatelem je TOM Azimut Na-
pajedla. Karel Janošek, tel. 603 489 387.
 
Vrcholy oblasti Valašsko-Chřiby V. 
Pěší turistika. Možnost získat razítka.

17. 9. 
Velká Javořina – start libovolný, cíl u Holubyho 
chaty 10.00 – 15.00. Jiří Miškar, tel. 732 405 684.
Šibenický vrch – start libovolný, cíl na vr-
cholu 10.00 – 15.00. Markéta Klimentová, tel.  
739 690 164.
 
18. 9.
Klášťov – start libovolný, cíl na vrcholu 10.00 – 
15.00. Miroslav Žáček, tel. 604 972 157.
Vrátnice – start libovolný, cíl u horních Lačnov-
ských skal 10.00 – 15.00. Karel Sucháček, tel. 
737 447 588.

zábava, volný čas

Po velmi úspěšném Jarním trhu, který pořádal Nadační fond 
pro rozvoj a podporu Slušovic, je na řadě druhá akce – Podzimní 
farmářský trh, který se uskuteční v sobotu dne 3. září na náměstí  
ve Slušovicích. Návštěvníci se mohou těšit opět na skvělé dobroty a 
tradiční řemeslné výrobky. Součástí akce bude bohatý doprovodný 
program pro děti i dospělé. Více na www.nadacnifond-slusovice.cz.
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ESTROGEN

ESTROGENPROGESTINESTROGENPROGESTINESTROGEN
PROGESTINPROGESTINPROGESTINPROGESTIN

ESTROGEN

ESTROGENESTROGENESTROGENESTROGENESTROGENPROGESTINESTROGENPROGESTINESTROGEN
PROGESTINPROGESTINPROGESTINPROGESTINPROGESTINPROGESTINPROGESTINPROGESTIN

ESTROGENPROGESTINESTROGENPROGESTINESTROGEN
PROGESTINPROGESTIN

Znáte 
možná rizika 

jejího užívání?
ESTROGENESTROGENESTROGENESTROGENESTROGENPROGESTINESTROGENPROGESTINESTROGENESTROGEN

jejího užívání?

Víte, že je možné se otestovat 

a definitivně zjistit svoje genetické 

dispozice k trombofilním stavům?

ESTROGEN
PROGESTINPROGESTINPROGESTINPROGESTINPROGESTIN

ESTROGEN
PROGESTIN

možná rizika 

Užíváte
hormonální
antikoncepci?
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• prohlídky zámku
• jedinečná výstava AFRIKA cestovatele R.Švaříčka
• výstava historických kočárků a panenek
• posezení v zámecké kavárně

čtvrtek 25.8. – divadelní hra Dívčí válka v 19 hod.
neděle 28.8. – akce Hurá do školy od 10 - 18 hod.
            zábavné odpoledne pro celou rodinu

A NAVÍC!
• kurzy vaření
• kurzy feng shui
• svatební obřady a pohádkové svatební hostinyhádk é b í h iéé b h

Otevřeno denně od 10 – 18 hod.

733 643 144



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

Doporučujeme

TOP Víno Slovácka 2011
3. září, Polešovice
www.wineofczechrepublic.cz

Máte velké plány?
Řešením je jednoduchý úvěr Dobrý klient.

až do výše 10 000 000 Kč

výhodné podmínky  I  pevný úrok
rychlé vyřízení  I  jednoduché čerpání

www.mpu.cz  I  800 678 678

pevný úrok

6,9 %
p.a.

neúčelový úvěr  I  bez doložení příjmů  I  bez ručitele


