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Barum Czech Rally Zlín 
Legendární Barumka se letos jede  

v termínu od 31. srpna do 2 září. 
Foto: Petr Sagner
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Vážení a milí spoluobčané,

asi mi dáte za pravdu, že začátek školního roku znamená mezník 
v kalendáři možná ještě významnější, než je příchod nového roku. 
I když nemáme v rodině zrovna prvňáčka, vnímáme, že se najed-
nou po čase prázdnin a dovolených život začíná vracet do pracov-
ního tempa, kdy se povinnosti hrnou ze všech stran. 
Začátek školy je pro většinu rodin zápřah organizační i finanč-
ní, protože je potřeba zvláště menším dětem zajistit i zájmové 
činnosti, hlídání po vyučování a také samozřejmě opatřit stu-
dijní pomůcky, sešity, boty, oblečení a doufat, že jim to alespoň 
chvíli vydrží. 

Před učiteli a vychovateli je zase první zatěžkávací zkouška nervů a pedagogických dovedností  – 
přimět zvláště ty živější děti, aby se už konečně zkoncentrovaly, přestaly se v myšlenkách toulat 
kdovíkde a věnovaly pozornost učivu. 
Také vás pokaždé překvapí, jak se děti přes prázdniny změnily? Jak jsou za ty dva měsíce jiné, do-
spělejší? Možná si bezděky vzpomeneme na své začátky školy, studií nebo i pracovních příležitostí 
a uvědomíme si, jak ten čas letí. Jak jsme ještě nedávno doprovázeli do třídy ustrašené prvňáčky, 
kteří už dnes vedou za ruku svého potomka … Bylo by dobré tyto vzpomínky a pocity v sobě oživit, 
abychom dokázali být našim dětem partnery a kamarády, u kterých najdou pochopení a povzbu-
zení v daleko větší míře, než jen napomínání, mentorování nebo shazování, když jim něco nejde.
V první zářijové dny se roztáčí kolotoč, na který se jedni těší a druzí mají obavy, jestli to zvládnou, 
jestli se jim nezamotá hlava ze spousty úkolů, které se začnou valit jako lavina… Bude to náročné, 
pro všechny, ale zvládnout se to dá – pokud budou mít všichni vůli spolupracovat a těšit se ze 
všeho, co se společně daří: nejen ve vztazích rodičů s dětmi a školy s rodiči.
Soutěživost je přirozená lidská vlastnost. Touha člověka vítězit nad překážkami i za cenu vyčerpání 
a obětí nás ohromovala, když jsme sledovali přenosy z nedávných Olympijských her v Londýně. 
Ještě emotivnější však bylo vidět, jak se tvrdí rivalové ze závodních tratí v cílové rovince dokážou 
přátelsky obejmout.
Možná právě to bychom si mohli přát do nového školního roku: aby touhu člověka vydat ze sebe 
maximum nezastínila snaha vypjatým individualismem převálcovat ty druhé, vítězit za  každou 
cenu a v zaměření na sebe samé, své zájmy a cíle, ztratit cit pro lidi ve svém okolí.  I to bychom měli 
sledovat výchovou, kterou však potřebují nejen naše děti, ale celá společnost. 
Spolupráce, porozumění, ochota vyslechnout druhého člověka – i když přichází se zcela jiným ná-
zorem – vzájemná slušnost, nejen předstíraná formální korektnost, ale slušnost vycházející z ote-
vřenosti srdce, to jsou hodnoty, které bychom si měli – možná právě teď na začátku školního roku 
- vzít všichni „za domácí úkol“.  Jsou to pravidla chování, která se bohužel vytratila z našeho života 
na mnoha úrovních, včetně těch nejvyšších, odkud často dostáváme názorné odstrašující příklady 
spíše toho, jak to ve vztazích mezi lidmi vypadat nemá… 
Pořád se máme co učit. Všichni. Nejen děti školou povinné.
A tak si k tomu popřejme hodně síly, dobré vůle a vytrvalosti!

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

 ▪ Kosenka překonává následky požáru
Valašské Klobouky – Mimořádné úsilí vyna-
kládají členové a  příznivci Českého svazu 
ochránců přírody Kosenka z  Valašských Klo-
bouk na obnovu části své základny, kterou jim 
loni v noci na 1. prosince zničil požár. Na účtu 
pro obnovu základny se již sešlo přes 700 000 
korun, přičemž oheň způsobil škodu za  1,5 
milionu korun. „Všem, kdo pomohli, nebo při-
spěli, velmi děkujeme, dali nám první sílu dát 
se znova do  díla,“ uvedl předseda organizace 
Miroslav Janík. Podařilo se již opravit střechu 
a všechna tři podlaží ve zděné budově organi-
začního centra. Prakticky znovu byl pod opra-
venou střechou vybudován prostor ubytovny, 
bylo obnoveno organizační centrum. V přízemí 
je opravena a  zprovozněna dílna. „Mnohaleté 
působení Kosenky na jižním Valašsku považuji 
pro ochranu životního prostředí za  velmi vý-

znamné a práce jejích členů si nesmírně vážím,“ 
říká krajská radní Milena Kovaříková, která sle-
duje obnovu základny a začátkem srpna ji opět 
osobně navštívila.

 ▪ Archeologové v Květné zahradě
Kroměříž – Stopy přes 300 let trvající historie 
Květné zahrady v  Kroměříži odkrývali během 
prázdnin studenti archeologie Univerzity Pa-
lackého v  Olomouci spolu s  archeology Ná-
rodního památkového ústavu. Studenti his-
torie a  archeologie pod vedením zkušených 
archeologů v rámci své povinné praxe vyčistili 
od nánosu zachované konstrukce jednoho ze 
Pstružích rybníků, odkryli základy zaniklé Nep-
tunovy fontány a  základy Králičího kopečku. 
Archeologové objevili rovněž zpevněnou plo-
chu, na které byla před více než 300 lety umís-
těna fontána se sochou ležícího vodního boha. 
Fontána později zanikla, ale Neptunova socha 

zůstala zachována do  dnešních dnů. V  rámci 
projektu Národního centra zahradní kultury, 
dotovaného z  evropských fondů, bude Nep-
tunova fontána obnovena ve své bývalé kráse 
stejně jako oba Pstruží rybníky.

 ▪ Další peníze na silnice
Zlínský kraj – Pět stavebních akcí navíc oproti 
původnímu plánu bude moci letos uskuteč-
nit krajem zřizované Ředitelství silnic Zlín-
ského kraje. Stavby proti plánu budou moci 
silničáři provést díky rozhodnutí krajských 
radních, kteří odsouhlasili navýšení rozpočtu 
provozních prostředků této organizace o 10 
milionů korun. Jde o opravu křižovatky a od-
vodnění silnice mezi Bílovicemi a Mistřicemi, 
opravu silnice a odvodnění v Oldřichovicích 
a opravu silnice v Neubuzi, přestavbu mostu 
na propustek v Hošťálkové a opravu propust-
ku v Janové.
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 ▪ Práce na obchvatu jsou v plném proudu
Holešov – Již krátce po  podepsání smlouvy 
v  květnu letošního roku se naplno rozběhly 
práce stavebních firem na  výstavbě jihový-
chodního obchvatu Holešova. Stavbaři od-
stranili ornici v  trase budoucí silnice, nyní se 
soustřeďují na objekt mostu, který v budouc-
nu překlene železniční trať. Motoristů v  regi-
onu se dotkne úplná uzavírka silnice II/438 
mezi Holešovem a  Dobroticemi v  termínu 
od  4. září 2012 do  konce října 2013. Objízd-
ná trasa pro osobní automobily povede přes 
Tučapy, Prusinovice, Hlinsko pod Hostýnem. 
Tranzitní nákladní vozidla budou Dobrotice 
objíždět v delší objízdné trase (Holešov - Bys-
třice pod Hostýnem) i  po  některých silnicích 
Olomouckého kraje. Uzavírka je nezbytná 
z  důvodu navážení až osm metrů vysokého 
násypu silničního tělesa. 

 ▪ Kola pro Afriku
Zlínský kraj – Už přibližně 500 starších jízd-
ních kol se odvezlo ze Zlínského kraje do cen-
trálního skladu v  Ostravě v  rámci akce Kola 
pro Afriku. Stejnojmenná obecně prospěšná 
společnost získává od dárců v celé republice 
starší jízdní kola, aby je rozdávala na  afric-
kém kontinentě zejména školákům, kteří se 
na nich dostávají do škol za vzděláním. Sběr-
ná místa nyní fungují v  Kroměříži, Holešově, 
Chropyni, Modré, Otrokovicích, Rožnově pod 
Radhoštěm, Valašském Meziříčí, Ostrožské 
Lhotě, Uherském Brodě a  nově také ve  Vlč-
nově. V  Uherském Brodě kola před expedicí 
odborně opravuje technik znalý afrických 
poměrů Antonio da Silva, který pochází z An-
goly. „Jsme rádi, když lidé přispějí i  finanč-
ně na  kontejnerovou přepravu kol z  Česka 
do  Gambie,“ řekl ředitel společnosti Roman 

Posolda. Bližší podrobnosti jsou zveřejněny 
na webu www.kolaproafriku.cz.

 ▪ Vyrazte po žluté značce ze Slopného
Slopné, Vizovice – Novou turistickou trasu 
vyznačili členové Klubu českých turistů mezi 
Slopným a Vizovicemi. Přibližně 7,5 kilometru 
této trasy je nově vyznačeno žlutým páso-
vým značením, dalších 2,5 kilometru se jde 
po  jiných, starších značkách. Do  Slopného 
dosud žádná turistická značka nevedla. Stez-
ka dostala pojmenování po  žokeji Váňovi, 
který chodíval přes hřeben Vizovických vr-
chů ze Slopného do Vizovic na pivo. Z Vizovic 
do Slopného v minulosti pravidelně donášeli 
pošťáci dopisy i balíky a nazpět přinášeli más-
lo a  jiné zemědělské výrobky. Ze Slopného 
do Vizovic docházeli lidé pěšky k lékaři, za ná-
kupem i za zábavou. Stezka vede pěknou pří-
rodou s rozhledy kolem dolu Rudovka.

Pozlovice – Do  normální úrovně hladiny chy-
běly v Luhačovické přehradě na začátku srpna 
ještě asi tři metry, ale ve vodě se již objevovali 
první plavci. A jejich hodnocení znovunapouš-
těné nádrže nešetřilo chválou: „Tak čistou vodu 
jsme v přehradě nikdy neviděli.“
Vodní srážky nebyly v červnu a v červenci v re-
gionu nijak vydatné, takže vyčištěnou Luhačo-
vickou přehradu se zatím podařilo naplnit asi 
jen z jedné poloviny, ale dobře zaplavat si zde 
rekreanti mohou už nyní. „Jsme v půlce sezony, 
kdy se ještě nedají dělat závěry, ale pozoruje-
me, že lidé, kteří v minulosti na přehradu rádi 
jezdili, se začínají vracet. S  výsledkem čištění 
přehrady jsme zatím velmi spokojeni,“ řekla 
starostka městyse Pozlovice, na jehož území se 
Luhačovická přehrada nachází, Olga Tkáčová. 
Podle ní je lépe, když se nyní přehrada plní po-
stupně, než kdyby do ní měla přitéct přívalová 
voda, která by přinesla spoustu nečistot.
Vodní nádrž je ještě bez ryb. „Jakmile nám dá 
Povodí Moravy pokyn, začneme ryby do  pře-

hrady postupně vracet. Voda je čistá, jaká tu 
nikdy nebyla, kyslíkový režim vynikající. Před-
nost budeme dávat dravým druhům ryb,“ uve-
dl hospodář Rybářského svazu Luhačovického 
Zálesí František Miko. Rybáři pro přehradu při-
pravují zejména štiky, candáty, okouny, úhoře, 
líny a kapry.
Z důvodu zatím nízké hladiny vody není v tom-
to roce na  přehradě v  provozu přístaviště 
a  nefunguje půjčování lodiček a  šlapadel. Ná-
vštěvníci však mohou využívat – už třetím ro-
kem – nové koupaliště Duha s  řadou vodních 
atrakcí. 
Povodí Moravy Luhačovickou přehradu, vy-
budovanou v roce 1930, vypustilo na  podzim 
2010. Celý loňský rok byla bez vody. Stavební 
firmy z ní odtěžily téměř 300 000 krychlových 
metrů usazenin. Současně byla vybudována 
a  zprovozněna nová čistírna odpadních vod 
pro tři obce nad přehradou. Na jejím vybudová-
ní se částkou 32 milionů korun finančně podílel 
i Zlínský kraj.  (vc)

V přehradě se lidé opět koupou

Zlínský kraj – Zlínský kraj bude jedním z prv-
ních krajů v  Česku, kde se na  regionálních 
tratích začnou objevovat zcela nové typy 
vlakových souprav RegioShark. „Do  Zlínské-
ho kraje půjde celkem šest těchto vozů. Prv-
ní čtyři budou nasazeny na  tratích Valašské 
Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm a Valašské 
Meziříčí - Kojetín. První vůz má být dodán 
na  podzim letošního roku, druhý do  konce 
letošního roku, další dva vozy v březnu 2013. 
Dodávka pátého a šestého vozu, které budou 
nasazeny na tratích Zlín-Kroměříž a Zlín- Boj-
kovice,  je plánována na  rok 2014,“ uvedla 
mluvčí Českých drah Kateřina Šubová. Tento 
motorový vlak řady 844 s přední částí, která 
připomíná tlamu žraloka, je bezbariérový. 
Má moderní, světlý a dobře přehledný inte-
riér.  WC s uzavřeným systémem lze používat 
i ve stanici. Souprava má audiovizuální infor-
mační systém, klimatizaci, ergonomické se-
dačky potažené textilem, centrálně zavírané 
a  za  jízdy blokované dveře, ovladatelné tla-
čítky, univerzální prostory pro kočárky, jízdní 
kola a objemná zavazadla.   (vc)

Do kraje míří žraloci

Valašské Meziříčí – Novou průmyslovou halu 
chce postavit v průmyslové zóně Lešná u Va-
lašského Meziříčí firma Sonavox CZ z Šenova 
u  Nového Jičína. Valašskomeziříčští zastupi-
telé schválili prodej potřebné části pozemku. 
Společnost Sonavox CZ plánuje výstavbu 
haly na  výrobu reproduktorů pro automo-
bilový průmysl. Výstavba nové výrobní haly 
umožní společnosti Sonavox CZ rozšíření 
dosavadních prostor a napomůže růstu pro-
dukce. „Jsem rád, že to pro náš region přine-
se nové pracovní příležitosti,“ řekl starosta 
města Jiří Částečka a  dodal: „Uvědomujeme 
si vážnost situace, která vznikla ukončením 
výroby solární techniky společnosti Schott 
Solar CR, a proto vítáme každou aktivní čin-
nost, která by pomohla tuto situaci řešit.“ 
Investor chce začít s přípravou stavby v nej-
bližších měsících. Do roku 2015 zde chce za-
městnávat na 250 pracovníků.  (rv)

Sonavox rozšíří výrobu

Nová souprava RegioShark.    Foto: archiv ČD
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 ▪ Záchranáři uspěli na Rallye Rejvíz 2012
Zlín, Vsetín – Ředitel Zdravotnické záchran-
né služby Zlínského kraje Josef Valenta oce-
nil úspěch posádek na  soutěži Rallye Rejvíz 
2012, která se uskutečnila již po  šestnácté 
v Rejvízu u Zlatých Hor. Rallye Rejvíz je konci-
pována tak, že důkladně prověří dovednosti 
a znalosti  posádek zdravotnických záchran-
ných služeb. Na startovní listinu se letos za-
psalo více než 90 posádek z  19 států z  celé 
Evropy, USA a Japonska. Týmy Zdravotnické 
záchranné služby Zlínského kraje vykazují 
v této soutěži dlouhodobě vynikající výsled-
ky. V  letošním roce reprezentovaly Zlínský 
kraj celkem tři posádky – ze Zlína, Uherské-
ho Hradiště a  Vsetína. Nejlépe si při plnění 
náročných úkolů soutěže vedla posádka ze 
Vsetína. Získala 2. místo.

 ▪ Skládka je rekultivovaná
Valašské Meziříčí – Valašské Meziříčí dokon-
čilo rekultivace skládky tuhého komunální-
ho odpadu v místní části Hrachovec. Plocha 

zrekultivované skládky má rozlohu 42  000 
metrů čtverečních. Rekultivace skládky vyšla 
město na 14 milionů korun. Město po dobu 
dvanácti let ukládalo finanční prostředky 
na  rekultivační fond skládky, a  proto mohlo 
v minulém roce zahájit výběr dodavatele re-
kultivačních prací a  následně zahájit samo-
statnou rekultivaci. 

 ▪ Nabídněte své fotografie projektů
Zlínský a  Olomoucký kraj – Máte hezké fo-
tografie, na kterých je zachycena některá ze 
staveb spolufinancovaných z  Regionálního 
operačního programu Střední Morava? Mů-
žete je uložit na soutěžní internetové stránky 
www.mujprojekt.eu a vyhrát některou z cen. 
Úřad Regionální rady regionu soudržnosti 
Střední Morava se sídlem v Olomouci vyhlásil 
fotografickou soutěž. Od 1. července do kon-
ce října 2012 může kdokoli, kdo vyplní přímo 
na  internetu jednoduchý registrační formu-
lář, poslat na  web (v  elektronické podobě) 
své vlastní fotografie, na kterých bude zachy-

cena některá ze staveb spolufinancovaných 
z  ROP. Vítězné fotografie určí svým hlasová-
ním veřejnost. Bude vyhodnocen a odměněn 
nejlepší snímek měsíce. Po skončení soutěže 
bude vylosován i  jeden hlasující z  každého 
kraje. 

 ▪ Zlín nasvítí přechody pro chodce
Zlín – Zlínská radnice připravuje projektovou 
dokumentaci k  nasvícení 13 přechodů pro 
chodce. Rada města na tento projekt odsou-
hlasila částku dva miliony korun. K nasvícení 
přechodů, pokud záměr schválí zastupitel-
stvo, dojde ve druhé polovině roku. Přechody 
získají osvětlení pomocí výbojkových svítidel 
s  bílou barvou světla, umístěných na  slou-
pech. Jejich reflektory budou přímo namí-
řené na „zebry“. „Takto nasvícené máme už 
přechody například na sídlišti Podhoří, v ulici 
Sokolská nebo na Cigánově. Efekt je na první 
pohled zřetelný, chodci jsou pro řidiče výraz-
ně lépe viditelní,“ konstatoval Michal Zlámal 
z odboru realizace investičních akcí.

Výnosy jsou nízké, ceny porostou
Zlínský kraj – Do  finiše už vstupovaly ve  Zlín-
ském kraji v  době uzávěrky tohoto čísla Okna 
do  kraje žňové práce. Zemědělci však při nich 
příliš velkým optimismem neoplývali. Výnosy 
jsou nízké. Kvalita sklízených produktů je však 
velmi dobrá.
„Matka příroda opět ukázala svou sílu. Holo-
mrazy v  měsíci únoru, teplé jaro s  minimem 
srážek a jedna extrémně studená květnová noc 
v  době květu obilovin, to je pro polní plodiny 
kombinace přímo vražedná. Proto jsou letošní 
hektarové výnosy základních obilovin o  30 až 
50 procent nižší. U  řepky olejné je výnos nižší 
o plnou čtvrtinu. Ironií osudu je skutečnost, že 
v čím úrodnější oblasti zemědělec pracuje, tím 
vyšší propad výnosu zaznamenává,“ uvedl vice-
prezident Agrární komory ČR Jindřich Šnejdrla 
ze zemědělské firmy ve Valašském Meziříčí. 
Podobný průběh počasí je zaznamenáván 
v  celé Evropě i  v  USA. Proto reakce světových 

komoditních burz na sebe nedala dlouho čekat. 
Ceny letí vzhůru a  jsou na  svých historických 
maximech. „Přes tento, pro spotřebitele beze-
sporu nepříznivý trend, nárůst ceny zdaleka 
nepokryje výpadek ve výnosu a zemědělci ur-
čitě nedosáhnou takového výsledku, jako tomu 
bylo v loňském roce,“ řekl Šnejdrla.  
Nemalá část sklizeného obilí bude využívána 
pro krmení hospodářských zvířat. I to bude ne-
pochybně záhy dražší. Složitější situace vzniká 
u  mléka. Jindřich Šnejdrla vysvětluje: „Bilance 
výroby a  spotřeby mléka je v  České republice 
téměř vyrovnaná a spíše se dostává do pozice 
přebytku. Je to dáno snižující se domácí spotře-
bou mléčných výrobků. Obchodníkům se poda-
řilo celé zvýšení DPH zakomponovat do  ceny. 
Občané reagují snížením nákupu. Je také jen 
otázka času, kdy cena vepřového masa půjde 
nahoru.  Nechápu ale, proč dovážíme vepřové 
maso a vyvážíme obilí.“  (red)

Letošní sklizeň není příliš hojná.     Foto: Ivo Hercik

Švestek je málo
Zlínský kraj – Snad jen třetinovou úrodu šves-
tek v  porovnání s  loňským rokem očekávají 
letos ovocnáři na  Zlínsku. Pravé slivovice se 
proto v  tomto roce vypálí mnohem méně. 
O  to víc se výrobci domácí pálenky shánějí 
po  jiných druzích ovoce. „I  když byly někte-
ré stromy švestkami obsypané, v  posledních 
dnech ještě nezralé plody spadly po  dešti ze 
tří čtvrtin na  zem,“ uvedla páleničářka Stani-
slava Chalupová z  Březnice. Zákazníci budou 
podle ní vyrábět pálenky z jiných druhů ovoce, 
především z  jablek nebo v kombinaci švestky  
a jablka. „Někteří se snaží také nakoupit na kvas 
zejména meruňky z  jižní Moravy, ale i  tam je 
letos úroda slabší,“ dodala Chalupová. Podob-
nou zkušenost má i  největší český producent 
slivovice, likérka Rudolf Jelínek, která má na 55 
hektarech vysázené vlastní švestky. „Přišli jsme 
přibližně o 75 procent úrody švestek a musíme 
více nakupovat v zahraničí,“ uvedl Miroslav Mo-
tyčka, obchodní ředitel likérky.  (red)

Cyrilka se opravuje
Velehrad – V  obci Velehrad se nyní opravuje 
kostel Zjevení Páně, kterému se říká Cyrilka. 
Z  důvodu vysoké vlhkosti kostela byla kom-
pletně vybourána celá podlahová plocha 
a po vnějším i vnitřním obvodu stěn byly dopl-
něny vzdušné kanálky, odvětrávané do přilehlé 
ohradní zdi. Rovněž celá podlahová plocha je 
odvětrána. Byla vybudována nová kanalizace 
kolem celého kostela včetně drenážního systé-
mu. Pracuje se i v suterénní části baziliky - „la-
pidáriu“. Cílem je v co největší míře odkrýt pů-
vodní románské zdivo zbudované v počátcích 
13. století. Ve fázi přípravných prací je obnova 
vnějšího pláště baziliky. Odkrývají se původ-
ní a  dnes již nefunkční drenáže kolem sever-
ní a  východní strany baziliky. Má se vytvořit 
nový drenážní systém. V různých místech byly 
odebrány vzorky fasády na posouzení vlhkos-
ti a množství solí ve stávajících omítkách, aby 
mohly být stanoveny přesné receptury oprav 
jednotlivých částí obvodového pláště. (vc)
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Pane náměstku, strategické investování 
v regionu má nepochybně dlouhodobý ča-
sový přesah, jak však vnímáte ty projekty, 
které jsou v tuto chvíli největší a nejviditel-
nější? Které to podle vás jsou?
Mezi nejviditelnější a  veřejnosti nejznámější 
můžeme zařadit tři. Jde o revitalizaci dvou bu-
dov v areálu Baťových závodů na 14I15 Baťův 
institut, kde budou sídlit krajské kulturní insti-
tuce (muzeum, knihovna, galerie), dále je to 
výstavba nového moderního centrálního pa-
vilonu v  Uherskohradišťské nemocnici a  po-
kračování, byť místy komplikované, realizace 
Strategické průmyslové zóny v Holešově. 
Tyto investice jsou však jen střípky v  téměř 
dvanácti letech budování plnohodnotného 
Zlínského kraje a  jeho institucí. Takže těch 
důležitých věcí bylo v  historii samozřejmě 
mnohem víc a na ně v současnosti „jen“ nava-
zujeme.

Co tedy podle vás bylo to nedůležitější? 
V  regionální správě působíte relativně 
dlouhou dobu, tak můžete hodnotit.
Odrazovým můstkem byl samozřejmě sa-
motný vznik a ustavení Zlínského kraje. Do té 
doby jsme byli jen nesourodým územím 
na východě tehdy rozděleného Českosloven-
ska. Neměli jsme jasné perspektivy. Vždyť jen 
si vzpomeňte, že o dálnici, nových obchvatech 
měst a obcí, opravených průtazích, investicích 
do nemocnic, cestovního ruchu (více o téma-
tu na str. 13), volnočasových aktivit, podpoře 

firem nebo záchraně svitovského areálu jsme 
si mohli tenkrát nechat jen zdát. Vše se neú-
měrně dlouho řešilo jen z  Prahy, popřípadě 
z Brna. Teprve po vzniku kraje a velmi silného 
prosazování našich potřeb a záměrů na celo-
státní úrovni se věci pohnuly. Copak bychom 
si před pár lety mysleli, že dálnici budeme mít 
až do  Otrokovic, že budeme mít opravenou 
cestu Buchlovskými horami, včetně obchvatu 
Uherského Hradiště a  Bánova, prakticky roz-
šířenou čtyřproudovou silnici ze Zlína do Ot-
rokovic, nebo postavený první úsek kapacitní 
silnice mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím 
a řadu dalších věcí. Že budeme plnohodnot-
ným krajem?

Pokud hovoříte o  plnohodnotnosti kraje, 
myslíte tím právě investice ve všech oblas-
tech?
Určitě nejen je, ale také zřizování krajských 
institucí. Ono se na  první pohled zdálo lo-
gické, že pokud vznikl Zlínský kraj, tak musí 
být ve  Zlíně nebo jinde v  kraji krajský soud, 
krajské ředitelství policie, krajské ředitelství 
hasičů, krajské pobočky nejrůznějších inspek-
cí a  dalších orgánů státní správy. V  žádném 
případě tomu tak ale nebylo, museli jsme o to 
velmi bojovat, protože to stálo peníze a vůle 
velká nebyla. Stále bylo dost takzvaných sta-
rých krajů, které toto vše měly, a  do  nových 
regionů se moc investovat nechtělo. Zajistit to 
byl náš velký úkol v posledních letech. Nebo 
bychom snad pořád chtěli některé věci vyřizo-

vat v Olomouci, Brně či mnohem dál? A navíc 
bychom neměli cesty, jak se tam dostat?

Museli jste také zvládnout důležitou pro-
blematiku čerpání evropských financí, 
především z Regionálního operačního pro-
gramu Střední Morava. Jak vnímáte tuto 
oblast?
Jako velmi klíčovou a důležitou. Byli jsme ten-
krát vhozeni do  vody a  museli začít plavat. 
Bylo to těžké, ale po těch osmi letech si trou-
fám říci, že jsme to zvládli. Čerpáme finance 
na podporu firem, rozvoje obcí, rekonstrukce 
cest a  realizujeme i  větší projekty ve  větších 
městech. Prakticky všechny ty, které byly re-
alizovány, dodržely deklarované přínosy, tedy 
to, že budou fungovat, vytvoří nová pracovní 
místa a podpoří rozvoj kraje. Pokud byl někde 
problém, dokázali jsme ho naopak odhalit 
a  řešit. Samozřejmě mě někdy mrzí laciná 
a populistická kritika této oblasti z řad našich 
oponentů, ale jsem přesvědčen, že peníze 
směřují tam, kde je to potřeba, a jsou přínos-
né. Nenajdeme prakticky žádnou obec, kde by 
evropské peníze něčemu nepomohly, a  to je 
důležité. Byť jsou lidé, kteří by chtěli víc a víc, 
tak to ale chodí, tak je to normální.

Co je tedy základní filozofií investování 
a  strategického rozvoje celého Zlínského 
kraje?
Z mého pohledu jsou to dvě jasná témata, boj 
s  nezaměstnaností, a  tedy vytváření nových 
pracovních míst, a pak zvyšování kvality živo-
ta v tomto regionu. V prvním případě to zna-
mená, že investujeme tak, abychom vytvářeli 
vhodné podmínky firmám, které pak mohou 
lépe realizovat projekty, které přinášejí další 
pracovní místa. Tady nesmíme zapomenout 
ani na  školství, které musí vychovávat tak, 
aby absolventi našli uplatnění na  trhu práce 
(o podpoře školství na str. 14). Druhá oblast se 
týká spokojeného života každého z nás. Toho, 
abychom měli dostupné zdravotnictví, fun-
gující kulturu, různé typy organizací a spolků, 
volnočasové aktivity. Abychom nežili jen pra-
cí, ale dokázali si život v  tomto regionu také 
spokojeně užít.

Investujeme a kraj rozvíjíme tak, 
aby vznikaly pracovní příležitosti
V kraji se dál masivně investuje a v plné realizaci jsou některé pro-
jekty, které mají zlepšit podmínky pro fungování zdravotnictví, škol, 
dopravy, kultury, a především pomáhat bojovat se stále více nás 
všechny trápící nezaměstnaností. To vše jsou důvody k rozhovoru se 
statutárním náměstkem hejtmana Liborem Lukášem, který je zod-
povědný právě za oblast strategického rozvoje a investičních akcí.

Budoucí podoba Baťova institutu 14|15.

strana 6  Okno do kraje / září 2012



A vy sám si ho tedy užíváte, pracujete a jste 
tady ve Zlínském kraji rád?
Samozřejmě, že ano, byť je to někdy řehole. 
Ale v  regionální službě působím již dlouhou 
dobu, zanechal jsem za sebou viditelnou sto-
pu a vím, že u některých věcí musí být člověk 
trpělivý. 
Navíc jsem překonal ve  svém životě jeden 
významný věkový mezník, takže jsem se již 
na rozdíl od mladších let trochu zklidnil. Každý 
člověk získává zkušenosti a  s  věkem vidí, jak 
rychle čas plyne. Proto jsem možná trpělivěj-
ší, méně mě rozčílí věci, které jsem dříve po-
važoval za neskutečně důležité, a teď vím, že 
ne vždy to bylo takto fatální. Na druhou stranu 
člověka roky ukotvují v  názorech, jeho pře-
svědčení a  zásadách. Takže jako každý z  nás 
jsem se změnil, roztřídil důležité a  méně dů-
ležité věci. Můj celkový konzervativní přístup 
k  životu, práci i  veřejné službě zůstal, jsem 
v  něm ukotven a  jsem přesvědčen, že je to 
dobře. Dovoluji si tvrdit, že tady žiji rád a chci 
zde samozřejmě i zůstat.

Takže energie pro další práci v  regionální 
samosprávě vám nechybí?
Určitě ne, stále se cítím být plný energie a mám 
velkou chuť se i nadále podílet na realizaci za-
jímavých projektů, které přispívají ke zlepšení 
života nás všech. 
Chtěl bych i  nadále tvrdě pracovat pro náš 
region a pro naši zemi a samozřejmě i prožít 
krásné chvíle se svou rodinou. I když už mám 
syny odrostlé a  ti se věnují svým aktivitám, 
chtěl bych i  manželce postupně vynahradit 
to, jak málo jsem kvůli práci ve veřejné služ-
bě doma. 

Zmínil jste to, jak je důležité investovat 
do  kvality života, kultury, cestovního ru-
chu, jak odpočíváte vy?

 

Nejvíc si určitě odpočinu v lese, když vyrazím 
časně ráno za svítání, rodina ještě spí a já v kli-
du jen pozoruji to přírodní dění nebo v zimě 
zanesu krmení zvěři do  lesa, takže ano, jsem 
vášnivý nimrod. Rád si také zasportuji, vyjížď-
ky na kole nebo procházky kouzelnou krajinou 
Bílých Karpat, kde jsem doma a  kde to mám 
také nejraději. A pokud se mi to podaří doplnit 
plaváním nebo saunou, nemá to chybu. Rela-
xovat a normálně žít bych pak nemohl bez své 
rodiny, takže společně trávený čas s  manžel-
kou a dvěma syny je ta třetí mimořádně důle-
žitá část mé relaxace a odpočinku.

Co považujete za  své nejdůležitější úkoly 
v následujícím čase?
Je to postupné dokončení projektů, o  nichž 
jsme hovořili na  počátku. Přes drobné kom-
plikace, které jsme odhalili při samotné stav-
bě a  spočívaly v  technologiích výstavby pů-
vodních budov, velmi tvrdě usilujeme o  to, 
abychom na  samotném konci podzimu, tedy 
ještě v tomto roce, otevřeli budovu 14 Baťova 
institutu a mohli jsme tam představit veřejnos-
ti expozice krajského muzea a krajské galerie. 
Důležité pro mě také je, aby rychle a  kvalitně 
pokračovala výstavba centrálního pavilonu 
v nemocnici v Uherském Hradišti a co nejdříve 
jsme spustili výstavbu obdobného centrálního 

objektu v Krajské nemocnici Tomáše Bati, aby-
chom zlepšili služby pacientům. Nadále bude 
potřebné pokračovat v  budování průmyslové 
zóny v  Holešově, a  to přes v  současné době 
nepříznivou hospodářskou situaci, která in-
vestorům moc nepřeje, jak se můžete dočíst 
v  tématu věnovaném strategickému rozvoji 
na  straně 12. A  také navzdory minoritním ak-
tivitám, které tento projekt ze svých úzkých 
zájmů boří bez ohledu na  prospěch většiny. 
Ekonomické analýzy předních českých odbor-
níků ukazují, že v  budoucích letech budeme 
díky projektu v  Holešově profitovat. Je proto 
potřebné porovnávat jeho přínosy a  dopady 
jak v oblasti environmentální, tak ale i v oblasti 
socio-ekonomické. Jedno bez druhého zkrátka  
nemůže fungovat. Pokud chceme zajistit rozvoj 
kraje a práci pro naše lidi, musí mj. naši podni-
katelé stavět a  modernizovat své fabriky. Bez 
toho nás okolní globální svět rychle přeskočí, 
to si zkrátka nemůžeme dovolit. Všechny tyto 
záměry odpovídají mé filozofii snižovat neza-
městnanost, vytvářet pracovní místa a celkově 
zvyšovat kvalitu života v regionu. A když vidím, 
že konkrétní projekty se drží této filozofie, pak 
mám z  takovéto mnohdy i  úmorné práce ra-
dost, protože vím, že to je smysluplná a činoro-
dá aktivita, ve prospěch lidí žijících společně se 
mnou v tomto krásném, rozmanitém kraji.  (red)

Technologický park Progress v Holešově.    Foto: Ivo Hercik

Interiér Baťova institutu.

inzerce
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 ▪ Města se napojí na varovný systém
Zlínský kraj – Přibližně sto milionů korun z Re-
gionálního operačního programu (ROP) Střed-
ní Morava bude do  konce roku 2014 použito 
na  vybudování integrovaného varovného 
a výstražného systému ve Zlínském kraji.  „ROP 
podpořil projekty zaměřené na  infrastrukturu 
pro zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, preven-
ci a řešení rizik v rámci Integrovaného záchran-
ného systému. Cílem je ochrana obyvatelstva 
a  modernizace krizového řízení při mimořád-
ných událostech,“ řekl ředitel Úřadu Regionální 
rady Ivan Matulík. Podmínkou schválení pro-
jektů bylo jejich zařazení do krajských koncepcí 
a strategií v oblasti integrovaného záchranné-
ho systému. Nejvyšší dotaci, 82 milionů korun, 
získal Zlínský kraj na zastřešující projekt vybu-
dování komunikační infrastruktury a napojení 
měst na  integrovaný varovný a výstražný sys-

tém. Na tento projekt pak navazují projekty je-
denácti měst zapojených do krajského integro-
vaného záchranného systému. Jsou to města: 
Uherský Brod (2 mil. Kč), Kroměříž (5 mil. Kč), 
Vsetín (1,4 mil. Kč), Valašské Meziříčí (1,3 mil. 
Kč), Bystřice p.H. (1 mil. Kč), Uherské Hradiště 
(1,9 mil. Kč), Otrokovice (1,3  mil. Kč), Rožnov 
p.R. (1,1 mil. Kč), Holešov (2,8 mil. Kč), Luhačo-
vice (1 mil. Kč) a Valašské Klobouky (2 mil. Kč). 
Všechna vyjmenovaná města řeší napojení 
a modernizaci na vyrozumívací a varovný sys-
tém v  kraji.  Z  celkového množství peněz vy-
členěných na rozvoj Olomouckého a Zlínského 
kraje v letech 2007 až 2013 (17,5 miliard korun) 
bylo již 9,2 miliardy proplaceno přímo na účty 
příjemců, čili krajů, měst, obcí, neziskových or-
ganizací a podnikatelů. Celkem bylo na konci 
června schváleno 760 projektů za 14,6 miliardy 
korun.

 ▪ Poutní cesta je delší
Zlínský kraj – Cyrilometodějská cesta, která 
dosud propojovala olomoucký Svatý Kope-
ček, Svatý Hostýn a  Velehrad, je zase o  něco 
delší. Matice velehradská a  svatoantonínská 
připravily 24 kilometry dlouhou trasu vedoucí 
moravskou krajinou mezi Velehradem a pout-
ním místem Svatým Antonínkem nedaleko 
Ostrožské Lhoty. Poutní trasu spoluutváří také 
12 poutních zastavení - dřevěných přístřešků 
s  tabulemi obsahujícími informace jak nábo-
ženského, tak kulturního, zeměpisného, geo-
logického a přírodovědeckého charakteru. Po-
drobný popis trasy obsahuje tištěný průvodce 
s vloženou skládací mapou vytvořený Josefem 
Palou. Partnery projektu jsou instituce, které se 
zasazují o  rozvoj pěšího poutnictví v  regionu, 
a  to Zlínský kraj a  Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy.

Velká Javořina byla v obležení stovek lidí z obou stran hranice.    Foto: Petr Zákutný

Velká Javořina – Několik stovek lidí navštívilo 
tradiční slavnosti bratrství Čechů a  Slováků 
na hraniční hoře Velká Javořina. Mezi návštěv-
níky byli i  premiéři obou zemí či hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák. Letošní slav-
nosti, tradičně konané na konci července, byly 
věnovány 20. výročí novodobé historie obou 
států. Účastnící setkání, kterému dominova-
la vystoupení folklorních souborů, se shodli 
na tom, že v současné době panují mezi obě-
ma národy nadstandardní vztahy a  vyslovili 
své přání, aby tak tomu bylo i nadále. (red)

Na hranici dorazily 
stovky Čechů a Slováků

Další památky 
se dočkají oprav
Zlínský kraj – Rozdělení dotací určených na sta-
vební údržbu vzácných objektů v  městských 
památkových rezervacích schválili krajští radní. 
O státní dotaci zažádal Zlínský kraj ministerstvo 
kultury. To pak uvolnilo dotaci ve výši 6 295 000 
korun. Tyto příspěvky mohou být použity pou-
ze na  úhradu prací zabezpečujících uchování 
památkové hodnoty jednotlivých objektů, 
v žádném případě nesmí sloužit případné mo-
dernizaci nebo úpravám ve prospěch vlastníka. 
Z  dotací mohou být nyní opraveny například 
Měšťanské domy č. 106 nebo 89 ve Valašském 
Meziříčí, nebo historický dům č. 15 v  Kelči 
a  dům č. 256 ve  Vizovicích, kde jsou vlastní-
kem soukromé osoby. Po  schválení krajským 
zastupitelstvem by dotace měly pomoci také 
římskokatolické farnosti v Holešově na opravu 
bočního oltáře v tamním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie, městu Uherský Brod na  restau-
rování radnice č. p. 100 anebo Českomoravské 
provincii Hospitálského řádu sv. Jana z  Boha 
na zvelebení Kláštera Milosrdných bratří ve Vi-
zovicích. Kromě toho je městu Uherské Hradi-
ště navrhována účelová neinvestiční dotace 
ve výši 100 000 korun, která je vyčleněna jako 
cena za nejlepší přípravu a realizaci Programu 
regenerace městských památkových rezervací 
a památkových zón za rok 2011. (tz)

Peníze podpoří pestrost lesů
Zlínský kraj – Aby rozlehlé plochy lesních po-
rostů v našem kraji netvořily jen komerčně za-
jímavé smrkové monokultury, ale druhově pes-
tré zdravé lesy s vyšším podílem melioračních a 
zpevňujících dřevin, to je jedním z cílů dotací, 
které vlastníkům či nájemcům lesa poskytuje 
Zlínský kraj.
Přidělení více než osmi milionů korun na hospo-
daření v lesích na území Zlínského kraje schvá-
lila počátkem srpna krajská rada. Tato částka 
bude rozdělena mezi 198 vlastníků či nájemců 
lesa. Přidělení dotací však ještě budou muset 
schválit krajští zastupitelé. 
„Tyto dotační peníze jsou určeny nejen na ob-
novu, zajištění a výchovu lesních porostů, ale i 
na ekologické a k přírodě šetrné technologie,“ 
zdůraznila krajská radní Milena Kovaříková. Zlín-
ský kraj usiluje o to, aby na jeho území vyrůsta-
ly lesy druhově pestré, a to z mnoha důvodů. 
Jedním z hlavních je ochrana půdy před erozí. 
Kořeny stromů zpevňují půdu a zabraňují jejímu 
odplavování při dešti. Proto je potřebné vysazo-

vat dřeviny, které jsou schopny lépe hospodařit 
s vodou. „Přitom jsou mezi vlastníky a nájemci 
lesa tendence vysazovat jen ekonomicky zají-
mavější smrkové lesy,“ řekla Milena Kovaříková. 
V přírodě jsou jednotlivé druhy botanické či 
zoologické na sobě vzájemně závislé a jsou 
nuceny spolu fungovat. Vytvářejí si přirozenou 
cestou vzájemně obranné látky. Člověk, který je 
také součástí přírody, má schopnost si tyto látky, 
tzv. protialergeny, vytvářet taktéž, musí se však 
v tomto prostředí pohybovat.  Pobyt v druhově 
pestrém lese s množstvím křovin, trav, rostlin a 
různých živočichů dává možnost získat obranné 
látky, aby byl člověk odolnější proti alergiím. 
„Čistě smrkový les je kyselý, v něm téměř nic ne-
roste. Smíšené lesy jsou z tohoto hlediska mno-
hem prospěšnější,“ říká Milena Kovaříková
Zlínský kraj přispěl od roku 2009 na hospodaře-
ní v lesích celkovou částkou přesahující padesát 
milionů korun. Dotace jsou určeny především 
těm, kteří chápou důvody šetrného hospodaře-
ní v lese.   (red)
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 ▪ Úspěšné obce získaly peníze
Žlutavy – Obce, které uspěly v letošním kraj-
ském kole soutěže Vesnice roku, obdrží jako 
uznání za  svou práci peníze od  Zlínského 
kraje. Obec Žlutava, vítěz soutěže Vesnice 
roku 2012, získá dotaci ve výši 1 100 000 Kč, 
z toho 375 000 Kč investiční dotaci na nákup 
komunální techniky a 725 000 Kč neinvestič-
ní dotaci na  financování oslav a  slavnostní-
ho vyhlášení vítězů. Obec Lužná, která ob-
sadila druhé místo a  získala modrou stuhu 
za společenský život, obdrží investiční dotaci 
600  000 Kč na  vybudování chodníku a  pře-
chodu pro chodce. Obec Vysoké Pole, která 
se umístila na  třetím místě s  bílou stuhou 
za  činnost mládeže, získá investiční dotaci 
ve  výši 450  000 Kč na  přístavbu a  stavební 
úpravy obecní budovy č. 118. 
Obci Machová, která porotu zaujala péčí 
o zeleň a životní prostředí, náleží zelená stu-
ha. Investiční dotaci ve výši 200 000 Kč pou-
žije na výměnu plynového kotle v kulturním 

domě a  rozšíření bezdrátového rozhlasu. 
Obec Pitín byla oceněna za  nejlepší spolu-
práci se zemědělským subjektem a obsadila 
5. místo. Kromě oranžové stuhy se může tě-
šit na neinvestiční dotaci ve výši 100 000 Kč 
na nákup vybavení pro kulturní a společen-
ské akce. Obec Slavkov pod Hostýnem, která 
obdrží titul za vzorné vedení obecní knihov-
ny, dostane od  kraje neinvestiční dotaci 
ve výši 20 000 Kč na nákup knih. Obec Poteč, 
která získá diplom za vzorné vedení kroniky, 
obdrží neinvestiční dotaci ve  výši 20  000 Kč 
na rozvoj kulturního a společenského života 
v  Poteči - vybavení dětských hřišť a  drobné 
zařízení na prezentaci kulturního a společen-
ského života. Obec Bystřice pod Lopeníkem 
obdrží diplom za  udržování lidových tradic 
a k tomu neinvestiční dotaci ve výši 20 000 Kč 
na obnovu bystřických krojů. 
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Vesni-
ce roku Zlínského kraje se uskutečnilo ve ví-
tězné obci Žlutava 17. srpna.

 ▪ Vsetín má novou stezku
Vsetín – Ve  Vsetíně mají novou naučnou 
stezku nazvanou Příroda vsetínských parků. 
Stezka je součástí projektu realizovaného 
Muzeem regionu Valašsko. Cedule jsou roz-
místěny v Panské zahradě, v zámeckém par-
ku a  u  vsetínského vlakového nádraží, kde 
stezka panelem číslo jedna začíná. 
Na panelech se autoři snažili stručně napsat 
zajímavosti o  živočiších a  rostlinách, které 
ve  městě potkáváme. Nezapomnělo se ani 
na  vzácné hosty, pro které není město tím 
pravým domovem. Texty na  panelech do-
plňují barevné fotografie. Panely se věnují 
hlavně vysvětlení důležité role parků ve měs-
tech.
Instalaci prováděl Český svaz ochránců příro-
dy z Valašského Meziříčí. Na žádost pracovní-
ků památkové péče a po dohodě s městem 
byl zvolen méně tradiční typ tabule. Stezku 
tak lze snadno odlišit od ostatních, které přes 
město Vsetín vedou.

Vizualizace budoucí podoby domova ve Valašském Meziříčí.

Stavby domovů dostaly zelenou
Vsetín, Valašské Meziříčí – Dobrou zprávu při-
neslo zasedání rady Regionálního operačního 
programu Střední Morava, na kterém byly Zlín-
skému kraji přiděleny evropské peníze na  vý-
stavbu dvou zcela nových domovů pro seniory. 
„Mám radost, že se nám po několikaletém úsilí 
podařilo dosáhnout tak významné finanční do-
tace. ROP přispěje na domovy ve Vsetíně a Va-
lašském Meziříčí celkovou částkou 100 milionů 
korun. Obě nová zařízení by mohla být dokon-
čena už koncem roku 2014,“ vysvětlila krajská 
radní pro oblast sociálních věcí Taťána Nerse-
sjan. Jako první by měl být k dispozici Domov 
pro seniory Jasenka Vsetín, který zajistí ubytová-
ní a péči pro 51 klientů. Na vsetínský domov při-
spěje ROP částkou 50 milionů korun, zbývající 
finance ve výši 33 milionů poskytne Zlínský kraj. 
Po schválení dotace přichází na řadu projektová 
příprava, vydání stavebního povolení a vyhláše-

ní veřejné zakázky na dodávku stavby. Začít bu-
dovat by se pak mohlo ve druhém pololetí roku 
2013. Počátkem roku 2015 by měl ve Valašském 
Meziříčí zahájit svůj provoz nový domov v Se-
niorparku, který bude umístěn na  ulici Žerotí-
nova, kde jsou již v  současné době v provozu 
domov se zvláštním režimem a hospic Citadela. 
Domov pro seniory je v parku mezi těmito dvě-
ma objekty a v první etapě v něm vznikne 42 lů-
žek. Také na valašskomeziříčský Seniorpark při-
spěje ROP částkou 50 milionů a zbývajících 33 
milionů půjde z rozpočtu Zlínského kraje. Sta-
vět by se mělo začít na jaře roku 2014. Projekty 
těchto domovů navazují na záměr útlumového 
režimu v Domově pro seniory Podlesí. „Součas-
ný stav domova v Podlesí je totiž nevyhovující 
a celková rekonstrukce by vyšla dle odborného 
odhadu na více než 200 milionů korun,“ dodala 
radní Nersesjan. (gad)

Uherské Hradiště – Rozsáhlou investici zahájila 
Uherskohradišťská nemocnice. Jde o  centrální 
objekt, v  němž budou soustředěny zejména 
chirurgické obory a  obory zaměřené na  dia-
gnostiku. Poskytne zázemí pro urgentní příjem, 
chirurgické ambulance, ve  vyšších podlažích 
objektu se budou nacházet jednotky intenzivní 
péče, anesteziologicko-resuscitační lůžka, cen-
trální operační sály s centrální sterilizací a chi-
rurgický lůžkový fond. Stavba začala na  konci 
července, dokončení je plánováno na polovinu 
roku 2014. (red)

Nemocnice se změní

Kraj znovu podpoří 
sociální služby 
Zlínský kraj – Další čtyři miliony korun vyčlenil 
Zlínský kraj na  dofinancování provozu 29 so-
ciálních služeb, jejichž zachování ve stávajícím 
rozsahu je v  současné době z  finančních dů-
vodů ohroženo. Poskytnutí dotací v  této výši 
schválila na  svém posledním jednání krajská 
rada a  doporučila totéž zastupitelstvu. Vzhle-
dem k  nedostatečné výši státem přidělených 
dotací poskytl Zlínský kraj sociálním službám již 
v minulých měsících ze svého rozpočtu téměř 
8 milionů korun. Přesto zůstalo několik služeb 
v  kraji finančně ohroženo. Tuto situaci se kraj 
rozhodl řešit opět ve spolupráci s obcemi s roz-
šířenou působností, na  jejichž území se podfi-
nancované služby nacházejí. Podmínkou pod-
pory ze strany kraje bylo to, že služba musí být 
podpořena i samotnou obcí a že částka z kraje 
nepřesáhne výši podpory obce. Zlínský kraj 
nakonec obdržel prostřednictvím obcí s  rozší-
řenou působností požadavky na dofinancování 
89 sociálních služeb, a to v celkové výši téměř 25 
milionů korun. Tato částka byla po jednáních se 
zástupci jednotlivých obcí na základě konkrét-
ních dat korigována a  výsledkem jednání byl 
návrh na podporu 29 sociálních služeb ve výši 
4 milionů korun. Tyto služby budou podpořeny 
i obcemi, a to ve výši asi 4,3 milionu korun. (tz)
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 ▪ Silničáři opraví další cesty
Zlínský kraj – Opravu silnice v obci Trnava, kde 
dochází k sesuvu vozovky, a také rekonstrukci 
prozatímní okružní křižovatky u  Pivovaru Ja-
náček v Uherském Brodě schválili krajští radní. 
Rekonstrukce obou těchto úseků bude kraj 
provádět prostřednictvím své příspěvkové or-
ganizace Ředitelství silnic Zlínského kraje a cel-
kové náklady těchto investičních akcí jsou vy-
čísleny na téměř deset milionů korun. Oprava 
v Trnavě v lokalitě Horní konec bude spočívat 
v zajištění a zpevnění vozovky. Druhou inves-
tiční akcí je vybudování plnohodnotné okružní 
křižovatky v Uherském Brodě, a sice v  lokalitě 
u  pivovaru. Stávající okružní křižovatka byla 
vystavěna jako provizorní a  po  vyhodnocení 
provozu v  tomto místě vyvstala potřeba zre-
konstruovat ji kvůli zajištění vyšší bezpečnosti. 

 ▪ Aktivní stárnutí
Zlín – Na jednotlivé aspekty seniorského živo-
ta se zaměří připravovaná krajská konference 
k Evropskému roku aktivního stárnutí a mezi-
generační solidarity. Uskuteční se 17. září od 
13.00 v budově Technologického inovačního 
centra ve Zlíně. O konkrétních aktivitách pro 
seniory ze strany Zlínského kraje bude hovořit  
Taťána Nersesjan, členka Rady Zlínského kraje 
pro sociální oblast. 
Mezi dalšími přednášejícími již přislíbila účast 
místopředsedkyně Senátu PČR  a zároveň pa-
cientská ombudsmanka Alena Gajdůšková, 
se strategií a  přístupem k  seniorské proble-
matice účastníky seznámí náměstek ministra 
práce a sociálních věcí Jan Dobeš, o zdravém 
životním stylu bude hovořit představitelka 
Národní sítě podpory zdraví, o.s., své aktivi-
ty odprezentuje zástupce Univerzity třetího 

věku UTB ve Zlíně a řeč bude též o dobrovol-
nictví v  seniorském věku.  Cílem konference 
je svým dílem přispět ke  zlepšování kvality 
života seniorů.

 ▪ Zlínský geriatrický den
 Zlín – Už posedmnácté se v  krajském měs-
tě koná Zlínský geriatrický den zaměřený 
na problematiku seniorů. Letos připadá na pá-
tek 7. září. Hlavními tématy jsou Kardiovasku-
lární onemocnění, Výživa a Stáří a společnost. 
Účastníci konference s mezinárodní účastí vy-
slechnou 14 přednášek, například Postavení 
seniora v ČR a Zlínském kraji, Postavení senio-
ra v EU, Nutriční stav pacientů v následné péči, 
Stařecká demence a její úskalí v nemocničním 
prostředí, Akutní koronární syndrom u senio-
rů, Akutní cévní mozková příhoda u  seniorů 
a prognostická kritéria a další.

Záchrana závisí i na určení místa
Zlín – Jedním z problémů, se kterým se záchra-
náři Zdravotnické záchranné služby Zlínského 
kraje při svých výjezdech k pacientům potýkají, 
je přesné určení místa zásahu. Informace o mís-
tu události je pro vyslání pomoci zcela klíčová, 
v  některých případech může zásadně ovlivnit 
včasnost poskytnutí zdravotní péče a pro pora-
něnou osobu může mít až fatální důsledky. 
Mnozí volající na  tísňovou linku jsou rozrušení 
a  nejsou v  danou chvilku schopni poskytnout 
potřebné informace. Někdy se zase volající ne-
dostatečně orientuje v prostoru a čase. Občas se 
stane, že nezná přesnou adresu a polohu místa 
události. Názorným příkladem byla nedávno při-
jatá tísňová výzva k vyslání pomoci cyklistce se 
zraněním horní končetiny po pádu z kola. Žena 
se nacházela v lokalitě horské oblasti Javorníky 
a přesnou polohu místa neznala. Operátorce se 
podařilo během hovoru zjistit její polohu na zá-
kladě orientačních bodů. Pacientku se podařilo 
včas nalézt, poskytnout jí neodkladnou péči 
a převézt do zdravotnického zařízení. 

Aby převzetí a  vyhodnocení tísňové výzvy 
na lince 155 probíhalo efektivně a rychle, je nut-
né operátorovi sdělit zejména přesnou adresu 
místa události, co se stalo, informace o postiže-
ných – počet osob, věk, a také jméno a příjme-
ní volajícího. Podstatné však je vždy důvěřovat 
operátorovi, který je ve  svém oboru vzdělaný. 
Právě on vás během hovoru povede tak, aby 
v  co nejkratším čase získal potřebné množství 
informací. Mějte na paměti, že v momentě, kdy 
operátor zjistí místo události, už během hovoru 
vysílá k pacientovi výjezdovou skupinu. Také je 
potřebné, aby volající měl telefonní přístroj stále 
po ruce i po ohlášení události pro případ, že se 
bude chtít operátorka nebo zasahující posádka 
s ohlašovatelem výzvy spojit a případně upřesnit 
další údaje.  Je potřebné také připomenout, že 
kvalitní první pomoc můžete poskytnout sami. 
Postačí jen nechat se vést operátorem zdravot-
nické záchranné služby, který vám odbornými 
instrukcemi pomůže poskytnout účinnou první 
pomoc a třeba i zachránit lidský život. (jv)

Odborníky nejvíce zaujala rekonstrukce fojtství v Jasenné.    Foto: Ivo Hercik

Jasenná – V  letošním roce bude již popáté 
oceněna v rámci projektu Lidová stavba roku 
nejlépe obnovená památka lidového stavi-
telství na  území Zlínského kraje. Tentokrát 
získá ocenění za  příkladnou obnovu stavby 
lidové architektury a roubeného fojtství č. 
60 v Jasenné. Fojtství z roku 1748, i když bylo 
několikrát stavebně upravováno, náleží k nej-
lépe dochovaným původním stavbám svého 
druhu na Valašsku. Do soutěže byla přihláše-
na také usedlost č. 19 v Kaňovicích a domky č. 
260 a 261 v Hluku. 
Hodnotící komise se shodla, že obnovou 
fojtství v  letech 2010 až 2011 došlo nejen 
ke  zhodnocení této ojedinělé kulturní pa-
mátky, ale byla zajištěna její bezpečnost 
a prodloužena funkčnost a životnost. Veškerá 
obnova byla možná jenom díky osvícenosti 
a zcela mimořádnému vztahu vlastníků k této 
památce. Byly dodržovány a  uplatňovány 
tradiční postupy a  technologie. Bylo dbáno 
zejména na to, aby byla v co největší možné 
míře zachována autenticita celé stavby, aby 
byly prováděny výměny původních prvků 
pouze tam a  v  takovém rozsahu, kde došlo 
k  jejich nevratnému poškození. Tato obnova 
může být jedním z  pozitivních příkladů pro 
další vlastníky, kteří vlastní památku lidového 
stavitelství.  (js)

Lidovou stavbou roku 
je fojtství v Jasenné

Hasiči získají dotace
Zlínský kraj – Téměř pět milionů korun urče-
ných na výdaje jednotek sborů dobrovolných 
hasičů obcí bylo v  letošním roce přiděleno 
ministerstvem vnitra do  rozpočtu Zlínského 
kraje. „Peníze dobrovolným hasičům poslou-
ží na věcné vybavení, na odbornou přípravu 
i na úhradu zásahů, při nichž hasiči vyjíždě-
jí mimo územní obvod jednotky,“ upřesnil 
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. 
Návrh na  rozdělení neinvestičních dotací 
zpracovává Hasičský záchranný sbor Zlínské-
ho kraje. (tz)
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rozhovor

nabízí v rámci Jazykové školy od září 2012   

jednoleté pomaturitní studium 
    20 vyučovacích hodin týdně
    příprava na mezinárodní zkoušky PET, FCE (JA), ZD (JN)

celoroční odpolední kurzy (září–červen)
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čínština
    kurzy všech jazykových úrovní od začátečníků po pokročilé
    přípravné kurzy ke Cambridgeským zkouškám – PET, FCE, CAE
    přípravné kurzy na Zertifikat Deutsch a Goethe Zertifikat C1
    přípravné kurzy na mezinárodní zkoušky DELF

    konverzační kurzy s rodilým mluvčím
    NOVĚ Cambridge Test Preparation (3měsíční přípravný kurz)

zápis do odpoledních jazykových kurzů, možnost konzultace 
s vyučujícími všech jazyků a napsání vstupních rozřazovacích 
testů: 
od 27. srpna do 6. září 2012 vždy od 11 do 17 hodin

Další informace na tel. 577 007 444 nebo na www.gjszlin.cz.

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

Tel. 577 007 444   |   E-mail: js@gjszlin.cz   |   www.gjszlin.cz   |   náměstí T. G. Masaryka 2734–9, 760 01 Zlín

inzerce

Mezi dobrovolnými hasiči zastáváte ve Zlín-
ském kraji nejvyšší funkci. Co vás k hasičům 
přivedlo? Proč jste nezůstal u  své původní 
profese elektromontéra?
Můj soused, bratranec, dělal ve  Střelné velite-
le sboru. Jako dítě jsem měl do  hasičárny sto 
metrů, a když se tam něco dělo, hned jsem tam 
zaběhl. Tak mne přitáhla praktická hasičská čin-
nost a zásada Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci. 
Uvědomil jsem si, že je potřeba být připraven 
pomáhat lidem, když se dostanou do svízelné 
situace. Tak jsem se v  roce 1967 stal členem 
SDH ve Střelné. Postupně jsem se propracoval 
až k profesionálům. Tato práce mne lákala mno-
hem víc než můj původní obor.

Co na to vaše vlastní rodina?
Umožnila mi věnovat se hasičské profesi. Man-
želka musela mít velkou toleranci. U  hasičů 
člověk nezná dne ani hodiny, kdy uslyší sirénu 
nebo mu zazvoní telefon a on musí všeho ne-
chat a vyrazit s kamarády zachraňovat a pomá-
hat lidem v  nejrůznějších krizových situacích. 
Kdo je zařazen do jednotky a drží pohotovost, 
nemůže si dát ani pivo a musí být stále připra-
ven řídit vozidlo.

Jak vzpomínáte na  tu část svého života, 
když jste s jednotkami vyjížděl k zásahům?
Zážitků byla spousta. K  nejsilnějším patřila si-
tuace, když jsem zasahoval proti plamenům 
v zakouřeném sklepě. Ztrácíte orientaci, nevíte, 
jak se dostanete zpátky. Tím ale člověk nako-
nec ztrácí strach a získává odvahu. Pamatuji si, 
jak jsme byli zpočátku nejistí, když nás zavola-
li na hašení hořícího sena v nových senážních 
věžích, které se postavily v  Hošťálkové nebo 
ve  Francově Lhotě. Nikdo s  tím tehdy neměl 
zkušenosti. Dnes už je to běžný zásah.

Byly jistě i  zážitky z  dobrovolných aktivit 
a soutěží, které vám udělaly radost a utkvě-
ly v paměti...
Velmi pěkné zážitky mám spojeny například 
s vítězstvím mladých z Karolinky v soutěži mla-
dých hasičů ve  Francii. Já jsem byl po  určitou 
dobu i  náměstkem celostátního starosty SH 
ČMS, kde jsem měl na  starosti úsek výchovy 
mladé generace. Podobně jsem působil i  jako 
člen mezinárodní komise CTIF. Soutěže, histo-
rické jízdy, péče o  prapory, udržování tradic, 
udělování medailí a vyznamenání – to je hezká 
součást naší činnosti.

Mají mladí lidé i v době počítačů zájem vstu-
povat k dobrovolným hasičům?
Ve  Zlínském kraji mají dobrovolní hasiči 385 
sborů a kolem 22 tisíc členů. V každém okrese 
se každoročně asi 150 členů obmění. To zna-
mená, že přicházejí mladí a  že je celkový stav 
dlouhodobě stabilizovaný. Na  rozdíl od  minu-
losti má dnes o práci mezi dobrovolnými hasiči 
zájem i hodně žen. Například okres Vsetín měl 
ještě před pěti lety jen pět ženských družstev, 
a  nyní je jich přes třicet. Není důvod, proč by 
ženy od 18 let, které ovládají techniku a absol-
vovaly výcvik, nemohly jezdit i  k  ostrým zása-
hům. Někdy je ale nouze o obětavé vedoucí.

Vnímáte změny v technice a vybavení ? 
Od konce osmdesátých let se hasičská techni-
ka hodně obměnila. Hasiči dnes mají dostatek 
cisteren. Získáváme  prostředky i  na  soutěže, 
na  opravy historické techniky, na  oslavy kula-
tých výročí v dobře hodnocených sborech. Pro-
fesionálům i  na  činnost dobrovolných hasičů 
hodně přispívá zejména Zlínský kraj. Jsem pře-
svědčen, že členové SH ČMS mají dobré vyba-
vení a jsou dnes plně připraveni pomáhat lidem 
po boku profesionálů.  Vojtěch Cekota

Josef Krajča: Hasič nezná dne ani hodiny

Josef Krajča
 ▪ Krajský a  vsetínský okresní starosta Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska.

 ▪ Narodil se v roce 1950 ve Střelné.

 ▪ Vyučil se elektromontérem pro OSP Vsetín.

 ▪ V  roce 1967 se stal ve  Střelné členem Sboru 
dobrovolných hasičů. Absolvoval postupně 
několik specializovaných kurzů, v  r. 1971 byl 
zvolen velitelem sboru.

 ▪Od roku 1975 byl profesionálním hasičem, byl 
ustanoven velitelem stanice ve Vsetíně. 

 ▪ Dálkově vystudoval Střední průmyslovou ško-
lu požární ochrany ve Frýdku-Místku.

 ▪Od roku 1995 pracuje jako pojišťovací mana-
žer Hasičské vzájemné pojišťovny, současně 
vykonává funkce u dobrovolných hasičů.

 ▪ Je ženatý, má dvě děti a sedm vnoučat.Krajský starosta hasičů Josef Krajča.    Foto: Vojtěch Cekota
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Zlínský kraj dostal do vínku regiony s chybějí-
cí dálniční sítí a zasažené útlumem klíčových 
průmyslových odvětví. Z  toho plynuly nízké 
mzdy, na  Kroměřížsku a Vsetínsku pak vyso-
ká míra nezaměstnanosti. Bylo zřejmé, že bez 
masivních investic se stav zlepšit nepodaří. 

Dálniční síť
Jako hlavní předpoklad rozvoje bylo nutné od-
stranění historického dluhu země vůči Zlínské-
mu kraji v oblasti dálničních staveb. Postupně 
se podařilo přivést dálnici D1 až ke Kroměříži 
a následně přes Hulín až do Olomouckého kra-
je. Ve dvou etapách se vybudovala velká část 
rychlostní komunikace R55, která nyní vede 
od Otrokovic až po velkou dálniční křižovatku 
u Hulína. Momentálně tak Zlínský kraj bojuje 
za urychlení výstavby R55 směrem na Uherské 
Hradiště a dále na jih. Další prioritou je stavba 
rychlostní komunikace R49 v několika etapách 
od Hulína až na slovenské hranice. Zde se po-
dařilo dosáhnout toho, že Evropská komise 
zařadila komunikace do  systému transevrop-
ských sítí. A to s sebou nese pomoc Evropské 
unie s financováním.
„Stavba prvního úseku z Hulína do Fryštáku by 
mohla začít již v roce 2014,“ podotkl Karel Chu-
dárek z Ředitelství silnic a dálnic ČR. Jde o úsek 
dlouhý 17 kilometrů, ze 75 procent ho zaplatí 
Evropská unie. „Tím, že R49 vytvoří spolu se 
slovenskou R6 další dálniční propojení obou 
zemí, uleví tranzitní dopravě nejenom ve zlín-
ské aglomeraci, tedy ve  Zlíně a  Otrokovicích, 
ale například také na Uherskohradišťsku,“ po-
znamenal náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, 
do jehož kompetence spadají právě záležitosti 
dopravy.

Prostory pro podnikání
Nejvýznamnější rozvojovou investicí Zlínské-
ho kraje je budování Strategické průmyslo-
vé zóny Holešov. Byla dokončena základní 
technická infrastruktura a  areál byl napojen 

na okolní silniční a železniční sítě. Zasídlování 
investory ale zatím brzdí přetrvávající recese 
světové ekonomiky. „S těmito objektivními po-
tížemi se potýkají i další podobné projekty, což 
jistě nikoho netěší. Nicméně je historií prově-
řenou pravdou, že po každém útlumu přichází 
růst, ekonomika je ze své podstaty cyklická. 
Regiony, které ani v současném období neza-
pomínají na to, že infrastrukturní investice jsou 
nutné pro to, aby byly ekonomicky úspěšné 
i za pět či deset let, budou mít v tomto směru 
obrovskou konkurenční výhodu. Tyto inves-
tice jsou navíc účinným nástrojem, jak snížit 
negativní dopady v  dalších obdobích, kdy 
bude ekonomika po  růstu opět stagnovat či 
dokonce zpomalovat,“ uvedl Petr Zahradník, 
ekonomický analytik a  člen Národní ekono-
mické rady vlády.
Kromě toho Zlínský kraj intenzivně pracuje 
na  podpoře využití starých a  chátrajících ne-
movitostí. Jde především o  někdejší průmy-
slové, zemědělské či vojenské areály, které se 
souhrnně označují jako brownfields. Majitelé 
takových areálů s  rozlohou větší než 0,5 hek-
taru mohou žádat Zlínský kraj o  finanční po-
moc s předprojektovou přípravou, řešící jejich 
další využití. „Kvalitní předprojektové studie 
žadatelům otevírají možnosti získání dotací 
na samotnou revitalizaci areálů, které již pře-
staly sloužit svým účelům a nyní se hledají ná-
pady, jak je proměnit v moderní centra života 
a  podnikání,“ vysvětlil význam předprojek-
tových studií statutární náměstek hejtmana 
Libor Lukáš. Například projekty Centrum infor-
mačních technologií a aplikované informatiky 
ve  Slavičíně nebo Rekonstrukce AB GEOSTAV 
Otrokovice podpořené z  Operačního progra-
mu Podnikání a  inovace, či koncept Regene-
race zlínských filmových ateliérů podpořený 
z  Regionálního operačního programu regio-
nu soudržnosti Střední Morava vycházely při 
zpracování svých projektových žádostí z  pří-
pravy podpořené Zlínským krajem.

Firma roku a inovační vouchery
Kromě investic do  infrastruktury se vyplácí 
i  méně náročná podpora podnikatelského 
prostředí formou ocenění úspěšných podni-
ků či vytvoření prostředí pro propojení firem 
a  vysokých škol. Příkladem prvního kroku je 
soutěž Inovační firma roku Zlínského kraje. 
Soutěž již třikrát vyhlásil Zlínský kraj, pořádá-
ním pověřil Technologické inovační centrum. 
„Reálnou šanci na úspěch mají ty společnosti, 
které dosahují díky inovacím výrobků, služeb, 
postupů či technologií výjimečných výsledků 
v rozvoji svého podnikání. Pro oceněné firmy 
je zajištěna publicita v respektovaných médi-
ích a formou publikací i na akcích pořádaných 
Technologickým inovačním centrem či Uni-
verzitou Tomáše Bati ve  Zlíně, která je stra-
tegickým partnerem soutěže,“ poznamenala 
ředitelka centra Daniela Sobieská.
Propojení podnikatelské a  akademické sfé-
ry pak hejtmanství podporuje formou Ino-
vačních voucherů Zlínského kraje. Letos tak 
celkem 33 konkrétních projektů spolupráce 
mezi firmami a  vysokoškolskými pracovišti 
získá dotaci. Na  podporu inovační spoluprá-
ce putuje 4,565 milionu korun, z  toho 2,925 
milionu činí dotace z Regionálního operační-
ho programu Střední Morava. „Inovační vou-
chery Zlínského kraje jsou velmi efektivním 
nástrojem podpory podnikání. Navíc projekt 
posiluje vazby univerzitních pracovišť na pod-
nikatelské prostředí. Prostředky tak přispějí 
ke  zvyšování konkurenceschopnosti a  tím 
i stability ekonomiky regionu,“ vysvětlil Lukáš.
Inovační vouchery Zlínského kraje fungují tak, 
že firma si dohodne čerpání konkrétní služby 
od vysoké školy. Po úspěšné realizaci ze strany 
univerzity a úhradě ceny bude její část ve výši 
maximálně 75 % proplacena. 
Firmy tak mohou získat inovační voucher 
v  hodnotě 60  000 až 149  999 korun, který 
využijí k nákupu služeb v hodnotě od 80 000 
do 199 999 korun. (red)

Zlínský kraj se bez investic neobejde

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Ekonomická prosperita každého 
regionu je podmíněna zdravým 
a  konkurenceschopným podni-
katelským prostředím. Fungují-
cí firmy vytvářejí pracovní místa, 
odvádí daně a  podporují nezisko-
vý sektor. Je proto nezbytné, aby 
jim samosprávy k  tomu vytvářely 
patřičné podmínky. Zlínský kraj 
má hned několik nástrojů, který-
mi podporuje ekonomický růst: 
od rozvoje dopravní infrastruktury 
přes podporu podnikatelských ne-
movitostí až po  propagaci úspěš-
ných firem.

strategický rozvoj

Dálniční síť je pro rozvoj kraje zásadním předpokladem.    Foto: Ivo Hercik
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cestovní ruch

Vybudování infrastruktury cestovního ruchu, 
tedy například hotelů, penzionů, rekreačních 
areálů, sportovišť či cyklostezek, ale není 
levnou záležitostí. „Není v  silách kraje, měst, 
obcí či podnikatelů, aby bylo možné v relativ-
ně krátkém čase učinit region v  tomto smě-
ru konkurenceschopným. K tomu je potřeba 
do financování jednotlivých projektů zapojit 
i evropské peníze. Při nastavování parametrů 
Regionálního operačního programu Střední 
Morava jsme proto právě investice do  ces-
tovního ruchu vnímali jako jednu z  priorit,“ 
poznamenal statutární náměstek hejtmana 
Libor Lukáš.
„Cestovní ruch doplňuje a  diverzifikuje eko-
nomické příležitosti a zdroje příjmů obyvatel. 
Proto zhruba polovina všech dotací na  ces-
tovní ruch je směřována do podpory podni-
kání v této oblasti. Na území Zlínského kraje 
navíc byly odborníky vytipovány tři lokality 
s největším potenciálem. Jde o regiony Luha-
čovicko, Rožnovsko a Horní Vsacko. V těchto 
případech byly vytvořeny speciální dotační 
programy. Cílem je prostřednictvím soustře-
děných investic měst, obcí a podnikatelů co 
nejrychleji nastartovat ekonomický rozvoj 
těchto oblastí,“ uvedl ředitel Úřadu Regionál-
ní rady ROP Střední Morava Ivan Matulík. 
Například v případě Luhačovicka vznikla díky 
evropským dotacím městská plovárna v Luha-
čovicích, v  sousedních Pozlovicích pak akva-
park. „Spolu s  dalšími investicemi samospráv 
a  podnikatelů tak byla výrazným způsobem 
zvýšena atraktivita této lázeňské lokality. Jsem  
velmi rád, že se navíc podařilo vyčistit Luhačo-
vickou přehradu,“ doplnil Lukáš. 
V  případě Rožnovska dotace směřovaly na-
příklad do  sportovních areálů v  Dolní Bečvě 
či Valašské Bystřici, rekonstrukce koupaliště 
v  Hutisku-Solanci či do  údržby tras pro běž-
kaře a  posílení turistického značení. Desítky 
milionů korun směřovaly rovněž do  Horního 
Vsacka. Modernizoval se sportovně-rekreační 

areál u  přírodního koupaliště v  Novém Hro-
zenkově, koupaliště ve  Zděchově či Velkých 
Karlovicích, vznikl bike park v Karolince a po-
dobně.

Přibývá zahraničních hostů
Nepřehlédnutelné investice do  cestovního ru-
chu již několik let přinášejí výsledky. Potvrzují 
to i nejnovější statistiky. Počet hostů, kteří přijeli 
v prvním pololetí 2012 do Zlínského kraje, zno-
vu vzrostl. Tentokrát o 2,3 procent. Na růstu se 
podíleli především zahraniční turisté, kterých 
přibylo o 14 procent.  Celkově podle Českého 
statistického úřadu navštívilo v prvním pololetí 
Zlínský kraj 221 755 hostů.  Teritoriálně nejvíce 
hostů přijíždí ze Slovenska, Německa, Polska, 
Rakouska, Itálie a Ruska. „U hostů z Itálie a Rus-
ka zaznamenáváme v  posledních dvou letech 
významný růst návštěvnosti. Jde o  důsledek 
našich marketingových aktivit zaměřených prá-
vě na tyto země. V případě italských návštěvní-

ků jsou meziroční nárůsty kolem 30 procent,“ 
uvedla ředitelka Centrály cestovního ruchu 
Východní Moravy Dana Daňová. Jde o obecně 
prospěšnou společnost, kterou založil Zlínský 
kraj. Návštěvnost jednodenních cílů, tedy na-
příklad hradů, zámků, atraktivit a  turistických 
informačních center, se v prvním pololetí udr-
žela prakticky na stejné úrovni jako v minulém 
roce. Za poslední čtyři roky se rok 2011 a letoš-
ní první pololetí řadí z  pohledu návštěvnosti 
k  těm nejúspěšnějším. Mírně se zvýšil počet 
návštěvníků vyhledávajících služby turistic-
kých informačních center. Na stejné úrovni jako 
v minulém roce se pohybuje návštěvnost hradů 
a  zámků. „V  podmínkách Zlínského kraje není 
v  této kategorii turistických cílů zaznamenán 
pokles návštěvnosti, který nastal v  některých 
českých krajích,“ dodala Daňová.

Cestovní ruch nezná hranice
Aby byla infrastruktura, která se v  posledních 
letech vybudovala, co nejvíce využita, reali-
zuje Zlínský kraj řadu projektů. Jedním z  nich 
je i  záměr vytvořit Evropskou kulturní stezku 
svatých Cyrila a  Metoděje. Jejím hlavním lá-
kadlem se má stát Velehrad. „Je to okouzlující 
místo, které má potenciál stát se cílem poutní 
trasy,“ konstatoval náměstek hejtmana odpo-
vědný za cestovní ruch Jindřich Ondruš. „Stez-
ka s sebou přinese možnosti poznání, kulturní 
a vzdělávací výměny, ale kromě toho také prak-
tický dopad pro každý zapojený region, pro-
tože s cestovním ruchem vždy souvisí i  rozvoj 
potřebných služeb,“ naznačil Ondruš. Zlínský 
kraj je momentálně ve  fázi, kdy oslovil velvy-
slanectví jednotlivých zemí i akademické, vzdě-
lávací a  výzkumné instituce a  hledá partnery 
pro spolupráci, aby bylo možné stezku certifi-
kovat. „V současné době jsme v jednání s regi-
ony na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Itálii, 
Makedonii, Albánii, Řecku a  v  dalších zemích, 
s nimiž chceme společně navázat na cyrilome-
todějskou ideu,“ řekl Jindřich Ondruš. (red)

Akvapark v Pozlovicích.     Foto: Ivo Hercik

Zlínský kraj nepatří pohledem mak-
roekonomických čísel zrovna mezi 
bohaté regiony. V  případě přírod-
ních rozmanitostí či památek ale 
chudobou rozhodně netrpí. K tomu, 
aby se cestovní ruch mohl stát jed-
ním z pilířů růstu regionu, je ale 
potřeba více – turisté musejí mít 
možnost přenocování, občerstvení, 
sportování a  podobně. Do  této ob-
lasti kraj investuje nemalé částky 
každý rok. Při pohledu do  statistik 
návštěvnosti je zřejmé, že se tyto in-
vestice rozhodně vyplácejí. 

Cestovní ruch: Investice se vyplácejí

Koupaliště ve Velkých Karlovicích

Návštěvníků v kraji přibývá
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školství

Ještě v  roce 2002 Zlínský kraj zřizoval 153 
školských zařízení, v  minulém školním roce 
jich bylo 105. „Musíme neustále reagovat 
na  neúprosný demografický vývoj. Cestou je 
slučování škol. Toto řešení optimalizuje nákla-
dy, kdy kraj nemusí financovat dvě poloprázd-
né školy, zároveň zůstává do značné míry za-
chován rozsah oborů v  nabídce vzdělávání,“ 
poznamenal krajský radní odpovědný za škol-
ství Josef Slovák. Naposledy se tak slučovala 
například Střední škola obchodu a gastrono-
mie Koryčany se Střední školou hotelovou 
a služeb Kroměříž. „Jde o typický příklad dvou 
škol z jednoho regionu s velmi podobným za-
měřením,“ vysvětlil vedoucí odboru školství 
krajského úřadu Stanislav Minařík.
Na činnost všech 105 školských zařízení, kam 
kromě středních škol spadají například dětské 
domovy či základní umělecké školy, vynaložil 
Zlínský kraj loni více než 2,9 miliardy korun. 
Kromě toho je nezbytné každoročně inves-
tovat obrovské prostředky do údržby budov, 
modernizací a  rozvojových projektů. „Napří-
klad v roce 2011 činil celkový objem investic 
přes 208 milionů korun. Z  toho asi 98,5 mili-
onu tvořily dotace od Zlínského kraje, zhruba 
123 milionů pak pochází z vyhlášených ope-
račních programů,“ sdělil statutární náměstek 
hejtmana Libor Lukáš, který má ve  své gesci 
řízení krajských investic. 

Podpora oborů
Jen slučování škol, jakkoliv je nutné, by neře-
šilo jeden z  důležitých úkolů školství – tedy 
připravit absolventy škol pro výkon povolání. 
V dnešní době musejí školy reagovat na pro-
měnné požadavky trhu práce. „Momentálně 
mají žáci ve Zlínském kraji k dispozici množ-
ství oborů. My nechceme jít cestou jejich 
direktivního rušení. To by bylo krátkozraké. 
Zrušit celý obor není nic těžkého, jeho opě-
tovné obnovení v případě zájmu již tak lehké 
není. Nastoupili jsme proto cestu motivace 

žáků a  jejich rodičů podle aktuálního vývoje 
na trhu práce,“ nastínil radní Slovák. „Konkrét-
ně jde například o  projekt podpory řemesel 
v odborném školství,“ dodal.
Jak to funguje? Kraj neustále komunikuje s fir-
mami v  regionu a  monitoruje jejich potřeby. 
Následně jsou vybrány profese, které jsou pro 
firmy atraktivní a zároveň nedostatkové.  Žáci 
jsou pak pro volbu příslušného oboru motivo-
váni finančně. V prvním ročníku dostávají 300 
korun měsíčně, druhém 400 a  ve  třetím pak 
500 korun. V případě, že získají vyznamenání, 
je jim jednorázově na konci druhého polole-
tí vyplacena částka od 1 500 korun v prvním 
ročníku až po  5  000 ve  třetím ročníku. Pod-
mínkou ale je, aby žáci neměli žádné neomlu-
vené hodiny.
„Podporované obory jsou hlavně z  oblasti 
strojírenství a  stavebnictví, nechybějí ale ani 
sklářské, potravinářské či obuvnické profese. 
Podpora se přitom nevztahuje pouze na ško-
ly, u nichž je zřizovatelem Zlínský kraj. Stejné 
podmínky platí i pro žáky škol, které si založily 
samotné firmy,“ uvedl Slovák. Ve školním roce 
2010/2011 se do projektu zapojilo 1 369 žáků. 
„Díky stanovené podmínce je neomluvená 
absence u žáků podporovaných oborů velmi 
výjimečná a  příznivě se projevuje na  získa-
ných dovednostech a znalostech žáků,“ upo-
zornil Minařík.

Spolupráce s univerzitou
O  propojení vzdělávání s  praxí se intenzivně 
snaží také Univerzita Tomáše Bati ve  Zlíně. 
V  poslední době šlo například o  projekt Fa-
kulty managementu a  ekonomiky Univerzity 
Tomáše Bati, na němž spolupracoval i Zlínský 
kraj. Projekt usiloval o  to, aby návazné ma-
gisterské studijní programy byly inovovány 
s  ohledem na  zvýšení uplatnitelnosti ab-
solventů na  trhu práce. „Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně je náš důležitý partner s velkým 
potenciálem ovlivnit budoucí rozvoj celého 

kraje. Proto s ní úzce spolupracujeme a pod-
porujeme její projekty. V mnoha případech se 
snažíme aktivity sladit tak, aby došlo k syner-
gickému efektu. Příkladem je obnova budov 
14 a 15 v Baťově areálu a výstavba laborator-
ního centra na  místě někdejšího koupaliště. 
Realizací těchto investic se zcela promění vel-
ká a souvislá část do té doby chátrající lokali-
ty,“ poznamenal Libor Lukáš.
Jednou z posledních investic univerzity je vě-
deckotechnický park zaměřený na informační 
a komunikační technologie. Objekt za asi 220 
milionů korun byl zkolaudován v červnu.

Vědeckotechnický park je tvořen třemi ob-
jekty, které jsou spojeny s  budovou Fakulty 
aplikované informatiky. Celkem je v  něm 
k dispozici více než 5 000 m2 plochy laboratoří 
a dalších prostor. 
„Ty budou kromě Centra bezpečnostních, in-
formačních a pokročilých technologií Fakulty 
aplikované informatiky využívat firmy z oborů 
IT, které budou v parku v pronájmu. V budo-
vě je vyhrazeno i  450 m2 prostor pro podni-
katelský inkubátor, které by měly využívat 
především začínající firmy. Park jsme stavěli 
s cílem propojit výzkumný a vývojový poten-
ciál studentů a pedagogů Fakulty aplikované 
informatiky s  podnikatelským prostředím 
a podpořit tím setrvání kvalitních absolventů 
v  regionu,“ uvedl rektor univerzity profesor 
Petr Sáha. (red)

Ve školství platí, že život je změna

Podpoře učebních oborů věnuje Zlínský kraj  velkou pozornost.    Foro: Ivo Hercik

Dlouhá desetiletí se ve  středním 
školství prakticky nic neměnilo. 
V  centrálně plánované ekonomice 
to ostatně ani příliš potřeba nebylo. 
Po roce 1989 se začalo o optimaliza-
ci mluvit. Reálně ale veškerá práce 
zůstala na krajích, na které stát pře-
vedl mimo jiné právě agendu střed-
ních škol. A jde přitom o práci nikdy 
nekončící. Ve  školství totiž platí 
okřídlené přísloví, že změna je život. 

Vědeckotechnický park UTB ve Zlíně
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VÝROBA PLASTOVÝCH
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Adresa U Olšavy 2541, Uherský Brod
E-mail: montplast@oknamontplast.cz, Tel. 572 635 969, 731 494 094

www.oknamontplast.cz

NAKUPUJTE
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NOVINKA! 
Kdykoliv vás život 
překvapí nečekanými výdaji, 
je tu pro vás půjčka od Providentu.

půjčka přesně podle vašich možností

s jednoduchou a férovou smlouvou

a možností úpravy splátek 
v průběhu splácení

Zavolejte nám a dozvíte se více
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nebo 
na účet!
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Službu DMS zajišťuje Fórum dárců
Cena DMS je 30 Kč, „HANDICAP(?)“ Zlín obdrží 27 Kč

„HANDICAP(?)“ ZLÍN
Padělky 1367, Zlín 760 01
IČO: 46277633   č.ú.: 2531036001/5500

www.handicap.cz

PŘEPRAVA IMOBILNÍCH OSOB
OSOBNÍ ASISTENCE VOZÍČKÁŘŮM
VOLNOČASOVÉ PROGRAMY DĚTÍ A MLÁDEŽE
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DMS KLIKA 
           na tel. číslo 87 777
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Východní Morava

Vsacké Beskydy jsou charakteristické výrazným 
hřebenem bez dramatických výškových rozdí-
lů. Nejvyšším bodem je Vysoká s nadmořskou 
výškou 1024 m n. m. Sedlo Čarták (Soláň) a sil-
nice jím procházející z Velkých Karlovic do Rož-
nova pod Radhoštěm pomyslně dělí Vsacké 
Beskydy na  dvě poloviny. Východní hřeben, 
směřující od  Soláně přes Kotlovou, Benešky 
a Třeštík ke slovenské hranici, patří k turisticky 
vyhledávaným a  oblíbeným cílům, především 
pro snadnou dostupnost, kouzelnou přírodu 
a řadu míst nabízejících daleké výhledy na ma-
sivy Moravsko-Slezských Beskyd a  Javorníků. 
Kruhový výhled pak nabízí rozhledna Súkenic-
ká u stejnojmenného hotelu nedaleko Třeštíku, 
novinkou je rozhledna na vrchu Miloňová. 
Západní část hřebene mezi Bystřičkou, Kleno-
vem a Dušnou (kam jezdí ze Vsetína a Bystřičky 
autobusové linky) a  Solání má z  hlediska pří-
rodních krás podobné vlastnosti jako východní 

hřebenovka, ale budete zde mít mnohem více 
soukromí. Má ale jednu výraznou přednost, 
a tou je možnost rozšířit trasy na vedlejší hřebe-
ny, které směřují zejména na sever k Rožnovu 
pod Rahoštěm a na jih ke Vsetínu. 
Vyhledávaným východiskem pro tuto část 
pohoří je horský hotel Vsacký Cáb. Z  Dušné 
po horské silničce je to 5 km, lze sem dojet i au-
tem. Odtud lze další úseky výletů absolvovat 
bez velkého převýšení, přitom se budete po-
hybovat vesměs v  nadmořské výšce nad 750 
metrů. Prvním tipem je „klasická“ hřebenovka 
ze Vsackého Cábu na Soláň. 13km trasu zvlád-
nete za  3,5 hodiny. Vysloveně odpočinkový 
charakter má trasa vedoucí ze Vsackého Cábu 
do Bystřičky - přehrady k restauraci U Bušů. Žlu-
tá turistická značka nabízí prakticky jen rovinu 
a pohodlné klesání, přitom se vám budou ote-
vírat kouzelné výhledy na okolní kopce, včetně 
Radhoště. Uprostřed vycházky v osadě Santov 

můžete načerpat síly ve stylové hospůdce. Pro 
milovníky tradic se nabízí 13 km dlouhý výlet 
směřující z  Cábu do  Rožnova p.  Radhoštěm 
přes Valašskou Bystřici, která je známa jako bý-
valé velitelství portášů. Jejich hroby naleznete 
na místním hřbitově. Na vrchu Búřov se může-
te pokochat pohledem na  krajinu z  dřevěné 
rozhledny, případně občerstvit v horské chatě. 
V cíli cesty, v  Rožnově p. Radhoštěm, neopo-
meňte prohlídku Valašského muzea v přírodě, 
které je největším a nejstarším souborem lido-
vých staveb ve střední Evropě. 
Na rozcestí Hážovické Díly nad Valašskou Bys-
třicí se můžete rozhodnout pro okružní trasu, 
tzv. bystřický okruh. Po  modré značce přes 
Vsackou Tanečnici okruh vede hlavním hřebe-
nem zpět ke  Vsackému Cábu. I  tato varianta 
v  délce 25 km nabízí řadu výhledových míst. 
Další tipy na zajímavé výlety hledejte na inter-
netové adrese www.vychodni-morava.cz.  (urb)

Balony z Břestku.    Foto: archiv CCR VM

Tipy na pohodovou podzimní turistiku

Santov, Vsacké Beskydy.    Foto: archiv CCR VM

Louky porostlé jalovcem, výhledy 
do hlubokých údolí či na okolní kop-
ce, přírodní rezervace, lesy s  vůní 
jehličí a  hub, značené turistické 
cesty pro pěší i cyklisty. K tomu ty-
pické valašské chaloupky rozeseté 
po  úbočích či stádečka ovcí. Takto 
lze stručně charakterizovat Vsacké 
Beskydy, jak zní historický název 
území mezi Vsetínem a Makovem.  

Centrum balonového létání v  Břestku, které 
bylo letos na jaře uvedeno do plného provo-
zu, je jedním z projektů, které byly podpoře-
ny z prostředků ROP Střední Morava. Objekt 
baloncentra poskytuje komplexní a jedineč-
né zázemí pro provozování vyhlídkových 
letů balónem, včetně možnosti ubytování, 
restaurace, relaxace. 
Areál nabízí také školící místnosti, které 
umožňují připravit nabídky k  uspořádání 
teambuildingu a dalších aktivit. 
Na ploše 10 000 m2 může startovat současně 
všech 10 balónů, které baloncentrum provo-
zuje. Patří k nim i největší balon, který pojme 
až 16 pasažérů. Součástí centra je i  čerpací 
stanice propanu pro balóny. Objekt je také 
častou zastávkou cykloturistů, leží na  frek-
ventované cyklotrase vedoucí z  Buchlovic 
do Chřibů. (urb)

Balony v Břestku
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vojna na zkoušku

Jsou to bývalá kasárna v Žítkové na Uhersko-
hradišťsku. Skutečné vojáky zde ale nehledej-
te, jde o aktivitu občanského sdružení Cent-
rum branných aktivit. Zaměřují se především 
na děti a mládež, ale vojenský život, originál-
ní bojovou hru či jízdu transportérem si může 
vyzkoušet každý. Kasárna v  Žítkové dříve 
sloužila radiotechnické rotě. Poté je armáda 
krátce využívala jako školicí a rekreační stře-
disko. Když se armáda rozhodla již několik 
let opuštěný areál prodat, mezi zájemci byli 
i vojenští fandové. Nakonec ho od roku 2008 
využívají právě oni – Bojová skupina Karpaty, 
která sdružuje množství příznivců vojenské 
hry zvané airsoft. „Původně jsme hledali pře-
devším zázemí pro své aktivity. Během tří let 

se nám ale celý areál podařilo dát do takové-
ho stavu, že jsme se rozhodli otevřít ho pro 
veřejnost,“ poznamenal jeden z  autorů pro-
jektu Zdeněk Snopek. Na Žítkové tak vzniklo 
unikátní Centrum branných aktivit.  

Bitva pro každého
Na Žítkové si můžete vyzkoušet originální bo-
jovou hru, které tady říkají LAOSS - laserový 
outdoorový simulační systém. Jde o obdobu 
paintballu či airsoftu. Místo kuliček s barvou 
či z plastu je ale využíván laser. Zásah nebolí 
a zranit se můžete maximálně tak, že v zápalu 
hry špatně došlápnete a podvrtnete si nohu. 
Jízda na kole je proti tomu riskantní podnik. 

Přesto je tento simulační systém velmi reálný. 
„LAOSS je založen na  moderních armádních 
výcvikových systémech, které byly pro civilní 
použití dosud nedostupné. Zbraně jsou re-
álně vyhlížející makety vyrobené ze součástí 
skutečných zbraní. Ostrou munici nahrazuje 
laserový paprsek a  detekci zásahu zajišťuje 
několik senzorů umístěných na helmě a vestě 
každého hráče. Zásah je světelně i  akusticky 
signalizován,“ popsal systém Zdeněk Snopek.
Bojová hra se navíc odehrává v  kulisách ka-
sáren, která jsou uvedená do  stavu z  80. let. 
Nechybí kompletní politicko-výchovná svět-
nice, kompletně zařízené ložnice mužstva, 
ošetřovna, jídelna, kuchyně, dobové umývár-
ny a  podobně. Není tak problém strávit zde 
i několik dnů a vše si okořenit projížďkou v ko-
lopásovém transportéru Hakl. „Není výjimkou, 
že skupiny tu zůstávají i  několik dnů, během 
nichž dobrovolně podstupují vojenský režim 
– tedy včetně budíčku, rozcvičky, pořadového 
cvičení a podobně,“ doplnil Zdeněk Snopek.

Záplata za Svazarm
Činnost občanského sdružení Centrum bran-
ných aktivit se ale zaměřuje především na děti 
a  mládež.  „Do  jisté míry se snažíme suplo-
vat brannou výchovu. Zaměřujeme se proto 
na  školní výlety, tábory pro děti a  podobně. 
Postupně doplňujeme vlastní řady o  další 
a další instruktory tak, abychom byli schopni 
předávat dovednosti a znalosti z mnoha obo-

rů,“ popsal hlavní cíle sdružení Zdeněk Sno-
pek. Na táborech a výletech se tak instruktoři 
zaměřují na  výuku topografie, základů první 
pomoci, zásady přežití v  přírodě, zvyšování 
fyzičky a  podobně. A  ještě jednu věc, kte-
rou rodiče jistě uvítají, se zde děti a studenti 
naučí – stlát si postel a vše po sobě patřičně 
uklízet. Veškeré informace, včetně kontak-
tů, naleznete na  internetových stránkách  
www.centrumbrannychaktivit.cz

Muzeum ve Slavičíně

Žítková ale není jediným bývalým vojenským 
místem, kde se zastavil čas. Další najdete 
například nedaleko Slavičína. V  kasárnách 
po strážní jednotce, která od armády získalo 
město, vznikl army park spravovaný klubem 
vojenské historie. 
A co je zde k vidění? Především stále se roz-
šiřující muzeum. Army park totiž disponuje 
jedinečnou sbírkou raket vyráběných Čes-
koslovenskem a  Sovětským svazem. Rakety 
jsou většinou posledními unikáty svého dru-
hu na světě. Jsou zde ale i nákladní a osobní 
vojenská vozidla či obrněná technika. Pro 
znalce jsou pak připraveny zajímavé exponá-
ty vojenské techniky, například řezy motorů, 
trenažéry, nebo různé armádní vybavení. 
Více Informací o  muzeu vojenské techniky 
a  areálu naleznete na  internetových strán-
kách www.armypark.slavicin.org. (jjn)

Armáda už na Žítkové nepůsobí, kasárna ale žijí dál.

Není to tak dávno, co v  České re-
publice skončila povinná základní 
vojenská služba. Ve  Zlínském kraji 
jsou ale místa, kde si na  ni můžete 
zavzpomínat, případně si ji alespoň 
na chvilku vyzkoušet. 

Dobrovolně na vojnu. I takové můžou být prázdniny

Na vojnu mohou i holky

Praktická výuka topografie

Slavičínský army park
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kulturaHarmonia Moraviae slaví výročí
Zlín – Jubilejní desátý ročník hudebního fes-
tivalu Harmonia Moraviae pořádá ve  dnech 
4. – 25. října v Kongresovém centru a dalších 
místech Filharmonie Bohuslava Martinů spo-
lečně se Zlínským krajem a městem Zlínem.
Od roku 1999, kdy tento festival vznikl, došlo 
k jeho několika proměnám. V podstatě z ma-
lého festivalu, který se konal jednou za  dva 
roky a byl zaměřen pouze na duchovní hud-
bu, se rozvinul mezinárodní festival, který do-
plňuje koncertní sezonu Filharmonie Bohusla-
va Martinů. Vsadil na programovou bohatost 
i věhlas účinkujících a zařadil se do Asociace 
hudebních festivalů České republiky.
Na  zahajovacím koncertě (4. 10.) uslyší ná-
vštěvníci cyklus symfonických básní Má vlast 
Bedřicha Smetany v  podání orchestru FBM 
a  jejího šéfdirigenta Stanislava Vavřínka. Ze 
symfonicko-vokálních děl jmenujme du-
chovní drama Máří Magdaléna Julese Masse-
neta (Eva Dřízgová–Jirušová, Lucie Hilsche-
rová, Jaroslav Březina, Martin Gurbaľ, Český 
filharmonický sbor Brno, Stanislav Vavřínek, 

11. 10., Kongresové centrum) a  Carmina 
burana Carla Orffa (Iwona Hossa, Johannes 
Klüsser, Ivan Kusnjer, Chór Filharmonii 
Slaskiej, Knabenchor der Jenaer Philharmo-
nie, Stanislav Vavřínek, 25. 10., Kongresové 
centrum). Orchestr Filharmonie B. Martinů 
bude také účinkovat ve  spojení s  romským 
dětským pěveckým sborem Čhavorenge, 
Idou Kelarovou a  jejími hosty (7. 10., Kon-
gresové centrum) nebo s  Czech Ensemble 
Baroque Choir zahraje Mozartovy duchovní 
skladby za řízení dirigenta Romana Válka (7. 
10., kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů, 
Zlín–Jižní Svahy). Tyto orchestrální koncerty 
doplňuje vystoupení šansoniérky Ester Ko-
čičkové s  klavíristou Lubomírem Nohavicou 
(23. 10.), které se bude konat v  Malém sále 
Kongresového centra.
Letošní ročník zaštiťují Alena Hanáková, mi-
nistryně kultury, Stanislav Mišák, hejtman 
Zlínského kraje, primátor města Zlína Mi-
roslav Adámek a  olomoucký arcibiskup Jan 
Graubner.  Jindřiška Keferová

 ▪ Křemen a jeho rodina v Meziříčí
Valašské Meziříčí – Výstavu nazvanou „Kře-
men a  jeho rodina“ mohou zájemci navští-
vit až do  23. září v  Muzeu regionu Valašsko 
na  zámku Kinských ve  Valašském Meziříčí. 
Expozice, věnovaná nejen geologii, ukazuje 
rozmanitost a  krásu přírodních forem oxidu 
křemičitého i  složitějších sloučenin křemíku 
a jejich místo v přírodě i v mnoha odvětvích 
průmyslu. Nechybí ani interaktivní exponáty; 
jedinečným zážitkem je například pozorová-
ní řezů achátů pod mikroskopem. Dojmem 
moderního umění působí i  velkoformátové 
makrofotografie ukazující fascinující detaily 
stavby achátů a jaspisů. Výstava spojuje krásu 
s užitkem a je oslavou neohraničené fantazie 
přírody i technického umu člověka. Autorem 
výstavy je Jiří Šura, geolog Východočeského 
muzea v Pardubicích.

 ▪ Koncert v aule UTB
Zlín – Koncert italského žesťového orches-
tru Salvadei Brass se uskuteční dne 20. září 
v  19.30 hodin v  aule Univerzity Tomáše Bati 
ve Zlíně v Mostní ulici. Salvadei Brass je ital-
ský dechový orchestr složený z 11 hudebníků 
hrajících na  trubky, lesní roh, pozouny, tuby 
a  bicí. Jádro orchestru tvoří muzikanti, kteří 
hrají v  dechových a  bicích sekcích předních 
italských orchestrů. Orchestr vznikl v  roce 
1995 a  specializuje se na  ojedinělá aranž-
má pro dechy a  bicí. Vystupoval na  mnoha 
pódiích po  celém světě, např. v  Německu, 
Francii, Španělsku, Mexiku nebo Spojených 
státech. Vydal CD, hrál pro rádio i televizi a je 
stále oceňován. Pravidelně koncertuje v Itálii 
a  účastní se operního festivalu v  Maceratě 
s názvem Sferisterio Opera Festival. Vstupen-
ky lze rezervovat na telefonu 576 036 117.

 ▪ Autíčka z krabiček
Vsetín – Pokud hledáte program pro děti,  
navštivte vsetínský zámek. Výstava „Autíčka 
z  krabiček“, kterou připravilo Muzeum regi-
onu Valašsko a  která potrvá do  2. prosince, 
obsahuje dva tisíce modelů. Vlastníkem je-
dinečné sbírky je Jindřich Kubíček. Návštěv-
níci výstavy si mohou zajezdit na automobi-
lových simulátorech a vyfotit se na stupních 
vítězů nebo s  airbagem. Výstava prezentuje 
angličáky, bezpečnost silničního provozu, 
historii automobilového sportu a  dopad au-
tomobilové dopravy na  životní prostředí zá-
bavnou formou. Kdo zavítá do  2. září na  vý-
stavu a vyplní jednoduchý kvíz, bude zařazen 
do  losování. Tři výherce sveze v  závodním 
automobilu osobnost automobilových rallye 
Jaromír Tomaštík.

Nové Muzeum kovářství v Holešově.    Foto: archiv

Uherské Hradiště – Slovácké slavnosti vína 
a  otevřených památek, letos již desátý ročník, 
jsou připraveny na víkend 8. a 9. září. Je to příle-
žitost předvést návštěvníkům slovácké tradice, 
lidové umění, řemesla a zvyky. Podtitul letošní-
ho ročníku má symbolický název Do  Hradišťa 
na  vinobraní. Organizátoři zvou všechny, kteří 
ocení tvrdou práci, jež se skrývá ve sklenici vína. 
„Zachováváme všelidovou slavnost otevřenou 
každému a  bez vstupného. V  Uherském Hra-
dišti udržujeme čistý koncept lidové veselice. 
Ke  spolupráci vybíráme nejen účinkující, jako 
jsou populární kapely, folklorní soubory, ob-
čanská sdružení a obce, ale také partnery, bez 
jejichž pomoci by slavnosti na této úrovni ne-
mohly existovat,“ řekl ředitel Klubu kultury An-
tonín Mach. Návštěvníci slavností mohou vyu-
žít v sobotu také dopravu mimořádným vlakem 
taženým parní lokomotivou. Vlak vyjede ráno 
z  Olomouce a  bude pokračovat přes Uherské 
Hradiště až do Uherského Brodu a zpět.  (red)

Za vínem a památkami

Muzeum kovářství
Holešov – Muzeum kovářství bylo na konci čer-
vence otevřeno v Holešově. Sídlí v zámecké Ze-
manově kovárně. Stará panská kovárna na Ho-
lajce stávala na místě vedle zámku již od roku 
1550. Sloužila vrchnosti. Do soukromých rukou 
se dostala v roce 1776. Když kovárna v padesá-
tých letech minulého století pustla, z podnětu 
historičky Vlasty Fialové se její záchrany ujal 
turistický oddíl místní tělovýchovné jednoty. 
Od  r. 1958 je vedena v  Ústředním seznamu 
kulturních památek. Rekonstrukci kovárny 
na  muzeum předcházel kompletní úklid pod 
dozorem pracovníků Městského muzea a gale-
rie v Holešově. Hned od počátku bylo důležité 
vyhledat, inventarizovat a určit předměty s his-
torickou a  muzejní hodnotou. Vybrané před-
měty se po očištění a konzervaci staly součástí 
expozice. Důležitým krokem bylo zpřístupnění 
vchodu do přístavku s expozicí. Nové muzeum 
je otevřeno denně kromě pondělí.  (tz)
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Bydlet ve městě nebo v přírodě? 

Jelikož je v posledních letech zjevná poptávka po bydlení, které spojuje pohodlí domova ve městě s výhodami 
bydlení v přírodě, dopravní dostupností, občanskou vybaveností a minimálním prodloužením časů na dojíždění 
do zaměstnání, jsou ideální kombinací okrajové lokality měst.

Projekt bydlení nové generace „Nový Újezdec“ to všechno nabízí. Je citlivě zasazen do okrajové čtvrti Uherského 
Brodu -Újezdec.  Za výhodnou cenu tak poskytuje vlastní bydlení ve spojení s přírodou a zároveň v blízkosti kom-
pletní občanskou vybavenost včetně obchodů, škol, zdravotnických zařízení, sportovišť a dopravní dostupnost.

Komplex sestává z třiceti osmi stavebních pozemků s veškerými inženýrskými sítěmi. Aktuálně je obsazeno 20% 
pozemků.  A protože výstavba není omezena žádnými speci ckými podmínkami, mohou zájemci začít s výstav-
bou ihned. V ceně pozemku je také zahrnuto měření radonu, výškopis, polohopis, geologický průzkum, právní 
servis, advokátní úschovna kupní ceny a znalecký posudek. 

Celkovým usnadněním v začátku budování rodinného  domku  pro stavebníky jsou již hotové nejen sítě a  nální 
přípojky na pozemek vlastníků (plyn, elektřina, samostatná kanalizace splašková  a dešťová  a příprava pro 
vodovod.)., což zlepšuje časový harmonogram výstavby, ale taky zjednodušuje legislativní proces schvalování 
projektu a samozřejmě ušetří značnou částku.

V rámci projektu je počítáno i se zelení a tak zde zastavěnou plochu vyvažují travnaté prostory se stromy a místy 
pro odpočinek venku. Příroda je zde na dosah ruky. Nedaleká známá místa lákající k výletům s rodinou, jako 
Lázně Luhačovice  aj. Na své si přijdou i milovníci cyklostezek či pěších túr.

V případě zájmu nabízí developer i možnost výhodného  nancování ve spolupráci s přední tuzemskou bankou. 
Více se mohou zájemci dočíst na webových stránkách www.novyujezdec.cz.

V neposlední řadě ve spojitosti s bydlením v Novém Újezdci stojí jistě ještě za zmínku dvě důležité věci. První 
je vyjádření starosty Uherského Brodu Patrika Kunčara: „V souvislosti s podporou rozvoje bydlení v našem 
regionu jsme se rozhodli podílet na projektu a přispět dotací ve výši až 250 tisíc korun na pozemek. 
Dotace bude poskytnuta žadatelům po předložení kolaudace domu, dle pravidel schválených zastupi-
telstvem města.“
A druhou je, že developer vyhlašuje soutěž pro kupce pozemků o nové auto Škoda Rapid. 
Více na www.novyujezdec.cz.

Zájemcům nabízíme osobní prohlídku této prestižní slunné a klidné lokality, která zaručuje  díky dostatečným 
rozestupům mezi domy, široké komunikaci a nádhernému výhledu na výběžky Bílých Karpat naprosté soukromí 
v bydlení.
Osobní prohlídku pozemků si můžete domluvit na čísle 602 722 032 - Apollo Reality.
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Spojte obojí!

Bydlete s námi
a vyhrajte auto!
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sport

Rodákům se  
v Londýně dařilo
Londýn – Na  olympijských hrách v  Londýně, 
nechali výraznou stopu i  sportovci spjatí se 
Zlínským krajem. Životní úspěch zazname-
nala rodačka ze Zlína Adéla Sýkorová, která 
ve  sportovní malorážce vystřílela bronz. Pět-
advacetiletá střelkyně, která překvapila celý 
sportovní svět, oslavila medaili i doma na Rac-
kové. „O medaili jsem tajně snila, ale při závodě 
jsem na ni raději vůbec nemyslela,“ říkala šťast-
ná sportovkyně.
Neztratili se ani další sportovci z regionu. Svou 
premiérovou olympiádu ozdobil vzpěrač 
z Karolinky Jiří Orság sedmým místem a pře-
konaným českým rekordem. „Jsem naprosto 
spokojen,“ uvedl závodník nejtěžší vzpěračské 
kategorie. 
Jen těsně nedosáhl na  medaili oštěpař Vítěz-
slav Veselý, který dříve trénoval ve Zlíně. Přes-
tože suverénně ovládl kvalifikaci, v  závodě 
svou formu úplně neprodal a skončil čtvrtý. 
Byť na  nejvyšší mety nedosáhli, důstojně re-
prezentovali i  kroměřížští atleti Roman No-
votný a Jan Kreisinger, zlínský triatlonista Jan 
Čelůstka nebo valašskomeziříčská rodačka, 
moderní pětibojařka Natálie Dianová. (oh)

Vsetín – Slivovicový turnaj 2012. Za  tímto 
názvem se skrývá obří sportovní podnik, 
který se koná již 15 let v polovině prázdnin 
ve Vsetíně. Jde o volejbalový turnaj, na kte-
rém jsou hráči do  týmu losováni. Letos jich 
na akci dorazilo 210 z celé republiky, z nichž 
bylo vytvořeno 35 smíšených družstev. 
Týmy byly rozděleny do  sedmi základních 
skupin, poté následovala utkání ve vyřa-
zovací část. Diváci tak mohli vidět více než 
stovku zápasů. A ne ledajakých. Mezi účast-
níky byli i  hráči druhé a  první ligy, dorazily 
i  dvě extraligové hráčky hájící barvy Olo-
mouce a Ostravy. (red)

Volejbal o slivovici

Na Slovácku si to rozdají hasiči
Uherské Hradiště – Největší akci požárního 
sportu v  letošním roce bude od  31. srpna 
do  2.  září hostit Uherské Hradiště a  Uherský 
Brod. Na tamních sportovištích budou v těchto 
dnech k  vidění napjatá klání profesionálních 
i  dobrovolných hasičů z  celé České republiky. 
Boj s vteřinami tam budou svádět jak profesio-
nální družstva mužů i žen ze všech krajů ČR, tak 
i nejlepší jednotlivci, a to i z řad dobrovolníků. 
„Na startu bude patnáct ženských i mužských 
desetičlenných družstev, dvě desetičlenná 
družstva České a  Moravské hasičské jednoty 
a patnáct jednotlivců pro disciplínu běh na sto 
metrů s překážkami a výstup na cvičnou věž,“ 
uvedl starosta Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska Karel Richter.  
Celá akce vypukne poslední srpnový pátek 
v požární stanici v Uherském Brodě, kde pomě-
ří síly nejlepší profesionálové i jednotlivci z řad 
dobrovolných hasičů v disciplíně výstup na věž. 
A co že taková disciplína obnáší? Nejprve běh 
s osmiapůlkilovým žebříkem k maketě budovy, 
postupným zdoláním čtyř podlaží a došlápnu-
tím na  měřící desku ve  výšce třinácti metrů. 

„Právo startu má nejlepších patnáct mužů, kte-
ří v  průběhu roku startovali v  Lize ve  výstupu 
na věž za své domovské sdružení dobrovolných 
hasičů,“ nastínil Karel Richter.    
Samotný oficiální start mistrovství přijde o den 
později na  Městském atletickém stadionu 
v  Uherském Hradišti. Po  slavnostním nástupu 
ve  sportovních stejnokrojích vypuknou boje 
v  dalších hasičských disciplínách. Diváci se 
mohou těšit na běh na sto metrů s překážkami 
a štafetu čtyřikrát sto metrů. V neděli pak sou-
těž zakončí závod v požárním útoku.
Mimo vyhlášení nejlepších domácích hasičů 
půjde na  Slovácku v  některých kategoriích 
i  o  kvalifikaci na  mezinárodní soutěž, která se 
bude konat příští rok ve Francii. Postup budou 
mít zajištěna tři nejlepší družstva.
Na  úspěch si pochopitelně brousí zuby i  do-
mácí výběr Zlínského kraje. A  rozhodně není 
bez šance. Vždyť jeho trenér, Ivan Ressler, zá-
roveň vede českou reprezentaci. Závod pro něj 
bude pikantní v tom, že pod hlavičkou družstev 
z ostatních krajů přijedou i někteří další repre-
zentanti, které trénuje. (oh)

 ▪ Valašskou ženou je Lucie Javorová
Nový Hrozenkov – Netradiční triatlonovou pro-
věrku připravil v  půlce srpna zhruba čtyřem 
stovkám sportovců druhý ročník závodu Vala-
chyman. Na závod vyznačující se oproti klasic-
kým triatlonům kratší tratí, dorazilo i  několik 
sportovních hvězd jako Lukáš Bauer nebo skvě-
lý triatlonista Petr Vabroušek. Napínavý souboj 
však pro sebe rozhodl terénní triatlonista Jiří 
Klíma z  Přerova. Vítězkou ženské kategorie se 
stejně jako loni stala Lucie Javorová z Hvozdné.

 ▪ Otrokovičtí junioři sbírali cenné kovy
Otrokovice, Třeboň – Kompletní sbírku medailí 
si přivezli ze závodů mistrovství republiky mladí 
otrokovičtí veslaři. Naprosto suverénně ovládla 

posádka ve složení Martin Omelka, Jan Vodin-
ský, Jan Ševčík, Tomáš Svoboda a  kormidelník 
Robert Janda závod ve  čtyřkách s  kormidel-
níkem. Ten samý kvartet pak skončil na stříbr-
né pozici v  závodě čtyřek bez kormidelníka. 
Úspěch Otrokovických pak podtrhlo třetí místo 
v závodě osmiveslic. 

 ▪ Minigolfové mistrovství
Olomouc – Minigolfisté z  Bystřice pod Hostý-
nem zazářili na tuzemském šampionátu v Olo-
mouci. Zástupci klubu 1. DCG Bystřice pod Hos-
týnem si z  něj odvezli hned několik skvělých 
umístění. Vyřazovací soutěž žen ovládla Lucie 
Pavelková z  Bystřice, ve  stejné soutěži mužů 
nenašel konkurenci Radek Doležel st. z  hole-

šovského klubu. Nejlepší juniorkou se stala  
Karolína Jandová a další Bystřičanka Alena Do-
leželová byla nejlepší žákyní. Bystřická družstva 
žen a juniorů navíc v obou kategoriích potvrdila 
vítězství v extralize.  

 ▪ Zlíňanka si doplavala pro zlato
Zlín, České Budějovice – Úspěchu dosáhla zlín-
ská plavkyně Kateřina Kuldová na  Mistrovství 
České republiky tělesně postižených plavců 
v Českých Budějovicích. V závodě na 100 metrů 
znak se stala absolutní vítězkou, navíc ve  vy-
lepšeném osobním rekordu. Osobní maximum 
si vylepšila i  v  disciplíně 200 metrů polohově 
a svými časy se přiblížila ke splnění kvalifikač-
ních limitů pro paralympiádu. 
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Tentokrát jsme pro vás vybrali několik zajíma-
vostí z knihy Putování časem Zlínským krajem. 
A právě zmíněná kniha, mimo jiné, čeká na vý-
herce tohoto kola soutěže. 

• Kraj dlouho ležel mimo hlavní silniční tahy. 
Paradoxně až donedávna byla jedinou čtyř-
pruhovou komunikací v  celém kraji silnice 
Lípa – Slušovice, zvaná „gorbačovka“, po-
stavená roku 1987 při plánování návštěvy 
generálního tajemníka ÚV KSSS Michaila 
Gorbačova v JZD Slušovice; ta se však stejně 
neuskutečnila.

Na území dnešního kraje byl nejstarším správ-
ním útvarem obvod spytihněvský spravovaný 
ze zdejšího přemyslovského hradu. Podle bis-
kupské listiny z  roku 1141 k  němu náleželo 
území od západních svahů Chřibů (Cetecho-
vice, Hoštice) až k podhůří Bílých Karpat (Sla-
vičínsko) a na severu k Dřevnici.

• Od napoleonských válek se zakládaly manu-
faktury na výrobu sukna. U pouhého pokusu 
zůstalo v  letech 1800-1801 v  Buchlovicích, 
výrobna v Kroměříži vydržela o něco déle v le-
tech 1811-1816.

• Nějaký čas trvaly pokusy s  těžbou železné 
rudy u  Mštěnovic a  Jasenice (1825-1858). 
Do  zpracování železné rudy ze Slavičínska 
a  Bojkovicka se velkoryse pustil hrabě Laryš 
ve  své nové huti v  Bojkovicích (1839-1847). 
Tyto pokusy končily zklamáním.

• Dobře se dařilo cukrovarnictví. Průkopníky 
tu byli - s cukrovary zřízenými v letech 1836-
1837 - hrabě Stockau v  Napajedlích a  rytíř 

Wachtler ve Vsetíně; ten vsetínský po patnácti 
letech zanikl a stejně tak třetí ze zdejších cuk-
rovarů, zřízený roku 1841 v Rymicích, trval jen 
deset let. Brzy poté už následovala celá vlna 
zakládání nových cukrovarů, protože úrodná 
pole v Pomoraví mohla dodávat dostatek cuk-
rové řepy. 
V  rychlém sledu jeden za  druhým se stavěly 
mezi lety 1851 a  1881 cukrovary ve  Zboro-
vicích, Kvasicích, Uherském Ostrohu, Hulíně, 
Chropyni, Starém Městě, Kroměříži, Uherském 
Brodě, Všetulech. Celému řetězci cukrovarů 
od  Chropyně až po  Uherský Ostroh vládly 
podnikatelské rodiny Popperů, Proskowetzů 
nebo Mayů a postupem pak v tomto odvětví 
sílil vliv akciových společností.

• Vinařství se na východní Moravu dostalo snad 
prostřednictvím obchodníků a  římských vojá-
ků. K jeho rozvoji přispěli ve 13. století cisterciá-
ci z Velehradu. Díky dalším klášterům přibývaly 
souvislé celky viničních tratí s odrůdami dove-
zenými z  Německa a  Francie. Přičiněním bis-
kupa se zakládaly kolem roku 1266 také vino-
hrady u Kroměříže. Vínu se v kraji tradičně daří 
na Uherskohradišťsku a v pásu území až k Na-
pajedlům. Odtud poměrně vzdálená obec Hor-
ní Lapač zasluhuje pozornost proto, že má dnes 
nejseverněji položené moravské vinohrady.

• V parlamentu se opakovaně objevovaly snahy 
vyřadit Zlínsko ze sítě budoucích krajů, což ale 
sněmovna odmítla v červenci 1999 a zanedlou-
ho, po  razantní kampani, pak znovu a  defini-
tivně v prosinci téhož roku. Zákon o správním 
členění zůstal beze změn a v závěru roku 2000 
se činily potřebné kroky k  zahájení působení 
Zlínského kraje. 

zajímavosti, soutěžCo možná nevíte o Zlínském kraji

Vinařství

Publikaci „Putování časem Zlínským krajem“ vy-
dal v listopadu 2010 Zlínský kraj k desátému vý-
ročí prvních voleb do krajského zastupitelstva, 
které se konaly na podzim roku 2000. 
Kniha s  bohatou fotodokumentací na  dvou 
stech stranách přináší zajímavá fakta o  území 
z  hlediska jeho osídlení, krajiny, způsobu hos-
podaření, vzdělávání, zajištění sociální a  zdra-
votní péče i  z  pohledu kulturního vyžití či 
způsobu trávení volného času kdysi a dnes. Je 
v prodeji v Krajské knihovně F. Bartoše ve Zlíně, 
v  informačních centrech a  vybraných knihku-
pectvích za cenu 299 Kč. 

Publikace o regionu  
je stále v prodeji

Soutěž v tomto vydání je výjimečná. Na výher-
ce totiž čekají ceny spojené s říjnovou oslavou 
Dne kraje.  Cenou je výpravná publikace Puto-
vání časem Zlínským krajem a další dárky, které 
jim budou předány u příležitosti Dne kraje.
Soutěžní otázky pro toto číslo: 
1) V kterém roce byla postavena silnice se čtyř-
mi pruhy spojující Slušovice a Lípu?
2) Kdo se pokoušel zpracovávat železnou rudu 
ze Slavičínska a Bojkovicka?
3) V kterém období začaly vznikat první vino-
hrady na Kroměřížsku?
Odpovědi posílejte na  emailovou adresu re-
dakce@oknodokraje.cz nebo na  adresu Okno 
do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 10. září. 
Výherci (5., 25., 50., 75. a 100. příchozí správné 
odpovědi) budou odměněni výše zmíněnými 
cenami.
Správná odpověď na otázku z minulé soutě-
že: Zlínský kraj podporuje tyto čtyři akce zamě-
řené na  propagaci regionálního zemědělství 
a  potravinářství: Ovčácký den na  Valašsku, 
Krajské dožínky v Kroměříži, Top Víno Slovácka 
a Perlu Zlínska.Výherci jsou Ludmila Schneide-
rová (Staré Město), Marie Kosečková (Slavičín) 
a Jiří Michal (Kroměříž). 

Soutěžní otázky  
ke Dni kraje

Silnice u Slušovic
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Evropské turné k 25. letům kapely!

20. 10. ZLÍN 
Masters Of Rock Café

Egotrip (CZ)

Kings of Metal jsou zpět s novým studiovým albem „Lord Of Steel“!
26. 10. ZLÍN 

Sportovní hala Euronics

1000 gigs and more - Czech Tour!

GATE CRASHER(CZ) 

NIL(CZ)

Kreator  Cradle Of Filth 
Morbid Angel  Nile    

Rotting Christ 
God Seed 

Fueled By Fire 

9. 11. ZLÍN 
Masters Of Rock Café

24.11.12 ZLÍN
Zimní Stadion Luďka Čajky

inzerce



 

 

inzerce

zábava, volný čas
Září v regionu Východní Morava

Festival Babí léto

Město Valašské Meziříčí, Folklorní sdružení 
České republiky, Valašský soubor písní a tanců 
Bača a Dětský folklorní soubor Ovečky pořádají 
ve dnech 13. až 16. září  desátý ročník  meziná-
rodního folklorního festivalu Babí léto. Město 
přivítá na 500 tanečníků, muzikantů a zpěváků 
nejen z Valašska, ale i jiných regionů Čech a Mo-
ravy a také ze Slovenska, Polska, Baskicka a Coo-
kových ostrovů. Jednotlivé programy se budou 
odehrávat na  několika místech - v  amfiteátru 
parku u  zámku Kinských, v  Zámecké kavárně 
a velkém sále zámku Žerotínů, Schlattauerově 
kavárně Moravské gobelínové manufaktury, ale 
i na ulicích a náměstí. Mimo Valašské Meziříčí se 
účastnické kolektivy představí ve večerním pro-
gramu i na nádvoří zámku v Hustopečích nad 
Bečvou a v celodenním programu v Kelči. 

Výstavy v Baťově mrakodrapu

1. 9. – 30. 9.   Foto Q Vsetín
Výstava fotografické skupiny Foto Q Vsetín. K vi-
dění budou makrofotografie, výtvarná grafika, 
koláž, ale i detail krajiny či portrét (3. etáž, pra-
covní dny 7.00 – 17.00)

1. 9. – 30. 9.   Výstava DDM Astra Zlín 
Prezentace prací dětí navštěvujících Domov 
dětí a  mládeže Astra Zlín (16. etáž, denně 
do 22.00)

17. 9. – 30. 9.   Lidová stavba roku 2012
Prezentace soutěže Lidová stavba roku 2012, 
v jejímž rámci budou představeny stavby z le-
tošního ročníku soutěže (2. etáž, denně do 22.00)

Zlínský kraj – Září je posledním měsícem 
léta, začátkem školního roku, ale také ča-
sem sklizně a  s  tím spojených bohatých 
lidových tradic. 

Hned 1. září v Bystřici pod Hostýnem uspo-
řádají folklorní festival „Podhostýnské září“. Týž 
den proběhne dvacátá pouť muklů na  Svatý 
Hostýn – k připomínce všech vězňů totalitních 
režimů. 

V  Uherském Hradišti bude první zářijový 
den slavnostně uvedeno do provozu Slovácké 
centrum kultury a  tradic, které vzniká rekon-
strukcí jezuitské koleje. 

V Kroměříži se 1. září představí vojenské de-
chové hudby na již tradiční přehlídce. 

Ve  Slavičíně bude 1. září zahájen 42. ročník 
Dvoudenního turistického pochodu.

Svátkem milovníků vína, historie, lidových zvy-
ků a tradic jsou Slovácké slavnosti vína a ote-
vřených památek. V  tomto roce proběhnou 
8.  a  9. září v  královském městě Uherském 
Hradišti.   

Dne 9. září přivede cimbálová muzika Soláň 
se svými  tanečníky do  Rožnova pod  Rad-
hoštěm na jeviště Valašského muzea v přírodě 
folklorní soubory, které patří k těm nejlepším.

Další víkend, 15. září, se v Rožnově pod Rad-
hoštěm uskuteční desátý ročník Běhu rodným 
krajem Emila Zátopka, jako memoriál slavného 
olympijského vítěze.  

Hrad Brumov se 15. září promění na  hrad 
strašidelný, zábavný program je určen pro od-
vážné děti a jejich rodiče. 

Lázeňské město Luhačovice se od  14. 
do 16. září stane hostitelem Mezinárodního 
festivalu dětských folklorních souborů „Písní 
a tancem“. 

V  rekreačním areálu Kamínka na  Kromě-
řížsku uspořádají 14. až 16. září sportov-
ně-kulturní víkend plný sportovních aktivit 
s názvem Žhavení Kamínek. 

Neobvyklý hudební zážitek slibuje vystou-
pení žesťového orchestru SALVADEI BRASS, 
které připravila Univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně na 20. září. 
Rožnovské Valašské muzeum v  přírodě se 
21. září otevře dětem pro Podzimní putová-
ní s broučky, následující den, 22. září,  bude 
věnován podzimu na zahradě a chalupě.

Milovníci ušlechtilých koní se jistě těší 
na  Mistrovství Zlínské oblasti ve  všestran-
nosti, které proběhne 22. září v  jezdecké 
stáji Galatík v obci Těšánky.

28. září si nenechejte ujít tradiční Svatovác-
lavské slavnosti v Napajedlích, kterými oži-
je jak centrum města, tak především zámec-
ký areál. Svatováclavský jarmark pořádají 
také v Luhačovicích.

Závěr měsíce září je poslední příležitostí 
k  návštěvě neobyčejných výstav na  zámku 
v  Holešově. Obrazy a  obrázky Josefa Lady 
či tvorbu Jana Saudka můžete totiž vidět 
právě do  30. 9. Stejný den končí možnost 
prohlédnout si ve Valašských Kloboukách 
výstavu Zvoničky a zvony na jižním Valašsku 
nebo v Uherském Hradišti obdivovat Jiřího 
Brdečku a jeho Limonádového Joa.

V  Bystřici pod Hostýnem je po  celé září 
k vidění výstava k 100. výročí úmrtí českého 
malíře a grafika Hanuše Schwaigera.

Až do 7. října je možné seznámit se s histo-
rickými hračkami a pohrát si v Muzeu Kro-
měřížska.

Stranu připravila Centrála cestovního ru-
chu Východní Moravy. 
Podrobný přehled mnoha akcí ve  Zlín-
ském kraji naleznete na  internetové adrese  
www.vychodni-morava.cz v  sekci Kalen-
dář akcí.

Uherské Hradiště

Babí léto
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54. mezinárodní 
strojírenský  
veletrh

MSV 2012

MSV 2012

IMT 2012

8. mezinárodní  
veletrh obráběcích  
a tvářecích strojů

10.–14. 9. 2012, Brno – Výstaviště

Nejdůležitější událost českého průmyslu 
– inovace a trendy v klíčových oborech

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu, 
ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

Indie – partnerská země MSV

Nízkoenergetické a pasivní domy, dřevostavby

www.sunbase.cz

Kval i tní  tepelné izolace
Úspora energie na vytápění
Výborná zvuková izolace

Řízené větrání, tepelná čerpadla
p ro  v y t á p ě n í  a  o h ře v  T U V
Čerstvý vzduch v celém domě

Peletková kamna a krby. 
Komfortní provoz
Jednoduchá obsluha

info@sunbase.cz

 Příluky 228, 763 01 Zlín, tel. +420 725 069 827, info@sunbase.cz

    Architektura     Gra�cký návrh     Vizualizace     Individuální projekty     Typové domy
    Projekt pro stavební povolení     Posouzení energetické náročnosti     

    Inženýrská činnost     Rychlá  výstavba     Kvalitní řemeslné zpracování     
    Ekologické materiály     Difuzně otevřená konstrukce stěn



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

Doporučujeme

Slovácké slavnosti vína 
a otevřených památek
8. a 9. září, Uherské Hradiště

www.slavnostivinauh.cz

www.mpu.cz  I  800 678 678www.mpu.cz  I  800 678 678

Spoření bez překážek

Nejvýhodnější spoření
• Nejvýhodnější způsob úročení

• Peníze okamžitě k dispozici

• Vklady a výběry bez omezení

NOVINKA Založte si účet on-line  

efektivní
úrok až3ektivn

rok a
efe

ú
Úrok+
Vkladový účet
bez výpovědní lhůty


