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Na titulní fotografi i tohoto čísla magazínu okno do kraje je vyfocena hrušeň polnička, která se 
nachází v Prakšicích na Uherskohradišťsku. Prakšická hrušeň reprezentuje Zlínský kraj ve fi nále soutěže 
Strom roku 2008. I vy můžete svým hlasem přispět k tomu, aby byl strom z našeho regionu nakonec 
vyhlášen nejhezčím stromem letošního roku. Hlasovat můžete prostřednictvím dárcovské SMS (text 
DMS STROM4 na číslo 87 777) nebo objednáním hlasovacích archů na stránce www.nadacepartnerstvi.
cz. Uzávěrka hlasování je 10. října.

Zlínský kraj chce vrátit do vybraných luk, o které se již řadu let nikdo nestará, původní druhy rostlin 
a živočichů. Vybrané lokality se nacházejí v katastrech Uherského Brodu, Zdounek, Nedachlebic a v Hos-
týnských vrších. Celkem jde o zhruba 93 hektarů půdy.

V kroměřížské nemocnici byl otevřen zrekonstruovaný prostor dětského oddělení. Dětští pacienti 
tak mají nově k dispozici 26 lůžek na standardních pokojích a čtyři lůžka na Jednotce intenzivní péče pro 
kojence a starší děti. Zlínský kraj do nových prostor investoval 32 milionů korun.

Městská knihovna ve Vsetíně a místní radnice vydají při příležitosti 700. výročí první zmínky o Vse-
tínu dvě unikátní knihy. První bude netradiční publikace Vsetín - město a čas, druhou pak reedice sto let 
staré vlastivědy, kterou pod názvem Vsatský okres napsal před sto lety místní kronikář Matouš Václavek.

Karty připomínající významné osobnosti regionu jsou k dostání v informačním centru Sýpka na 
nádvoří valašskomeziříčského zámku. Vydavatelem karet je město Valašské Meziříčí. Jeho cílem je vydá-
vat pět papírových destiček ročně a vytvořit tak unikátní encyklopedii. V centru lze zakoupit také speci-
ální kartonovou krabičku, do které si lidé mohou karty ukládat.

▪

▪

▪

▪

▪

Vážení spoluobčané, 

v dnešním úvodníku bych se chtěl v návaznosti na aktuální událos-
ti v segmentu zdravotnictví věnovat právě této oblasti. Přináší nám 
totiž zprávy jak dobré, tak i možná částečně znepokojující. Napřed 
tedy ty dobré. V Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně otevíráme 
nově vybudované onkologické centrum, které konečně umožní paci-
entům z našeho regionu léčbu vážných onkologických onemocnění 
přímo v našem kraji. Tito lidé tak už nebudou nuceni komplikovaně 
cestovat do jiných center. Podařilo se tak realizovat projekt, o nějž 
velká část odborné veřejnosti dlouhodobě usilovala. Považuji to za 

důležitý krok v cestě za komplexním, moderním a kvalitním vybavením našeho kraje veřejnými zdra-
votními službami.  Na to navazuje také skutečnost otevření další velké investice ve zdravotnictví. A to 
nového střediska krajské zdravotnické záchranné služby.  V jeho prostorách získají lékaři moderní záze-
mí pro svou náročnou práci. Urgentní život zachraňující medicína patří k našim společným prioritám. 
Krajská reprezentace, jak je patrné, se snaží zdravotnictví pod kontrolou regionální samosprávy moder-
nizovat a rozvíjet. Je to proces, který bude pokračovat i v dalších letech.
Proto nejen na mě velmi rozporuplně a znepokojivě zapůsobily zveřejňované informace o auditu 
traumatologických center prováděné ministerstvem zdravotnictví a údajné zvěsti o tom, že se zlínské 
traumacentrum, umístěné v krajské nemocnici, nedostane mezi ta špičková a výrazně podporovaná. 
Přitom víme, že toto zařízení, budované na velmi dobré úrovni od roku 2001, je důležitou složkou právě 
systému urgentní medicíny. Kvalitu tohoto centra prověřilo a potvrdilo i naše letošní cvičení složek 
integrovaného záchranného systému s názvem „Trauma 2008“. Jeho cílem bylo prověřit schopnost trau-
macentra v Baťově nemocnici přijmout velký počet zraněných. A obstálo na výbornou. I proto jsem 
zaslal ministrovi zdravotnictví jasně apelující dopis, že kroky centrálních orgánů musí být v souladu 
s vůlí regionální samosprávy, která si společně přeje zdravotnictví rozvíjet.  Věřím, že i v tomto směru 
dokážeme naše zájmy obhájit a prosadit a budeme nadále posilovat roli našeho regionu jako plnohod-
notného kraje, v němž budou fungovat veřejné služby ve všech oblastech na výborné úrovni.
Vážení spoluobčané, protože jde o poslední číslo našeho magazínu před krajskými volbami, dovolte mi, 
abych vám za sebe, své kolegy radní i celé krajské zastupitelstvo poděkoval za náměty, podněty a spo-
lupráci v uplynulých čtyřech letech. Věřím, že se i nadále budete ve Zlínském kraji cítit dobře a společně 
budeme realizovat záměry pro spokojený život nás všech.
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Libor Lukáš
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ZPRÁVIČKY Z KRAJE

Dny zdraví ve Zlínském kraji
Zlínský kraj – Možnost navštívit vybraná 
sportoviště ve Zlínském kraji mají v rámci 
akce Dny zdraví s VZP její pojištěnci. Kon-
cem září a října budou moci lidé propojit 
příjemné s užitečným a zdarma si zacvičit 
nebo zaplavat, ale také si budou moci 
nechat změřit některé tělesné orientační 
hodnoty, jako je index BMI, puls nebo krevní 
tlak. Akce Dny zdraví s VZP je projekt, který 
probíhá ve všech regionech České republiky, 
a jeho cílem je nenásilnou cestou upozornit  
na nutnost prevence a péče o vlastní zdraví. 
Ve Zlínském kraji proběhne Den zdraví s VZP 
na konci září a v říjnu ve Valašském Meziříčí 
(1. 10.), Kroměříži (25. 9.), Holešově (26. 9.), 
Zlíně (28. 9. a 11. 10.), Uherském Hradišti 
(29. 9.) a Uherském Brodě (2. 10.). Tato série 
pak vyvrcholí 18. října velkou akcí s dopro-
vodným programem v nákupním centru 
Zlaté jablko ve Zlíně.

Perla Zlínska se udělovala v Kroměříži
Kroměříž – Agrární komora ve spolupráci 
se Zlínským krajem udělila již potřetí oceně-
ní Perla Zlínska. Letos bylo oceněno celkem 
15 výrobků potravinářských společností ze 
Zlínského kraje. Projekt má pomoci regio-
nálním potravinářským firmám při propa-
gaci jejich produktů, proto oceněné výrob-
ky získaly známku Perla Zlínska natrvalo. 
Odborná porota letos hodnotila celkem 56 
přihlášených výrobků. Hodnotí se na základě 
poznatků o klasické chuti a vzhledu, komise 
se ale zaměřuje také například na design 
obalu. Krajský úřad vydal k soutěži Perla 
Zlínska brožuru, ve které jsou představeni 
všichni vítězové.

Slovácko zná svá nejlepší vína
Polešovice – První ročník soutěže TOP Víno 
Slovácka zná své vítěze. Cenu za nejlepší 
kolekci vín získal při polešovických vinařských 
slavnostech známý vinař Jaroslav Vaďura 
z Polešovic, který společně s Michalem Hruš-
kou z Jalubí získal také certifikát za nejvýše 
hodnocený Tramín červený. Celkem bylo hod-
noceno 58 vzorků vín, vína do soutěže poslalo 
18 vystavovatelů, přičemž certifikát soutěže 
obdrželo 10 vzorků. Cílem soutěže TOP Víno 
Slovácka je upozornit na kvalitu vín vyrobe-
ných na Slovácku a zpropagovat je. Oceněná 
vína mohou mít nyní na obalu připomínku, že 
je porota vybrala jako ta nejlepší na Slovácku. 
Soutěž TOP Víno Slovácka je uznána Minister-
stvem zemědělství České republiky.

Děti pomáhají dětem
Zlínský kraj – Charitativní akce Děti dětem, 
která chce pomoci sociálním a zdravotnic-
kým zařízením na území jižní a jihovýchodní 
Moravy, pokračuje i v roce 2008. Odborná 
porota vybrala z výtvarné a literární soutěže 
celkem dvanáct obrázků a básní, které seřa-
dila do speciálního kalendáře pro rok 2008. 
Každý měsíc je věnován jednomu zařízení, 
které se soustřeďuje na pomoc znevýhod-
něným či jakkoliv hendikepovaným dětem. 
Měsíc říjen je věnován Azylovému domu 
pro matky s dětmi v tísni v Uherském Brodě. 
Chcete-li pomoci dětem a jejich maminkám 
z tohoto azylového domu, číslo jeho účtu je 
218015918/0300, variabilní symbol je 810.

Archeologové odkryli dávná sídliště
Zlínský kraj – Nebývale rozsáhlé 
úseky malebné krajiny v oblasti 
kolem Kroměříže, Hulína, Hole-
šova, Fryštáku vydávají svá stov-
ky a tisíce let ukrývaná tajemství. 
Na trasy rozestavěné dálnice D1 
a rychlostních komunikací R49 
a R55 přicházejí před betonáři 
archeologové. Podobně tomu 
bude i na území připravované 
strategické průmyslové zóny 
v Holešově.
„V lokalitách na trase budoucích 
silnic pracujeme ve Zlínském 
kraji už od roku 2004, ještě před 
zahájením staveb. Těžko se to 
odhaduje, ale archeologický 
výzkum se tu protáhne tak ješ-
tě na dva až tři roky,“ říká ředitel 
Archeologického centra Olo-
mouc Jaroslav Peška. Olomouč-

tí archeologové nyní pracují 
v lokalitě Hulín – Pravčice. „Mís-
to výzkumu si sami vytipujeme. 
Nalezišť, která bychom v daném 
prostoru neočekávali, je jenom 
minimum. V ostatních částech 
stavby zajišťujeme odborný 
dohled,“ dodává Peška.
U Hulína a Pravčic objevili arche-
ologové mimo jiné šperky z dra-
hých kovů a druhou bránu do 
římského pochodového tábora. 
Během téměř dvouletého výzku-
mu se podařilo odkrýt předměty 
prakticky ze všech období pra-
věku. Jde o několik desítek tisíc 
artefaktů, z devadesáti procent 
převažuje keramika. Archeologo-
vé nalezli i napodobeninu rohu 
na pití, fragmenty skleněných 
náramků a železné či bronzové 

spony. Velmi vysoký je také počet 
ozdob ze vzácných kovů, zlata, 
stříbra či jantaru, pocházejících 
z pohřebiště lidí kultury zvonco-
vitých pohárů, staré asi 4.500 let. 
Vzácný je nález půdorysu něko-
lika budov, které byly dlouhé až 
70 metrů a staré asi 6.000 let. 
Specialisté z Ústavu archeolo-
gické památkové péče Brno mají 
na starosti záchranný výzkum 
na ploše strategické průmyslové 
zóny Holešov. Budou sledovat 
terén při budování infrastruktury 
a při stavební činnosti jednotli-
vých investorů. V těchto místech 
bylo už při výzkumech v 50. a 60. 
letech minulého století obje-
veno například pravěké pohře-
biště s více než čtyřmi stovkami 
kostrových hrobů. (vc)

Duševní zdraví je také potřeba si chránit a posilovat
Rožnov pod Radhoštěm – Duševní 
zdraví je stejně důležité jako zdra-
ví tělesné. „Lidé by si měli více 
uvědomovat důležitost dušev-
ního zdraví a chránit si je,“ říká 
koordinátorka Centra na podpo-
ru duševního zdraví občanského 
sdružení Iskérka v Rožnově pod 
Radhoštěm Blanka Mikolajková. 
Často neprávem tabuizovanou 
problematiku duševního zdraví 
a nemoci přiblíží nejširší veřej-
nosti ve dnech 5. – 10. října Týden 
pro duševní zdraví. V Rožnově 
pod Radhoštěm ve Zlínském 
kraji se letos koná už jeho druhý 
ročník. V celostátním měřítku se 
však humanitární a kulturní akce 
Týdny duševního zdraví uskuteč-
ňují už od roku 1990. Vrcholí vždy 
10. října, což je den, který vyhlási-

la mezinárodní organizace World 
Federation for Mental Health Svě-
tovým dnem pro duševní zdraví.
Ve Společenském domě v Palac-
kého ulici v Rožnově se uskuteční 
v neděli 5. října v 15 hodin bene-
fiční koncert na podporu pro-
jektu „Sociální centrum denních 
aktivit Iskérka“. V dalších dnech 
se budou programy Týdne pro 
duševní zdraví odehrávat v pod-
kroví Městské knihovny. V pon-
dělí od 17 hodin to bude audio-
vizuální program malíře a kněze 
Stanislava Weigela Duše indiá-
na, meditativní obrazy spojené 
s hudbou a slovem. V úterý je 
na programu Stres baskervilský 
– přednáška psychologa s prak-
tickým cvičením. V dalších dnech 
to bude například dokumentární 

film s odborným komentářem 
Člověk s duševní chorobou nebo 
přednášky Stárnutí populace 
aneb proč se musíme udržovat 
fit, Trénování paměti jako rychlý 
nástroj ke zvýšení sebevědomí, 
Jak si budovat rezervní mozkovou 
kapacitu. Podrobný program si 
mohou zájemci stáhnout z inter-
netových stránek www.tdz.cz. 
Rožnovské občanské sdružení Is-
kérka provozuje od poloviny pro-
since 2003 denní centrum v pro-
storách Mateřské školy 1. máje 
864. Své služby nabízí dospělým, 
kteří se dostali do psychické kri-
ze vlivem své životní situace, 
zdravotního stavu, dlouhodobé 
absence zaměstnání a sociální 
izolace, a dlouhodobě duševně 
nemocným starším 18 let.  (vc)

V  polovině  září  se  na  půdě  zlínské  univerity  uskutečnilo rozloučení 
s náhle zesnulým Tomášem Baťou mladším, kterého se zúčastnili mimo 
jiné zástupci regionu, města Zlín a univerzity. Více o životě a odkazu T. Bati 
se dočtete v univerzitním časopise Fórum UTB.  (mij) foto: Petr Zákutný

PříPRAVY NA VoLbY

Zlínský kraj – Pracovníci měst-
ských a obecních úřadů mají 
v těchto dnech už plné ruce 
práce s přípravou voleb. Jak 
uvedl regionální zmocněnec 
Českého statistického úřadu 
ve Zlíně Pavel Hrbáček, pro 
volby do krajského zastupitel-
stva bude v 304 obcích kraje 
otevřeno 679 volebních míst-
ností. Do senátního obvodu 78 
(Zlín) se bude volit v 56 obcích 
se 143 okrsky, do senátního 
obvodu 81 (Uherské Hradiště) 
ve 45 obcích s 95 okrsky. Kraj 
měl k 31. 3. letošního roku 
590.828 obyvatel. Celkem je 
v kraji asi 480.000 voličů.  (vc)
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Do čítáren za vzděláním nejen v Týdnu knihoven

Návštěvníci knihoven ve Zlín-
ském kraji se mohou těšit na 
veřejná a autorská čtení, bese-
dy, soutěže, výstavy a speciální 
akce pro děti. Podrobné infor-
mace k akcím jsou uvedeny na 
webových stránkách knihoven 
a zveřejněny v regionálním tisku 
a médiích.

Knihovny – rodinné stříbro
Letošní motto Týdne knihoven 
„Knihovny – rodinné stříbro“ 
má připomenout, že knihovny 
pečují o velké kulturní bohatství, 
které zpřístupňují občanům. 
Rodinným stříbrem každého stá-
tu je také vzdělání jeho občanů. 
O tom, že knihovny poskytují 
žákům a studentům od základ-
ních škol až po univerzitu třetího 
věku literaturu a informace, asi 

málokdo pochybuje.  Ne všichni 
ale vědí, že knihovny samy orga-
nizují přednášky, kurzy, školení 
a vzdělávací cykly. Stále větší 
důraz je v posledních letech kla-
den na vzdělávací roli knihoven 
v oblasti celoživotního vzdělává-
ní. Z nabídky vzdělávacích akcí 
pro veřejnost, které připravily 
pro podzimní měsíce  knihovny 
ve Zlínském kraji, vybíráme to 
nejdůležitější.

Kroměříž
V Knihovně Kroměřížska v Kro-
měříži od října začnou před-
nášky v rámci Univerzity třetího 
věku, kterou organizuje knihov-
na ve spolupráci s Univerzitou 
Tomáše Bati. První semestr bude 
zaměřen na oblast společen-
skovědní. Novinkou je zahájení 

studia s právní tematikou. Bude 
probíhat od 15. října a bude 
čtyřsemestrové. Pro veřejnost 
a zvláště studenty středních 
škol je připraven Kurz tvůrčího 
psaní, který proběhne v říjnu až 
listopadu pod vedením zkuše-
ného lektora – Mgr. Igora Fice, 
Dr., z Pedagogické fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci. 
Podrobnější informace k oběma 
akcím mohou zájemci nalézt na 
www.knihkm.cz. 

Uherské Hradiště
Knihovna Bedřicha Beneše 
Buchlovana v Uherském Hra-
dišti připravila mj. kurz Tréno-
vání paměti (nejen) pro seniory. 
Chcete se dozvědět, jak zlepšit 
svou paměť a jak s ní pracovat, 
abyste si pamatovali lépe a více? 
Vysvětlení, jak zpracováváme 
informace, aktivní zvládání 
paměťových technik, texty i cvi-
čení, nabídne kurz, který bude 
veden lektorkami s certifikátem 
trenéra paměti. Cyklus obsahuje 
tři lekce, které budou probíhat 
vždy jednou týdně. Další infor-
mace na www.knihovnabbb.cz.

Vsetín
Masarykova veřejná knihovna 
ve Vsetíně zahájila v září cyklus 
„Akademický rok 2008/2009 
– podzim pro seniory“. Akade-
mický rok nabídne účastníkům 
možnost vzdělávání ve třech 
programových modulech: Zdra-
vý životní styl (zdraví, výživa, 
pohyb, bezpečnost); Počítačo-
vý kurz; Psychologie, trénink 
paměti, mezigenerační vztahy. 
Na jednotlivé moduly je možno 
se přihlásit i samostatně. Každý 
absolvent kurzu získá osvědčení. 
Pokračovat budou i počítačové 

kurzy pro veřejnost, pro neza-
městnané i pro matky (rodiče) 
na mateřské dovolené. Bližší 
informace www.mvk.cz. 

Zlín
Krajská knihovna Františka Barto-
še ve Zlíně pokračuje na podzim 
v pořádání kurzů práce s počí-
tačem pro veřejnost. Novinkou 
je kurz Práce s počítačem pro 
mírně pokročilé, který je určen 
rodičům pečujícím doma o děti. 
Kurz společně připravily krajská 
knihovna a Centrum pro rodinu 
Zlín, o. s. V době konání kurzu 
pohlídají děti pracovnice Centra 
pro rodinu a maminky, případ-
ně i tatínci, se mohou vzdělávat 
v oblastech práce s výpočetní 
technikou, kterou mohou použít 
doma i po nástupu do zaměst-
nání (práce se soubory, tvorba 
dokumentů ve Wordu, výpočty 
a přehledy v Excelu, Internet – 
praktické tipy, komunikace přes 
ICQ a Skype). Kurz se koná každé 
pondělí až do začátku prosince. 
Podrobnosti na stránce www.
kfbz.cz. 
V průběhu školního roku většina 
knihoven nabízí  besedy, exkurze 
a lekce informatické výchovy pro 
žáky a studenty. Ke vzdělávacím 
akcím patří i tematicky zaměře-
né přednášky a besedy napří-
klad z oblasti hudby, cestování, 
historie, literatury nebo setkání 
s významnými osobnostmi spo-
lečenského života a kultury. Ten-
to krátký text se nemůže o všech 
konkrétně zmínit, mohl by snad 
být inspirací k cestě do knihovny 
na něk terou z akcí nebo pro roz-
hodnutí udělat něco pro rozšíře-
ní svého vzdělání. 

Zdeňka Friedlová, Krajská 
knihovna Františka Bartoše 

Druhý říjnový týden bude již po dvanácté patřit knihovnám 
a jejich celostátní propagační akci nazvané Týden knihoven. 
Večerní program „Po setmění“ v Krajské knihovně Františka bar-
toše, inspirovaný tentokrát významnými „osmičkovými“ výročí-
mi naší historie, nebo „Velké říjnové společné čtení“ v Masary-
kově veřejné knihovně ve Vsetíně za účasti mnoha významných 
osobností jsou jen drobnou ukázkou ze široké škály programů, 
které budou pro veřejnost v týdnu od 6. do 10. října připraveny. 

Beseda pro děti ve Valašských Kloboukách. foto: archiv
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ZLÍNSKÝ 
KRAJ 

V KOSTCE

Ve Zlínském kraji se nachází celkem 304 obcí, které jsou základními územními 
jednotkami. Mezi těmito obcemi najdeme 30 měst a šest městysů. Následující 
článek přináší zajímavosti o zbývajících 268 menších obcích, které v porovnání 
s ostatními nějakým způsobem vybočují. Uvedená „nej“ jsou převážně geogra-
fi ckého či statistického charakteru, ale zohledňují také výsledky soutěže Vesnice 
roku, která hodnotí úroveň kvality života přihlášených obcí a dodržování prin-
cipů obnovy venkova. Tato soutěž  je vyhlašována v rámci Programu obnovy 
venkova od roku 1995. Přinášíme výsledky za poslední tři krajské ročníky. Toho 
letošního se zúčastnilo 20 obcí z kraje a vítězné Lidečko obdrželo milion korun 
od kraje na svůj další rozvoj. S fi nanční odměnou jsou spojena i některá další oce-
nění v soutěži. Nejeden fakt odráží skutečnost, že obce tvoří především lidé, kteří 
v nich žijí. V následujícím materiálu jsou využity informace především z České-
ho statistického úřadu, Úřadu práce ve Zlíně a Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zajímavosti o obcích v regionu

Nejstarší a nejmladší obec
Nejstarší zmínka dokládající osídlení na 
území kraje pochází z roku 1046 a týká se 
dnešní obce Spytihněv. Obě nejmladší obce 
Zlínského kraje mají své názvy odvozené od 
ženského jména Karolína. Obec Karolín byla 
založena roku 1822, ovšem chlubí se ojedi-
nělým dokladem nejstaršího osídlení na úze-
mí středního Pomoraví – nálezem pravěkého 
pěstního klínu. Počátky obce Karolinka saha-
jí ke vzniku sklářské huti v roce1862. Roku 
1949 se místní část Karolinina Huť oddělila 
od Nového Hrozenkova a v roce 1998 získala 
obec Karolinka statut města. 

Geografi cká nej
Nejnižší bod ve výšce zhruba 170 m n. m 
na území kraje se nachází v katastru měs-
ta Uherský Ostroh ležícího na březích řeky 
Moravy. Nejvyšší bod v kraji – hora Čertův 
Mlýn s výškou 1206 m n.m – leží na hranici 
s Moravskoslezským krajem v katastru obce 
Prostřední Bečva. Nejseverněji položenou 
obcí v regionu je Lešná na Vsetínsku. Na 
hranicích se Slovenskem najdeme obec 
nejjižnější – Strání – i obec nejvýchodnější 
– Velké Karlovice. Geografi cky nejzápadněj-
ší jsou turistům známé Koryčany.
Mezi obcemi jsou i značné rozdíly v rozloze, 
kterou zabírá jejich katastr. Obec s nejmenší 
rozlohou je Horní Lapač (80 hektarů), více 
než stonásobnou plochu má naopak obec 
Velké Karlovice - 8.079 hektarů. 

Demografi cké údaje
V obci Hostějov žilo k 1. lednu 2008 pou-
ze 31 obyvatel, stonásobně více obyva-
tel měla nejlidnatější obec v kraji – Strání 
(3.680 obyvatel). 
Největší přírůstek obyvatel byl zazname-
nán v uplynulé době v Karlovicích – žilo zde 
v roce 2007 o 33 % obyvatel více v porov-
nání s rokem 2001. Největší pokles oby-
vatel postihl obec Honětice – v roce 2007 
zde žilo o 22,1 % obyvatel méně než v roce 
2001. Obcí s nejnižší hustotou zalidnění 
jsou Kunkovice, kde v průměru žije na jed-
nom kilometru čtverečním osm obyvatel. 
Naopak nejhustěji je osídlena obec Modrá 
(354 obyvatel na kilometr čtvereční. Nej-
mladším obyvatelstvem se chlubí obec 
Nedašova Lhota, kde činí věkový průměr 35 
let, naopak v Kunkovicích je obyvatelstvo 
celkově podstatně starší – věkový průměr 
zde dosahuje 57,3 let.

Ekonomická situace
Obce se liší i mírou nezaměstnanosti, což 
vyplývá například z porovnání dat k 30. červ-
nu 2008. V obcích Haluzice (0 %), Neubuz 
(0,9 %) a Dešná (1 %) nezaměstnanost tak-
řka neexistuje, v obcích Staré Hutě (16,9 %) 
a Vyškovec (21,7 %) zase dosahuje nepřízni-
vých hodnot. 
Pro rozvoj obcí je velmi důležité to, jak se 
jim daří čerpat dotace. Nejúspěšnější obcí 
v oblasti získávání prostředků z dotací 

a grantů na rozvojové projekty je Modrá. Na 
toto téma pořádá i vzdělávací programy pro 
starosty v rámci Školy obnovy venkova. 

Ze soutěže Vesnice roku 2008
Hlavní cenu – Zlatou stuhu a titul Vesnice 
roku 2008 Zlínského kraje – si obec Lideč-
ko zasloužila především díky svému vše-
strannému koncepčnímu rozvoji, udržování 
místních tradic, příkladné péči o seniory či 
vysoké úrovni dlouholeté spolupráce v rám-
ci mikroregionu. 
Modrou stuhu jako vyznamenání za činoro-
dý společenský život v obci a snahu o obno-
vu i rozvoj duchovních tradic si ze soutěže 
odnesla obec Babice, ve které působí četné 
svazy a spolky, značný kulturní přínos je zde 
přičítán také místní knihovně. 
Vesnice ve Zlínském kraji jsou pověstné svojí 
péčí o rozvíjení tradic. Diplom za činnost v té-
to oblasti letos obdržela valašská obec Zašo-
vá, známá krajkářstvím a háčkováním. 
Při hodnocení kvality života v obci je věnová-
na pozornost také výchově a péči o rozvoj dětí 
a mládeže. Bílá stuha za podporu dětí a mlá-
deže, schopnost mezigeneračního soužití 
a celkový vztah mladých k obci putovala 
letos do Hostišové na Zlínsku, kde najdeme 
i oceněnou obecní knihovnu. Za nejvzorněji 
vedenou kronikou bychom se zase měli vydat 
podle výsledků soutěže do Rymic.
Obcí nejlépe pečující o zeleň a životní pro-
středí – držitelem Zelené stuhy – se letos sta-
lo Vysoké Pole. Péčí a zájmem o své životní 
prostředí zde obyvatelé přispívají k obnově 
krajiny a zvyšování kvality života. Za spolu-
práci obce a místních zemědělců při obnově 
krajiny si letos vysloužily Oranžovou stuhu 
Ludslavice.
Obcí nejšetrnější k životnímu prostředí v kra-
ji lze nazvat Hostětín ležící na úpatí Bílých 
Karpat, výjimečný realizací četných ekolo-
gických a vzdělávacích projektů zaměřených 
na trvale udržitelný rozvoj. V soutěži Vesnice 
roku získala obec letos zvláštní ocenění za 
zavádění moderních ekologicky šetrných 
technologií.
Nové ocenění – Duhovou stuhu – získaly 
letos ty obce v republice, které pečují o vše-
stranný rozvoj a znamenají jakousi „naději 
pro živý venkov“. Ve Zlínském kraji tuto stu-
hu získala Valašská Bystřice.

Martina Janochová

Titul Vesnice roku 2008 Zlínského kraje získala obec Lidečko. foto: OÚ Lidečko 
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Z KRAJE

Realizace projektů umožnila 
rozvoj života v regionu 
Zlínský kraj – Konec května 
letošního roku byl termí-
nem pro dokončení realizace 
posledních projektů, kte-
ré byly podpořeny v rámci 
Grantových schémat SROP. 
„Prostřednictvím grantových 
schémat SROP bylo ve Zlín-
ském kraji úspěšně ukončeno 
celkem 113 projektů, které 
byly financovány ze struktu-
rálních fondů Evropské unie, 
státního rozpočtu, rozpočtu 
Zlínského kraje a z vlastních 
prostředků realizátorů pro-
jektů. Zlínský kraj vyčlenil na 
spolufinancování více než 60 
milionů korun,“ uvedl náměs-
tek hejtmana Stanislav Mišák. 
Z celkové dotace 318,6 milio-
nů korun bylo téměř 130 mili-
onů, použito na podporu pod-
nikatelů v ekonomicky slabých 
regionech Zlínského kraje. 

Kraj podepsal memorandum 
k předsednictví země v EU
Zlín – Slavnostní podpis memo-
randa souvisejícího s blížícím se 
předsednictvím České republi-
ky Evropské unii se uskutečnil 
5. září v Baťově mrakodrapu. 
Memorandum s hejtmanem 
Zlínského kraje Liborem Luká-
šem podepsali místopředseda 
vlády pro evropské záležitosti 
Alexandr Vondra a ministr prá-
ce a sociálních věcí Petr Nečas. 
Smyslem dokumentu je dekla-
rování společného postupu při 
přípravě a realizaci akcí, které 
proběhnou ve Zlínském kraji 
v první polovině příštího roku 
v rámci předsednictví. 

Zajímavá novinkapro rodiny
Zlínský kraj – Ve Zlínském kraji 
byl letos v létě spuštěn projekt 
Rodinných pasů. V září byly 
radním Zlínského kraje pro 
kulturu a cestovní ruch Jindři-
chem Ondrušem předány prv-
ním přihlášeným rodinám kar-
ty Rodinného pasu. Podstatou 
projektu je vytvoření a realiza-
ce systému poskytování slev 
a dalších výhod nejen v oblasti 
kultury, sportu, volnočasových 
aktivit, ale i klasických nákupů 
a dalších služeb komerčního 
charakteru pro rodiny s ales-
poň jedním dítětem do osm-
nácti let. Do projektu se ve 
Zlínském kraji zapojilo již čtyři 

sta poskytovatelů slev, jejichž 
seznam a veškeré informace 
ohledně projektu lze najít  na 
www.rodinnepasy.cz. Všichni 
zájemci o zařazení do projektu 
se mohou přihlásit buď E-mai-
lem na adresu zlin@rodinnepa-
sy.cz, nebo zasláním přihlášky 
písemnou formou na adresu 
Rodinné pasy, P.O.BOX 3, 760 
01 Zlín, či vyplněním formuláře 
na www.rodinnepasy.cz.

Portál Vychodní Moravy má   
více návštěvníků
Východní Morava – Turistický infor-
mační portál Zlínského kraje 
www.vychodni-morava.cz se 
stává stále oblíbenějším. Podle 
statistického hodnocení přibý-
vají od jeho spuštění v lednu 
2008 každý měsíc tisíce návštěv-
níků. Po spuštění serveru bylo 
uskutečněno za měsíc leden 
takřka 8.000 návštěv. V dubnu 
už to bylo přes 18.000 návštěv 
a nejvíc, v červenci, to bylo přes 
34.000 návštěv. Ze zahraničních 
návštěvníků stránek převažova-
li Slováci, Poláci a Italové. 

Krajská rada schválila nákup 
sedmi sanitek
Zlín – Pořízení sedmi nových 
vozidel rychlé lékařské pomo-
ci za zhruba 15 milionů korun 
pro Zdravotnickou záchrannou 
službu Zlínského kraje schvá-
lila na svém jednání krajská 
rada. Pořízení sanitek je v sou-
ladu s plánem postupné obmě-
ny záchranářských vozidel. 
Záchranná služba využívá pro 
zajištění přednemocniční neod-
kladné péče na území Zlínského 
kraje 47 vozidel. V posledních 
třech letech kraj pořídil včetně 
zmíněných sedmi celkem 21 
nových sanitních vozů.

Rada schválila postup při 
vzniku kulturního centra
Zlín –  Základní postup přípravy 
realizace projektu vzniku Kraj-
ského studijního, informačního 
a kulturního centra projednala 
krajská rada. Součástí cent-
ra je především vybudování 
nové krajské galerie a knihov-
ny v budovách 14 a 15. Projekt 
je připravován v návaznosti 
na postupné odblokovávání 
nemovitostí v areálu bývalých 
obuvnických závodů a jejich 
následnou revitalizaci.

Komora rozšiřuje služby
Zlínský kraj – Krajská hospodářská 
komora Zlínského kraje nabízí 
podnikatelům a občanům Zlín-
ského kraje pomoc při řešení spo-
třebitelských sporů mimosoudní 
cestou. V jejím sídle na Štefáni-
kově ulici naleznou zájemci také 
kancelář Kontaktního centra pro 
východní trhy, Regionální export-
ní místo CzechTrade,  kancelář 
CzechPOINTu a Jednotné kon-
taktní místo pro podnikatele.
Při problémech s reklamací či 
spotřebitelskými smlouvami je 
možné obrátit se na Krajskou hos-
podářskou komoru ve Zlíně, která 
je zapojena do projektu Mimo-
soudního řešení spotřebitelských 
sporů. Jedná se o způsob řešení 
spotřebitelských sporů jinou než 
klasickou soudní cestou, která 
je obvykle dlouhá a nákladná. 
Podnikatelé, kteří by rádi začali 
exportovat do zahraničí, zde mají 
k dispozici Regionální exportní 
místo CzechTrade, které posky-
tuje aktuální informace jak pro 
zájemce o export, tak pro ty, kteří 

již své výrobky vyvážejí. Zahájit 
spolupráci s agenturou Czech-
Trade není nákladné ani složité. 
Stačí se spojit telefonicky nebo e-
mailem s Regionálním exportním 
manažerem, který sídlí v prosto-
rách Krajské hospodářské komory 
Zlínského kraje. 
V březnu 2008 zahájilo svou 
činnost Kontaktní centrum pro 
východní trhy. To se zaměřuje 
zejména na teritorium Ruské 
federace (Samarskou oblast) a Čí-
ny (provincie Shandong). Kon-
taktní centrum poskytuje zázemí 
podnikatelům a nabízí podporu 
exportním i importním aktivitám 
zejména malým a středním fir-
mám. Díky Dohodám o spoluprá-
ci mezi Zlínským krajem a Samar-
skou oblastí a mezi Zlínským 
krajem a provincií Shandong již 
existují přímé vazby na představi-
tele politické i hospodářské sféry 
těchto zemí, které napomáhají 
vzájemnému obchodování  a pra-
covním kontaktům. Více informa-
cí na www.khkzlin.cz.

Zlín – Druhý rok úspěšné spo-
lupráce na poli pomoci znevý-
hodněným dětem mají za sebou 
Zlínský kraj a Nadace Terezy 
Maxové. Koncertem splněných 
přání, který se začátkem září 
uskutečnil ve zlínském divadle, 
pak Nadace Terezy Maxové pro 
Zlínský kraj nakročila do třetí-
ho roku péče o opuštěné děti 
a matky v tísni v celém regionu. 
V uplynulých dvou letech 
podpořila nadace celkem šest 
organizací pečující především 
o opuštěné děti a matky v tísni 
částkou přibližně půl milionu 
korun. Nejvyšší podporu letos 
získaly Azylový dům pro ženy 

a matky s dětmi a Rodinné 
a mateřské centrum Vsetín, kte-
ré obdržely 100.000 korun. 
Azylový dům chce za peníze 
zorganizovat tematické dny pro 
rodiny, které nejsou schopny 
zajistit dětem jejich bezpečný 
vývoj. Mateřské centrum Vsetín 
pak použije částku na podpo-
ru profesionalizace náhradní 
rodinné péče a jejich integraci 
s biologickými rodinami svě-
řených dětí. Pro příští rok bude 
ve fondu rekordní částka jeden 
milion korun. Tu získala Nadace 
Terezy Maxové pro Zlínský kraj 
v rámci Koncertu splněných přá-
ní od dobrovolných dárců.

Nadace a kraj dál pomáhají dětem 

Koncert splněných přání ve zlínském divadle. foto: Petr Zákutný
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Za oblast informatiky a územního pláno-
vání zodpovídá v krajské radě Mgr. Hynek 
Steska, který v následujícím rozhovoru 
přibližuje, čím mohou informační tech-
nologie přispívat k usnadnění kontaktu 
občana s úřady.

Pane radní, co se momentálně děje ve sfé-
ře rozvoje informačních technologií ?

Řekl bych, že jsme v této oblasti svědky a pří-
mými účastníky převratného období, které 
přináší řadu zásadních změn. Na celostátní 
úrovni se totiž rozjíždí realizace „Strategie 
rozvoje služeb pro informační společnost“, 
která by měla občanům přinést pohodlnou 
a bezpečnou elektronickou komunikaci 
s veřejnou správou na všech úrovních pro-
střednictvím takzvaného „e-Governmentu“. 
V rámci veřejné správy se vytváří síť univer-
zálních kontaktních míst, kde bude možné 
získat ověřené výpisy z různých rejstříků 
a postupně vzniká řada funkčních aplikací 
pro oblast zdravotnictví, sociální péče, správ-
ního, soudního a daňového řízení. Vše je při-
tom zaměřeno na občana, na jeho maximální 
komfort. 
V současné době se také konkretizují pro-
gramy na čerpání finančních prostředků 
z Evropských fondů. Velmi významnou roli 
sehrává skutečnost, že mnoho programů je 
cíleně zaměřeno buď přímo a bezprostřed-
ně na rozvoj informačních technologií, ane-
bo na různé projekty například v dopravě či 
zdravotnictví, jejichž realizace na moderních 
informačních technologiích závisí a tím jejich 
pokrok stimuluje. 

To se, jak jste sám zmínil, odehrává na 
úrovni celostátní. Jakou měrou se na tom-
to procesu podílí přímo Zlínský kraj?

Kraj zde sehrává nezastupitelnou a důležitou 
roli. Jednak připomínkujeme zákony nezbyt-
né pro realizaci informačních technologií, 
rovněž podnikáme řadu opatření nezbytných 
k tomu, aby kraj a jeho obce byly úspěšné při 
realizaci projektů z Evropských fondů. Proto  
s centrálními orgány vyjednáváme konkrétní 

podobu Integrovaného operačního progra-
mu (IOP) tak, aby byl zaměřen do oblastí, kte-
ré mají pro nás a pro naše obce prioritu.

Mohl byste být v tomto směru konkrétní?

Například jsme pomohli definovat a ve spo-
lupráci s ministerstvem vnitra uskutečnili 
sběr dat, souvisejících s projektovými záměry 
jednotlivých obcí. Na základě představ obcí 
o projektech, které by mohly být financovány 
z EU, budou vydefinovány okruhy podporo-
vaných projektů  IOP.  To se podařilo i díky 
společnému soustředěnému tlaku Komise 
pro informatiku Svazu měst a obcí (KISMO), 
které předsedám, a Subkomise krajských 
informatiků, jejímž představitelem je ředitel 
zlínského krajského úřadu Vladimír Kutý.  
I v tomto ohledu je zlínský region výjimečný 
a mohu v této souvislosti s hrdostí konsta-
tovat, že Zlínský kraj je již několik let v rámci 
ostatních regionů republiky výrazně aktivní 
a v mnoha ohledech průkopnický. Přitom nám 
jde hlavně o to, abychom vytvářeli na celém 
území kraje ty nejlepší podmínky pro propor-
cionální zvyšování kvality informatiky. Jinými 
slovy: nejde nám o to, abychom měli bezkon-
kurenční a moderně elektronicky komunikující 
krajský úřad, s nímž je schopno držet krok jen 
několik málo „osvícených měst“, nýbrž naše 
kroky směřují k tomu, abychom sice možná 
o něco pomaleji, ale zato systematicky pokry-
li konkrétní službou poskytovanou krajem 
co největší množství obcí. Zkrátka držíme se 
zásady, že je lépe „zvednout celý kraj o metr, 
než několik měst o 5 metrů“. 
Mezi úspěšné služby poskytované krajem 
obcím patří například projekty „Jednotný 
postup digitálního zpracování územních 
plánů obcí“, „Účelová katastrální mapa Zlín-
ského kraje“, „Mapový server Zlínského kraje“, 
„Jednotná digitální technická mapa“ nebo 
v nedávné době poskytnuté softwarové  
řešení  požadavků vyplývajících ze zákona 
č.159 O Střetu zájmů, které by jinak přede-
vším malé obce těžko naplňovaly. 

I ti nejzatvrzelejší odpůrci počítačů začína-
jí postupně chápat, že se bez nich už dnes 
těžko obejdou. V čem mohou být compu-
tery zvláště přínosné v prostředí úřadů?

Pomineme-li to, že celkově urychlují práci, 
nesou s sebou další efekt v podobě přehled-
né a transparentní veřejné služby. Myslím, že 
si tuto skutečnost uvědomují nejen občané 
sami, ale také starostové obcí, kteří dříve 
jezdili na kraj, okresy či ministerstva proto, 
aby zde složitě získávali informace. Dnes si 
mnohou hodně podkladů, které potřebují 
ke své práci, najít z místa svého pracoviště či 
bydliště. Data ve veřejné správě budou čím 
dál tím důkladněji propojena s jednotlivými 
základními registry, bez nichž se rozhodovací 
procesy neobejdou.
Pokud se týče bezprostřední komunikace 
úřadů s občany, mohu uvést například služ-
bu zvanou  CzechPoint.  Zřízení kontaktních 

míst CzechPoint lidem umožňuje získat na 
jednom místě výpis ze živnostenského rejs-
tříku, obchodního rejstříku, katastru nemovi-
tostí a rejstříku trestů. V rámci Zlínského kraje 
máme v tuto chvíli takových míst zatím 120 
v různých městech a obcích regionu. Přímo 
v budově krajského úřadu jsou klientům 
k dispozici dvě pracoviště. Samozřejmě naší 
snahou je rozšíření CzechPointu i do malých 
obcí, aby se tato hojně využívaná služba stala 
univerzálně dostupnou. 

Zlínský kraj také neustále obsahově dopl-
ňuje a zdokonaluje svůj nový portál, pro-
pojený rovněž s turistickým informačním 
portálem. Jaké jsou prozatím zkušenosti 
s tímto zdrojem informací?

Oba portály postupně rozšiřujeme a dotahu-
jeme některé provozní záležitosti. V září jsme 
jej obohatili o informace ze statistického 
datového tržiště, které obsahuje řadu infor-
mací z oblasti demografie, statistiky, či trhu 
práce. Do budoucna bychom portál rádi roz-
šiřovali o subportály dopravní, zdravotnický, 
kulturní a podobně. Cílem by mělo být, aby 
občané kraje dostávali co nejvíce aktuálních 
informací o dění v regionu. Rádi bychom 
i dále doplňovali další zajímavé portálové 
služby. Nejvíce rozpracovaným tématem 
v této oblasti je doplnění rezervačního sys-
tému k turistickému portálu. Díky jemu by si 
mohli turisté z celého světa on-line objednat 
v prvé fázi ubytování a později i další služby, 
jako například vstupenky na kulturní nebo 
sportovní akce. 

Neobáváte se toho, že nás tak dokonale 
vybavená informační společnost postup-
ně připraví o kouzlo osobních mezilid-
ských setkání? 

Z toho nemám strach, protože určitě nikdo 
nechodí na úřady z důvodů si s úředníky 
pěkně popovídat, ale jen proto, že zrovna 
potřebuje získat nějaké potvrzení, nutný 
dokument a podobně. Proto je naším úkolem 
připravovat a uvádět do života takové postu-
py a aplikace, které nutnost navštěvovat úřad 
co nejvíce omezí a zkvalitní. Cestou je určitě 
vytváření možností vyřizovat jednoduché 
úkony přes internetové rozhraní a podobně, 
tedy postupů, které ušetří čas občanů. Ti jej 
pak mohou využít například ke zmiňovaným 
osobním setkáním.
Zásadnější problém vidím spíše v tom, že se 
na nás všechny hrnou z médií, knih, interne-
tu a podobně takové spousty informací, že 
jen s obtížemi rozlišujeme jejich potřebnost 
a využitelnost. V oddělování balastních infor-
mací od podstatných, v jejich následném 
třídění, ukládání tak, aby byly v potřebnou 
chvíli využitelné, vidím zásadní úkol informa-
tiky v nejbližších letech. Správná rozhodnutí 
je možno činit jen na základě správných infor-
mací. A představitelé Zlínského kraje chtějí 
dělat pouze správná rozhodnutí.  

Helena Mráčková

Informatika výrazně zrychluje práci úřadů 
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Neziskový sektor – důležitá součást společnosti 

Co to vlastně je neziskový sektor
Pokud si položíme tuto základní otázku, 
zjistíme, že se nabízí nekonečné množství 
odpovědí. Pod pojmem neziskové organiza-
ce jsou dnes míněny organizace, které mají 
formy občanského sdružení, a jejich orga-
nizační jednotky, nadace a nadační fondy, 
církevní právnické osoby zřizované církvemi 
a náboženskými společnostmi a dále obecně 
prospěšné společnosti. Neziskové organiza-
ce vytvářejí sítě a vztahy mezi lidmi navzájem 
a mezi lidmi a institucemi, čímž budují soci-
ální kapitál. Setkat se s neziskovými organi-
zacemi můžeme tedy na každém kroku od 
oblasti kulturní a zájmové, přes sportovní až 
po oblasti sociální a zdravotní. 

Co trápí neziskovky
Současné problémy neziskových organizací 
vychází často z podstaty jim vlastní, tedy ze 
svobodného rozhodnutí sdružit se či spolčit. 
„Základními úskalími je nyní nepřehlednost 
legislativních norem a úprav vztahujících 
se na neziskový sektor, nejasné, krátkodobé 
a nesystémové financování, nerovnoměr-
né partnerství s veřejnou správou a pod-
nikatelským sektorem. Proto neziskovky 
ve společnosti zůstávají určitou popelkou, 
která je navíc často vnímána jako nevy-
zpytatelná nebo jako nějaká černá díra po 
stránce finanční,“ zamýšlí se Pavlína Nová-
ková, vedoucí oddělení neziskového sektoru 
kanceláře hejtmana Zlínského kraje. A i když 
podle ní na neziskový sektor přenáší pře-
devším veřejná správa plnění svých aktivit 
zvláště v oblasti sociální, zdravotní, sportov-
ní a kulturní, není zde nastaven systematic-

ký finanční vzorec, který by zakládal jistotu, 
a tím pádem rozvoj neziskového sektoru tak, 
jak je tomu ve vyspělých zemích. „Možná je 
to pouze o odvaze změnit například celý 
daňový systém. V některých státech přede-
vším anglosaského světa vychází podpora 
neziskového sektoru z podnikatelského pro-
středí. Přesto si můžeme v současné době 
všimnout snahy veřejné správy o nalezení 
systému financování neziskových organizací. 
Za tím účelem probíhala a probíhá celá řada 
jednání,“ doplňuje Pavlína Nováková.

Financování je stále problém
Především menší neziskové organizace se 
potýkají s problémem najít a získat finanč-
ní zdroj na provoz organizace. Neziskový 
sektor již není brán jako vedlejší, opomíjený 
a nepotřebný, ale hraje důležitou roli ve spo-
lečnosti, státní správa začíná brát neziskový 
sektor jako partnera. Zástupci neziskových 
organizací se stávají členy výborů a komisí 
správních orgánů. „Neziskové organizace 
trápí právní a daňová pravidla. Právní úprava 
neziskových organizací totiž není jednotná, 
a tak daňové a účetní předpisy jsou často 
komplikované, včetně nejednotnosti v osvo-
bození od DPH nebo nejasnosti ohledně sil-
niční daně či daně z nemovitostí,“ uvádí Kar-
la Kopečná z oddělení neziskového sektoru 
krajského úřadu.

Ideální stav
Ideálním stavem by měl podle lidí znalých 
problematiky být neziskový sektor, který je 
respektovaný ve společnosti, je nezávislý jak 
politicky, tak finančně, tudíž může plnit roli 

oponenta státu či jakési alternativy. Dále by 
měl být stabilní, což je vázáno na zlepšení 
finančního řízení tohoto sektoru. Musí být 
otevřený novým podnětům a v neposlední 
řadě musí být transparentní, což znamená, 
že zveřejňuje své základní identifikační úda-
je, je důvěryhodný a profesionální, což zahr-
nuje i dobrovolnou práci, a z toho vyplývá, 
že je finančně dostupný pro všechny klienty.

Z čeho žije neziskový sektor
Neziskový sektor funguje na bázi tzv. více-
zdrojového financování, což znamená, že 
musí hledat více zdrojů, aby si zajistil své 
vlastní aktivity. Základním finančním zdro-
jem jsou členské příspěvky, dary a podpory 
vlastních členů a jejich blízkých. Tak to také 
vychází u většiny sdružení a spolků, vždyť 
založeny byly za účelem nebo ze zájmu 
daných osob a velmi často tato sdružení žijí 
vlastním samostatným životem a vůbec se 
nezapojují do nastolené diskuse o systému 
financování. 
V případech, kdy neziskový sektor plní některé 
služby či aktivity veřejné správy, získávají tyto 
organizace finanční zdroje z rozpočtů obcí, 
měst, krajů a státu - tedy jednotlivých minis-
terstev. Také ze vzniklých nadací či nadačních 
fondů a v poslední době také grantů velkých 
podnikatelských subjektů. „Tato podpora má 
však jednu velmi velkou nevýhodu: ve vztahu 
k nastavenému každoročnímu schvalování 
rozpočtu samosprávy a státu je možné získat 
finanční podporu pouze na daný kalendářní 
rok. Nelze zajistit víceleté financování. Pod-
pora z grantů podnikatelských osob a nadací 
také bývá vyhlašována krát kodobě v daném 
kalendářním roce a v příštím se již nemusí 
opakovat. Posledním nově vzniklým zdrojem 
jsou fondy Evropské Unie,“ podotýká Pavlína 
Nováková.

Kraj vytvořil cenný zdroj informací
Snahou Zlínského kraje je podpora aktivit 
neziskových organizací a vzájemná spo-
lupráce, která je přínosem pro občany. Kraj 
má proto své odborníky, kteří se neziskové-
mu sektoru systematicky věnují a zaměřují 
se na komunikaci mezi krajskou samosprá-
vou a neziskovými organizacemi. Od února 
letošního roku zřídil kraj portál pro nezisko-
vé organizace. Na něj jsou krajským úřadem 
vyvěšovány aktuální výzvy grantových pod-
por a informace z Výboru pro regiony Rady 
vlády, nové či připravované právní předpisy 
týkající se neziskového sektoru, kontakty na 
euromanažery apod. Neziskové organizace 
mají možnost se zde přihlásit a vytvořit si 
vlastní „kartu“, kde jsou informace o organi-
zaci, její činnosti a veškeré kontakty. Za půl 
roku fungování portálu je zde přihlášeno 
164 organizací, což je ve srovnání s portály 
jiných krajů potěšující. Všechny neziskové 
organizace jsou vítány na adrese: www.zlk.
neziskovka.cz.

Helena Mráčková

V každé vyspělé demokracii působí vedle podnikatelské a veřejné sféry také široký 
a rozmanitý sektor neziskový, který zaplňuje každou skulinku společnosti, již nepokry-
je ani podnikatelský sektor, ani veřejná správa, ba naopak často po něm právě veřejná 
správa požaduje výkon veřejně prospěšných aktivit. Na rozdíl od podnikatelského pro-
středí však neziskový sektor pracuje bez viditelného zisku, což je jeho základním cha-
rakteristickým rysem. Také ve Zlínském kraji se neziskový sektor postupně rozvíjí a krys-
talizuje. V regionu působí přibližně tři tisíce registrovaných neziskových organizací.

Neziskový sektor je součástí každé vyspělé demokracie. foto: Jan Gahura
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promovala na Fakultě sociálních věd a 
publicistiky Univerzity Karlovy v Praze

začínala v krajské redakci ČTK ve Zlíně, 
později pracovala řadu let v redakci 
listu Naše pravda

za normalizace byla členkou redakce 
závodního časopisu Průmyslové 
stavby, odkud musela pro své politické 
postoje odejít

od roku 1985 pracovala jako 
korektorka v Agrokombinátu 
Slušovice, kde se podílela na vydávání 
družstevního časopisu

v roce 1993 získala novinářskou Cenu 
křepelek za pohotovost, aktuálnost a 
profesionální úroveň článků

▪

▪

▪

▪

▪

Mgr. Ludmila Hyblerová

Ludmila Hyblerová: Novinář má být agresivní
Novinářka Ludmila Hyblerová. foto:  Miroslav Juráň

Vaše práce novinářky se vždy vyznačovala 
osobním přístupem a snahou o nezkresle-
ný obraz daného tématu. Vytrácí se tyto 
aspekty ze současné žurnalistiky? 
Neřekla bych, že se vytrácejí obecně. Záleží na 
charakteru toho kterého periodika a na tlaku 
vydavatele, kterému jde v současném konku-
renčním prostředí přirozeně také o výši nákla-
du a o zisk. 

Za normalizace jste pro své názory muse-
la odejít z časopisu Průmyslové stavby 
a dlouho jste se novinářskému řemeslu 
nemohla věnovat. Jak se na toto období 
svého života díváte s odstupem?
Ano, po Naší pravdě, kde jsem měla  na staros-
ti hlavně reportáže z terénu a dopisy čtenářů,  
jsem našla útočiště v závodním časopise Prů-
myslové stavby, ale i tam jsem po čase  začala 
vadit a musela jsem redakci opustit. Pracovala 
jsem pak jako korektorka v tiskárně, a když 
občas přišla nějaká ta delegace, uklidila jsem 
se raději za skříň, aby mistr neměl problémy. 

Část své profesní kariéry jste strávila 
v časopise Agrokombinátu Slušovice. Jak 

na období „slušovického zázraku“ vzpo-
mínáte teď po letech?
Do Slušovic jsem přišla jako korektorka, ale 
brzy jsem byla zařazena do stavu redaktorů, 
jako jediná jsem totiž měla VŠ vzdělání na 
novinářské fakultě UK, a předsedovi vyhovo-
val můj styl psaní. Byl schopen si proti even-
tuálním politickým tlakům své lidi uhájit. Ve 
Slušovicích jsem měla mimo jiné možnost 
osobně poznat také mnohé představitele naší  
kultury a umění, mezi nimi i ty, kteří byli v té 
době tzv. na indexu. Publikovala jsem napří-
klad rozhovory s teprve začínající zpěvačkou 
Lucií Bílou, s malířem Josefem Lieslerem, 
doktorem Miroslavem Plzákem, spisovatelem 
Františkem Nepilem, který přijel do Slušovic 
na besedu i s manželkou, se slovenským her-
cem  Jožo Krónerem, s Rajko Dolečkem, se 
zpěvačkou  Hanou Hegerovou a mnoha dal-
šími osobnostmi, které na pozvání Františka 
Čuby v době normalizace rády do Slušovic 
přijížděly a vystupovaly tam. 
Spisovatel Jiří Mucha, který  přijel na vlastní 
přání poznat legendární Slušovice, byl jimi 
a Františkem Čubou doslova nadšen. „Je to 
ostrov jiného myšlení,“ řekl mi v osobním 

rozhovoru. „Tušil jsem, že v tom bude i duch 
Bati, který z tohoto kraje také udělal jinej svět,“ 
dodal nakonec. 

Jaký jste měla pocit po revoluci, kdy 
spousta lidí začala úspěchy Františka  
Čuby a jeho týmu dehonestovat?
Mrzelo mě, že v době, kdy byla proti Slušovi-
cím vedena hysterická kampaň, nikdo ze zmí-
něných osobností – pokud vím – se Františka 
Čuby veřejně nezastal. Já sama jsem ještě po 
roce 1989 nějaký čas ve Slušovicích pracovala 
jako redaktorka odborného časopisu SWS.

Existoval už před revolucí novinářský 
žánr, kterému se říká investigativní? Mohl 
vůbec existovat? Jak vy osobně tento druh 
článků a reportáží vnímáte? 
Styl investigativní žurnalistiky má své spe-
cifické techniky a velmi mi imponuje. Měla 
jsem k němu vždy blízko a občas se mi do 
novin podařilo umístit informaci, za kterou 
jsem pak dostala „po uších“. Podle mě novi-
nář má být agresivní, ale zároveň i odpověd-
ný. Být dnes mladá, patřím mezi žurnalisty 
právě tohoto typu. (mij)
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Zlín – Již pátým rokem za sebou se 
ve druhé polovině září rozeznělo 
na celé sobotní odpoledne cent-
rum největšího zlínského sídliště 
moderní křesťanskou hudbou. 
Festival pod věží na prostranství 
před novým kostelem P. Marie 
Pomocnice křesťanů se stává 
novou tradicí. Pro sídliště je to  
jediná každoročně se opakující 
kulturní událost. Hudební festival 
se koná na pódiu v otevřeném 
prostoru. Přijít může kdokoli, 
vstupné je dobrovolné. Hudebníci 

vystupují bez nároku na honorář.
„Festival se postupně utváří. Snaží-
me se, aby byl každý rok o kousek 
dál. Začínali jsme jako vysloveně 
amatérská přehlídka, teď už na 
náš festival přijíždějí známější 
kapely, které se chtějí prezento-
vat,“ říká Radovan Výsmek, který 
je ředitelem festivalu od jeho 
prvního ročníku. Festival pod věží 
úzce spolupracuje s organizátory 
obdobného festivalu Maják, který 
se koná ve slovenské Dubnici nad 
Váhom. Na zlínském pódiu před 

novým kostelem byla asi polovina 
skupin ze Slovenska.
Do Zlína v tomto roce přijelo to 
nejlepší, co české a slovenské 
gospelové luhy a háje nabízejí. 
Na programu sobotní přehlídky 
bylo vystoupení skupiny Angles 
(ČR), Gesto (SR), Christallinus (SR), 
Marnatosnaha (ČR), Michael (ČR), 
MRRK (ČR), Oremus (SR) a Timothy 
(SR). Závěr večera byl vyhrazen 
společnému koncertu legendární 
skupiny Oboroh a zlínské rodačky, 
písničkářky Evy Henychové.
A co to je vlastně moderní křesťan-
ská hudba? „Zdaleka není opřená 
jen o liturgické kostelní zpěvy, ale 
zahrnuje celou řadu různých sou-
časných hudebních žánrů. Velmi 
zjednodušeně by se dalo napsat: 
moderní křesťanská hudba je sou-
časná hudba, jen s tím rozdílem, 
že se v textech poukazuje na lid-
ské a křesťanské hodnoty,“ vysvět-
lil Radovan Výsmek. Obyvatelé 
sídliště už si zvykli na to, že v blíz-
kosti kostela uslyší v písních něco, 
co jim může být důvodem k hlub-
šímu zamyšlení nad životem. A to 
bez ohledu na jejich případné ná-
boženské přesvědčení.  (vc)

Na Svazích zněla křesťanská hudba
Až do 23. listopadu bude ve velkém 
sále Muzea jihovýchodní Moravy ve 
Zlíně otevřena výstava Doteky Orientu. 
Přibližuje kulturu a řemeslnou zručnost 
obyvatel Iránu, Turecka, Číny a Japonska 
prostřednictvím porcelánu z 18. – 19. 
století, perských koberců i orientální-
ho nábytku, dekorativních předmětů 
a zbraní. Z Archivu H + Z zlínského 
muzea jsou vystaveny fotografie Japon-
ska J. Havlasy z roku 1913 a cestovatelů 
J. Hanzelky a M. Zikmunda z 60. let 20. 
století. Během října a listopadu doplní 
výstavu cyklus přednášek na téma ori-
entální hudba, příprava čínského jídla, 
vše o čaji a pěstování bonsají.

V pořadí již po osmnácté se v Uherském 
Hradišti sejdou milovníci lidových pís-
ní. V termínu od 10. do 12. října se 
zde totiž uskuteční Festival hudebních 
nástrojů lidových muzik. Ten vznikl 
díky silné a živé tradici slováckých 
hudebníků, mezi které patří například 
slavné soubory Hradišťan, Kunovjan, 
cimbálové muziky J. Čecha, V. Zahrad-
níka, S. Gabriela, Dolina nebo Burčáci. 
Proto vznikla v Uherském Hradišti 
potřeba ukázat hudební folklór v jeho 
různých historizujících i současných 
podobách. Festival sleduje základní 
myšlenku prezentace lidových hudeb-
ních nástrojů různých etnik.

Kroměřížský Dům kultury bude ve 
dnech 10. až 12. října hostit již 36. 
ročník prestižní soutěže ARSfilm 2008. 
Podle organizátorů jde o významnou 
akci neprofesionální tvorby, která je 
svým dopadem ojedinělá v celosvě-
tovém měřítku. Jedná se o výběrovou 
soutěž neprofesionální filmové tvor-
by o umění, animovaných snímků, 
experimentů a videoartu. Mezi autory 
soutěžních filmů naleznou návštěv-
níci festivalu nejen české a slovenské 
umělce, ale také filmaře z celé Evrop-
ské unie a zahraničí.

Od poloviny září probíhá na více místech 
v regionu hudební festival Harmonia 
Moraviae. Festival byl zpočátku oriento-
ván na duchovní hudbu. V loňském roce 
se ale Harmonia Moraviae stala mezi-
národním hudebním festivalem, který 
se zaměřuje nejen na hudbu duchovní, 
ale také světskou. V rámci zahajovacího 
koncertu hudebního festivalu Harmonia 
Moraviae předal hejtman Libor Lukáš 
bývalému šéfdirigentovi Jakubu Hrů-
šovi záslužné vyznamenání druhého 
stupně jako výraz uznání a poděkování 
za umělecký přínos a vynikající spolu-
práci s Filharmonií Bohuslava Martinů. 
Letošní festival zahrnuje několik kon-
certů s mezinárodní účastí interpretů. 
Závěrečný koncert je naplánován 
na 6. listopadu. Více informací na  
www.filharmonie-zlin.cz.

▪

▪

▪

▪

KAM ZA KULTURoU

Hercům i divákům začala další divadelní sezona
Zlínský kraj – Na prkna, která zna-
menají svět, se po prázdninové 
přestávce vracejí herci všech 
divadelních scén ve Zlínském 
kraji. 
Na jedenáct premiér, z toho na 
deset českých, se mohou v nové 
63. sezoně těšit návštěvníci Měst-
ského divadla Zlín. Ve velkém sále 
je čeká například zábava u retro 
muzikálu Eva tropí hlouposti, 
legrace se Švejkem nebo klasi-
ka v podobě románové kroniky 

Rok na vsi. Z čeho vybírat bude 
i na komornějších scénách Stu-
dia Z a Divadélka v klubu. Nová 
sezona má podtitul Čas neome-
zených možností. První premié-
rou letošního roku bude 27. září 
Opice Žofka. V říjnu čeká zlínské 
divadlo česká premiéra režiséra 
Jana Mikuláška Charlie ve svět-
lech moderní doby.
Slovácké divadlo v Uherském 
Hradišti vstoupilo do 64. diva-
delní sezony. Do konce roku zde 

návštěvníci uvidí ještě dvě novin-
ky a jednu pohádku. Velkou udá-
lost však má divadlo už za sebou. 
6. září uvedlo světovou premiéru 
muzikálu Adéla ještě nevečeřela 
v režii Radka Balaše a se skladba-
mi Ondřeje Brouska. 
Lákavé kusy se hrají během pod-
zimu také na prknech Valašského 
národního divadla v Karolince: 
Chvilková slabost, Kachna na 
pomerančích, Láskou posedlí, 
Chvála bláznovství.  (vc)

do 4. 10. obrazy dam – Výsta-
va obrazů deseti amatérských 
výtvarnic, 14. etáž 

do 10. 10. Školní projekt 
„Profese“ – Projekt žáků ZŠ 
Fryšták, 2. etáž

do 10. 10. Výstava fotografií 
indických chrámů, 3. etáž

13. 10. – 31. 10. Vladimír 
Šilhan - baťova nemocnice 
ve fotografii – současná tvář 
KNTB, 3. etáž

13. 10. – 31. 10. Prostor, svět-
lo, stín – Práce žáků ZUŠ Zlín,  
2. etáž

bAťůV MRAKoDRAP Do Holešova míří špičkový blues
Holešov – Devátý ročník festivalu Bluesový podzimek se uskuteční ve 
dnech 26. a 27. září v Holešově. „Letošní ročník bude probíhat nejen 
v sále kina Svět a Drive clubu, jak jsou návštěvníci zvyklí, ale také (za 
příznivého počasí) venku na improvizované letní scéně kina Svět ve 
Smetanových sadech. To je také jeden z důvodů, proč pořádáme festi-
val již v září, neboť bychom rádi přilákali co nejvíce diváků a poslucha-
čů a oslovili i mladou generaci,“ uvedla Vladimíra Dvořáková z Měst-
ského kulturního střediska v Holešově. Po oba dny bude zahajovat 
program jedna ze studentských amatérských kapel vždy v 17:00 prá-
vě na letní scéně. Kromě hvězd bluesového nebe vystoupí například 
nadějná studentská formace Volné sdružení přátel hudby z holešov-
ského gymnázia. Hlavní program bude začínat vždy v 19:30 v sále 
kina Svět. Na festivalu se představí například David Dorůžka trio (ČR), 
Vlasta Třešňák & band (ČR), Peter Lipa & band (SR), Fernando Noronha 
& Black soul (Brazílie), Teenage beat (Polsko) a další. „Díky podpoře 
osobností, které festival zaštítily, můžeme umožnit všem návštěvní-
kům festivalu volný vstup,“ dodala Vladimíra Dvořáková. (vc)

Festival pod věží na Jižních svazích ve Zlíně. foto: archiv
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ČERňAVA

Přírodní rezervace Čerňava leží na severový-
chodním svahu pod vrcholem Čerňava v Hos-
týnských vrších. Nachází se v nadmořské výšce 
545 až 727 metrů, asi 4 kilometry jihozápadně 
od obce Rajnochovice a 1,5 kilometru seve-
rozápadně od rekeačního střediska na Tesá-
ku. Přírodní rezervací se Čerňava stala z toho 
důvodu, že se jedná o původní karpatský les 
pralesovitého charakteru, který je starý asi 280 
let. Většinu plochy rezervace tvoří původní 
les s četnými vyvrácenými a trouchnivějícími 
kmeny.  Rezervace je také domovinou vzác-
ných dřevokazných hub, například hlívy dřevní, 
která se údajně nikde jinde v České republice 
nevyskytuje. Území je také významným hníz-
dištěm a útočištěm řady druhů ptactva. Ze silně 
ohrožených druhů zde byli pozorováni napří-
klad čáp černý nebo strakapoud bělohřbetý. 

břESTEcKÁ SKÁLA

Přírodní rezervace Břestecká skála se nachází 
asi 1,5 kilometru severozápadně od obce Břes-
tek v centrální části Chřibů. Jedná se o členité 
pískovcové skály v lesním porostu na jižním 
úbočí vrchu Komínek, nacházející se v nadmoř-
ské výšce 280 - 400 metrů nad mořem. Přírodní 
rezervací byla Břestecká skála vyhlášena v roce 
2002, protože se jedná o významný geomor-
fologický útvar s  výskytem borovice lesní 
a původní karpatské ostřicové dubohabřiny. 
V chráněném území se vyskytují běžné druhy 
lesní fauny typické pro oblast Chřibů, ze zvláš-
tě chráněných druhů ptáků zde byla pozorová-
na například žluva hajní. Skály jsou využívány 
horolezci, kteří mají zaznamenaných celkem 
dvacet různých tras. Nedaleko v údolí Salašky 
se nalézá restaurace „Pod Skalou“. V okolí jsou 
také stopy prehistorického osídlení.

KUTANý

Prales Kutaný představuje jedlobukový 
porost v horní části údolí Dinotice. Nachází 
se na jihovýchodním svahu centrálního hře-
bene Vsetínských vrchů mezi Vsackým Cábem 
a Ptáčnicí, zhruba 200 metrů jihovýchodně od 
horské chaty Cáb. Přírodní rezervací je prales 
již od roku 1969. Motivem ochrany pralesu je 
skutečnost, že se jedná o starý jedlobukový 
porost s bohatým bylinným patrem, druhovou 
skladbou a prostorovou výstavbou blízkou 
přirozenému lesu karpatského typu. V prale-
se Kutaný byla podrobněji zkoumána bohatá 
mykoflóra, na území přírodní rezervace bylo 
zjištěno 191 druhů makroskopiských hub. Věk 
nejstarších stromů je kolem 180 let. Přírodní 
rezervace Kutaný je považována za ukázku 
zbytku porostu ušetřeného před nešetrným 
průmyslovým využitím přirozených lesů. 

PLoŠČINY

Rozsáhlý komplex horských pastvin v Bílých Kar-
patech s roztroušenými ovocnými i jinými stro-
my, s křovinami, se souvislejšími lesními porosty 
i volnými plochami ve vrcholové partii hřbetu 
Královec – Ploštiny – Požár tvoří přírodní rezer-
vaci Ploščiny. Leží ve značně členitém, svažitém 
a nerovném terénu asi 3,5 kilometru východně 
od Valašských Klobouk. Pastviny a lesní porosty 
se vyznačují výskytem vzácných a ohrožených 
druhů rostlin. Uzemí je vyhlášené také překrásný-
mi výhledy, především na Slovensko. Území bylo 
v minulosti využíváno jako pastvina, částečně 
i jako ovocný sad. V sedmdesátých letech minu-
lého století bylo od pastvy upuštěno, což mělo 
za následek zarůstání rezervace. Proto v roce 
2000 byly z území vymíceny vzrostlé stromy 
a v následujícím roce obnovena byla pastva ovcí.
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Atleti AK Kroměříž vyhráli extraligu 
a ukončili tak dlouholetou nadvládu 
Dukly Praha. Po vítězství ve třech 
kolech základní části soutěže Kromě-
říž ovládla i finále v Třebíči. „O vítěz-
ství jsem nepochyboval, měli jsme 
to propočítané. Je to výsledek celé-
ho kolektivu, který fungoval jako 
tým,“ řekl vedoucí kroměřížského 
družstva Ota Šedý. 

Hokejisté RI Okna Zlín doplnili na 
poslední chvíli extraligovou soupis-
ku o vítkovického útočníka Bedřicha 
Köhlera. Třiadvacetiletý hokejista se 
nevešel do kádru svého mateřské-
ho klubu a uvítal možnost ročního 
hostování ve Zlíně. V loňské sezoně 
nasbíral v dresu Vítkovic deset bra-
nek a třináct asistencí. 

Ve věku 76 let zemřel zakladatel fot-
balového klubu 1. FC Synot Miroslav 
Valenta, který byl i čestným prezi-
dentem v současnosti druholigové-
ho 1. FC Slovácko.  Valenta dokázal 
společně se svým synem Ivem spojit 
do jednoho klubu do té doby nesmi-
řitelné rivaly z Uherského Hradiště 
a Starého Města. V prostorách sta-
dionu v Uherském Hradišti bude mít 
Miroslav Valenta navždy židli se svou 
jmenovkou. 

Vítězem sedmého ročníku volej-
balového turnaje mužů Zlín cup se 
stala Ostrava. Druhé místo obsadil 
rakouský Aich/Dob, třetí příčku 
domácí Fatra Zlín, poslední zůstala 
Opava. Zlín porazil Opavu 3:0 na 
sety, poté prohrál 2:3 s Ostravou 
a 0:3 s Aich/Dobem. 

Prvoligové házenkářky Jiskry Otro-
kovice mají nového trenéra. Štefana 
Boršického, který se bude věnovat 
už pouze házenkářům Napajedel, 
nahradil Jiří Závodník. Ten v minulé 
sezoně vedl dorostence Zlína. „Chce-
me se umístit do pátého místa. Kádr 
se během léta dramaticky nezmě-
nil,“ prozradil vedoucí družstva Jis-
kry Zbyšek Cileček.

Nohejbalový klub TJ Sokol Zlín - Pršt-
né usiluje o rozšíření stávající členské 
základny. Vítány jsou všechny věko-
vé kategorie, zahrát si může přijít 
každý. Tréninky jsou každé úterý 
a čtvrtek v Sokolovně v Prštném ve 
Zlíně od 17:OO hodin.

Stadion v Uherském Hradišti hostil 
poslední utkání fotbalistů České 
republiky do 21 let v kvalifikaci 
o postup na mistrovství Evropy ve 
Švédsku. Češi prohráli s Ukrajinou 
0:1 a nedostanou se ani do baráže. 

▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

SPoRToVNí JEDNoHUbKYVolejbalisté Zlína touží po play off

Zlínský kraj – Sedm sportovců ze 
Zlínského kraje reprezentovalo 
Českou republiku na nedávných 
olympijských hrách v čínském 
Pekingu. Nejvýraznějšího úspě-
chu z nich dosáhl skokan do dál-
ky Roman  Novotný z AK Kromě-
říž, který postoupil do finále. Ve 
své discipíně se tak zařadil mezi 
absolutní elitu.
Dalšími zástupci regionu na 
olympiádě byli tenista Tomáš 
Berdych z Valašského Meziříčí, 
kroměřížští atleti Roman Bílek 
a Rudolf Götz, veslař Jakub 
Hanák z Uherského Hradiš-
tě, odkud pochází i dráhový 

cyklista Milan Kadlec. Jedinou 
sportovkyní ze Zlínského kraje 
byla reprezentantka v disciplí-
ně sportovní malorážka Adéla 
Sýkorová ze Zlína. 
Dálkaři Novotnému olympiáda 
změnila život. Nominaci si zajis-
til pár dnů před jejím uzavřením, 
kdy už sám nedoufal, že by se 
mohl do Pekingu jako sporto-
vec podívat. Forma ho neopus-
tila ani v Číně, kde postoupil do 
prestižního finále. Skok dlouhý 
rovných osm metrů mu zajistil 
osmé místo. 
„Byl to nádherný zážitek, jsem 
rád, že jsem něco takového 

mohl prožít. Až mi skončí sezo-
na, určitě olympiádu oslavím,“ 
svěřil se dvaadvacetiletý atlet. 
„Jeho výkon můžu hodnotit jen 
v superlativech. Úspěchem na 
olympiádě si otevřel dveře na 
nejprestižnější evropské závody, 
včetně Zlaté ligy,“ upozornil po 
Novotného návratu domů tre-
nér AK Kroměříž Ota Šedý. 
Novotnému se ze vstupu mezi 
atletickou elitu nohy nerozklepa-
ly a jako celebrita se necítí. „Nijak 
to neprožívám. Je ale pravdou, 
že by mi výsledek z Pekingu 
mohl pomoci finančně,“ nezastí-
rá úspěšný sportovec. (zd)

Zlínský kraj měl na OH v Pekingu sedm zástupců 

SLoVÁcKo cHcE VýŠ

Uherské Hradiště – Útok na druhé 
místo vyhlásily fotbalistky 1. FC 
Slovácko. Největším favoritem 
zůstává mistrovská Sparta Pra-
ha, o druhou příčku se hráčky 
z Uherského Hradiště budou 
s největší pravděpodobností 
přetahovat se Slavií Praha. Kádr 
v minulé sezoně třetího Slovác-
ka se v letní pauze příliš nezmě-
nil. Tým přišel pouze o zkuše-
nou reprezentantku Veroniku 
Hoferkovou, která přestoupila 
do Švédska, posilou je naopak 
brankářka Christina Reuter ze 
Spojených států amerických. 
Slovácko přes léto pozorně sle-
dovalo pohyb v kádru Slavie. 
„Také přišla o jednu oporu, to 
znamená, že zápasy mezi námi 
budou otevřené. Rozhodne to, 
jakou formu budou mít zkuše-
né hráčky,“ soudí trenérka Slo-
vácka Jitka Klimková.  (zd)

Sto koní z devětačtyřiceti oddílů se představilo na Mistrovství Zlínské 
oblasti České jezdecké federace ve skocích, které se uskutečnilo ve Skašti-
cích na Kroměřížsku. Vítězem Ceny Zlínského kraje se stal Jan Malý s koněm 
Gája 2 z klubu Montana. Pořádající oddíl JK Haná uspěl v Poháru ČSOB, a to 
zásluhou Jany Kubcové, která startovala s koněm Gordon. „Mistrovství Zlín-
ské oblasti bylo dvoudenním závodem a pořád se bylo na co dívat. Jezdci 
i jejich koně předvedli kvalitní výkony," pochvalovala si výkonná ředitelka 
závodů a předsedkyně JK Haná Stanislava Mrhálková. Dodala, že šampio-
nát se ve Skašticích uskutečnil už potřetí. Klub JK Haná má tři desítky členů 
a zaměřuje se na parkurové jezdectví.  (zd) foto: Stanislava Mrhálková

Zlín – Napravit minulou nepove-
denou sezonu a po roční pře-
stávce si zahrát play off. To jsou 
cíle volejbalistů Fatry Zlín, kteří 
v předchozím ročníku extraligy 
obsadili předposlední deváté 
místo a do bojů o mistrovský 
titul nezasáhli.
V extralize budou mít o dva sou-
peře více, nejvyšší domácí sou-
těž se totiž rozšířila o vítěze první 
ligy Benátky nad Jizerou a repre-
zentační výběr juniorů. Má tak 
dvanáct členů. Titul z loňského 
ročníku volajbalové extraligy 
obhajují České Budějovice, které 
budou patřit společně s Liber-
cem, Kladnem a Ostravou k hlav-
ním favoritům.

V kádru Zlína bylo přes letní pře-
stávku poměrně živo. Podle oče-
kávání tým opustil přihrávající 
smečař Tomáš Fila, nejvíce bodu-
jící volejbalista Fatry v minulé 
sezoně, nezamířil však do zahra-
ničí, ale do konkurenční Opavy. 
Velkým příchodem je návrat libe-
ra Přemysla Obdržálka, který se 
do mateřského oddílu vrátil po 
zahraničních štacích v Rakous-
ku a Polsku. „Rozhodly rodinné 
důvody. Máme dvě děti a chtěli 
jsme domů. Jsem rád, že vyšlo 
angažmá ve Zlíně,“ nezastírá hráč 
s reprezentačními zkušenostmi, 
který v roce 1999 pomohl klu-
bu k zisku dosud jediného titulu 
v historii. „Přemek je Pan hráč, 

který nám určitě pomůže,“ těší 
manažera klubu Romana Macka, 
který vytvořil s Ivanem Dostálem 
staronovou trenérskou dvojici. 
Oba zkušení kouči v ní mají rov-
nocenné pravomoci. 
Příprava Zlína probíhala podle 
tradičního modelu z minulých 
let. Po společné přípravě násle-
dovalo volno, vystřídané účastí 
na antukových turnajích. Závě-
rečný blok volejbalisté absolvo-
vali v hale.
Na rozdíl od předchozí sezony 
Zlín nevstoupil do nového ext-
raligového ročníku s přehnaný-
mi ambicemi. „Chceme si zahrát 
play off a bavit naše diváky,“ kon-
statoval Macek. (zd)
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Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu 
Okno do kraje pro vás připravujeme soutěž 
o věcné ceny. Soutěžní úkol, který jsme pro 
vás tentokrát přichystali, zní:

V kterém roce byla dostavěna přehrada 
v Luhačovicích?

První cenou je radio, dalšími propagační před-

měty. Vyhrává 98. správná odpověď. Další ceny 
obdrží 1., 35., 72.,156., 255. správná odpověď.  
Odpovědi posílejte na adresu: 

okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín 
nebo na e–mail: soutez@oknodokraje.cz. 
Jména výherců zveřejníme v prosincovém  
vydání magazínu Okno do kraje a na interne-
tových stránkách www.oknodokraje.cz.

Výherci soutěže z srpnového vydání: 
Železniční trať spojující Luhačovice a Újezdec 
byla zprovozněna v roce 1905.

První cenu – MP3 player – vyhrává: Jitka Špačko-
vá – Uh. Hradiště. Propagační předměty získáva-
jí: Světlana Janušová – Vsetín, Zdeňka Kubíčko-
vá – Staré Město, Jiří Zelina – Malenovice, Petr 
Korvas – Kroměříž, Zuzana Virglerová – Zlín.
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Vyhrajte v soutěži radio
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Soutěžíme o velkou kuchařskou knihu a 10 propagačních předmětů
Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo na adresu: okno do kra-
je, Pekárenská 42, 760 01 do 31.10. 2008. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: kuchařskou knihu vyhrává  – 10. došlá správná 
odpověď, propagační předměty – 23., 49., 83., 100., 111., 137., 193., 239., 299., 352. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozho-
duje termín jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka:  je lepší „tajenka č.1“, než „tajenka č. 2“.
Výherci ankety z srpnového vydání: Hlavní cenu – osobní váhu – vyhrává: Renata Tlustáková – Zlín. Propagační předměty vyhrávají: Libuše 
Janků – Bílovice, Libor Horčica – Zlín, Martin Jantula – Lukov, Alena Stodůlková – Boršice, Olga Rušanová – Kelč, Adolf Kalabus, Marie Mitášová 
– Buchlovice, Bára Kunetková – Valašské Meziříčí, Pavel Čech – Uherský Brod, Josef Gášek – Uherský Brod. 
Tajenka zněla: Lidí se nebojme, bojme se sebe. T. Baťa
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DEKTRADE  
Staré Město u Uherského Hradiště
Velehradská 1433 | 686 03 Staré Město
tel.: 572 501 832 | 739 388 010
stare.mesto@dektrade.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: po – pá    7: 00 – 16: 00

DEKTRADE Valašské Meziříčí
Jiráskova 248/15  
757 01 Valašské Meziříčí
tel.: 571 610 685 | 739 488 015
valmez@dektrade.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: po – pá    7: 00 – 16: 00

DEKTRADE Zlín
Jaroslavice | 760 01 Zlín
tel.: 577 222 239 | 605 205 346
zlin@dektrade.cz

OTEVÍRACÍ DOBA: po – pá    7: 00 – 16: 00

www.dek.cz

SUCHÁ VÝSTAVBA, REVITALIZACE, STAVEBNÍ VÝPLNĚ

MATERIÁLY PRO HRUBOU STAVBU

MATERIÁLY PRO STŘECHY, FASÁDY A IZOLACE

STAVEBNÍ ŘEZIVO3 X 
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Screening vrozených vývojových vad plodu informace pro nastávající maminky
Integrovaný test jako nejdokonalejší screeningová 

strategie v průběhu těhotenství. 
Od začátku roku 2008 provádíme na našich pracovištích screening vrozených vývojových vad 
formou integrovaného testu. Jedná se o nejdokonalejší screeningovou strategii vůbec. Inte-
grovaný test má absolutně nejvyšší senzitivitu, tzn., že s nejvyšší možnou pravděpodob-
ností nemůžeme promeškat reálně přítomnou vadu plodu u nejčastěji se vyskytujících defektů 
( Downův syndrom). Na druhé straně má test nejnižší falešnou pozitivitu, což znamená, že 

u tohoto testu je velmi malé procento falešně pozitivních výsledků, které by zbytečně těhotné 
ženy stresovaly. Velmi důležitým aspektem nízké falešné pozitivity je, že jen velmi malé procento 

žen se musí podrobovat diagnostickým invazivním výkonům (CVS, amniocentéza). 

Náš screeningový protokol vychází ze zkušeností nejrenomovanějších pracovišť tohoto typu ve Velké 
Británii (Wolfson Institute Of Preventive Medicine, Londýn, prof. Nicholas Wald), USA 

(Brown´s University, Providence, prof. Jacob Canick) a také ze zkušeností našich pražských 
kolegů ze společnosti GENNET s.r.o., která je největším screeningovým centrem v České 

republice. Na všech těchto pracovištích se naši pracovníci účastnili odborných stáží. 

Vlastní organizace screeningu je založena na spolupráci dvou center PREDIKO, s.r.o. 
(www.prediko.cz) a IMALAB s.r.o. (www.imalab.cz). V centru prenatální diagnosti-
ky PREDIKO, s.r.o. se provádí ultrazvuková vyšetření a případné genetické konzultace. 
Biochemická vyšetření se provádějí v laboratořích IMALAB s.r.o. Laboratoř společnosti 

IMALAB s.r.o. je jedinou registrovanou laboratoří ze Zlína v Registru laboratoří provádě-
jících screening vrozených vývojových vad.

V případě, že přece jenom vyjde pozitivní výsledek screeningu, je provedeno invaziv-
ní vyšetření (CVS, AMC) na pracovišti PREDIKO, s.r.o. a odebraný vzorek choriových 
klků nebo plodové vody je vyšetřen přímo ve Zlíně, v cytogenetické laboratoři 
IMALAB s.r.o. Výrazně se tím zkrátí doba čekání na výsledek v porovnání s minulostí, 

kdy byly tyto vzorky odesílány k analýze mimo Zlín. 

Naše pracoviště, ve spolupráci s ošetřujícími gynekology, je 
jediným ve Zlínském kraji poskytující takto komplexní 

péči, při sledování průběhu těhotenství a při 
managementu těhotné v případě komplikací 

z pohledu vrozených vývojových vad.

Zjištění těhotenství
Návštěva gynekologa a určení délky těhotenství
Telefonická objednávka na první část integrovaného testu v 1. trimestru (kombinovaný test), 

(tel. 606 780 317). Toto objednání by optimálně mělo proběhnout v 10 až 13 týdnu těhotenství. 
V rámci tohoto testu budou provedena ultrazvuková a biochemická vyšetření. UZ vyšetření 
se provádějí v Centru prenatální diagnostiky PREDIKO, s.r.o. (Zlínská poliklinika, 4.patro). Odběr 
krve je možno provést u ošetřujícího gynekologa, nebo v odběrové místnosti IMALAB s.r.o., která je 
bezprostředním sousedství PREDIKO, s.r.o. Další informace a případné dotazy rádi zodpovíme při tel. 
objednání.

Určení výsledku kombinovaného testu. Pokud je negativní, tak těhotná pokračuje do 2.trimestru 
(viz níže),  pro zajištění absolutně nejvyšší citlivosti a nejnižší falešné pozitivity. V případě pozitivního 
výsledku je ošetřujícím lékařem vysvětlen další možný postup a žena se sama rozhodne, jaký postup 
při sledování těhotenství dále zvolí ( včetně možnosti včasné diagnostiky pomocí CVS).

Ošetřující gynekolog provede ve druhém trimestru (optimálně 16-17 týden) odběr na tzv. 
triple test. Odběr může být proveden v ordinaci ošetřujícího lékaře a krev si odveze naše svozová 
služba nebo se pacientka dostaví přímo do našich odběrových místností se žádankou na triple test 
vyplněnou ošetřujícím gynekologem. Ve 2. trimestru budou vyšetřeny další biochemické mar-
kery včetně AFP, který je jediným markerem NTD (defektu neurální trubice). Defekt neurální 
trubice není možno v 1. trimestru testovat.

Vydání výsledku integrovaného testu (vyhodnocení se provádí systémem ALPHA od britské 
společnosti Logical Medical System). Pokud bude výsledek negativní, tak těhotná absolvovala nejsen-
zitivnější test z hlediska vrozených vývojových vad. V případě pozitivního výsledku je opět další postup 
konzultován s ošetřujícím gynekologem, příp. lékařem Centra prenatální diagnostiky PREDIKO, s.r.o.
(včetně možnosti provedení amniocentézy a cytogenetického vyšetření).

Ve 20. týdnu je provedeno kontrolní UZ vyšetření. Toto vyšetření se provádí na základě 
indikace ošetřujícího gynekologa. Na vyšetření je možno se objednat telefonicky na stejném čísle jako 
na kombinovaný test (606 780 317) a vyšetření je opět prováděno v Centru prenatální diagnostiky 
PREDIKO, s.r.o.

Poliklinika (4. patro) , Tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín
tel.: 577 645 172, 606 780 317
e-mail: prediko@prediko.cz

PREDIKO, s.r.o.
centrum prenatální diagnostiky

genetická poradna

Babice, Bánov, Bařice–Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov–Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová, 
Březůvky, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk, 
Holešov, Honětice, Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko–Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov, 
Chvalnov–Lísky, Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelany 
nad Moravou, Kostelec u Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná, 
Ludkovice, Ludslavice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice–Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, Nedašova 
Lhota, Němčice, Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice–Tetětice, Podhradí, Podhradní 
Lhota, Podkopná Lhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění, 
Roštín, Rožnov pod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky, 
Střítež nad Bečvou, Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří–Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky–Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, Uherský 
Brod, Uherský Ostroh, Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice, 
Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice–Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Žeranovice, Žítková, Žlutava
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