
Dožínky Zlínského kraje
Kroměříž hostila tradiční akci, 

 pořádanou za přispění Zlínského kraje.  
Foto: Ivo Hercík
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Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919    www.valentik.cz

Vrcholně kvalitní práce

Nový hybridní Prius
Následuj budoucnost

Připravili jsme pro vás testovací dny s novým hybridním vozem Prius
4. 10. obchodní dům TESCO Zlín-Malenovice    
5. 10. showroom T-MOTOR Zlín
Předváděcí vůz máme pro Vás k dispozici samozřejmě i mimo tyto dny.

T-MOTOR ZLÍN,  
Zlín, Louky 431 (vedle OBI)
tel.: +420 577 001 199 
www.toyota-zlin.cz

Prius inzerce T-motor Zlin_104x147,5.indd   1 9/14/09   1:29:43 PM



 ▪ Nastal čas hodů. Mezi nejrozšířenější 
a nejoblíbenější tradiční události v obcích pa-
tří hody - oslava konce hospodářského roku. 
Jejich doba právě vrcholí. Hodové veselí plné 
zábavy, hudby, tance a  hlavně dobrého jídla 
a  pití bývá na  východě Moravy velkolepou 
slavností, která trvá i  několik dnů. Obzvlášť 
pečlivě si tradice hýčkají lidé na  Slovácku 
a také v některých částech Valašska. „V těchto 
oblastech se hody stále konají se vší vážností 
a  parádou včetně oblékání krojů. Zachovala 
se zde instituce stárků a  především krojova-
ná obchůzka, což už jinde dávno není pravi-
dlem,“ uvedla etnografka Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně Alena Prudká. Během října se 
chystají hody například v  Popovicích, Uher-
ském Ostrohu, Babicích, Uherském Hradišti 
– Mařaticích a Jarošově, v Březolupech, Prak-
šicích a Hradčovicích.

 ▪ Hvězdárna přivítala miliontého návštěv-
níka. Miliontého návštěvníka přivítala letos 
v  létě Hvězdárna Valašské Meziříčí, která je 
příspěvkovou organizací Zlínského kraje. „Ju-
bilejním hostem se stal místní občan Aleš Ne-
jedlý. Aniž tušil, že mu náleží pořadové číslo 
1.000.000, přišel se svými dětmi na pravidelný 
večerní program u dalekohledu,“ uvedl mluvčí 
vlašskomeziříčské radnice Josef Beneš. Hvěz-
dárna byla otevřena v roce 1955. Ve dnech 23. 
– 25. října bude hostit mezinárodní seminář 
s názvem Planetární soustavy ve vesmíru. 

 ▪ Silnici z Brumova na Slovensko čeká re-
konstrukce. Silnici třetí třídy mezi městem 
Brumov-Bylnice a  slovenskou obcí Červený 
Kameň čeká oprava. Rekonstrukce přijde cel-
kem zhruba na 275 milionů korun, 85 procent 
částky bude hrazeno z operačního programu 
EU Přeshraniční spolupráce SR - ČR. Podíl Zlín-

ského kraje bude činit zhruba 27,5 milionu 
korun, zbylých pět procent půjde ze státního 
rozpočtu. Projektový záměr schválili začátkem 
září krajští radní a doporučili financování této 
akce ke schválení zastupitelstvu. 

 ▪ U  krajské nemocnice vyroste parkovací 
dům. Pacienti a  návštěvníci, kteří přijíždějí 
osobními automobily ke  Krajské nemocnici 
T. Bati ve Zlíně, se dočkají většího počtu par-
kovacích míst. Napomůže tomu výstavba 
nového parkovacího domu, jejíž zahájení se 
plánuje na konec letošního roku. Krajská rada 
rozhodla o vypsání výběrového řízení. Objekt, 
který po dokončení nabídne 221 nových stá-
ní, přijde na  bezmála 60 milionů korun. Par-
kovací dům bude postaven v  prostoru před 
krajskou hygienickou stanicí. Dvoupodlažní 
objekt vznikne na místě nynějšího úrovňové-
ho parkoviště s malou kapacitou.

Vážení občané,

tento úvodník píši v  době, kdy společnos-
tí hýbe diskuse o  tom, jak rozhodl Ústavní 
soud a v jakém termínu se budou konat volby 
do Poslanecké sněmovny. 
Mezitím zaznívá od pana ministra financí apel 
na to, aby byl co nejvíce snížen deficit připra-
vovaného státního rozpočtu a  samozřejmě 
také na úrovni kraje začínáme sestavovat 
krajský rozpočet pro příští rok a je nám jasné, 
že na vše, co je požadováno, a co je potřebné 
udělat, nebudeme mít dostatek peněz. V  le-
tošním roce došlo proti skutečnosti minulého 
roku v  daňové výtěžnosti k  propadu o  290 
milionů korun. To znamená, že jsme oproti 2,8 
miliardy korun v daňových příjmech v roce 2008 klesli na 2,5 miliardy. V příštím roce to má být 
ještě o dalších 250 až 300 milionů méně, takže to už je samozřejmě výrazný propad téměř o dva-
cet procent. Situace, kdy je třeba vše snížit o pětinu, je velmi citelným zásahem do krajského 
rozpočtu. A to zvláště v době, kdy vnímáme, že u realizace investic, v nichž investorem bude 
Zlínský kraj, a které znamenají významnou nabídku práce pro lidi v našem regionu, nebude jiné 
řešení, nežli přistoupit k dofinancování rozpočtu úvěrem.
Naštěstí máme úvěrový rámec vyřízený u Evropské investiční banky a nyní bude záviset na po-
litickém rozhodnutí, jak jej využijeme. Některé investice ještě bude třeba podrobit diskusi, 
zda je v tuto dobu realizovat či nikoliv, protože na jednu stranu budou mnozí zvažovat jejich 
naléhavost, zatímco druzí v nich budou vidět zdroj práce jak v oblasti stavebnictví, tak i v dal-
ších oborech.
Co se týká krajského rozpočtu na  příští rok, museli jsme přistoupit také k  určitým restrikcím 
podpory obcí. V  letošním roce tato podpora krácena nebyla, ale tak jako obce, i  kraj se nyní 
soustřeďuje na to, aby měl dostatek finančních prostředků na spolufinancování k těm, které lze 
získat z evropských zdrojů. 
Vážení občané, v době, kdy budete číst tyto řádky, bude asi zřejmé kdy půjdeme k volbám do Po-
slanecké sněmovny a budeme mít i více informací důležitých pro tvorbu našeho rozpočtu, který 
ostatně budeme schvalovat až v prosinci. Pokud ovšem bude schválen státní rozpočet. 
Pevně věřím, že se nám nakonec podaří nalézt takové řešení, které bude ku prospěchu obča-
nů našeho kraje.

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje
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 ▪ Města chválí protialkoholní vyhlášky
Zlínský kraj – Vesměs dobré zkušenosti mají 
města, která se rozhodla schválit vyhláš-
ky zakazující na  určitých veřejných místech 
konzumaci alkoholických nápojů. Například 
ve Vsetíně  platí taková vyhláška už rok a stráž-
níci si její existenci pochvalují. Systematickými 
kontrolami se jim totiž podařilo výrazně ome-
zit výskyt opilců v okolí hypermarketů a dět-
ských hřišť. „Dosud jsme řešili více než tři sta 
případů alkoholismu na  veřejném prostran-
ství a  tím, že tyto lidi neustále konrolujeme 
a vykazujeme z míst, kde je popíjení alkoholu 
zakázáno, jsme zaznamenali markantní zlep-
šení,“ konstatuje ředitel vsetínské městské 
policie Nikolaj Martinák. O pozitivních zkuše-
nostech s dopady podobné vyhlášky hovoři-
la také mluvčí Magistrátu města Zlína Marie 
Masaříková: „Vyhláška, která zakazuje požívat 

alkohol na veřejných prostranstvích, je důleži-
tým nástrojem zejména pro strážníky městské 
policie, kteří mohou příslušnou osobu vyzvat, 
aby s popíjením alkoholu přestala. Udělování 
sankcí je výjimečné, jedná se jednotlivé přípa-
dy.“ Mluvčí nicméně připustila, že stoprocent-
ně zamezit pohybu podnapilých osob v cent-
ru Zlína se zatím nepodařilo.

 ▪ Crystalex částečně obnovil výrobu
Karolinka – Závod zkrachovalého novobor-
ského Crystalexu v Karolince v polovině srpna 
částečně obnovil výrobu. Leptání a dekorová-
ní nápojového skla zde vrátilo práci asi 88 li-
dem. Před svým zavřením v prosinci 2008 pra-
covalo v tomto závodě asi 290 zaměstnanců. 
„Vybíralo se podle potřebných pracovních po-
zic a přednost dostali ti nejlepší,“ uvedla před-
sedkyně odborové organizace Helena Langro-
vá. Obnovení produkce umožňuje zhodnotit 

polotovary ze skladů závodu nebo polotovary 
dodávané ze závodu Nový Bor. O sklo projevil 
zájem tradiční ruský odběratel, který potře-
buje nápojové sklo na vánoční trh. „Mohla by 
to být práce až na čtyři nebo pět měsíců. Lidé 
jsou ale najímáni prostřednictvím pracovní 
agentury a smlouvu dostanou vždy na jeden 
měsíc,“ upřesnila Langrová. Skláři doufají, že 
obnovenou výrobu převezme i nový vlastník 
závodu. „Pro řadu sklářů je to šance vydělat si 
nějaké peníze. Většinou už jsme byli jen na so-
ciálních dávkách,“ poznamenala. Crystalex 
byl v  Karolince největším zaměstnavatelem 
a jeho uzavření výrazně poznamenalo i tržby 
obchodníků a poskytovatelů služeb. Na konci 
srpna evidoval v mikroregionu Karolinka úřad 
práce 808 dosažitelných uchazečů o zaměst-
nání a míra nezaměstnanosti zde dosahovala 
15,52 procenta.

Luhačovice – Informování o tvorbě rozpočtu 
na rok 2010, o aktivitách podporujících rozvoj 
obcí, o aktuálních záměrech v oblasti strate-
gického rozvoje, zdravotnictví, sociální péče, 
krizového řízení, školství, územního plánování, 
kultury a cestovního ruchu i některá další téma-
ta byly hlavním obsahem setkání starostů měst 
a obcí Zlínského kraje s představiteli Zlínského 
kraje 3. září v Luhačovicích. Bylo to již druhé se-
tkání se starosty, které hejtman Stanislav Mišák 
svolal v letošním roce.  
Starostové setkání tohoto druhu vesměs vítají. 
„Je výborné, že se tady setkám se starosty z ji-
ných obcí. Vždycky se něco dozvím a zjistím, jak 
určité věci řeší jinde,“ pochvaloval si například 
starosta Nezdenic Jan Jančařík. „Spolupráce 
mezi obcemi a krajem musí být. Získáme infor-
mace z krajského úřadu,“ řekl starosta Kunovic 
na Vsetínsku Vladimír Gába. „Setkání starostů 
mě vždycky obohatí,“ potvrdila také starostka 
Mikulůvky Naděžda Geržová.
„Nejvíc mne zaujala diskuse o dopravě. Konco-

vé obce mají s dopravní obslužností problémy. 
Ale na druhé straně si uvědomuji, že pokud 
ČSAD vozí jednoho nebo dva lidi, tak se ta-
kovým neefektivním spojům brání,“ podotkl 
starosta Nezdenic. Starostu Josefa Bartoňka 
z Osvětiman zaujalo téma rozdělování peněz 
z Regionálního operačního programu. A byl 
kritický: „Vypadá to, že velká města si urvala 
hodně peněz a na malé obce nezbylo skoro nic. 
Místo toho, abychom si opravili zanedbanou 
infrastrukturu pro naše občany, tak se budou 
ve velkých městech stavět golfová hřiště, kon-
gresová centra a akvaparky.“ 
„Možná někdy řešíme pořád znovu a znovu 
stejné věci. Vypadá to, že kraje nejsou dostateč-
ně silné, aby vyjednaly s ministerstvy adekvátní 
podmínky, například co se týká dopravy,“ přidal 
svůj postřeh starosta Oznice Přemysl Sousedík. 
Jaroslava Šlechtu, starostu Košíků, tížila obava o 
čerpání 25 milionů korun na rekultivaci skládky. 
„Ale to musíme řešit s ministerstvem zeměděl-
ství, ne s krajem,“ povzdechl si.  (vc)

Starostové si vyměnili zkušenosti

Staré Město – Zástupci Zlínského a Jihomorav-
ského kraje společně se starosty dvaceti měst a 
obcí podepsali koncem srpna ve Starém Městě 
deklaraci, aby urychlili uvažovanou výstavbu 
rychlostní komunikace R55 přes oblast s chrá-
něnou ptačí oblastí Bzenecká Doubrava. Plá-
novaná rychlostní komunikace by měla ulevit 
přetížené silnici I/55, která prochází přes oba 
kraje. Signatáři poukazují na potřebu respekto-
vání požadavků na sociální, kulturní a ekono-
mický rozvoj území a v zájmu občanů regionu 
a v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje ji-
hovýchodní Moravy požadují od zúčastněných 
stran, aby přípravu a realizaci tohoto rozvojo-
vého projektu urychlily. „Deklarací chceme vy-
jádřit, že vše, co bylo třeba posoudit a vyhod-
notit při přípravě rychlostní komunikace R55, 
bylo uděláno. Naším zájmem je zahájení vý-
stavby této komunikace, protože současný stav 
dopravní situace na této trase je neudržitelný,“ 
uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. 
Zástupci samospráv se obávají, že hledání jiné 
trasy rychlostní komunikace mimo spornou 
oblast Bzenecké Doubravy by zahájení stavby 
silnice neúnosně oddálilo. (vc)

Samosprávy chtějí 
prosadit silnici R55

Vizovice – Po železniční trati z Otrokovic do Vi-
zovic jezdí vlaky už 110 let. Železničáři i veřej-
nost si toto výročí připomněli 19. a 20. září. Do 
Zlína směřoval přes Kroměříž parní vlak z Va-
lašského Meziříčí a zvláštní vlaky z Brna, Olo-
mouce a Ostravy. Nechyběla výstava lokomo-
tiv či promítání filmů s železniční tematikou. 
Křestním listem železniční trati byla koncesní 
listina podepsaná ministrem železnic Heinri-
chem Wittekem z 24. září 1898. O rok později, 
8. října 1899, byla dráha uvedena do provozu. 
V prvních letech ji spravovala soukromá spo-
lečnost, od roku 1907 c. k. Rakouské státní 
dráhy. V roce 1931 dostala tato trať označení 
Otrokovicko – zlínsko – vizovická dráha. Její 
většinový podíl tehdy získala firma Baťa.  (vc) 

Výročí vizovické dráhy

Podpis deklarace k výstavbě silnice R55.    Foto: Petr Zákutný
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Pane náměstku, koncem srpna byla hejtma-
nem Zlínského kraje, hejtmanem Jiho-
moravského kraje a  starosty dvaceti obcí, 
kterým prochází současně velmi přetížená 
silnice z  Otrokovic do  Břeclavi, podepsána 
deklarace o spolupráci při přípravě a prosa-
zování realizace rychlostní silnice R55 v ob-
lasti jihovýchodní Moravy. Co vedlo oba kra-
je k podepsání toho dokumentu?
Severojižní dálniční spojení prostřednictvím 
rychlostní komunikace R55 je plánováno 
od  roku 1993 a  pro obyvatele Zlínského kraje 
má prioritní význam, neboť převede tranzitní 
dopravu z  přetížené silnice I/55 procházející 
městy a obcemi. I když v celé trase byly schvá-
leny investiční záměry a zahájena příprava rea-
lizace i vlastní výstavba prvních úseků ve směru 
od Hulína do Otrokovic, vstupem do Evropské 
unie a přijetím legislativní normy Natura 2000 
se proces v pokračování výstavby až do Břeclavi 
zastavil. Bylo nutné opětovně posoudit varianty 
vedení trasy R55 v průchodu Ptačí oblastí Bze-
necká Doubrava a evropsky významnou lokali-
tou Váté písky. Ministerstvo životního prostředí 
pozastavilo i přípravy dílčích úseků staveb, jež 
s Naturou 2000 přímo nesouvisejí. Na základě 
zpracovaných, vyhodnocených, projednaných 
a  schválených variant bylo vedení nové rych-
lostní komunikace stabilizováno v  územně  
plánovacích dokumentech Jihomoravského 
a Zlínského kraje. Studie hodnotící vlivy na ži-
votní prostředí ukončily proces hledání variant 
a  další oddalování procesu přípravy výstavby 
naopak zhoršuje rizika na nyní pro mezinárod-
ní transport využívané silnice I/55. Stížnosti 
občanů, petice i  závěry odborných stanovisek 
vyústily v potřebu přijetí deklarace samospráv 
vyjadřující vůli občanů zde žijících. Hejtmani 
Zlínského a  Jihomoravského kraje, MVDr.  Sta-
nislav Mišák a  Mgr.  Michal Hašek společně se 
starosty celkem dvaceti měst a obcí podepsali 
ve Starém Městě deklaraci konstatující, že pro-
ces hledání variant byl ukončen a vedení trasy 
R55 v  blízkosti železničního koridoru za  po-
užití kompenzačních opatření minimalizuje 
vliv na životní prostředí a v duchu zásad trvale 
udržitelného rozvoje je nutné obnovit přípravu 
a realizaci projektu.

Po dlouhých vyjednáváních mezi hejtmany, 
ministry dopravy a financí a Českými draha-
mi vláda rozhodla o tom, že krajům budou 
poskytnuty účelové dotace ve výši 3,2 mili-
ardy na dofinancování regionální železniční 
dopravy. Zlínský kraj žádal o 182,5 milionu 
korun, získal 154 milionu. Můžeme tuto 
zprávu brát jako uklidnění v tom směru, že 
ČD nebudou rušit některé regionální tratě?
Výsledek jednání je pozitivní v přístupu všech 
zúčastněných nalézt řešení v  systému finan-
cování regionální železniční dopravy i  dlou-
hodobějšímu rámci řešení. Vláda ČR skutečně 
schválila 3,2 miliardy na  dofinancování ztráty 
regionální železniční dopravy. Zlínský kraj žá-
dal částku 182,5 milionu ve  smyslu zákona 

o  drahách a  vyhlášce o  prokazatelné ztrátě 
ve  veřejné dopravě. Toto číslo však zahrnuje 
i výpočet tzv. přiměřeného zisku do výše 5 % 
předpokládaných nákladů vyčíslených při uza-
vírání smlouvy s  krajem. Dotace na  dofinan-
cování drážní dopravy v roce 2009 je tedy do-
statečně přiměřená. Složitější však bylo nalézt 
základ pro dohodu mezi vládou, kraji a  Čes-
kými drahami o  dlouhodobější řešení tohoto 
problému, který vznikl změnami při pokračující 
transformaci Českých drah až po nastavení po-
dílu krajů na daních v roce 2005 v rámci zákona 
o  rozpočtovém určení daní. Vyřešení tohoto 
problému v rámci novely zákona o RUD by bylo 
zdlouhavé. Navíc nové podmínky do  veřejné 
dopravy přináší Nařízení EP a Rady o veřejných 
službách v  přepravě cestujících po  železnici 
a  silnici. Usnesením vlády byl stabilizován fi-
nanční rámec veřejné dopravy na léta 2010 až 
2019 zapojením dotace státu krajům ve  výši 
2,649 miliardy korun. K rušení některých spojů 
na  regionálních tratích ve  Zlínském kraji tedy 
dojde, ale pouze v  rozsahu mírně překračují-
cím 5 % a po navýšení úhrady z krajského roz-
počtu o  9,141 milionu nebudou dopady tak 
zásadní jak by tomu bez dohody bylo. Zlínský 
kraj v roce 2010 na 3.578 vlakových kilometrů 
zaplatí ČD 325 milionů a  na  část této úhrady 
obdrží od státu dotaci ve výši 90, 877 milionu. 

V polovině září se Zlínský kraj přiblížil, díky 
dokončení úseku D1 Mořice – Kojetín, zase 
blíže k  celostátní dálniční síti. Z  Kroměříže 
se již tedy dostaneme plynule až do  hlav-
ního města. Ale dostat se do  Zlína zůstává 
i  nadále velkým problémem. Kdy přestane 
platit, že z Kroměříže se dostaneme rychle-
ji do Brna než do pár kilometrů vzdáleného 
Zlína? A že naše krajské město je jediné ze 
všech čtrnácti nenapojeno na dálniční síť?
Ano, výsledky dlouhodobé práce při podpoře 
přípravy, financování a výstavby dálniční sítě již 
jsou v kraji vidět. A je to dobře. Neboť otevře-
ním dálnice v úseku Mořice – Kojetín II. etapa, 
dojde k ucelenému spojení úseku již dříve ote-
vřených a již nyní od Vrchoslavic až za Kroměříž 
budeme jezdit po  dálnici. Dálniční spojení ze 
Zlína do Prahy se opět přiblížilo ke krajskému 
městu. Samotný otevíraný úsek v hodnotě 2,2 
miliardy představuje 6,6 kilometru a výstavba 
pokračuje dál směrem do Hulína.

Podle současného harmonogramu staveb 
dálničních úseků by měly mít Otrokovice 
a s nimi alespoň částečně i Zlín (ze západní 
strany) už na podzim příštího roku komfort-
ní čtyřproudové napojení na českou dálniční 
síť. Myslíte si, že je tento termín reálný?
I při omezování zdrojů Státního fondu doprav-
ní infrastruktury pokračuje dálniční propojení 
z Hulína do Otrokovic plynule, neboť jak stavba 
D 1 Kroměříž východ – Říkovice, řešící Morav-
skou dálniční křižovatku u Hulína a část nava-
zující rychlostní komunikace R55, tak samotná 
stavba R55 Hulín – Skalka, jsou financovány 
především z kohezního fondu EU prostřednic-

Dálniční síť v kraji se stává realitou
S náměstkem hejtmanama Zlínského kraje Ing. Jaroslavem Drozdem hovoříme o tom, že dál-
niční infrastruktura ve Zlínském kraji již není hudbou daleké budoucnosti. Po dálnici se dá 
již dojet z Prahy až do Kroměříže, stavbaři pracují i na komunikaci R55 z Hulína do Otrokovic. 

tvím operačního programu Doprava. U  Otro-
kovic se napojí tato stavba na již otevřený seve-
rovýchodní obchvat a  po  návazném rozšíření 
silnice I/49 mezi Malenovicemi a Otrokovicemi 
bude skutečně i  krajské město Zlín napojeno 
na  kapacitní čtyřproudové komunikace. R55 
do Otrokovic bude zprůjezdněna v roce 2011.

Jak to v  této souvislosti vypadá s  realiza-
cí plánované komunikace R49 z  Hulína 
do Fryštáku a dále na Slovensko? Informace 
z  Prahy nejsou moc povzbudivé – tato ko-
munikace figuruje v  návrhu seznamu těch, 
na  které nejsou finance. Pro kraj a  hlavně 
pro Zlín je její výstavba životně důležitá…
Výstavba R49 z Hulína na východ je skutečně 
finančně dostatečně nezajištěna. Po snížení 0,5 
miliardy plánované částky v  návrhu rozpočtu 
SFDI pro rok 2009 na 100 milionů korun vláda 
do  doby vyřešení zdrojů SFDI na  rozestavěné 
stavby pozastavila některé připravované akce. 
Vedení Zlínského kraje však společně s poslan-
ci a senátory našeho regionu stále vede jedná-
ní o prioritní řešení pokračování výstavby R49, 
neboť vedle budoucího napojení na  sloven-
skou dálniční síť prostřednictvím R6 u Púchova 
je v prvním úseku důležitá i pro fungování stá-
tem a krajem spolufinancované investice stra-
tegické průmyslové zóny v  Holešově. Násled-
ně je to samozřejmě společně s  přivaděčem 
od Fryštáku i východní dálniční napojení Zlína.

Nesmíme zapomenout ani na krajské komu-
nikace. Jak se daří v jejich údržbě?
Rozvoj dopravní infrastruktury je důležitým 
předpokladem konkurenceschopnosti našeho 
regionu a je krajskou prioritou. V letošním roce 
jsme na  silnicích II. a  III. třídy zahájili dalších 
třináct významných staveb. Tyto stavby, vět-
šinou rekonstrukce silnic a mostů, budou stát  
přibližně 327 milionů. I na modernizaci krajské 
silniční sítě čerpáme prostředky z regionálního 
operačního programu. Na  1.772 km krajských 
silnic a 712 mostů v letošním roce vynaložíme 
516 milionů na investice a dalších 387 milionů 
pak směřuje na opravy a údržbu.  
 Jana Bubeníková

Náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.    Foto: Ivo Hercík
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„Celá léta spolupracuji naprosto skvěle s vět-
šinou obcí a měst, kde je obrovský zápal ne-
jenom starostů, ale i  celé řady místních lidí 
o  záchranu kulturního dědictví. Výborná je 
také spolupráce s  církvemi, jednotlivými dě-
kanáty, občanskými sdruženími a mikroregio-
ny ale také s celou řadou soukromých vlastní-
ků. U některých bohužel chybí úcta k dědictví 
minulosti, k  tomu, co nám bylo předky za-
necháno. Lidé si často neuvědomují, že jsou 
pouze správci tohoto dědictví, a  že je jejich 
povinností zachovat ho pro ty, kteří přijdou 
po  nás,“ říká vedoucí oddělení památkové 
péče Odboru kultury Krajského úřadu Zlín-
ského kraje Jana Spathová. Má podrobný pře-
hled o památkách, o které je řádně pečováno, 
i o těch, které byly nějak poškozeny, zničeny 
nebo ztraceny.

Poškozené nebo zničené památky
Před rokem 1989 bylo upuštěno od  památ-
kové ochrany nebo zaniklo několik desítek 
nemovitých kulturních památek, zejména pa-
mátek lidové architektury. Například v okrese 
Zlín byl zničen soubor komor v Doubravách, 
zanikly objekty v  Hřivínově Újezdě a  v  Ka-
ňovicích, ale i  v  Želechovicích a  Biskupicích. 
Na Uherskohradišťsku bylo v 60. a 70. letech 
demolováno nebo přestavěno přes 70 objek-
tů, zvláště v  oblasti Kopanic. Ztráty vznikly 
i na fondu městské architektury a drobné sak-
rální architektury. 
V  posledních letech (zejména od  roku 1991) 
byla i ve Zlínském kraji vyloupena řada hradů 
a zámků, kostelů, kaplí a byly odcizeny exterié-
rové plastiky. Řádění zlodějů neušel například   
kostel Nanebevzetí panny Marie ve Valašském 
Meziříčí, kostel sv. Václava v Brumově, fojtství 
v Jasenné, zámek Vizovice (odcizeno přes 30 
obrazů), zámek Buchlovice (odcizeny obrazy, 
porcelán), hrad Buchlov, basilika na Velehradě 
a mnoho dalších objektů. Z barokního hřbito-
va ve Střílkách zmizelo deset plastik. Některé 
památkově chráněné objekty byly napadeny 

i vícekrát: kostel sv. Mořice v Kroměříži čtyři-
krát, kostel sv. Petra a  Pavla v  Litenčicích tři-
krát,  čtyřikrát byli zloději v kostele sv. Jakuba 
v Roštíně, dvakrát v kostele Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Cetechovicích. 
„Jen v ojedinělých případech se podařilo odci-
zené věci opět nalézt a vrátit po restaurování 
na původní místo,“ říká Jana Spathová. Tak se 
stalo například po  zcizení popravních mečů 
a drátěné košile na hradě Buchlov, v případě 
obrazu P. Marie z kostela sv. Mořice v Kromě-
říži, dále při odcizení závěsných barokních 
obrazů od  I. Raaba v  kostele sv. Františka 
Xaverského v Uherském Hradišti a na zámku 
Buchlovice, kde došlo k  zadržení části lupu. 
Zbytek byl bohužel prodán do  zahraničí. 
„Po  letech pak byl jeden z  obrazů objeven 
na  aukci ve  vídeňské aukční síni Dorotheum 
spolu s některými odcizenými obrazy ze zám-
ku Vizovice. Tyto obrazy se však ani po letech 

usilovné snahy nepodařilo získat zpět. Stačilo, 
aby stávající majitel, který předměty nabízel 
k  prodeji, vyslovil magickou právní formul-
ku, že dílo nabyl v dobré víře, a začal se roz-
víjet soudní kolotoč,“ přibližuje situaci zlínská 
památkářka. Ničení neunikly ani židovské 
hřbitovy v  Koryčanech, Uherském Brodě 
a  v  Holešově. Židovské náhrobky představu-
jí historické, které jsou ničeny vandalismem, 
krádežemi i pokračujícím rozpadem. „Důsled-
kem jsou nenahraditelné škody a  nevratné 
ztráty,“ konstatuje Jana Spathová.

Co je nejvzácnější?
Odpovědět na  otázku, které z  nemovitých 
kulturních památek ve  Zlínském kraji jsou 
nejstarší a  nejvzácnější, není jednoduché. 
Máme například celý soubor archeologických 
lokalit na  Uherskohradišťsku. Máme památ-
ku UNESCO – zámek a  zahrady v  Kroměříži 
s obrazovou sbírkou světového jména, kde se 

Památky jsou dědictvím, které máme předat dál

Dobré i špatné zkušenosti mají pra-
covníci památkové péče se vzta-
hem lidí ke kulturnímu dědictví. 
Snaží se lidem vysvětlovat, v čem 
spočívá hodnota kulturních pamá-
tek a proč bychom jim měli věnovat 
náležitou péči. Ve Zlínském kraji 
máme evidováno na 1.500 nemo-
vitých a bezmála sto tisíc movitých 
kulturních památek.Zámek v Buchlovicích.    Foto: archivk

Zřícenina hradu Cimburk.    Foto: archiv soutěže

památky
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Kaple ve Velehradě.    Foto: Ivo Hercík 

setkáme s  takovými velikány jako byl Tizian, 
Anthonis van Dyck, Lucas Cranach st., areál 
bývalého cisterciáckého kláštera ve  Velehra-
dě  s bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Cyrila a Metoděje a lapidáriem, hrad Buchlov, 
zříceniny hradu Cimburk, Lukov. 
Barokní hřbitov ve Střílkách, je svou architek-
turou unikátem ve střední Evropě. Cenné jsou 
zámky v  Buchlovicích, Vizovicích, Holešově, 
Bystřici, Napajedlích, Uherském Ostrohu, Boj-
kovicích. Vzácné jsou kostely v Tečovicích, M. 
J. Husa v Uherském Brodě. Velkou historickou 
hodnotu mají tvrze v  Rymicích, Kurovicích, 
Hluku. Každá z těchto památek má punc sta-
robylosti i vzácnosti.
„Zlínský kraj si uvědomuje význam kulturních 
památek nacházejících se na jeho území. Toto 
hmotné kulturní dědictví bere nejen jako vý-
znamnou součást evropského kulturního dě-
dictví, ale i jako nezbytný předpoklad rozvoje 
cestovního ruchu v  kraji a  jako prostředek, 
který přispívá k  identifikaci obyvatel kraje 
s jeho územím,“ zdůraznil náměstek hejtmana 
Jindřich Ondruš.

Rozhoduje ministerstvo kultury
Ministerstvo kultury může za kulturní památ-
ku prohlásit především věci nebo soubory 

věcí, které jsou významnými doklady historic-
kého vývoje, způsobu života a životního pro-
středí společnosti od nejstarších dob do sou-
časnosti. Jde o  projevy tvůrčích schopností 
a práce člověka, které vykazují hodnoty histo-
rické, umělecké, vědecké, technické. 
Dále může ministerstvo prohlásit za  kulturní 
památky věci nebo jejich soubory, které mají 
přímý vztah k významným osobnostem nebo 
historickým událostem. Podnět k  prohlášení 
věci za kulturní památku může každá fyzická 
nebo právnická osoba. Vlastníkovi věci minis-
terstvo oznamuje zahájení řízení a  dává mu 
možnost se v řízení vyjadřovat.
Prohlášení věci za kulturní památku může být 
zrušeno pouze v tom případě, pokud k tako-
vému kroku existují mimořádně závažné dů-
vody. To může být například situace, kdy není 
možné kulturní památku zachovat pro její roz-
sáhlé poškození přírodními živly (například při 
povodni).
 „Špatný stavebně technický stav kulturní pa-
mátky způsobený tím, že její vlastník zane-
dbal své povinnosti o kulturní památku pečo-
vat a  udržovat ji v  dobrém stavu, však nelze 
považovat za  důvod pro zrušení,“ zdůraznila 
Jana Spathová.

Povinnosti a možnosti vlastníka
Vlastnictví kulturní památky je spojeno s ně-
kterými povinnostmi. Například při jakékoli 
úpravě či stavební obnově je nezbytné po-
žádat správní orgán v  příslušném obvodu 
o závazné stanovisko. Vlastník by měl v prvém 
kroku požádat o stanovení základních podmí-
nek k záměru. Na základě těchto podmínek by 
měla být zpracována projektová dokumenta-
ce, ke  které by se měl opět vyjádřil správní 
orgán. 
Vlastník tedy nemůže na své nemovitosti pro-
vádět jakékoli úpravy, přestavby, nástavby 
atp., pokud by to mohlo nějakým způsobem 
poškodit památku. Taktéž může tuto památku 
využívat jen způsobem, který opět této pa-
mátce neškodí a nezpůsobí její znehodnoce-
ní. Je třeba také při obnově ve zvýšené míře 
používat klasické stavební materiály a  tech-
nologie, více uplatňovat restaurátorské a kon-
zervační přístupy. 
Na  druhé straně má vlastník památky mož-
nost žádat o  příspěvek na  zvýšené náklady, 
a to jak u ministerstva kultury z různých pro-
gramů (Havarijní program, Program záchrany 
architektonického dědictví), tak u  Zlínského 
kraje z Fondu kultury.  Vojtěch Cekota

Ústředním orgánem státní památkové péče 
je ministerstvo kultury, které zřizuje i pa-
mátkovou inspekci jako svůj specializovaný 
kontrolní orgán. Státní památková péče je 
u nás vykonávána dvěma navzájem koo-
perujícími složkami. Na jedné straně to jsou 
správní úřady v hierarchickém uspořádání 
ve třech stupních (ministerstvo, krajské úřa-
dy a obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností. Na straně druhé straně to je odborná 
organizace státní památkové péče, nově 
vytvořená od 1. ledna 2003 jako Národní 
památkový ústav. Ten má své odborné pra-
covišti v Kroměříži.
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 ▪ Konference o čerpání evropských peněz
Zlínský kraj – Konference zabývající se pro-
blematikou čerpání finančních prostředků 
z Regionálního operačního programu regio-
nu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední 
Morava) se uskutečnila v  září ve  Zlíně. Byla 
určena zástupcům veřejného, podnikatel-
ského a neziskového sektoru, ale i odborné 
a laické veřejnosti. Zlínský kraj reprezentoval 
hejtman Stanislav Mišák, který je zároveň 
místopředsedou Regionální rady regionu 
soudržnosti Střední Morava, a statutární ná-
městek hejtmana Libor Lukáš. „Cílem bylo 
informovat se navzájem o  současné situaci 
v  ROP Střední Morava, o  stavu čerpání fi-
nančních prostředků z  programu, o  nově 
vypsaných či připravovaných výzvách nebo 
o procesních změnách souvisejících s před-
kládáním žádostí. Věřím, že konference byla 

pro všechny zúčastněné přínosem,“ uvedl 
hejtman Mišák. ROP Střední Morava patří 
mezi 26 operačních programů, prostřednic-
tvím kterých Česká republika čerpá v letech 
2007 až 2013 peníze ze strukturálních fon-
dů Evropské unie. V  jeho rámci bylo dosud 
předloženo 659 projektů, z nichž bylo dopo-
ručeno k financování 436 z nich, a to ve výši 
7, 5 miliard korun. Doposud bylo úspěšně 
dokončeno 55 projektů, 339 jich je v realiza-
ci. Z ROP Střední Morava bylo dosud vypla-
ceno 1, 4 miliardy korun. Do konce letošního 
roku budou vyhlášeny výzvy ve výši 2, 2 mi-
liardy korun. „Ukázalo se, že implementace 
čerpání evropských financí prostřednictvím 
regionálních operačních programů byla 
dobrým krokem. Proces úspěšně běží, žada-
telé by však měli mít neustále na paměti, že 
je potřeba předkládat kvalitně a komplexně 

zpracované projekty, které s sebou přinášejí 
další ekonomický efekt a rozvoj,“ řekl Lukáš. 
 

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje 
aktuálně obsazují následující pracovní místa:
• Lékař zdravotnické záchranné služby – Zlín 
• Lékař oddělení neurologie – Zlín 
• Všeobecná zdravotní sestra – Vsetín
• Atestovaní lékaři v různých medicínských 
oborech – Vsetín
• Zdravotní laborant – Vsetín 
• Porodní asistentka na oddělení gynekologie 
a porodnictví – Vsetín

Požadavky na tato i další aktuálně obsazova-
ná pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, 
jsou uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.

Strategie využití brownfields v kraji
Zlínský kraj – V  září 2008 zadal Zlínský kraj 
zpracování Strategie využití brownfields 
ve  Zlínském kraji jako rozvojového doku-
mentu, který bude představovat klíčový ma-
teriál při řešení problematiky brownfields 
v  kraji. Cílem je zlepšení celkového obrazu 
Zlínského kraje, rozšíření příležitostí pro pod-
nikatele a tedy i nárůst ekonomických aktivit, 
pracovních možností a  zlepšování životního 
prostředí v revitalizovaných oblastech. 
Záměrem kraje je především revitalizace sta-
rých nevyužívaných kapacit po  průmyslové 
či zemědělské činnosti, zapojení municipa-
lit do  otázky řešení regenerace brownfields 
a  zvýšení zájmu investorů o  znovuvyužití 
brownfields. V  rámci analytické části byly 
ve spolupráci se starosty měst a obcí Zlínské-
ho kraje zmapovány všechny lokality a  byla 
vytvořena databáze všech 114 lokalit brown-
fields v  kraji. Ke  každé z  nich byl zpracován 
informační materiál a na základě výběrových 
kritérií stanovených Řídícím výborem Strate-

gie bylo vybráno 36 lokalit, které byly rozpra-
covány do projektových záměrů. V návrhové 
části byly identifikovány možné zdroje finan-
cování z evropských i národních zdrojů, včet-
ně návrhů a  opatření, kterými kraj přispěje 
k  revitalizaci, například prostřednictvím zří-
zení dotačního schématu na projektovou pří-
pravu projektů revitalizace brownfields.
Přínosem Strategie je nastavení prioritních 
aktivit a  opatření, jejichž naplnění směřu-
je k  využití a  revitalizaci lokalit brownfields 
v  kontextu Strategie rozvoje Zlínského kra-
je do  roku 2020. Jednou z  aktivit je aktivní 
marketing, prostřednictvím kterého budou 
nabízeny zmapované a vyhodnocené lokality 
brownfields na  veletrzích, budou vytvořeny 
informační letáky pro města a  obce o  mož-
nosti využití poradenského a  metodického 
servisu na odboru strategického rozvoje kra-
je, včetně vytvoření databáze s údaji o každé 
lokalitě a její aktualizace.
 Odbor strategického rozvoje kraje

Zlínský kraj – Volba povolání a příprava na ka-
riérní dráhu je v životě důležitým mezníkem, 
který vyžaduje uvážené rozhodnutí na zákla-
dě důkladných informací a dobrého poraden-
ství. Proto Odbor školství Krajského úřadu 
Zlínského kraje připravuje několik akcí, které 
by rodičům a žákům devátých ročníků základ-
ních škol měly jejich volbu usnadnit. „Přede-
vším to bude celokrajská přehlídka středních 
škol, která se uskuteční 22. a 23. října na Střed-
ní průmyslové škole Zlín, kde se návštěvníci 
budou moci přehledně a  detailně seznámit 
se vzdělávací nabídkou jednotlivých škol v ce-
lém regionu,“ uvedl radní Josef Slovák, zodpo-
vědný za oblast školství, mládeže a sportu.
Dalším „pomocníkem“ by měl být kalendář 
dnů otevřených dveří středních škol Zlínské-
ho kraje, který dává ucelený přehled o  tom, 
kdy jsou jednotlivé školy připraveny veřejnos-
ti poskytnout co nejvíce informací o své vzdě-
lávací nabídce. Kalendář dnů otevřených dveří 
je zveřejněn na webu www.zkola.cz 
Čerpat informace lze rovněž z publikace „Kam 
na  školu ve  Zlínském kraji“, která je vydána 
v tištěné podobě a bude k dispozici žákům 9. 
tříd u  výchovných poradců základních škol. 
Publikace bude rovněž dostupná v elektronic-
ké verzi na www. www.zkola.cz
„Věřím, že těmito cestami nabídneme potřeb-
né informace jak žákům a i jejich rodičům, tak 
i výchovným poradcům, kteří by při volbě po-
volání měli být významně nápomocni,“ dodal 
radní Slovák.
Zlínský kraj bude i nadále pokračovat v pod-
poře vybraných učebních oborů za  účelem 
zvýšení zájmu o  řemesla, která jsou na  trhu 
nedostatková. Podle informací Josefa Slováka 
ve  školním roce 2009/2010 k  tomuto účelu 
vyplatí Zlínský kraj ze svého rozpočtu částku 
3,35 milionu korun a v příštím roce výše pod-
pory dosáhne 5 milionů korun. „Jedná se o ne-
malé prostřdky, které kraj poskytuje ze svých 
zdrojů, vzhledem ke  zpětné vazbě, která se 
nám dostává, se však potvrzuje, že tyto peníze 
jsou vynakládány efektivně a přináší předpo-
kládaná očekávání,“ uvedl radní.  (red) 

Pomoc dětem i rodičům

Baťovský areál ve Zlíně.    Foto: Ivo Hercík
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V  tomto čísle krajského magazínu Okno 
do kraje si dovolíme výjimku a blíže vás se-
známíme s  župou Vas, partnerským regio-
nem ležícím na západě Maďarska při hranici 
s  Rakouskem, který je mnohým z  vás jistě 
dobře znám svojí lázeňskou tradicí využí-
vající léčivé termální prameny. Vašská župa 
byla založena v  roce 1950, kdy byl v  zemi 
zaveden tento správní systém (v  Maďarské 
republice je župa obdobou kraje v  České 
republice). Hlavním představitelem dneš-
ní župy je předseda župního shromáždění, 
pan Ferenc Kovács.

Mezinárodní vztahy regionů
První kontakty mezi vrcholnými předsta-
viteli obou regionů proběhly na  počátku 
roku 2001. Jednání delegací vyústila ve spo-
lečnou deklarace o  spolupráci, která byla 
podepsána v roce 2004 na veletrhu cestov-
ního ruchu Regiontour. Další prohloubení 
vztahů potom zajistila dohoda o spolupráci 
z dubna 2006. Partnerství s tímto regionem 
kraj upevňuje především v  oblastech ces-
tovního ruchu a  lázeňské turistiky, kultury, 
hospodářské a  obchodní výměny. Dále se 
rýsuje také spolupráce v oblasti zemědělské 
produkce.
Aktivní součinnost obou krajů funguje také 
rámci společných projektů podporovaných 
z fondů EU, například v říjnu 2008 byla po-
depsána smlouva o  spolupráci na  projektu 
Evropská jantarová stezka, který má do ob-
lasti historické jantarové stezky sahající 
od Jaderského moře na jihu až k Baltskému 
moři na severu přilákat pozornost turistů ze 
zemí podél této trasy a dalších.

Představení regionu
Stejně jako naši maďarští představitelé po-
zvali své občany prostřednictvím svého ma-
gazínu objevovat zajímavá místa Zlínského 
kraje, v  rámci posilování mezinárodních 
vztahů přinášíme i  my pozvánku do  jejich 
pozoruhodného regionu.

Lázeňský region Vas leží v  části Maďarska 
označované Západní Podunají. Jeho správní 
centrum Szombathely (Kamenec), v  němž 
žije zhruba 80.000 obyvatel, je vzdáleno asi 
150 kilometrů jižně od  Bratislavy. V  župě 
žije na  ploše 3.336 kilometrů čtverečných 
ve  216 obcích přes 260.000 obyvatel. Pro 
region je typická převážně rovinatá krajina, 
pouze na  severu u  města Kőszeg je vyšší 
pohoří s  kopcem Írott. Nejdůležitější řekou 
v župě je Rába, pravý přítok Dunaje. 
Vašská župa prošla v  porevolučním obdo-
bí dynamickým vývojem a  stala se jedním 
z nejdůležitějších center ekonomické a spo-
lečenské modernizace v  Maďarsku. Pro své 
výhodné geografické podmínky, restruk-
turalizovanou ekonomiku, kvalitní lidské 
zdroje a kulturní hodnoty patří k regionům 
vyhledávaným investory. Díky zahranič-
nímu kapitálu jsou rozvojové údaje nad 
národním průměrem a  v  poslední době se 
zde slibně rozvíjí služby cestovního ruchu 
a obchod. Hlavním ekonomickým odvětvím 
a hnací silou hospodářství je průmysl – župa 
je jednou z nejvíce industrializovaných částí 
Maďarska. Mezi nejdůležitější průmyslová 
odvětví patří strojírenský, textilní, chemic-
ký, dřevozpracující, vinařský a potravinářský 
průmysl. Významné je v regionu také lesnic-
tví – procento zalesňování je vysoko nad ná-
rodním průměrem. V župě se nacházejí také 
tři velké průmyslové parky.

Kam za rekreací a léčivými prameny
V  župě vybízí k  návštěvě mnoho hradů 
a venkovských sídel, z nichž část je památ-
kově chráněná a  mnoho z  nich je rekon-
struováno. Nachází se zde mnoho krásných 
historických měst jako Kőszeg, Szomba-
thely, Sárvár či Őrség. Region je proslulý 
bohatstvím termálních a  minerálních vod 
– návštěvníci využívají celkem 15 funkčních 
termálních pramenů. K  nejdůležitějším lé-
čebným centrům Maďarska, které stojí jistě 

za návštěvu, přitom patří lázeňské komplexy 
Bükfürdő a Sárvár. Léčebné lázně Bük se sta-
ly jedněmi z  nejpopulárnějších léčebných 
lázní v  Evropě. Druhé největší maďarské 
lázně poskytují rekreaci všem generacím 
hostů. Lázně na ploše 14 hektarů nabízejí 27 
bazénů, nejrůznějších atrakce a také pestré 
lázeňské služby.
Léčebné prameny jsou doporučovány pře-
devším při onemocněních pohybového, trá-
vicího a oběhového ústrojí. Zdejší voda má 
teplotu od 32 do 38 °C, teplota vody v pla-
veckých bazénech se pohybuje mezi 26 a 
28 °C. Více informací o lázních, stejně jako o 
atraktivním přilehlém kempu s  celoročním 
provozem, najdete na  internetové adrese 
www.bukfurdo.hu.

Sárvár má v lázeňství tradici
Město Sárvár je jedním z oblíbených lázeň-
ských míst pyšnící se dlouhou minulostí. 
Leží v  srdci oblasti Západního Podunají 
v  údolí řeky Rába mezi vrcholky pahorka-
tiny Kemeneshát. Jedním z  nejdůležitěj-
ších lákadel Sárváru jsou dva druhy zdejší 
léčivé vody, jež daly základ rozvoje města 
do dnešní podoby. První o teplotě 43 °C vy-
věrá z hloubky 1.200 metrů a druhý s vyso-
kým obsahem soli má teplotu 83 stupňů. 
Z této vody se odpařováním získává Sárvár-
ská termální krystalická sůl.
V roce 2002 zde byl otevřen moderní lázeň-
ský komplex s  vysokou úrovní služeb. V  lá-
zeňských bazénech je využívána zásaditá 
hydrogenuličitanová léčivá voda. Slané láz-
ně lze účinně využít při léčbě nemocí pohy-
bového ústrojí, gynekologických a  kožních 
onemocnění (www.sarvarfurdo.hu).
Co tedy především pojí Zlínský kraj a  Vaš-
skou župu, je lázeňská tradice, proto si 
občas při plánování svých zahraničních 
návštěv a  relaxačních pobytů na  naše ma-
ďarské přátele vzpomeňte...

Martina Janochová

Pozvánka do partnerského regionu Vas v Maďarsku

Na stránkách krajského magazínu 
se zřídkakdy věnujeme oblastem, 
které leží mimo území Zlínského 
kraje nebo republiky. Pokud tomu 
tak je, většinou krátce informuje-
me o  událostech v  oblasti zahra-
ničních vztahů, které Zlínský kraj 
od  svého vzniku buduje a  upev-
ňuje s devíti, zejména evropskými 
spřátelenými regiony. Síť partner-
ských vazeb kraje v Evropě začíná 
na západě v italském regionu Pie-
monte a končí na východě v ukra-
jinské Lvovské oblasti. Lázně v městě Sárvár.    Foto: archiv
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inzerce

ROZHOVOR Okno do 
kraje - Magazín Zlínského kraje

Jak jste se dostávala k  profesionální dráze 
samostatné módní návrhářky?
Začínala jsem od nuly, šla jsem v životě za svým 
koníčkem, měla jsem od dětství touhu něčeho 
dosáhnout. Svůj první model – pro mě a  pro 
sestru, ručně šitý z maminčina přírodního hed-
vábí – jsem vytvořila už ve dvanácti letech. Ne-
pochopena maminkou jsem se ale nenechala 
odradit a po čase jsem jej přetvořila na batiko-
vané šaty. Máma je miluje pořád...

Léta jste se svému koníčku věnovala spíše 
ve volném čase. Kdy jste se rozhodla dělat 
módní návrhářku profesionálně a naplno?
V  září 1993 jsem si vyřídila živnostenský list 
a  začala jsem uplatňovat svoji dávnou touhu 
nejen v oděvní tvorbě. Například moje pytlíky 
z kůže na dobré peníze dodnes vlastní hodně 
lidí, nejen ze Zlína. Začínala jsem v  podstatě 
bez prostředků, jen se svými nápady. Ušila jsem 
první šaty a zamířila do prvního butiku JUSTÝ-
NA. Šaty se líbily a  hned se prodaly. Tak jsem 
začala – jako návrhářka, švadlena, manažerka.

Kdo byl vaší první významnou zákaznicí?
Věra Martinová – první dáma country. Natá-
čela svou desku v Městském divadle ve Zlíně. 

Navštívila butik a líbily se jí moje modely. Bylo 
to krásné setkání... Porozuměly jsme si. Vznik-
la nejen dlouhodobá spolupráce, ale hlavně 
přátelství a posun dál v mé profesionální práci. 
Věra Martinová se stala tváří mojí značky.

Které další mezníky byste zmínila?
V  roce 1997 jsem si pronajala plochu v  Gale-
rii Heleny Fejkové v Praze. Tam se uskutečnila 
módní přehlídka za  účasti předních českých 
modelek. Mou práci zaznamenaly například 
Kulturní magazín Praha, ELLE a  další. Za  vý-
znamnou považuji módní přehlídky v  Plané 
nad Lužnicí v  letech 2006 – 2009. Za  krásná 
považuji setkání v Galerii Rudolfa Hrušínského. 
Opakují se dvakrát ročně a  mají svou tradici 
a  atmosféru. Značný důraz kladu na  návrhy 
a realizaci modelů pro Alici Holubovou-Pokor-
nou ze souboru Hradišťan. A  snad ještě bych 
zmínila módní přehlídku Praha – Radnické 
schody z let 2006 – 2007. 

Dnes máte módní ateliér v  obchodním 
domě Modus. Ale ten nebyl první...
První ateliér jsem si zřídila v  kočárkárně pod 
svým bytem. Byl krásný, útulný... V ateliérech se 
setkávám s ženami, které hledají v módě něco 

jiného, nového. To mě posouvá dál. Vytvořila 
jsem novou kolekci pod názvem EG Fashion 
style pro ženy, které se chtějí líbit a  oblékat 
mladistvě, přestože se jejich proporce už poně-
kud změnily...

Podnikáte nyní více v Praze?
Letos v září jsem si pronajala ateliér A + G Flora 
v Praze na Žižkově. Je to prodejní galerie. Jsou 
zde k dispozici mé vlastní modely, ale schází se 
tady i další návrháři. Nabízíme originální oděv-
ní doplňky, kabelky, opasky, šperky... Počítám, 
že budu působit asi střídavě týden ve  Zlíně 
a  týden v  Praze. Ale Zlín je pro mne výjimeč-
ný, tady tvořím, nabíjím se a ráda se setkávám 
s lidmi, kteří jsou mi blízcí.

V srpnu jste vystavovala na veletrhu STYL – 
KABO. Neklesá zájem o módu v době krize?
Na brněnském veletrhu jsem měla svůj stánek 
už pošesté. Objednávek je skutečně o  něco 
méně než dříve. Obchodníci se bojí nakupovat. 
Ale získala jsem řadu nových kontaktů u  nás 
a také na Slovensku. Nově začnu dodávat své 
modely na Slovensko. A  je pravda, že ženy se 
chtějí hezky oblékat bez ohledu na krizi.

 Vojtěch Cekota

Zdeňka Balajková: Ženy chtějí být hezké v každé době

Zdeňka Balajková

 ▪ podnikatelka roku Zlínského kraje 2008

 ▪ módní výtvarnice a návrhářka

 ▪ narodila se 26. prosince 1956 ve Zlíně

 ▪ první výstavu své grafiky a kombinované 
techniky měla v Kroměříži v roce 1972

 ▪ v roce 1976 maturovala na Střední pedago-
gické škole v Kroměříži

 ▪ pracovala jako ředitelka MŠ s výtvarným 
zaměřením Zlín, Štefánikova ulice

 ▪ v roce 1993 získala živnostenský list a začala 
podnikat

 ▪ vystavuje na módních přehlídkách

 ▪ se zákaznicemi se setkává v módním ate-
liéru ve Zlíně v Bartošově ulici v obchodním 
domě Modus

rozhovor

Podnikatelka roku 2008 Zdeňka Balajková.    Foto: Ivo Hercík
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Zlínský kraj – Už posedmé pořádá zlínská fil-
harmonie mezinárodní festival Harmonia Mo-
raviae. Kromě klasických skladeb je součástí 
programu například i koncertní provedení mu-
zikálu Johanka z  Arku. Nechybí ani duchovní 
hudba nebo novinka Zuzany Lapčíkové – Orbis 
pictus na  texty J. A. Komenského. Festival byl 
zahájen 17. září a potrvá do 22. října. Jeho sou-
částí jsou koncerty na více místech kraje. Kromě 
Zlína také například v  Arcibiskupském zámku 
v Kroměříži, v bazilice na Svatém Hostýně, v Re-
dutě v Uherském Hradišti, v kostele sv. Mořice 
v Kroměříži nebo v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v  Holešově. Hostujícím orchestrem je 
tentokrát Komorní filharmonie Pardubice, kte-
rá předvede Mozartův klarinetový koncert. Pre-
miéru bude mít na  festivalu 15. října hudební 
kompozice s  názvem Náměty z  dávných časů 
v podání skladatele Pavla Blatného. (vc)

Lidová stavba roku

Knihovny se věnují dětem
Zlínský kraj - Knihovny jsou místem, kde děti 
mohou v kultivovaném prostředí trávit volný 
čas. Pořádají to literární a  výtvarné soutěže, 
hudební a  divadelní vystoupení, autorská 
a  scénická čtení, hry, tvořivé dílny, výlety 
a další pořady. Například populární Noc s An-
dersenem, která se zrodila v Knihovně Bedři-
cha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, 
se rozšířila i za hranice České republiky. 
Na začátku školního roku knihovny připravu-
jí nabídku programů určených všem typům 
škol. Témata pořadů napoví jejich názvy, na-
příklad zlínská knihovna připravila pro tento 
školní rok programy: Po  stopách Sherlocka 
Holmese, Svatý Martin aneb koho můžeme 
potkat v předvánočním a vánočním čase, Po-
hotový a  pohodový humorista Miroslav Hor-
níček a  další. Masarykova veřejná knihovna 
ve Vsetíně kromě literárních besed připravuje 
například kreativní středeční dílny v  K  Klubu 
nebo cyklus besed Máchovské variace. V Kro-
měříži se mohou těšit na vědomostní soutěž 

pro děti Klíč od  bran Kroměříže, která bude 
vyhlášena v  březnu příštího roku. Začátkem 
října se uskuteční již 13. ročník akce Týden 
knihoven. Bude zahájen celostátním setkáním 
2. října ve  Vsetíně pod názvem Happening 
2009 aneb Knihovna mého srdce – Kamarád-
ka knihovna. V krajské knihovně ve Zlíně bude 
anketa Kniha mého srdce připomenuta v Týd-
nu knihoven v pořadech I já mám knihu svého 
srdce, ve kterých děti představí svým kamará-
dům a spolužákům svoje oblíbené knihy. Klub 
dětských knihoven Zlínského kraje na Týden 
knihoven připravil pro čtvrťáky a páťáky čty-
ři besedy s  ilustrátorkou Renátou Fučíkovou. 
Děti z  Uherského Hradiště se mohou těšit 
v  pátek 9. října na  Setkání broučků. Koncem 
listopadu proběhne celostátní akce Den 
pro dětskou knihu, k  níž se připojí například 
knihovna v  Uherském Hradišti. Návštěvníci 
knihovny se mohou těšit na dopoledne plné 
her, na  divadelní představení, tvůrčí dílničky 
a výstup do kopule budovy. (pg)

Komňa – Uznání za nejlépe obnovenou lido-
vou stavbu ve Zlínském kraji je oceněním zá-
jmu a iniciativy majitelů těchto staveb a jejich 
úsilí o záchranu jedinečných hodnot lidového 
stavitelství našich vesnic. Titul Lidová stavba 
roku získala usedlost čp. 6 v Komni. Do soutě-
že bylo podáno šest návrhů. Do nejužšího kola 
postoupila usedlost v Komni. Tento návrh byl 
komisí detailně posouzen s konstatováním, že 
se jedná o mimořádně zdařilou památkovou 
obnovu, při které byly použity tradiční mate-
riály a technologie, v co největší možné míře 
byly zachovány veškeré původní konstrukce a 
výplně otvorů tak, aby byla maximálně zacho-
vána jednak autenticita stavby, jednak odstra-
něny některé negativní zásahy z minulých let. 
Stavba byla v roce 2008 prohlášena za kultur-
ní památku. Po náročné stavební obnově byla 
památka letos předána k užívání veřejnosti 
jako místní muzeum zvěroklestičů.  (mk)

 ▪ Vlčnov chystá muzeum lidových pálenic
Vlčnov – Slovácké muzeum Uherské Hradiště, 
obec Vlčnov a Centrum tradičnej kultúry v My-
jave se budou spolupodílet se na vybudování 
stálých expozic lidových pálenic, v nichž bude 
věnována pozornost podomácké výrobě 
ovocných destilátů na moravsko-slovenském 
pomezí, ale i obecné historii výroby slivovice. 
Projekt je spolufinancován z  Evropského re-
gionálního rozvojového fondu. Obec Vlčnov 
nabídla k realizaci expozice pálenic historický 
objekt stodoly v areálu usedlosti čp. 65. Po vy-
pracování projektové dokumentace a  archi-
tektonického návrhu byl objekt pro potřeby 
vybudování expozice pálenic v roce 2009 re-
konstruován a konkrétní podobu má již i scé-
nář expozice. Pracuje na něm tým odborníků. 
Otevření expozice se plánuje na jarní měsíce 
roku 2010.

 ▪ Zámecký rybník prošel očistou
Vizovice – Odborná firma zbavila rybník v zá-
meckém parku ve  Vizovicích jeho bahnité-
ho sedimentu. Zámek získal pro revitalizaci 
rybníka dotaci z  operačního programu mi-
nisterstva životního prostředí. „Přípravy byly 
komplikované. V rybníce zjištěn výskyt zvláště 
chráněných živočichů - raka říčního a  škeble 
rybniční. Bylo nutné vyřídit zvláštní výjimku. 
V  polovině července byl rybník sloven (bylo 
v něm 22 raků a více než 150 škeblí) a zcela vy-
puštěn. V polovině srpna začaly práce na od-
těžení nánosu,“ popsala práce kastelánka 
zámku Jana Pluhařová. „Po  odtěžení nánosu 
nastoupili místní rybáři, aby opravili hráz, do-
čistili přítok a odtok rybníka a připravili jej pro 
napuštění a návrat jeho živočišných obyvatel. 
Všechny práce budou ukončeny do  26. září,“ 
dodala Pluhařová. 

 ▪ Archeologové pátrali v Květné zahradě
Kroměříž – Při výzkumech Květné zahrady 
v Kroměříži objevili archeologové základy sys-
tému vodních kanálů pro napájení takzvané-
ho Králičího kopce. Ten tryskem vody umož-
ňoval pro pobavení panstva vyhánět králíky 
z  nor. Objev památkářům pomůže s  rekon-
strukcí tohoto kompozičního prvku zahrady. 
Kromě Králičího kopce archeologové objevili 
i několik podstavců soch tvořících kompozici 
okolo Pstružích rybníků. Výzkum ukázal na-
příklad i  na  tehdejší architektonické řešení 
bazénů v zahradě. Výrazná část zkoumaných 
ploch se nachází ve veřejnosti nepřístupných 
částech areálu. Květná zahrada je jedinou pů-
vodně dochovanou zahradou ze 17. století 
v České republice. Památkáři, soukromé sub-
jekty i Zlínský kraj se již několik let snaží o je-
jich záchranu.

kultura

Vrcholí Festival 
Harmonia Moraviae 

Lidová stavba roku v Komni.    Foto: archiv
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inzerce

Ctiborův dub
Torzo prastarého Ctiborova dubu, jehož pů-
vodní obvod kmene lze v  dnešní době pou-
ze odhadnou na  přibližně 900 centimetrů, 
jelikož z něj zůstala jen část s několika živými 
větvemi, stojí u  modré turistické značky ve-
doucí z motorestu Samota na zříceninu hradu 
Střílky. Váže se k němu řada pověstí a zkazek. 
Jedna z nich vypráví o pokladu, který pod něj 
v  roce 1358 po prodeji stříleckého a cimbur-
ského panství zakopal Ctibor z Cimburka. Jiná 
pověst vypráví o zbrojnoši Ctiborovi, který za-
chránil před medvědem syna majitele panství 
a  jako zbraň při tom použil vytržený mladý 
doubek. Tento stromek pak hradní pán na pa-
mátku nechal zasadit na  místě oné události 
ke Ctiborově slávě.

Kobzova lípa
Lípa velkolistá o  výšce 24 metrů a  obvodu 
kmene 630 centimetrů, jejíž stáří je odhado-
váno až na  500 let, roste nad obcí Francova 
Lhota na Vsetínsku v  části zvané Poschla. 
Byla pojmenována po  bývalém majiteli stat-
ku, u kterého roste. V  roce 1530 ji zde podle 
místního kronikáře Josefa Václavíka nechal 
zasadit majitel vsi Tristram (též Tristan) Franc 
z Háje na paměť přejmenování Zbelohy Lho-
ty na  Francovu Lhotu. Podle pověsti se v  její 
koruně ukryli místní občané při vpádu Turků 

na  Vsetínsko v  roce 1663 a  nájezdníci se je 
snažili z  úkrytu dostat tím, že okolo stromu 
rozdělali oheň. Tím vznikla rozsáhlá dutina 
na boku kmene, ale strom nezahynul. V duti-
ně se pak opět schovávali lidé, a to při vpádu 
Kuruců z Uher. 

Prajzovská hruška
Tato hrušeň obecná o  výšce 10 metrů a  ob-

vodu kmene 370 centimetrů roste v  polích 
za  obcí Hostišová na  Zlínsku a  váže se k  ní 
vyprávění z doby Prajzské války. V roce 1866 
přišlo do Hostišové směrem od Lechotic ces-
tou, které se doposud říká Prajzská, asi deset 
vojáků, kteří hned začali chytat slepice a ra-
bovat po chalupách. V čísle 3 tetička Koneč-
nova právě rozpouštěla máslo, nebo jak se 
za stara říkávalo „putr“. Prajzští vojáci jí hrnec 
sebrali a ještě tekuté máslo vypili. Zanedlou-
ho jeden z nich, který toho vypil nejvíc, začal 
mít velké bolesti břicha a během hodiny ze-
mřel. Ostatní jej poté zanesli na záhumenice 
a tam pod hruškou pochovali.  

Sekvojovec obrovský v Chabaních
Strom stojící u  osady Chabaně u  Břestku 
na Uherskohradišťsku již z dálky zaujme svý-
mi rozměry – jeho výška je zhruba 40 met-
rů a obvod kmene ve výšce 130 centimetrů 
nad zemí je 580 centimetrů, u  paty kmene 
dokonce 810 cm. O tom, kdy a kým zde byl 
tento exotický strom, pocházející ze Severní 
Ameriky, vysazen, nejsou přesné záznamy, 
ale traduje se, že to bylo některým z majitelů 
zdejšího panství ve druhé polovině 19. sto-
letí, pravděpodobně hrabětem Zikmundem 
II. Berchtoldem.

tipy na výlet

Břestek-Chabaně

Hostišová

Francova Lhota
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Otrokovice – Střelec Jiří Gach z Otrokovic 
získal mistrovský titul v dvojitém trapu. Na 
šampionátu v Brně porazil o dva body Mar-
ka Machala, také třetí místo bral jeho kolega 
z  Komety Brno Radek Zaoral. Gach se pro-
sadil v nejpočetněji obsazené soutěži v his-
torii, o titul usilovalo 29 střelců. „Vydařila se 
mi už základní část, kterou jsem vyhrál o tři 
body,“ potěšilo dlouholetého reprezentan-
ta a  účastníka dvou olympiád. Zcela podle 
představ otrokovickému střelci nevyšel trap. 
Po základní části vedl společně s Jiřím Liptá-
kem, po dvou chybách v úvodu finále ale 
znervózněl a nakonec se propadl na koneč-
né třetí místo. „Úspěchem ve dvojitém trapu 
jsem si spravil chuť,“ přiznal Gach.  (zd)

Petanque?  
Klidně i v devadesáti!

Gach si vystřílel titul
Sporty pro zdravotně postižené
Zlín – Sledge hokej, hokej na  elektrických 
vozících, boccia, sálový curling nebo šachy 
– z celé řady sportů si mohou vybírat těles-
ně postižení spoluobčané ve Zlínském kraji. 
Umožňují jim to Zlínské aplikované sporty, 
které patří k nejaktivnějším a nejúspěšnějším 
organizacím tohoto druhu v České republice. 
Krajský úřad patří mezi jejich největší podpo-
rovatele. 
Zlínské aplikované sporty vznikly v roce 2003, 
jeho „vlajkovou“ lodí je od  počátku sledge 
hokej. Právě ve  Zlíně vznikl první tuzemský 
oddíl a  zlínští hráči poté založili další kluby 
po  celé České republice. Soutěž, která se v 
tuzemsku hraje, je v  současné době pova-
žovaná za nejkvalitnější v Evropě. Historicky 
první titul získali právě Sedící Medvědi Zlín. 
„Sledge hokej hrají jak lidé zdravotně posti-
žení, tak ti bez handicapů. To pomáhá zdra-
votně postiženým s  včleněním se do  nor-
málního života, což je cíl, který se táhne 
jako červená nit celou činností Zlínských 
aplikovaných sportů,“ tvrdí jejich zakladatel 
a významný člen českého sportovního hnutí 
tělesně postižených Roman Herink. „V sledge 

hokeji se rozdíly mezi zdravými a handicapo-
vanými sportovci stírají, všichni mají stejné 
možnosti. Mám tenhle sport rád i kvůli atmo-
sféře. Věnují se mu lidé, kteří si na nic nehrají 
a váží si možnosti sportovat s přáteli,“ svěřil 
se zlínský sledge hokejista bez zdravotního 
postižení Pavel Julina. 
O úspěšnosti zlínského sledge hokeje, který 
vznikl už v  roce 2000, svědčí i  fakt, že jeho 
opora Zdeněk Hábl se stal členem All Stars 
týmu posledního mistrovství světa v Ostravě 
a  na  nadcházející olympiádě v  kanadském 
Vancouveru budou mít Sedící Medvědi hned 
tři zástupce. V  domácí soutěži se chce klub 
v nadcházející sezoně opět prosadit na me-
dailové pozice.
Sportovní nabídku postupně Zlínské apli-
kované sporty rozšiřovaly. Založen byl od-
díl Elektrických rejnoků, jehož členové hrají 
hokej na elektrických vozících, pravidelně se 
pořádají turnaje v  boccii, sálovém curlingu, 
oblíbené jsou také šachy. „Našich aktivit se 
účastní čtyřicet zdravotně postižených z ce-
lého Zlínského kraje a máme i jednoho hosta 
ze Znojma,“ prozradil Herink.   (zd) Zlín – Několik desítek hráčů seniorského věku 

se sešlo koncem srpna v  areálu zlínského Do-
mova pro seniory na Burešově, aby změřili své 
síly v  disciplíně vhodné pro všechny věkové 
kategorie – v  petanque. Memoriál Dr.  Zdeňka 
Szpaka (pojmenován po zesnulém krajském 
radním pro sociální oblast) pomohl Burešovu 
zorganizovat krajský úřad a  záštitu převzala 
místopředsedkyně Senátu PaedDr.  Alena Gaj-
důšková, která turnaj zahájila společně s radní 
Zlínského kraje Taťánou Nersesjan. Soutěžilo 
osm týmů, vítězem se stalo družstvo Seniorklub 
Nedašov. Druzí se umístili sportovci z Klubu dů-
chodců Valašské Klobouky a  bronz vybojovali 
hráči Domova pro seniory Otrokovice. Nejstarší 
soutěžící byla devadesátiletá dáma z Otrokovic. 
„Vyšší věk si většina z nás spojuje spíše s nemo-
cemi a problémy. Dnešní den ale opět ukázal, 
že mezi seniory je spousta aktivních lidí, kteří 
se rádi sejdou, zasportují si a pobaví se. Bylo by 
dobře, kdyby takových příležitostí měli co nejví-
ce,“ uvedla radní Nersesjan. (red)

 ▪ Veslaři uzavřou sezonu
Otrokovice – Otrokovičtí veslaři uzavřou sezo-
nu v sobotu 3. října již tradičními Otrokovický-
mi sprinty. V divácky atraktivní podívané se na 
Štěrkovišti představí závodníci z celé ČR a ze 
Slovenska. Závodit se bude od 10:00 do 18:00.

 ▪ Cyklistický závod
Zlín – V nedělí 4. října odstartuje poslední zá-
vod Českého poháru v  půlmaratonu AGNESI 
Okolo Zlína. Závod je posledním dílem série 
Cyklomaraton Tour. Start i  cíl jsou na náměstí 
Práce, trať měří 45 kilometrů. Do  závodu na-
stoupí i  Milan Zvonek a  Bohumila Petrůjová 
z  domácího AGNESI mtb teamu, kteří bojují 
o  přední umístění v  letošním Cyklomaratonu. 

Připraven je doprovodný program pro rodiny 
a závod pro děti (registrace 8:00 – 10:00).

 ▪ Kraj hostil fotbalový svátek
Kroměříž, Uherské Hradiště – Zlínský kraj hostil 
kvalifikační utkání o postup na fotbalové mis-
trovství světa v Jižní Africe mezi Českou repub-
likou a San Marinem. Zápas se odehrál na uher-
skohradišťském stadionu Miroslava Valenty, 
reprezentační tým byl ubytovaný v Kroměříži.

 ▪ Berani skončili krůček od trofeje
Zlín – Až ve finále skončilo tažení hokejistů PSG 
Zlín letním Tipsport Cupem. V  něm byla nad 
síly Beranů pražská Sparta, která vyhrála 2:1. Je-
dinou branku Moravanů vstřelil Ivan Rachůnek.

 ▪ Město má nový zimní stadion
Brumov-Bylnice – Nový zimní stadion má od za-
čátku září k  dispozici Brumov-Bylnice. Stavba 
stála necelých 50 milionů korun a sloužit bude 
hokejistům, krasobruslařům a  také veřejnosti. 
Během slavnostního otevření se na ledě obje-
vili například bývalí hokejoví reprezentanti An-
tonín Stavjaňa nebo Rostislav Vlach.  

 ▪ Barumku ovládl Kopecký
Zlín – Vítězem letošní Barum Czech rally Zlín se 
stal český jezdec Jan Kopecký s vozem Škoda 
Fabia S2000. Nejlepším závodníkem z regionu 
byl čtvrtý Roman Kresta, který si upevnil ve-
doucí pozici v domácím šampionátu. 
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Turnaj seniorů ve Zlíně.    Foto:  Ivo Hercík
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Prospekty
AZ WOOD, a.s. výrobní závod, Bojkovice, 
Pod Světlovem 283, 687 71 Bojkovice, 
tel.: 572 641 251, fax.: 572 641 537, 
e-mail: bojkovice@azwood.cz

Objednávky
AZ WOOD, a.s., obchodní kancelář Brno, 
Drážní 7, 627 00 Brno-Slatina, tel.: 545 513 214, 246
fax.: 545 513 255, e-mail: brno@azwood.cz

Katalog a ceník zašleme na požádání.

 » zahradní domky
 » obytné domy
 » chaty
 » altány
 » domky na nářadí

 » boudy pro psy
 » dřevěné WC
 » garáže
 » garážová stání 

   a schody

Nabízíme

Navštivte nás v Brně-Slatině, kde je stálá výstava našich dřevostaveb.

bízíme

DODÁVKA A MONTÁŽ PO CELÉ ČR!

inzerce

Kroměřížsko

8. 10. Kroměříž
Koncert v kroměřížském 
zámku
Slavnostní koncert 
k významnému životnímu 
jubileu PhDr. Jiřího Šafaříka a 
k 50. výročí úmrtí Bohuslava 
Martinů.
www.vychodni-morava.cz

9. 10. – 11. 10. Věžky
Floria Podzim
Tradiční prodejní výstava 
zahradnického sortimentu. 
Součástí akce je i speciální 
výstava jiřin.
www.floria.vezky.cz

24. 10. Roštín
Troubení s Jelínkem
Ochutnávka likérů společ-
nosti Rudolf Jelínek, košt 
vína a zvěřinové speciality. 
Akce se koná v rekreačním 
areálu Kamínka.
www.kaminka.cz

24. 10. Bystřice pod 
Hostýnem
Petr Hapka
V kině Sušil se uskuteční 
projekce tří filmů s hudbou 
Petra Hapky. Součástí akce je 
beseda s tímto hudebníkem.
www.bystrice-ph.cz

31. 10. Prusinovice
Hubertova jízda
Tradiční zakončení jezdecké 
sezony.
www.vychodni-morava.cz

Uherskohradišťsko

3. 10. Uherské Hradiště
Na kole Vinohrady 
Uherskohradišťska 
Uzavírání vinařských cyklos-
tezek.
www.uherske-hradiste.cz

9. 10. Uherské Hradiště
Setkání broučků
Lampionový průvod na 
ukončení národního Týdne 
knihoven.
www.knihovnabbb.cz

9. 10. – 11. 10. Uherské 
Hradiště
XVIII. Mezinárodní Festival 
hudebních nástrojů lido-
vých muzik
V pořadech letošního festi-
valu se představí zástupci 
Visegrádské čtyřky.
www.kkuh.cz

10. 10. Modrá
Halali
Lov a rybolov od Velké Mora-
vy po současnost v archeo-
skanzenu Modrá.
www.archeoskanzen.cz

28. 10. Baťův kanál
Uzamykání Baťova kanálu
Slavnostní zakončení plaveb-
ní sezony 2009.
www.batacanal.cz

Vsetínsko

9. 10. Rožnov pod Radhoštěm
Mše svatá 
ve starobylém ritu
Akce se koná v kostele 
v areálu Dřevěného městečka 
ve skanzenu.
www.vmp.cz

17. 10. – 1. 11. Rožnov pod 
Radhoštěm
Úroda z polí, zahrad a sadů
Akce se koná v Dřevěném 
městečku ve skanzenu.
www.vmp.cz

22. 10. Zubří
Koncert Václava Neckáře
Vystoupení popové legendy 
se skupinou Bacily.
www.vychodni-morava.cz

30. 10. Vsetín
Koncert k 65. výročí zalo-
žení souboru Jasénka
Netradičně pojatý program, 
v němž soubor prezentuje 
svoji činnost, se uskuteční 
v kině Vatra.
www.vychodni-morava.cz

Zlínsko

2. 10. a 9. 10. Zlín
Večerní lampionové 
prohlídky zoo
Večerní komentované 
prohlídky. První prohlídka 
začíná v 18:30, další pak 
v 18:45, 19:00, 19:15 a 19:30.
www.zoozlin.eu

4. 10. Halenkovice
Varhanní koncert
Koncert v kostele sv. Josefa 
u příležitosti 110. výročí 
narození varhaníka, hudeb-
ního pedagoga a sbormistra 
Josefa Tomaštíka.
www.vychodni-morava.cz

17. 10. Lukov
Beseda u cimbálu
Pořad věnovaný vzpomínce 
na Pavla Malíka.
www.kasava-splk.cz

17. 10. Otrokovice
Stetson and Bourbon
Již 3. ročník festivalu blues 
a jižanského rocku. Akce se 
koná v Otrokovické besedě.
www.besedaotrokovice.cz

18. 10. Zlín-Štípa
Kouzlo varhan 2009
Akce se koná v chrámu Naro-
zení P. Marie.
www.vychodni-morava.cz

28. 10. Slušovice
Dostihy
Poslední letošní dostihové 
odpoledne.
www.dostihy.webz.cz

Baťův mrakodrap

1. 10. – 31. 10.   
Střípky z historie Rožnova
Výstava dokumentů a fotografií z přelomu 19. 
a 20. století mapujících historii města.

1. 10. – 31. 10.
Architekt Miroslav Drofa – významný spo-
lutvůrce architektury Zlína
Výstava představující dílo architekta Mirosla-
va Drofy, 2. etáž (denně do 22:00).

5. 10. – 5.11. 
Největší dárek pro dítě je zdravá máma
Výstava fotografií známých maminek s jejich 
ratolestmi, která je součástí projektu na pod-
poru prevence ženských onemocnění, 14. 
etáž (pracovní dny, 7:00 - 17:00).

19. 10. – 8. 11.
Č. P. „1336“
Fotografiemi zdokumentovaný příběh vsetín-
ského pavlačového domu č. p. 1336, 3. etáž 
(pracovní dny, 7:00 -17:00).

Stálé výstavy
Expozice 21 
Stálá prezentace o  historii Baťova mrakodra-
pu, 2. etáž (denně do 22:00).

Soutěž

V  souvislosti s  anketou, uvedenou v  červen-
covém čísle, se konala soutěž. Hlavní výhru, 
telefon Nokia 6500, získala Jiřina Zbranková 
z Vlčkové. Gratulujeme.

kalendář akcí

Výherkyně Jiřina Zbranková.    Foto: Ivo Hercík
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automatické vjezdové brány / zámečnické práce / oplocení

www.bsvrata.cz    tel.: 602 796 975    bs-servis@volny.cz

BS SERVIS 
                 NAPAJEDLA

AKCE ! ! !    vrata + pohon      19.900 Kč + 9% DPH

Automatická garážová vrata

Zámek Napajedla
 splní vaše přání

• obřad nebo svatba 
ALL INCLUSIVE

•  remní akce
• konference a press foyer

• setkání s obchodními partnery
• romantické večeře pro dva

Dopřejte si kompletní servis 
pro jakoukoliv akci

a užijte si jedinečné zámecké prostředí.

řáánníšeee řánípp án
la

án
aj
p í

dl
řářřš

aedpajed aeddl
př

aa

www.zameknapajedla.cz
 603 972 549



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

Doporučujeme

Dušičková pouť 
10. a 11. října, Svatý Hostýn 
Mše, světelný průvod na hřbitov
www.hostyn.cz

www.bytymalenovice.cz    tel.: 604370894

NOVÉ BYTY
V MALENOVICÍCH

3+kk, 2+kk
Uzavřený dvůr
33333+kkk 2+kk

AKČNÍ SLEVY!

CENA DOHODOU

POSLEDNÍ 

3 VOLNÉ BYTY!

www.hubnutizlin.cz

• individuální konzultace pro dospělé i děti s nadváhou
• individuální konzultace při nabírání váhy
• skupinové kurzy hubnutí
• konzultace zdravé výživy, dietologické poradenství
• měření složení těla přístrojem BODYSTAT

zdravá úprava váhy pro děti i dospělé pod dohledem odborníka:

Kontakt: 
Zlínská poliklinika, 1. patro, Tř. T. Bati 3705, Zlín
tel. 723 051 761, 577 645 284, e-mail: renatamicova@hubnutizlin.cz

vsaďte na dřevo

DŘEVOSTAVBY

                
 NA KLÍČ

Tel.: 775 620 601
www.maderateco.com


