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Pálenice jedou naplno
Pálenice v Březnici zahájila letos sezonu už 2. srpna.  

Její provoz již tři desetiletí zajišťuje Stanislava Chalupová.
 Foto: Ivo Hercik
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Vážení a milí spoluobčané,

rád jsem přijal možnost pozdravit vás prostřednictvím tohoto 

úvodníku.

S blížícím se závěrem roku nejen začínáme bilancovat, ale plá-

nujeme, rozpočtujeme a stále více se soustřeďujeme na to, čeho 

bychom chtěli dosáhnout v očekávání roku příštího. 

Krize mění pravidla a hospodářské problémy přecházejí v pro-

blémy sociální. Zajistit konkurenceschopnost a  vytvářet pod-

mínky pro udržitelný rozvoj života vyžaduje progresivnost, pod-

nikatelský duch a investice. Stát však šetří.

Úsporná opatření ve veřejných výdajích by neměla znamenat  jednoduché přesunutí výdajů stá-

tu na kraje a obce ani zastavení investic. Rovněž zajišťování příjmu státu zvyšováním nepřímých 

daní je prostým zdražováním ovlivňujícím ještě více snížení poptávky obyvatel i výdajů veřej-

né správy. Dopady nižšího prodeje omezují výrobu a omezení výroby znamená jak zvyšování 

nezaměstnanosti, tak  snižování  přímých daní a vybraného pojistného na sociální a zdravotní 

potřeby.

Jako na politika se na mne obracejí mnozí z vás s otázkou: „Co bude dál? Co nás čeká?“

Naši lidé jsou zvyklí pracovat a také umí nalézat optimální východiska z problémů, které nám 

současnost přinesla. Věřím proto, že podnikatelský Baťův duch, který z  regionu expandoval 

do světa, opět a nejen symbolicky, ale pozitivní motivací napomůže ke správnému jednání všech 

těch, kteří nesou zodpovědnost za náš další rozvoj a za životní podmínky, které nyní vytváříme. 

Zlínský kraj je regionem, kde lidé rádi žijí, pracují a pokud odcházejí do světa, tak se opět vra-

cí. A my musíme být nápomocni všemu progresivnímu, co tento fenomén v našem kraji udrží 

i v budoucnu.  A já věřím v pozitivní budoucnost i v této nelehké době a s vámi bych se rád tímto 

o tento pocit chtěl podělit a popřát vám do konce roku i nadále především úspěšné dny. 

Ing. Jaroslav Drozd, 
náměstek hejtmana 

Zlínského kraje  

 ▪ Den kraje se uskuteční 1. října
Chcete se zeptat hejtmana Zlínského kra-
je na  to, co vás pálí, a  ještě si za  to odnést 
pěknou cenu za  nejvtipnější otázku? Žádný 
problém na Dni kraje v sobotu 1. října ve zlín-
ském mrakodrapu. Stanislav Mišák bude od-
povídat živě na otázky účastníků akce. Stejně 
tak ale osobnosti, které přijaly pozvání orga-
nizátorů. V 16. etáži zlínské „jedenadvacítky“ 
se můžete ptát například herečky zlínského 
Městského divadla Heleny Čermákové, tri-
atleta Petra Vabrouška, spisovatele Antonína 
Bajaji i řady dalších známých tváří. 
Bylo vlastně u  Baťů ve  Zlíně místo pro vtip 
a  humor? Odpovědi a  to hodně překvapi-
vé chystá na  Den kraje historička Miroslava 
Štýbrová, vedoucí zlínského Obuvnického 
muzea. Ta také společně s kolegyněmi pozve 
zájemce na  projížďku pojízdnou baťovskou 

kanceláří. „Čekáme tak jako loni velký zájem 
lidí, a protože jde o památku a kapacita uni-
kátního výtahu není neomezená, vybavíme 
zájemce časovými jízdenkami,“ informuje 
mluvčí Zlínského kraje Gabriela Sýkorová 
Dvorníková.
Hitem letošního Dne kraje bude určitě his-
torický vlak tažený parní lokomotivou. Ten 
projede půlku kraje, před sedmou hodinou 
se v  sobotu 1. října vydá z Valašského Mezi-
říčí přes Vsetín, Horní Lideč, Bojkovice, Uher-
ský Brod, Kunovice, Staré Město a Otrokovice 
do Zlína. Několikrát se bude cestou do kotle 
parní lokomotivy nalévat voda a také doplňo-
vat uhlí. Vlak pojede ze Zlína do Vizovic a zpět, 
odpoledne se pak po  původní trase vydá 
na zpáteční cestu. Den kraje nabízí i mnoho 
dalších zajímavých věcí, bezplatně se můžete 
vydat do muzeí zřizovaných Zlínským krajem, 

ale i do jeho dalších zařízení, třeba hvězdárny 
ve  Valašském Meziříčí, láká i  rozhledna Var-
tovna nad Seninkou, vítáni budete v  rámci 
Dne kraje na hodech v Kunovicích, stejně tak 
na  Dnu otevřených dveří Českého rozhlasu 
Brno ve  Zlíně u  Kolektivního domu. Český 
rozhlas Brno připomene Den kraje šestihodi-
novým vysílacím blokem od 10.00 do 16.00.
V pátek 30. září a v sobotu 1. října se v rámci 
Dne kraje zaplní také zlínská Sportovní hala 
Euronics. Oba dva dny se tam představí nej-
lepší potravináři východní Moravy a  převez-
mou ocenění Perla Zlínska a  Regionální po-
travina Zlínského kraje.
Nejlepší potravináři a vinaři se v sobotu  po-
starají také o  ochutnávku a  prodej ve  třetí 
etáži „jedenadvacítky“ , stejně tak tam bude 
k  vidění i  um nejšikovnějších rukodělných 
umělců z celého kraje.
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 ▪ Přes trať po novém mostě
Brumov-Bylnice – Nový most přes železniční 
trať byl na  konci srpna otevřen u  Brumova-
-Bylnice na silnici II/495. Byl vybudován s mír-
ným směrovým posunem pro napřímení silni-
ce na místě původního starého mostu, který 
se nacházel ve velmi špatném stavu a musel 
být zbourán. Přemostění přes trať je dlouhé 
22 metrů. Náklady na výstavbu činily 76,2 mi-
lionu korun. Stavba byla významnou měrou 
spolufinancována z Regionálního operačního 
programu Střední Morava.

 ▪ Za pacienty přicházejí dobrovolnice
Zlín – Od dubna letošního roku dělají někte-
rým starším pacientům a pacientkám geron-
tologického oddělení zlínské Krajské nemoc-
nice T. Bati společnost dobrovolníci. Povídají 
si s nimi, předčítají jim, vezmou je na vycház-
ku do areálu nemocnice. Na základě uzavřené 

smlouvy o dobrovolnické činnosti tak dochá-
zí za „svým“ pacientem nebo „svojí“ pacient-
kou 15 žen–dobrovolnic, a to obvykle jednou 
týdně na  dvě až tři hodiny. Tento projekt se 
uskutečňuje ve spolupráci s dobrovolnickým 
centrem občanského sdružení ADRA ve Zlíně. 

 ▪ Floria bude mít nové výstaviště
Kroměříž, Věžky – Nový areál výstaviště Flo-
ria vzniká v bývalých Rybalkových kasárnách 
v  Kroměříži. Bude stát asi 96 milionů korun. 
Areál má celkovou rozlohu 23 tisíc metrů 
čtverečních. Provoz výstaviště zahájí příští rok 
v srpnu zahrádkářská výstava Floria, která se 
sem přesune z obce Věžky. Z původní zástav-
by v  Rybalkových kasárnách zůstala jedna 
hala a zastřešení volné plochy. Tyto stavby se 
nyní rekonstruují. Na  starší zástavbu naváže 
nová výstavní hala, kde vzniknou kanceláře, 
restaurace a sociální zázemí. Představitele Vě-

žek však přesun Florie do Kroměříže mrzí. „Je 
nám to líto, výstava byla pro obec přínosem, 
nemáme místo ní náhradní program,“ řekl 
Oknu do kraje starosta Bedřich Gardavský. 

 ▪ Konec výmluv na osobu blízkou
Zlín – Zastavit řidiče, který překročil maximál-
ní povolenou rychlost, na místě, to je nejúčin-
nější prostředek proti výmluvám, že vozidlo 
řídila osoba blízká. Využijí toho zlínští strážní-
ci. Místo toho, aby údaje o  překročení rych-
losti z  kamer úsekového měření dodatečně 
řešily správní orgány, strážníci budou přená-
šet záznamy měřidla on-line přímo do služeb-
ního vozu, který bude stát hned za měřeným 
úsekem. A strážníci budou rychle jedoucí mo-
toristy hned zastavovat a pokutovat. A i kdy-
by nezaplatili na  místě, bude pro případné 
správní řízení k dispozici svědectví strážníků 
o tom, kdo za volantem seděl.

Bezměrov – Nová technická opatření se re-
alizují i  chystají na  křižovatce u  Bezměrova. 
Měla by zde minimalizovat riziko těžkých 
střetů vozidel.
Křižovatka silnic I/47, II/367 a III/36724 u Bez-
měrova na  hranici Zlínského, Olomouckého 
a  Jihomoravského kraje získala mezi moto-
risty v  krátké době ponuré označení „křižo-
vatka smrti“. Po  otevření souběžné dálnice 
se zde změnila přednost v jízdě. Na svou ne-
pozornost na  tomto místě už nemalý počet 
řidičů doplatil dopravní nehodou. V červenci 
při jedné z nich zahynuli na místě tři lidé.
Na  základě dopravních nehod s  vysokými 
materiálními škodami, byť ještě bez ztrát 
na  životech, inicioval Zlínský kraj prostřed-
nictvím náměstka hejtmana Jaroslava Droz-
da v lednu 2011 u Ředitelství silnic a dálnic, 
aby zabezpečilo vypracování dopravně bez-
pečnostního posouzení křižovatky. Podle 
tohoto posouzení bylo rozhodnuto o přijetí 
úprav okamžitých, krátkodobých a  dlouho-

dobých. Náměstek hejtmana Jaroslav Drozd 
požádal dopisem z 26. srpna letošního roku 
generálního ředitele ŘSD v  Praze o  pomoc 
při zabezpečení projektové dokumentace 
a  finančních prostředků pro urychlenou re-
alizaci navržených opatření.
Ladislav Axler z Odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Zlínského kra-
je vypočítává na desítku technických opatře-
ní, kterými by se měla bezpečnost křižovatky 
zvýšit už do  konce října. Objeví se značky 
Stop, dej přednost v jízdě, upraví se některé 
jízdní pruhy, přibudou dopravní stíny, dojde 
k omezení rychlosti, na vozovce se objeví ba-
revný zdrsňující nátěr aj. V  delším časovém 
horizontu by se měla celá tato průsečná kři-
žovatka přestavět na okružní. Navíc by měla 
být v  noci a  za  snížené viditelnosti osvětle-
na. „Toto dlouhodobější řešení však závisí 
na  tom, jaký bude další vývoj nehodovosti 
a na přidělení finančních prostředků,“ dodal 
Ladislav Axler.  (vc)

Křižovatku smrti čekají změny

Zlín – Středoušní implantát z  nového materi-
álu NITINOL k nahrazení nefunkčního třmínku 
v  uchu použili poprvé lékaři ušního-nosního-
-krčního (ORL) oddělení Krajské nemocnice 
T. Bati ve Zlíně. S použitím protézky nové ge-
nerace operovali v  minulých týdnech čtyři 
pacientky s otosklerózou, která způsobuje ne-
doslýchavost. Jde teprve o  druhé pracoviště 
v Česku, kde byla tato novinka zkoušena. Dří-
ve lékaři museli implantát upevňovat drátkem 
na kovadlinku. Klíšťkami jej poté utahovali, pří-
padně na kovadlinku nasunovali speciální klip, 
který kolem ní poté zacvakli. Operace s využi-
tím nového materiálu trvá zhruba hodinu. „Slu-
chové zisky jsou po ní velmi dobré, obecně je 
úspěšnost více než devadesátiprocentní,“ řekl 
primář Martin Světlík, který pacientky opero-
val. Je uznávaným ušním specialistou, třmínko-
vou mikrochirurgií se zabývá jako jeden z mála 
v  ČR. Středoušní chirurgie je nosným progra-
mem oddělení ORL v KNTB.  (tz)

Nemocnice dává šanci 
nedoslýchavým

Zlínský kraj – Do  plného, často nepřetržitého 
provozu se v tomto období dostávají četné pěs-
titelské pálenice po celém Zlínském kraji. Šves-
tek se letos urodilo hodně, proto je také mezi 
sadaři značný zájem o jejich zpracování na sli-
vovici. Pálenka se však získává také z jablek, hru-
šek, z  mirabelek a  špendlíků, rynglí, meruněk 
i z dalšího ovoce. Zájemce o pěstitelské pálení si 
z ovoce připraví kvas a ten si přiveze do některé 
pálenice. Z  vypáleného alkoholu zaplatí pále-
nici poplatek, jehož součástí je i spotřební daň, 
která se odvádí celnímu úřadu. Například pále-
nice v Březnici zahájila sezonu už 2. srpna. Dnes 
osmasedmdesátiletá Stanislava Chalupová se 
stará o její provoz už přes tři desetiletí. „Denně 
vypálíme dvanáct kotlů kvasu a  už teď na  za-
čátku září máme pálenici obsazenu až do  15. 
ledna. Mám dva tisíce přihlášek. Švestky se letos 
začaly pálit asi o měsíc dříve než v jiných letech,“ 
říká páleničářka. Pod kotli své pálenice topí stá-
le jen tradičně dřevem.  (vc)

Slivovice teče proudem

Bezpečnost křižovatky u Bezměrova má zvýšit řada technických opatření.    Foto: Ivo Hercik
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Akce lékařů „Děkujeme, odcházíme“ 
již skončila. Děje se něco podstatného 
v této oblasti? 
Lékaři avizovali, že chtějí být spoluúčastníky 
reforem zdravotnictví, což byl jeden z jejich 
požadavků. Reforma zdravotnictví se pro 
média zúžila na placení poplatků v nemoc-
nicích, placení nadstandardů či na  redukci 
lůžek v  jednotlivých krajích. Mlčky se pře-
chází třeba změna plateb za léky.
Například k  restrukturalizaci lůžek mohu 
sdělit tolik, že nemocnice ve  vlastnictví 
Zlínského kraje restrukturalizaci (ne rušení 
lůžek) začaly provádět dle zavádění nových 
léčebných metod, potřeb pacientů a  v  ne-
poslední řadě dle svých možností již před 
několika lety. 
Nesmíme zapomenout na  fakt, že léčba 
některých onemocnění se vyvíjí, zkracu-
jí se doby hospitalizací, mnoho výkonů je 
nebo může být prováděno v  ambulantním 
nebo jednodenním režimu a potřeba akut-
ních lůžek v  jednotlivých oborech se mění. 
Jako příklad uvedu oční obor, kde operace 
katarakt je v převážné míře prováděna am-
bulantně a  je žádoucí, aby komplikované 
případy a náročnější operace, které vyžadují 
hospitalizaci, byly prováděny na  jednom 
nebo dvou specializovaných místech v kraji. 
Nejen z důvodu udržení erudice personálu, 
ale musíme brát v  potaz ekonomiku pro-
vozu a  přitom zachovat dostupnost péče 
a kvalitu. 
Diskutuje se nad pojmem dostupná zdra-
votní péče. Je důležité léčbu jednotlivých 
onemocnění sledovat nejen z  odborného 
hlediska, ale také sledovat, v  jakém množ-
ství a v jaké kvalitě jsou zákroky prováděny. 
Aby zdravotní péče byla udržována v určité 
kvalitě, je třeba usilovat o  vyváženost triá-
dy – dostupnost – odbornost – ekonomika. 
Jedno nelze oddělit od druhého. 

Zaznívají výhrady na  podfinancování 
zdravotní péče ve  Zlínském kraji oproti 
jiným krajům. Jaký je skutečný stav? Dá 
se s tím něco dělat?
Nacházíme se na  poslední či předposlední 
příčce, co se týká prostředků ze zdravotní-
ho pojištění vynakládaných na  obyvatele 
Zlínského kraje. Příčin je dle mého názoru 
několik. Zlínský kraj je relativně mladý kraj 
a nebylo zvykem jezdit za „náročnější“ péčí 
ve  větším rozsahu do  Zlína, ale obyvatelé 
nynějšího Zlínského kraje jezdili většinou 
do Olomouce, Brna či Ostravy. To se v určité 
míře děje i dnes.
Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně má 
několik nadregionálních pracovišť, kam je 
soustředěna péče o pacienty z celého Zlín-
ského kraje. Jako příklad mohu uvést ne-

ontologickou péči. Svojí činností se etablují 
tzv. specializovaná centra, jako je například 
onkocentrum, nebo péči o  nemocné moz-
kovou mrtvicí zajišťuje tzv. iktové centrum, 
snad brzy dojde k rozšíření činnosti kardio-
logického centra. 
Všechny tyto aktivity, pokud budou řádně 
nastaveny, přispívají k  zajištění náročnější, 
a tedy dražší péče. 
K  zajištění dlouhodobé a  kvalitní zdravot-
ní péče je třeba udržovat v rovnováze výše 
zmiňovanou triáž dostupnost – odbornost 
– ekonomika. Mezi  veřejností panuje myl-
ná představa, že nemocnice nakoupí nebo 
získá z  dotace přístroje, „vyrazí smlouvu 
z pojišťoven“ a je za vodou, peníze se do ne-
mocnice jen pohrnou, lékaři budou dělat 
jen tu „svoji“ medicínu. Ale i  medicína je 
o  rovnováze mezi náklady a  výnosy. Je to 
zejména o zajištění a zaplacení potřebného 
personálu, který určuje vyhláška minister-
stva zdravotnictví, o ceně a kvalitě nakupo-
vaného materiálu, o hlídání dalších nákladů, 
o  dostatečném množství nasmlouvaných 
a efektivně prováděných zdravotních výko-
nů, za  které zdravotnické zařízení dostává 
zaplaceno.
Dále je potřeba se podívat na  požadavky 
zdravotních pojišťoven, jakou péči chtějí 
se zdravotnickými zařízeními nasmlouvat 
pro své pojištěnce. A  pak je to o  možnos-
tech či ochotě nemocnice požadovaný typ 
zdravotní péče nabídnout či zajistit. Nejen 
tyto aspekty ovlivňují množství peněz, kte-
ré jsou vynakládány na obyvatele Zlínského 
kraje. Na nákladech zdravotních pojišťoven 
se v  jednotlivých krajích podílí všechna 
zdravotnická zařízení, tj. kromě nemocnic 
také praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, 
lékárny, dopravní služby, lázně.
Primárně není naším cílem odléčit co nejví-
ce pacientů v těžkých či pokročilých stadiích 
nemoci, ale klást důraz na  prevenci, využí-
vat a nabízet pacientům preventivní progra-
my a  zachycovat léčbu nemocí již v  jejich 
raných stádiích.

Co úhrady jednotlivých pojišťoven, ze-
jména Všeobecné zdravotní pojišťovny, 
našim nemocnicím. Je skutečně podhod-
nocena cena bodu? 
Zdůrazňuji, že nemocnice již několikátý rok 
nejsou hodnoceny podle bodů. Financo-
vání zdravotní péče určuje tzv. úhradová 
vyhláška ministerstva zdravotnictví, která 
stanovuje, jak na daný rok bude péče v jed-
notlivých segmentech hrazena. Stejně tak 
stanovuje regulační mechanismy.
Nejedná se o plezír zdravotních pojišťoven, 
ale o  zákonnou normu ministerstva zdra-
votnictví. Zdravotní pojišťovny poskytují 

lůžkovým zdravotnickým zařízením za  pro-
vedenou, nasmlouvanou a  správně vyká-
zanou zdravotní péči zálohy, které jsou pak 
zúčtovány jednou ročně, zpravidla v létě ná-
sledujícího roku. Způsob financování zdra-
votní péče v roce 2010 bylo možné rozdělit 
do čtyř velkých skupin: 
1. úhrada za odléčeného pacienta podle slo-
žitosti případu (tzv. platba dle DRG, je zave-
dena již od roku 2007), 
2. platba za  lůžkoden (jedná se například 
o platbu za léčbu dlouhodobě nemocného 
pacienta), 
3. paušální složka úhrady za  hospitalizační 
péči, 
4. ambulantní složka úhrady (pouze tato 
část je hrazena výkonově – za bod, hodno-
ty bodu pro všechny výkony určuje závazná 
vyhláška ministerstva zdravotnictví, nikoliv 
pojišťovna). 
Systém financování dle DRG není (až na vý-
jimky) pro managementy našich nemocnic 
neznámý. Rok 2011 je pro financování zdra-
votní péče atypický, nicméně pokud ne-
mocnice mají nastaveny správné ukazatele, 
lze sledovat a řídit rozsah a nákladovost po-
skytované péče i v tomto roce. 

Zlínský kraj nechává zpracovat koncepci 
zdravotnictví. Jsou slyšet názory, že již 
měla dávno být hotová. Jak daleko je její 
zpracování?
Výběrové řízení na  zpracovatele koncep-
ce vyhrála Univerzita Tomáše Bati ve  Zlíně. 
Po  prvopočátečním rozpačitém rozběhu 
a vylaďování not, doufám, že práce jsou již  
v  plném proudu. Je hotova rozsáhlá analy-
tická část, dochází k  předávání první verze 
návrhové části, která projde připomínko-
vým řízením. 
Očekávám diskusi zejména z  řad odborné 
veřejnosti. Věřím, že se prosadí otevřená 
a  věcná diskuse na  základě skutečné po-
třebnosti opřená o čísla a fakta, a ne prosa-
zování lobbistických zájmů. Tady svoji úlo-
hu budou sehrávat nejen odborní garanti 
za  jednotlivé segmenty zdravotní péče, ale 
i odborníci z jiných oblastí. (red)

I v medicíně jsou důležité náklady
„Aby zdravotní péče byla udržována v určité kvalitě, je třeba usi-
lovat o vyváženost triády – dostupnost – odbornost – ekonomi-
ka. Jedno nelze oddělit od druhého,“ říká krajská radní Ing. Hana 
Příleská, do jejíž kompetence spadá zdravotnictví. Více informací 
naleznete v následujícím rozhovoru.
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Protest s  golfovými holemi byl pro mnohé 
starosty aktem veřejného vyjádření nespoko-
jenosti s přerozdělováním dotací z EU. Kvalitní 
rozvojové projekty z  venkovských obcí skon-
čily z velké části tzv. v šuplíku, neboť neprošly 
podivným sítem hodnocení rady Regionál-
ního operačního programu Střední Morava – 
ROP SM.
To jsou hlavní příčiny, proč starostové napříč po-
litickým spektrem spojili síly a vydali se do ulic. 
(Členy rady ROP SM jsou politici z  řad radních 
a zastupitelů Zlínského a Olomouckého kraje).
Rádi bychom zareagovali na nepravdy a omyly, 
které v  podobě nejrůznějších vyjádření z  úst 
krajských koaličních lídrů padaly směrem k or-
ganizátorům protestu.

1. Hejtman i jeho náměstci neříkají pravdu, po-
kud hovoří o  politickém protestu Hnutí STAN. 
Apolitičnost celé akce dokazuje fakt, že většina 
zúčastněných není členem žádné politické stra-
ny či uskupení.

2. Statutární náměstek Lukáš uvádí, že za sou-
časný stav, který není ideální, může Paroubkova 

vláda, která v roce 2006 nastavila současný sys-
tém. Skutečností ale je, že statutární náměstek 
Lukáš byl od roku 2005 zmocněncem Asociace 
krajů ČR k zavádění operačních programů v ČR, 
tedy i on je odpovědný za současný nevyhovu-
jící stav.

3. Není pravdou, že by se starostové proti ne-
spravedlivému nastavení ROP neozývali dříve. 
Na  hejtmanských setkáních se starosty v  Lu-
hačovicích se vždy našlo pár odvážných, kteří 
na problémy v ROP dlouhodobě upozorňovali, 
avšak bez jakékoliv odezvy minulých i  součas-
ných představitelů kraje. Vyjádření náměstka 
Lukáše, že se starostové měli o problematiku za-
jímat již v roce 2006, působí cynicky a neuctivě 
vůči starostům stejně jako vyjádření na účet sta-
rostů ze 7. 6. 2011 nebo 30. 6. 2011 pro MF Dnes.

4. Proč je protest tak razantní až nyní? Protože 
až praxe ukázala, jak a kde se rozdělují dotace 
z ROP SM. Protest proto reaguje až na konkrétní 
zkušenosti.

5. Na jednu stranu vedení kraje tvrdí, že změny 
v současném ROP SM nejsou možné, na stranu 

druhou již v  roce 2009 rada ROP SM zažádala 
Evropskou komisi v  Bruselu o  přesun půl mi-
liardy Kč uvnitř ROP SM z  oblasti dopravní in-
frastruktury na jiné účely, což evropská komise 
schválila v závěru roku 2010.

6. Snahou starostů je dostat evropské prostřed-
ky co nejblíže občanům a rozdělovat je na nej-
nižší možné (mikroregionální) úrovni, nikoliv 
centralizovaně z Prahy. To je v rozporu s tvrze-
ním hejtmana Mišáka i náměstka Ondruše.

7. V reakcích politiků na „golfový protest“ však 
nezazněly jasné odpovědi na  konkrétní pro-
blémy ROP SM, kvůli kterým starostové vyšli 
do ulic. Zejména:

 ▪ pravidla pro jednotlivá kola podávání pro-
jektů často působí dojmem, že jsou tzv. „šita 
na míru“ a jsou nerovná (např. úspěšná se stala 
firma, která byla zaregistrována v  obchodním 
rejstříku pouze několik dnů před datem uzavře-
ní výzvy k předkládání žádosti! Z toho lze nabýt 
dojmu, že podnikatel nemusí vždy dokládat 
dokumenty objasňující finanční historii firmy, 
obec naopak vždy).

Golfové hole v rukách starostů

dotace

Úpravu veřejného prostranství ve Vysokém Poli podpořily evropské peníze.    Foto: archiv

Téma tohoto čísla je věnováno čer-
pání evropských peněz z Regionál-
ního operačního programu Střed-
ní Morava. Zveřejňujeme v  plném 
znění vyjádření politického hnutí 
Starostové a  nezávislí, které má 
své zástupce v Zastupitelstvu Zlín-
ského kraje. Tento text doplňujeme 
rozhovorem s ředitelem Úřadu Re-
gionální rady Ivanem Matulíkem. 
Věříme, že čtenáři tak získají lepší 
znalost problematiky rozdělování 
těchto dotací, jež pomáhají rozví-
jet celý region.
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Prostřednictvím Regionálního operačního 
programu (ROP) Střední Morava bylo od roku 
2007 ve Zlínském a Olomouckém kraji pod-
pořeno 682 projektů. Z toho třetina, přesněji 
214, jich byla podpořena v  malých obcích. 
Administraci zajišťuje Úřad Regionální rady. 
Ředitelem tohoto úřadu je Ivan Matulík, kte-
rý se dlouhodobě věnuje problematice ve-
řejné správy a regionálního rozvoje a v roce 
2007 byl jmenován vládou ČR do vyjednáva-
cího týmu s Evropskou komisí. 

Pane řediteli, můžete v úvodu uvést, jak je 
rozhodováno o projektech?
Zákonem je ustaven Monitorovací výbor, kte-
rý je složen ze zástupců svazu měst a  obcí, 
univerzit, hospodářských komor, minister-
stev, krajských úřadů, členů zastupitelstva 
krajů a  podobně. Tito odborníci z  mnoha 
oblastí schvalují kritéria pro výběr projektů 
a případné změny v programu. Dále v Regi-
onálním operačním programu působí výbor, 
který je složen ze zastupitelů obou krajských 
samospráv. Ten především vyhlašuje jednot-
livé výzvy pro příjem dotací. Samotný úřad 
pak zajišťuje příjem žádostí, jejich hodnoce-
ní, provádí financování projektů a kontrolu. 

Takže oblasti, které jsou podporovány, 
a peníze, které jsou pro tyto oblasti vyčle-
něny, nemůže kdokoliv libovolně měnit?
Rozhodně ne. Jak již bylo řečeno, struktura 
programu, oblasti podpory a  jejich finanční 
rámec byly schváleny v roce 2007 vládou ČR 
a následně Evropskou komisí. My v současné 
době naplňujeme to, k  čemu nás zavazuje 
schválený program. Pokud bychom tak neči-
nili, peníze by nebylo možné čerpat.

A jak je to s obcemi. Je venkov v získávání 
dotací úspěšný?
Venkovské obce patří mezi naše nejúspěš-
nější žadatele. Náš program může financovat 
tzv. venkovské obce od 500 do 5 000 obyva-
tel. Z pohledu čerpání peněz na jednoho oby-
vatele jsou to právě obce, které ve Zlínském 
a  Olomouckém kraji čerpají nejvíce dotací. 
V žebříčku padesáti nejúspěšněji čerpajících 
obcí (z  dat ze srpna 2011) najdeme pouze 
jedno město nad 5 000 obyvatel. Na venkov 
bylo k  dnešnímu dni schváleno 2,1 miliardy 
korun. Investice za  více než dvě miliardy už 
dnes musí být na venkově vidět. Poznámka: 
Pro obce do 500 obyvatel je určen Program 
rozvoje venkova. 

Můžete uvést příklady obcí ve Zlínském kra-
ji, které byly úspěšné při žádosti o dotaci?
Když budu vycházet z  již zmiňovaného žeb-
říčku nejúspěšněji čerpajících obcí v přepočtu 
na jednoho obyvatele, tak je to například obec 
Zděchov na Vsetínsku, která za takřka 24 milio-
nů korun vybudovala koupaliště (tedy dotace 
39 000 Kč na obyvatele), dále jsou to například 
Pozlovice (34 milionů Kč) nebo třeba Slavkov 
pod Hostýnem (13 milionů Kč) a Modrá (15 
milionů Kč). Velmi dobrým příkladem čerpání 
peněz z  ROP Střední Morava je obec Vysoké 
Pole (6,2 milionu Kč na  veřejné prostranství 
a  8,8 milionu Kč na  sportovní areál v  obci), 
dále obec Březnice získala dotaci 18,5 milionu 
Kč na sportovní a kulturní areál, nebo obec Li-
dečko (28,2 milionu Kč).

Starostové malých obcí si ovšem stěžují, 
na „podivné síto hodnocení,“ díky kterému 
končí řada kvalitních rozvojových projektů 
v šuplíku.
Když se zamyslíte nad tím, jak určit kvalitu pro-
jektu, tak zjistíte, že to můžete udělat jenom 
díky kritériím předem schváleným Monitorova-
cím výborem. Jedině tak určíte, co je ještě kva-
litní projekt a co již ne. Dle kritérií jsou přiřazeny  
hodnoceným projektům body a podle těch je 
sestaveno pořadí projektů. Podle výše finanč-
ních prostředků, které jsou k dispozici na danou 
výzvu, se určí poslední podpořený projekt. 
Nikdo nemůže mít radost z  toho, že nemůže 
být podpořeno více projektů. Vezměte také 
v úvahu, že díky posilování kurzu koruny jsme 
již přišli o 20 % finančních prostředků, což jsou 
téměř 3 miliardy korun. O  700 milionů jsme 
přišli krácením příspěvků ze státního rozpoč-
tu. To jsou všechno skutečnosti, které snižují 
počet projektů, které můžeme podpořit.  

Starostové také poukazují na  stohy papí-
rů (jak uvádějí), které musejí zpracovávat 
a  které je stojí peníze. Proč je zpracování 
projektu tak náročné?
Věřím, že starostové musí věnovat zpracování 
projektového záměru čas. Úřad jim ovšem vy-
šel vstříc v tom, že se jim snaží ušetřit peníze 
za  zpracování podkladů k  žádosti. Náš pro-
gram je jediným regionálním programem, kte-
rý schvaluje projekty ve dvou kolech. V prvním 
kole schválí projektové záměry, což je popis 
toho, co chce žadatel v daném území změnit 
a jaký bude mít jeho projekt dopad na území. 
Schválení projektového záměru je příslibem, 
že projekt může být financovaný, pokud ža-

datel ve druhém kole hodnocení předloží po-
třebnou dokumentaci k projektu. 

Takže žadatel nemusí zpracovávat drahou 
dokumentaci do doby, než má dotaci přislí-
benou?
Přesně tak. Nejdražší je pořízení dokumenta-
ce k  realizaci stavby. A  tato je vyžadována až 
ve druhém kole. 

Kolik peněz tak může starosta uspořit?
Například u  projektu za  deset milionů korun 
to může být až půlmilionová částka, která není 
pro rozpočty malých obcí zanedbatelná.

Jak je možné, že byl schválen projekt pod-
nikatelskému subjektu, který vznikl něko-
lik dnů před uzavřením výzvy?
Historie podnikatelského subjektu nemůže být 
nejdůležitějším kritériem. Představte si situaci, 
kdy dva majitelé hotelů v  jednou regionu za-
loží společnost, která chce vybudovat za  po-
moci dotací sjezdovku. Vyloučíme ji jen proto, 
že společnost nemá žádnou historii? Ne. My se 
velmi podrobně zabýváme především analý-
zou rizik u  každého žadatele, což nám umož-
ňuje právě vícekolový systém administrace. 

Jak byste odpověděl na to, že se ROP Střední 
Morava nedostatečně věnuje venkovským 
oblastem s vysokou nezaměstnaností, ane-
bo že program má sloužit k rovnoměrnému 
rozvoji regionů? 
Ve schváleném Programu a  jeho strategii ne-
najdete takto definované cíle.  Stejně tak není 
prioritou  řešení problematiky nezaměstna-
nosti v problémových územích. Nezaměstna-
nost je řešena jinými  operačními programy 
či nástroji. Přesto jsme již i  my ve  Zlínském 
a Olomouckém kraji přispěli k vytvoření 1 230 
nových pracovních míst. 

Co podle vás přinesl ROP Střední Morava 
regionu?
Protože jsme se poctivě zabývali tím, jak snížit 
požadavky na  zpracování žádostí, a  věnovali 
změně administrace spoustu kapacit a  úsilí, 
věřím, že starostové, kteří o  tomto vědí, tuto 
skutečnost budou umět docenit. Vraťme se ale 
k tomu, že cílem programu je podpořit ekono-
mický rozvoj regionu, a to v kontextu dalších 
operačních programů. Když jsme v  loňském 
roce bilancovali v  polovině období, nazval 
jsem svůj příspěvek „Učíme se investovat“. Tato 
teze je stále platná. Všechny podněty vyhod-
nocujeme a zabýváme se jimi, protože vždy je 
prostor pro to věci zlepšovat. (red)

Peníze určené venkovu zůstávají na venkově

 ▪ systém hodnocení žádostí je tak subjektiv-
ní, že umožňuje projekty obodovat v  zájmu 
malých skupin i  politických (např. hodnoce-
ním tzv. souladu), je neprůhledný a  netrans-
parentní

 ▪ nedostatečný důraz ROP SM na rozvoj ven-
kovských oblastí s  vysokou nezaměstnaností; 
typickými příklady jsou jižní Valašsko, příhra-
niční oblasti se Slovenskem, Slovácko, Uher-
skohradišťsko, Kroměřížsko.
Je potřeba si připomenout, že ROP SM má 
sloužit k rovnoměrnému rozvoji regionů. Všem 

starostům za  jejich neutuchající snahu vstu-
povat stále znovu a znovu do vypisování sto-
hů papírů a utrácení peněz za projekty, které 
velmi často, a v některých případech všechny, 
končí neúspěchem, je potřeba vyjádřit spíše 
obdiv a  poděkování než kritická a  ironická 
hodnocení. 
Bylo by dobře, aby si do budoucna všichni ti, 
kteří rozhodují o  přidělení jakýchkoliv dota-
cí, uvědomili, že šanci musí dostat všichni. 
I na akce malé a z pohledu velkých měst bez-
významné. Náš kraj bude růst jen tehdy, pokud 

přispějeme k rozvoji všech obcí. Tady je pomoc 
ze strany kraje nejen nezbytná, ale především 
by měla být samozřejmá.

Petr Gazdík,
předseda hnutí STAN, člen Zastupitelstva ZK

Alena Hanáková, 
krajská místopředsedkyně hnutí STAN, 

členka Zastupitelstva ZK
Josef Zicha, 

předseda krajské organizace STAN, 
starosta obce Vysoké Pole
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 ▪ Kraj prosazoval urychlení stavby R49
Zlínský kraj – Dlouhodobou snahu Zlínského 
kraje o zařazení silnice R49 (Hulín – Fryšták – Vi-
zovice – Střelná st. hr. – Púchov) do základní sítě 
TEN-T přímo v Bruselu podpořil náměstek hejt-
mana Jaroslav Drozd, zodpovědný za oblast do-
pravy. „Od roku 2001 usilujeme o to, abychom 
komunikaci R49 dostali do nadřazené sítě TEN-
-T, čímž by se zlepšil přístup k evropským pe-
nězům. Věřím, že se posouváme do poslední 
fáze přípravy před tím, než bude tento záměr 
schvalovat Evropský parlament. Prosazování 
zájmů regionů na evropské úrovni je samozřej-
mě účinnější přímo v Bruselu,“ vysvětlil Drozd.  

 ▪ Odborná škola prošla rekonstrukcí
Luhačovice – Objekt Střední odborné školy 
Luhačovice prošel během posledního roku roz-
sáhlou rekonstrukcí, která skončila na začátku 

září. Předmětem rekonstrukce bylo vybudová-
ní nového podkroví v historické budově školy, 
kam byly umístěny učebny, kanceláře a další 
místnosti, změna dispozičního řešení druhého 
nadzemního podlaží, oprava kotelny i původ-
ního komína a vybudování bezbariérového pří-
stupu. Rekonstrukce stála 24,2 milionu korun.

 ▪ Nejlépe se podniká v Kroměříži
Kroměříž – Nejlepším městem pro podnikání 
ve Zlínském kraji je Kroměříž. Druhou příčku 
v regionálním kole soutěže Město pro byznys 
obsadil Holešov a třetí skončily Luhačovice. 
Organizátoři soutěže, kterou vyhlašuje týdeník 
Ekonom, hodnotili mimo jiné ceny bytů, po-
zemků nebo výši poplatků, které města ukládají 
podnikatelům. Zabývali se i mírou nezaměstna-
nosti, výší průměrného platu a konkurencí na 
pracovním trhu.

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

 ▪ Lékař/lékařka – odd. biochemie – Vsetín 
 ▪ Lékař/lékařka – Gerontologické centrum – 

Zlín  
 ▪ Lékař/lékařka na neurologické odd. – Kromě-

říž, Vsetín
 ▪ Lékař/lékařka – gynekologicko-porodnické 

odd. – Kroměříž, Vsetín
 ▪ Lékař/lékařka – stomatolog – Zlín
 ▪ Radiologický asistent/asistentka – Zlín 
 ▪ Rehabilitační a fyzioterapeutický pracovník – 

Kroměříž 
Požadavky na  pracovní místa jsou uvedeny 
na  www.kr-zlinsky.cz/kariera. Na  tomto portá-
le najdete on-line registraci do  databáze pro 
uchazeče o zaměstnání.

Inventarizace lesů ve Zlínském kraji
Zlínský kraj – Vláda České republiky schválila 
nařízení č. 247/2009 Sb., kterým se vyhlašuje 
provedení inventarizace lesů v  letech 2011 
až 2015 na  území České republiky. Vláda na-
řídila uskutečnit inventarizaci lesů podle § 28 
zákona č. 289/1995 Sb., o  lesích a  o  změně 
a  doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
v  platném znění, kde je mimo jiné uvedeno, 
že vlastník lesa je povinen strpět provádění 
potřebných úkonů spojených s  inventarizací. 
Provedením inventarizace byl pověřen Ústav 
pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad 
Labem (ÚHÚL). 
Od  dubna 2011 zaměstnanci ÚHÚL navště-
vují vybrané lesní porosty i  ve  Zlínském kraji 
za účelem provedení inventarizačního šetření. 
S výjimkou umožnění vjezdu na lesní cesty ne-
vyžadují žádnou součinnost od vlastníků lesů. 
Členové terénních skupin mají na ošacení logo 
ÚHÚL a služební vozidla jsou označena logem 
Národní inventarizace lesů (NIL). Na  žádost 
vlastníka nebo správce lesa jsou povinni se 

prokázat služebním průkazem a  povolením 
k  vjezdu. Současná inventarizace navazuje 
na  první cyklus, který proběhl v  letech 2001 
až 2004. Inventarizace lesů je matematicko-
statistická metoda zjištění stavu a vývoje lesa. 
Základem této metody je opakované pozemní 
měření na  inventarizačních plochách. Měření 
probíhá nedestruktivním způsobem. Z  důvo-
du zachování nezávislosti inventarizace ne-
jsou inventarizační plochy v  terénu značeny 
a  nelze sdělit jejich polohu. Výsledky měření 
se nevyhodnocují za jednotlivé inventarizační 
plochy, ale pouze za velké územní celky – ČR, 
kraje. Zjištění skutečného stavu a vývoje lesů 
v ČR je v zájmu všech majitelů a správců lesů, 
ale i  celé společnosti. Výsledky NIL budou 
po ukončení měření veřejně dostupné.
V případě dotazů či vzniklých problémů sou-
visejících s terénním měřením NIL se, prosím, 
obraťte na  vedoucího oddělení NIL: Ing.  Mi-
loše Kučeru, Ph.D., tel. 607  991  341, email:  
kucera.milos@uhul.cz.  (tz)

Kroměřížská nemocnice má od 5. září vlastní školku.    Foto: Veronika Klímová

Kroměříž – Novou školku pro děti zaměstnan-
ců otevřela 5. září Kroměřížská nemocnice, a. s. 
ve spolupráci s městem Kroměříží. Nové zaří-
zení vzniklo z budovy bývalé ortoptiky, kterou 
vlastní Kroměřížská nemocnice, a.s., jako de-
tašované pracoviště vedle stávající mateřské 
školy v Gorkého ulici. Zajímavostí je, že tento 
typ zařízení a provozování mateřské školky je 
prvním takovým projektem ve zdravotnických 
zařízeních Zlínského kraje.
Po  rekonstrukci původních prostor vznikla 
mateřinka s  kapacitou padesát dětí, kde má 
Kroměřížská nemocnice přednostní právo pro 
umístění dětí svých zaměstnanců. Provozní 
doba zařízení přitom může být dle potřeb za-
městnanců až do  19.00. „Školka pro nás byla 
důležitým cílem, protože jsme chtěli vypomo-
ci maminkám, které v práci končí později, než 
mají otevřeno běžné školky, a  tudíž neměly 
možnost hlídání. Školka umožňuje také nástup 
dětí mladších tří let, což umožní maminkám 
i dřívější nástup do práce. Je to tak další krok 
ke stabilizaci zaměstnanců,“ podotkl ředitel ne-
mocnice Pavel Calábek. (vk) 

Nemocnice otevřela 
vlastní školku

Komňa je Vesnicí roku
Luhačovice, Zlín – Vesnicí roku 2011 Čes-
ké republiky byla v  sobotu v  Luhačovicích 
v  rámci festivalu Písní a  tancem vyhlášena 
obec Komňa, která se letos stala také Vesnicí 
Zlínského kraje, když získala nejvyšší oceně-
ní, Zlatou stuhu. 
Kromě prestižního titulu v  celostátním kole 
se Komňa může radovat i z částky dva milio-
ny korun, které získá od státu. 
Komise vybírala vítěze ze 13 finalistů. Celkem 
se soutěže zúčastnilo 305 obcí ze 13 krajů. 
Starostovi obce Karlu Navrátilovi na  místě 
pogratuloval také hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák. 
Na  druhém místě skončila obec Hlavenec 
z okresu Praha-východ, třetí příčka patří obci 
Skalička na Přerovsku. Soutěž se v České re-
publice koná od roku 1995. (red)
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Kasárna okupantům nevydali
Holešov – V  roce 1961 byla z Prešova do Hole-
šova přesunuta jednotka speciálních sil. Elitní 
jednotka, nejdříve v síle praporu, potom pluku. 
Jedna ze tří na celém světě. Jednotka lidí vycvi-
čených ke  zvláštním zpravodajsko-diverzním 
úkolům. V  srpnu 1968 měl 7. výsadkový pluk 
zvláštního určení za zády svá kasárna, posvátné 
místo. Před sebou ocelovou pěst okupační ar-
mády. Mlčky hleděli do tankové hlavně. V ruce 
jen nůž a srdce vojáka. Nezradili. 
Tak stáli i  27. srpna 2011. Ve  vyrovnaných řa-
dách, jen poznamenáni lety. Nezlomeni. Stáli 
na nádvoří svých bývalých kasáren, v červených 
baretech, se zástavou svého pluku. Na  nádvo-
ří, které ruským okupantům nevydali. Vlála jim 
zlatorudá zástava a  velel poslední z  velitelů, 
plukovník Jiří Dufek. Na tribuně jim vzdala čest 
delegace Senátu ČR vedená její místopředsed-
kyní Alenou Gajdůškovou, dále podplukovník 
v záloze Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kra-

je, vedení posádkového města Holešov v čele se 
starostou Zdeňkem Janalíkem, AČR vedená bri-
gádním generálem Milanem Kovandou, počet-
ná skupina Klubů výsadkových veteránů z celé 
České republiky a  Slovenska či Jan Štokman, 
potomek šifranta jedné z nejúspěšnějších sku-
pin shozených v  blízkosti Holešova CLAY s  le-
gendární vysílačkou EVA. 
Účast nejméně 650 veteránů, příslušníků pluku, 
a  500 příslušníků jejich rodin a  obyvatel Ho-
lešova vytvořila atmosféru neopakovatelnou. 
Posádková hudba Olomouc a část VUS ONDRÁŠ 
vystupující v závěru na zámku Holešov byla pří-
spěvkem Armády České republiky.
Navíc tu byl pouze silný vítr, který znemožnil 
plánovaný seskok výsadkářů 102. pzp Prostějov. 
Nutno dodat, díky vedení zámku, jeho průvod-
cům i Městskému kulturnímu středisku Holešov 
dostala akce kouzlo okamžiku, který se již nikdy 
nemůže opakovat. (tz)

 ▪ Občané navrhnou využití zámku
Zlín – Pojďme společně navrhnout nové vy-
užití zlínského zámku, vyzývá město Zlín své 
obyvatele. Zároveň tak zahajuje první fázi 
projektu, nazvaného Zámek – místo, kde se 
lidé setkávají. Zámek, který se nachází v  sa-
motném centru města, je sídlem Muzea jiho-
východní Moravy a Krajské galerie výtvarného 
umění, obě tyto instituce se však v roce 2013 
přesunou do nově vzniklého Krajského kultur-
ního a vzdělávacího centra v bývalém areálu 
firmy Baťa. V  další části objektu byla restau-
race. Město osloví obyvatele prostřednictvím 
dotazníku v městském magazínu.

 ▪ Přibude nový vůz pro záchranáře
Valašské Meziříčí – Investici ve  výši 790 tisíc 
korun na pořízení vozidla pro Zdravotnickou 
záchrannou službu Zlínského kraje schválili 
krajští radní. V  listopadu letošního roku tak 
dojde k  pořízení nového vozidla za  účelem 
zabezpečení služeb poskytovaných ZZS ZK 
v oblasti Valašského Meziříčí prostřednictvím 

systému Randez-Vous. Vozidlo tedy bude 
sloužit pro přepravu lékaře a  sanitka se zá-
chranářem pojede zvlášť. V případě, že bude 
asistence posádky se záchranářem dosta-
tečná, lékař se může vrátit zpět na základnu, 
případně vyrazit k  dalšímu případu. Systém 
Randez-Vous tak umožňuje efektivněji využít 
lékaře. Ve Zlínském kraji je systém RV zaveden 
ve Zlíně, v Otrokovicích, ve Slavičíně a částeč-
ně v  Uherském Hradišti. Pro oblast Valašsko-
meziříčska je nezbytné pořídit vozidlo vhod-
né do náročného horského terénu.

 ▪ Nejlepší víno je z Polešovic
Polešovice – Upozornit na kvalitu vín vyrobe-
ných na Slovácku a propagovat moravská vína 
je hlavním smyslem udělování ocenění s  ná-
zvem „TOP VÍNO SLOVÁCKA 2011“, jehož slav-
nostní vyhlášení výsledků se konalo v sobotu 
3. září v Polešovicích. Absolutní vítězství získal 
vzorek tramínu červeného od  vinaře Jarosla-
va Vaďury z Polešovic. Do již čtvrtého ročníku 
ocenění bylo předloženo k hodnocení celkem 

77 vzorků vín, z nichž se v 57 případech jedna-
lo o vína bílá, v 11 případech o vína červená 
a 9 vzorků obsahovalo vína růžová. Hodnoce-
na byla vína ze sklizně roku 2010, a to ve 3 ka-
tegoriích podle obsahu zbytkového cukru. Se 
svými vzorky se mohli přihlásit vinaři ze Zlín-
ského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod sv. 
Antonínkem a Blatnička, přičemž vzorky mu-
sely být vyrobeny z hroznů odrůd révy vinné 
mající původ na území České republiky.

 ▪ Soutěž pro sluchově postižené děti
Valašské Meziříčí – Finále celostátní soutěže 
pro sluchově postižené děti bude ve  dnech 
4. a 5. září hostit valašskomeziříčské dopravní 
hřiště. Soutěž je určena pro čtyřčlenná smíše-
ná družstva žáků speciálních škol pro neslyší-
cí. Na děti čekají tyto disciplíny: pravidla pro-
vozu na pozemních komunikacích (teoretická 
a praktická část), jízda zručnosti na kole a zá-
sady poskytování první pomoci. Akci pořádají 
město Valašské Meziříčí, regionální pracoviště 
BESIP a Automotoklub neslyšících. 

Stovky bývalých výsadkářu slavnostně nastoupily v areálu někdejších kasáren.    Foto: archiv

Zlín – Dvanáct čtyřčlenných družstev ze Zlín-
ského, Olomouckého, Moravskoslezského, 
Jihomoravského kraje a  kraje Vysočina na-
stoupilo 25. srpna ve  zlínském Domově pro 
seniory Burešov do druhého ročníku Morava 
Cupu 2011. Hlavními pořadateli turnaje seni-
orů ve  francouzské hře zvané pétanque jsou 
Zlínský kraj a  Asociace poskytovatelů soci-
álních služeb ČR. Svou účast na  nevšedním 
sportovním klání si proto nenechali ujít ani 
vrcholní představitelé kraje jako hejtman Sta-
nislav Mišák či krajská radní pro oblast sociál-
ních věcí Taťána Nersesjan. 
„Jsem potěšen, že jsme se tady dnes sešli 
v tak hojném počtu, a že soutěžící jdou svou 
vitalitou příkladem i  mnohem mladším roč-
níkům,“ pozdravil přítomné seniory hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák. S potěšením 
uvítala hojný počet soutěžících i radní Taťána 
Nersesjan. „Jelikož je o turnaj již od loňského 
prvního ročníku velký zájem, nebojím se říct, 
že začínáme pěknou a věřím, že trvalou tradi-
ci,“ uvedla. 
Každý z výše jmenovaných krajů byl v turnaji 
zastoupen dvěma družstvy, finalisty krajských 
kol. Jedno družstvo bylo navíc nominová-
no Asociací poskytovatelů sociálních služeb 
ČR a  jedno družstvo bylo zastoupeno přímo 
pořadatelem této akce, kterým je tradičně již 
zmiňovaný Domov pro seniory Burešov. Druž-
stva byla tvořena výhradně obyvateli domovů 
pro seniory a skládala se ze tří hráčů a jedno-
ho nehrajícího kapitána. A jak to dopadlo? 
Stejně jako v loňském roce zvítězili reprezen-
tanti Centra pro seniory Holešov. Druhé byly 
Buchlovice, třetí pořádající Domov pro senio-
ry Burešov a čtvrtí sportovci z Chválkovic. 
„Počasí nám přálo a  celý turnaj jsme zvládli 
velmi rychle, což je dobře, neboť teď už je slu-
níčko skutečně neúprosné,“ zhodnotil odpo-
ledne po  vyhlášení výsledků ředitel domova 
na Burešově Vlastimil Zaydlar. (red)

Senioři z celé Moravy 
se utkali v pétanque
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rozhovor

ZIMNÍ PNEUMATIKY ZDARMA ke všem osobním skladovým vozům
5letá záruka / 90.000 km při �nancování CITROËN

inzerce

Jak jste se dostala k psaní filmových scéná-
řů a rozhlasových her?
Od  svých deseti let jsem byla přesvědčena, 
že budu pracovat u filmu. Bylo to něco, co mě 
chytlo díky dětským filmovým festivalům, které 
se ve Zlíně každoročně odehrávaly. Chodili jsme 
tehdy do Velkého kina se základní školou a  já 
jsem milovala filmy Josefa Pinkavy a Věry Šim-
kové-Plívové. Říkala jsem si, že budu režisérka, 
ale protože jsem byla hodně introvertní člověk, 
tak mne okolí přesvědčilo, že by pro mne byla 
vhodnější scenáristika.

Pracovala jste ve Filmových ateliérech Zlín, 
potom jste psala scénáře ve  svobodném 
povolání. Co vás pak  přivedlo do školství?
Důvody byly dva. Jednak se na  Kudlově roz-
padly Filmové ateliéry. Tenkrát jsme ještě ne-
používali internet a  v  regionálním Zlíně bylo 
obtížné udržovat těsné kontakty s Prahou. Proto 
jsem měla obavy, jestli vůbec budu schopna se 
v tomto městě uživit jen psaním scénářů. A pak 
se objevila nabídka nově zakládaného ateliéru 
audiovizuální tvorby. Oslovil mě režisér Hledík, 
se kterým jsem hned po  škole natáčela první 
film, jestli bych s ním do toho nechtěla jít.

Když srovnáte obě své profesní etapy – sce-
náristiku a školství, co je vám bližší?
Akademická činnost je náročná a  určitě by mi 
bylo bližší, kdybych zůstala scenáristkou a dra-
maturgyní. To je profese, kde je člověk odpověd-
ný sám za sebe a za svůj výkon. Tady na vysoké 
škole jsem neustále sledovaná ze všech stran, 
musím zároveň dotahovat věci za jiné, zodpoví-
dat za jiné, je to mnohem vypjatější.

Dva roky stojíte v čele fakulty. Co zde řadíte 
ke svým úspěchům?
Za  docela významnou věc považuji akreditaci 
dvou doktorských programů. Loni to byl dok-
torský program pro výtvarná umění, nyní byl 
akreditován také v  angličtině pro samoplátce. 
Rovněž došlo k  akreditaci magisterského stu-
dijního programu marketingových komunika-
cí v angličtině. Jako důležitý posun vidím také 
řešení prostorového zázemí fakulty. Byli jsme 
roztroušeni po Zlíně v různých budovách a měli 
jsme dislokované pracoviště v  Uherském Hra-
dišti. Teď univerzita koupila bývalou budovu 
Vysoké školy uměleckoprůmyslové. Uskuteční 
se tam zásadní rekonstrukce. Budeme tam mít 
dílenské zázemí, stroje, sádrovny, dřevodílny...

Jak jde dohromady pod střechou jedné fa-
kulty marketing a výtvarný obor?
Spojení marketingu a umění je něco unikátního. 
Lišíme se tím od jiných fakult. Máme řadu spo-
lečných předmětů i  řadu projektů, na  kterých 
studenti i  pedagogové z  obou programů pra-
cují společně. Přesto si myslím, že by propojení 
mohlo být ještě silnější. Pracujeme na tom.

Máte asi 1 300 studentů. Zajímá je studijní 
obor, nebo některým jde jen o titul?
U marketingu bych řekla, že díky profesně orien-
tovaným přijímacím zkouškám máme studenty, 
kterým jde skutečně o obor. U výtvarníků se mi 
zdá, že ne všichni měli dlouhodobý zájem jako 
kdysi naše starší generace, když jsme se hlásili 
na umělecké školy. Hlásí se i studenti, u kterých 
je vidět, že se pro obor rozhodli na  poslední 
chvíli. Na jejich studiu je to poznat.

A výhled do budoucna pro vaši fakultu?
Deset let existence fakulty je málo. Chtěli by-
chom získat pro fakultu větší povědomí u  nás 
i v zahraničí. Abychom spolupracovali s obdob-
nými školami v  západní Evropě. Neplánujeme 
už zvyšování počtu studentů, ale budeme se 
více zaměřovat na kvalitu.  Vojtěch Cekota

Janíková: Spojení umění a marketingu je unikátní

doc. MgA. Jana Janíková, ArtD.
 ▪ Děkanka Fakulty multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

 ▪ Narodila se v roce 1960 ve Zlíně.

 ▪ V roce 1980 maturovala na Střední knihovnic-
ké škole v Brně.

 ▪ V  letech 1984 – 1989 studovala na  katedře 
scenáristiky a dramaturgie FAMU v Praze.

 ▪ Doktorandské studium absolvovala v  roce 
1992 na VŠMU v  Bratislavě, v  roce 2006 zde 
habilitovala.

 ▪ Pracovala ve  Filmových ateliérech Zlín jako 
pomocná režisérka a dramaturgyně.

 ▪ Je vdaná, má dvě studující děti.

 ▪ Je autorkou scénářů řady hraných filmů, v po-
sledním období např. pro Českou televizi: 
12 měsíčků, Sestry, Trofej.Děkanka Fakulty multimediálních komunikací Jana Janíková.    Foto: Ivo Hercik
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kulturaObrazy vystavuje Miloš Šimurda
Zlín – Výstava obrazů Miloše Šimurdy z  let 
1958 – 2009 je otevřena od 20. září do 13. lis-
topadu v prostorách zlínského Domu umění. 
Autor se prezentuje vývojově nejvýznamněj-
šími díly z  pěti desetiletí své humanisticky 
orientované tvorby.
Miloš Šimurda (nar. 5. 6. 1924 ve  Frenštátě 
pod Radhoštěm) je významný představitel 
československého výtvarného umění druhé 
poloviny 20. století. Podílel se na  překva-
pivém uměleckém vzepětí šedesátých let, 
na  vrcholu vývojových trendů na  Slovensku 
stál i v sedmdesátých a osmdesátých letech, 
byť možnosti prezentovat svou tvorbu měl 
značně omezované a  omezené. Jeho dílo 
je mnohotvárné, má křesťanské kořeny, je 
ponořené do  antické filosofie, vztahuje se 
k současnosti a doufá v budoucnost. Umělec 
používá různé malířské techniky a  rozmani-
té postupy. Na  Valašsku je znám především 
jako akvarelista a obdivovatel krajiny. Stejně 
jako rodný kraj si zamiloval Itálii, kde nejen 
maloval, ale také studoval na  mozaikářské 

škole v Ravenně. Tvoří však i filosoficky a du-
chovně orientovaná díla, blízká geometrické 
abstrakci. Nosným tématem zlínské výstavy, 
která bude v  rámci přeshraniční spolupráce 
v úplnosti reprízována v Galerii M. A. Bazov-
ského v Trenčíně a  zkráceně v  Galerii města 
Bratislavy, je člověk – proto převažují figurální 
témata.
Jedním z  vystavených děl bude i  rozměrný 
obraz Tranzit, který byl nedávno díky přátel-
ským vazbám a  velkorysosti umělce získán 
do  sbírky Krajské galerie výtvarného umění 
ve Zlíně za velmi výhodných podmínek. Ob-
raz Tranzit z roku 1966 je esencí malířovy teh-
dejší tvorby, ale především předjímá umělco-
vo směřování v následujících letech. 
Akademický malíř Miloš Šimurda, i když tvoří 
spíše na Slovensku, je už od roku 1948 obča-
nem Rožnova pod Radhoštěm, české občan-
ství si ponechal i  po  rozdělení republiky. Je 
považován  za  nejvýznamnějšího představi-
tele československého umění šedesátých let 
žijícího na území kraje. Tomáš Mikulaštík

 ▪ Za skvosty pravěku a Velké Moravy
Modrá – Až do  konce letošního roku je v  ar-
cheoskanzenu v  obci Modrá zpřístupněna vý-
stava „Za  skvosty pravěku a Velké Moravy“. Je 
zaměřena na  uplynulých sto let archeologic-
kých výzkumů v této lokalitě. Výstava ze sbírek 
Moravského zemského muzea v Brně a Slovác-
kého muzea v Uherském Hradišti je motivována 
100. výročím objevení základů velkomoravské-
ho kostela v Modré v roce 1911.

 ▪ Hrdinům prusko-rakouské války
Tlumačov – Památník věnovaný hrdinům prus-
ko-rakouské války z roku 1866 byl první zářijo-
vou sobotu odhalen v Tlumačově. Do této války 
narukovalo i mnoho mužů z Tlumačova. Po ob-
držení povolávacího rozkazu se museli do  tří 
dnů hlásit na místní četnické stanici a poté byli 
přiřazeni k  příslušné jednotce. Z  Tlumačova 
a okolních obcí většinou rukovali vojáci do pě-

šího pluku č. 3 arcivévody Karla v  Kroměříži. 
Zapojili se do bojů o hranice země u Trutnova.

 ▪ Malby Josefa Bolfa
Valašské Meziříčí - Malby Josefa Bolfa (1971) za-
lidňují podivné figury, napůl zvířata, napůl lidé, 
v nichž se komiksová stylizace setkává s všudy-
přítomným smutkem a  zranitelností. Bolfovy 
obrazy vpouštějí do světa důvěřivé jistoty vyko-
řeněnost, úzkost a smrt. Josef Bolf je laureátem 
ceny Osobnost roku 2010 na  výtvarné scéně. 
Výstava Bolfových obrazů je otevřena do 3. lis-
topadu v Galerii kaple ve Valašském Meziříčí. 

 ▪ Výstava Bohatstvo storočí
Zlín – Muzeum jihovýchodní Moravy ve  Zlíně  
připravilo ve  spolupráci s  Hornonitrianským 
múzeem v  Prievidzi výstavu pod názvem Bo-
hatstvo storočí. Představuje platidla z  období 
habsburské monarchie (1526 – 1918). Návštěv-

níci si prohlédnou mince - dukáty, tolary, groše 
a denáry, které byly postupně dány do oběhu 
šestnácti habsburskými panovníky. Vystavená 
platidla spolu s doprovodnými materiály doku-
mentují hospodářské, společenské i státopráv-
ní poměry v habsburské monarchii. Výstava po-
trvá v malém výstavním sále do 8. ledna 2012.

 ▪ Archeologická výstava na Velehradě
Velehrad – V  souvislosti s  rekonstrukcí objek-
tu bývalé sýpky a  konírny na  Velehradě a  její 
proměnou na  Dům sv. Cyrila a  Metoděje byla 
v  jejím interiéru připravena i  menší archeolo-
gická výstava „Velehrad v dějinách“. Představuje 
na základě starších i právě probíhajících arche-
ologických výzkumů vývoj Velehradu a  jeho 
nejbližšího okolí od Velké Moravy přes založení 
cisterciáckého kláštera až do počátku 16. stole-
tí. Expozice je doplněna fotografiemi z archeo-
logických výzkumů. Potrvá do 6. listopadu.

Miloš Šimurda: Tranzit.    Foto: KGVUZ

Zlín – V  předvečer státního svátku (27. října 
v  19  hodin) zazní v  Kongresovém centru Zlín 
Glagolská mše, jedno ze stěžejních děl Leoše 
Janáčka. Janáček tuto slavnou mši psal v  ne-
dalekých Luhačovicích a v Brně. Zároveň ji za-
mýšlel jako dar k  jubilejním oslavám 10. výro-
čí zrodu  první republiky a k výstavě soudobé 
kultury roku 1928. Jednou z  důležitých příčin 
Janáčkova zaujetí pro tento námět byla silná 
cyrilometodějská moravská tradice. Janáček se 
sám zúčastnil velehradských církevních slav-
ností v roce1869 a od mládí spojoval s touto tra-
dicí i lásku k slovanským národům. Na koncertě 
vystoupí kromě Filharmonie Bohuslava Martinů 
a šéfdirigenta Stanislava Vavřínka Akademický 
sbor Žerotín a Vox Iuvenalis a sólisté Petra Alva-
rez Šimková, Barbora Polášková, Michal Lehot-
ský, Jiří Sulženko a Petr Rajnoha.  (dg)

Ke státnímu svátku 
zazní Glagolská mše

Erbenománie
Zlín – „U lavice dítě stálo, zplna hrdla křičelo…“ 
„Sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije niť…“ Kdo by ne-
znal Polednici nebo Vodníka. Od narození au-
tora těchto veršů (a  mnoha dalších děl) Karla 
Jaromíra Erbena uplyne v letošním roce 200 let. 
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se 
připojuje k  oslavám výročí Erbenománií, cyk-
lem akcí inspirovaných jeho životem a  dílem. 
Vyvrcholením bude 5. října večerní program 
Po setmění s Erbenem, který se koná již pošes-
té a je součástí celostátní akce Týden knihoven. 
Návštěvníci se mohou těšit na Erbenovy balady 
Polednice a Vrba v hereckém ztvárnění knihov-
níků, Smíšený pěvecký sbor Dvořák Zlín, taneč-
ní a hudební vystoupení ZUŠ Zlín – Jižní Svahy, 
soutěže pro děti inspirované Erbenovými po-
hádkami a na výstavu vydání Erbenových Kytic. 
Drobné občerstvení pro návštěvníky připraví 
Spolek dobrých hospodyněk. Do 21. listopadu 
je v knihovně k vidění výstava Karel Jaromír Er-
ben 1811/2011.  (pg)
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Ženská kopaná nabízí atraktivní fotbalové okamžiky.    Foto: archiv 

sport

Zlínský hasič zářil 
v New Yorku
Zlín, New York – Fantastického úspěchu se 
dočkal na světovém mistrovství hasičů v New 
Yorku Josef Vlk ze zlínské profesionální hasič-
ské stanice. Na prestižní srpnové akci World po-
lice and fire games 2011 uspěl tento ostřílený 
matador ve vůbec nejtěžší hasičské disciplíně. 
V  rámci soutěže Thoughest Firefighter Alive 
(nejtvrdší hasič přežije) vybojoval Vlk ve světo-
vé konkurenci úžasné druhé místo. „Josef vozí 
každoročně medaile z  prestižních světových 
klání a  jeho sbírka úspěchů je mimořádná. 
Ve své kategorii nad 40 let se pravidelně umís-
ťuje na  stupních vítězů a  dlouhodobě nepo-
levuje ve své osobní přípravě,“ přiblížil mluvčí 
krajských hasičů Ivo Mitáček. (oh)

Zlín – Otřeseni zůstali všichni známí, fanouš-
ci i bývalí spoluhráči poté, co se dozvěděli, že 
ve  středu 7. září při pádu letadla tragicky za-
hynul Karel Rachůnek. Zlínský rodák a odcho-
vanec místního hokeje seděl na palubě spolu 
s dalšími spoluhráči klubu Lokomotiv Jaroslavl. 
Ještě v onen osudný den byl Zlín vzhůru noha-
ma. Fanoušci se spontánně scházeli u stadionu 
a zapalovali svíčky. Na nešťastnou událost oka-
mžitě zareagoval i tým PSG Zlín, který přeložil 
přípravné utkání a  odvolal den otevřených 
dveří. Šokováno bylo vedení klubu i hráči. „Ho-
kej není v  takových momentech důležitý. Byli 
mi hrozně blízcí. Je to hrozně těžké především 
pro jejich rodiny,“ uvedl Petr Čajánek. V pátek 
9. září prošel Zlínem průvod fanoušků a kama-
rádů Karla Rachůnka s velkým transparentem: 
„Karle, sbohem“. Na akci svolanou přes sociální 
síť Facebook dorazilo patnáct set lidí. Ve středu 
14. září se pak konala pietní vzpomínka. V po-
ledne se na náměstí Míru shromáždilo asi tisíc 
lidí. Loučení trvalo až do večerních hodin. (oh)

Zlín truchlil nad 
ztrátou legendy

Ženská kopaná: Úroveň šla  nahoru
Zlínský kraj  – Ženy s míčem? V poslední době 
už poměrně běžná věc. Také spousta fotbalo-
vých klubů ze Zlínského kraje už má svůj žen-
ský tým. Trenéři žen se navíc shodnou: holky se 
zlepšily, rok od roku hrají na vyšší úrovni.
Vypiplat ženský tým takříkajíc od základů však 
není jednoduchá cesta. Své o  tom vědí napří-
klad v  Holešově. Tým zvaný Holešovské holky 
si už vyzkoušel i nejvyšší soutěž a momentálně 
působí ve  druhé lize. „Týmy v  ženském fotba-
le se vyrovnávají. Ale je to tím, že se i ty slabší 
dostávají na vyšší úroveň. V tom je rozdíl mezi 
mužským a  ženským fotbalem. Ten mužský je 
vyrovnanější, protože úroveň klesá. Ženy si ale 
drží laťku vysoko,“ přemítá trenér Holešovských 
holek Slavomír Bednář. Jenomže právě dosta-
tek kvalitních hráček je mnohdy problém. „Po-
slední dobou bohužel zájem trochu stagnuje. 
Hodně hráček odpadá, “ povzdechl si Bednář. 
V  Holešově je navíc situace o  to složitější, že 
ve  městě působí hned dva fotbalové oddíly, 
kromě Holešovských holek ještě DFK Holešov. 
Na divizní úrovni působí ženský fotbalový klub 
z  Brumova pod vedením trenéra Robina So-

chory. Také on si všiml, že hráčky se rychle zdo-
konalují. „Za  ty dva tři roky, co tu působím, je 
tým určitě kvalitnější. Přišly tři zkušené hráčky 
a dokázaly s sebou vytáhnout i ostatní,“ všímá si 
Sochora. Přestože na nezájem hráček si nemů-
že stěžovat, trápí ho, že mnohé z nich nemohou 
dát fotbalu tolik času, kolik je zapotřebí. „Mla-
dých hráček se k  nám hlásí hodně. Jenomže 
hodně z nich také odchází na školy. A to je pro-
blém, protože tam jsou úplně bez tréninku a to 
se rychle projeví,“ říká Sochora, jehož ambicí je 
hlavně předvádět dobrý fotbal a nalákat na sta-
dion diváky. „Nevyšel nám úvod sezony, hráčky 
nám skolila zranění. Když skončíme šestí, či sed-
mí, budu spokojen,“ poodhalil cíle sezony.
Právě zájem diváků o ženský fotbal ve Zlínském 
kraji také vzrostl. Atraktivní jsou zejména derby, 
tedy duely mezi městy a obcemi, které nejsou 
příliš vzdálené. Na taková utkání je schopno do-
razit až kolem pětistovky diváků. 
Za  vzor všem ženským klubům v  kraji pak 
může sloužit 1. FC Slovácko. Tamní děvčata 
hrají českou nejvyšší soutěž a  drží se na  čel-
ních příčkách tabulky. (oh)

 ▪ Nohejbalisté mají extraligové zkušenosti
Vsetín – Mnoha úspěchy se může pochlubit 
vsetínský nohejbalový klub NK Climax Vsetín. 
Díky spolupráci s týmy z Přerova a Košic se totiž 
Vsetínským podařilo sestavit mužstvo pro ex-
traligu, kterou si také letos vyzkoušeli. Přestože 
to byla pro Vsetínské, kteří v ostré konkurenci 
ostřílených extraligových týmů většinu utkání 
prohráli, tvrdá zkušenost, rozhodně šla ku pro-
spěchu věci. NK Climax nakonec po základní 
části obsadil 7. místo. V následném play-out 
borci ze Vsetína podlehli týmu Čakovic. O se-
trvání Vsetína v nejvyšší tuzemské soutěži tak 
rozhodne až druhé kolo play-out, jehož termín 
nebyl v době uzávěrky zveřejněn.

 ▪ Mistrovství v bikrosu ovládly Míkovice
Míkovice u Uherského Hradiště – Rychlým 
mužům na kolech BMX patřil druhý zářijový 
víkend v Míkovicích u Uherského Hradiště 
na bikrosové dráze. V závodě ze série Mist-
rovství republiky tam poměřili síly ti nejlepší 
bikrosaři z České republiky, ale i ze Slovenska. 
Závod jednotlivců v elitní kategorii ovládl 
Milan Krebs ze slovenského týmu CK Twister. 
V mladších ročnících bodoval domácí Tufír 
Team, který získal dvě zlata (Dušan Hůlka a 
Ondřej Matějík) a jedno stříbro (Pavel Jaro-
ščák). Míkovickým se zadařilo i v nedělním 
závodu týmů, když jezdci Tufír Teamu „A“ ob-
hájili titul mistrů ČR z loňského roku. 

 ▪ Běžci zdolávali Hostýn
Sv. Hostýn – Pořádně do těla si dalo 135 startu-
jících v závodě běhu do vrchu na Svatý Hostýn. 
Před kláním, jehož výsledky se započítávají do 
Českého poháru v běhu do vrchu, se diskuto-
valo, zda se podaří překonat traťový rekord 
Tomáše Blahy 21:33 z roku 2008. Rekordní čas 
nakonec odolal, když se k němu nejvíc přiblížil 
Martin Kučera z VSK UNI Brno časem 21:56. Stří-
brný skončil Jakub Bajza z Kroměříže a rekord-
man Blaha tentokrát bral bronz. „I přes vysoké 
teploty a silný vítr jsme měli možnost opět 
zhlédnout výborné atletické výkony a těšíme 
se  na další shledání pod i na Hostýně,“ pochva-
lovali si organizátoři závodu.
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regiony, soutěžBystřice pod Hostýnem, Holešov
Bystřice pod Hostýnem
Nejmenším správním obvo-
dem ve  Zlínském kraji je co 
do  počtu obyvatel Bystřice 
pod Hostýnem. Rozlohou se 
řadí na desáté místo, hustotou 
osídlení 97 obyvatel na km2 je 
pak druhým nejmenším v kra-
ji. Kromě Bystřice do  obvodu 
spadá 13 obcí: Blazice, Brusné, 
Chomýž, Chvalčov, Komárno, 
Loukov, Mrlínek, Osíčko, Pod-
hradní Lhota, Rajnochovice, 
Rusava, Slavkov pod Hostý-
nem, Vítonice. Na  severu hra-
ničí s  Olomouckým krajem, 
na  západě se správním obvo-
dem Holešov, na  jihu se Zlí-
nem a na východě s Valašským 
Meziříčím a Vsetínem.
Východní část území pokrývá 
Hostýnskovsetínská hornatina 
náležející do  Vnějších Západ-
ních Karpat s  nejvyšším vr-
cholem Kelčským Javorníkem 
(865 m n m.). Území je silně 
zalesněno, převažujícím dru-
hem je smrk, který nahrazuje 
původní buk. Západní oblast 
je již součástí úrodné nížin-
né oblasti Hornomoravského 
úvalu. Třetinu rozlohy oblasti 
zaujímají lesy, podíl lesní půdy 
je třetí největší v kraji. Nejzná-
mějším místem této oblasti 
je poutní místo Hostýn. Horu 
tvoří dva vrcholy – vyšší se-
verní s  rozhlednou a  větrnou 
elektrárnou a  západní vrchol 
s  poutním barokním chrá-
mem Nanebevzetí Panny Ma-
rie a  křížovou cestou. Region 
nabízí spoustu rekreačních 
a sportovních možností, v ob-
lasti jsou dvě známé rekreační 
oblasti Rajnochovicko a Rusa-
va. Vyhledávanými lyžařskými 
středisky jsou kopce Tesák 
a  Troják. V  oblasti se nachází 

několik přírodních rezervací 
s původním lesním porostem, 
jako jsou např. Čerňava, Kelč-
ský Javorník, Obřany, Tesák, 
Sochová nebo Smrdutá s  56 
metrů dlouhou puklinovou 
jeskyní. Mezi přírodní památky 
patří vřesoviště Bílová nebo 
podhorská louka Pod Kozin-
cem se vstavači, hořcem a po-
dobně. V minulosti stálo v této 
oblasti několik hradů, které 
se však nedochovaly a  dnes 
je možné vidět z  nich pouze 
zbytky zdiva. Jde o  Obřany, 
Chlum, Křídlo a Šaumburk. Ná-
rodopisně patří oblast do Hos-
týnského Záhoří a tvoří předěl 
mezi Hanou a Valašskem. 
Zdroj: Český statistický úřad 
Zlín, www.zlin.czso.cz
Soutěžní otázka: Kdo je auto-
rem křížové cesty na  sv. Hos-
týn (snímek vpravo nahoře)?

Holešov
Holešov je druhým nejmenším 
správním obvodem v kraji. Po-
čtem obyvatel se řadí na čtvrté 
místo.  Kromě Holešova do ob-
vodu spadají obce Bořenovice, 
Holešov, Horní Lapač, Janko-
vice, Kostelec u Holešova, Ku-
rovice, Lechotice, Ludslavice, 
Martinice, Míškovice, Němčice, 
Pacetluky, Prusinovice, Přílepy, 
Roštění, Rymice, Třebětice, Za-
hnašovice a Žeranovice. Na se-
veru sousedí s  Olomouckým 
krajem. Na západě je jeho sou-
sedem správní obvod Kromě-
říž, na jihu a jihovýchodě Otro-
kovice a Zlín a na východě pak 
Bystřice pod Hostýnem.
Oblast leží v  oblasti Holešov-
ské plošiny v  jihovýchodní 
části Hornomoravského úva-
lu, která je tvořena nánosy 
řek stékajících z  Hostýnských 

vrchů. Je to obvod s největším 
podílem zemědělské půdy, 
z  celkové rozlohy zaujímá tři 
čtvrtiny. Zároveň má i největší 
podíl orné půdy v kraji.
Centrem oblasti je Holešov, 
ve kterém je kromě renesanč-
ně barokního zámku s parkem 
trinitářský klášter, farní kostel 
s  Černou kaplí, filiální kos-
tel sv. Anny a  morový sloup. 
Ukázkou lidové architektury 
je vesnická památková rezer-
vace Rymice-Hejnice, ve  kte-
ré je rekonstruován soubor 
původních obydlí drobných 
zemědělců a  venkovských ře-
meslníků. K  vidění je také díl-
na vesnického sedláře a  stará 
kovárna s  výhní a  kovářským 
nářadím. Z  blízkých Bořeno-
vic byl přenesen a  v  devade-
sátých letech rekonstruován 
větrný mlýn holandského 
typu, jehož ramena je možno 
nastavovat podle směru větru. 
Zajímavostí je kostel v  Míško-
vicích postavený v konstrukti-
vistickém slohu. V Přílepech se 
nachází menší patrový zámek 
s  parkem a  na  katastru obce 
leží i  smírčí kříž postavený 
údajně na  paměť bitvy, která 
zde proběhla v 17. století mezi 
vzbouřenými Valachy a  císař-
skou armádou.
V regionu se nacházejí přírodní 
památky Kurovický vápencový 
lom s jezírkem a habrodubový 
lesík Dubina, jedná se o  pů-
vodní zachovalý les a  lokalitu 
višně křovité. Oblast nabízí 
řadu značených cyklistických 
tras. Zdroj: Český statistický 
úřad Zlín, www.zlin.czso.cz
Soutěžní otázka: V  kterém 
roce byl komplex budov v Ry-
micích-Hejnicích vyhlášen pa-
mátkovou rezervací?

Na  této straně vám postupně představíme 
všechny správní obvody tzv. obcí s  rozšířenou 
působností. Úřady těchto sídel plní roli mezi-
článku mezi krajským úřadem a ostatními ob-
cemi ve svém obvodu. Na starosti mají rovněž 
agendu přenesené státní působnosti. To zna-
mená, že na těchto úřadech se vydávají cestov-
ní a  osobní doklady, živnostenská oprávnění 
a podobně. Někdy se správním obvodům říká 
malé okresy. Ty skutečné, tedy Kroměříž, Uher-
ské Hradiště, Vsetín a Zlín jsou totiž po zrušení 
okresních úřadu pouze územními celky. S před-
stavováním obvodů je spojena i další soutěž – 
otázky se vztahují právě k nim (najdete je v tex-
tu v  levé části). Odpovědi posílejte na  email 
redakce@oknodokraje.cz nebo na adresu Okno 
do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 10. října. 
Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná odpověď) 
budou odměněni dárkovým setem.
POZOR: Výsledky dlouhodobé soutěže najdete 
na straně 14.

Představení regionů 
kraje se soutěží

Sv. Hostýn

Rymice-Hejnice
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www.fatrafloor.cz

Jak na to? Stačí přijít na www.fatrafl oor.cz a do soutěžního
boxu nahrát fotografi i vaší podlahy z Fatry.

Soutěž končí 1. 1. 2012.

Chcete vyhrát luxusní 
vinylové podlahy?

1. cena•50 m² luxusní plovoucí vinylové podlahy FatraClick
2. cena•50 m² luxusní vinylové podlahy Thermofi x

3. cena•Digitální fotoaparát v hodnotě 7.000,- 
4. cena•Digitální fotoaparát v hodnotě 3.000,-

FOTOSOUTĚŽ

NAL INZERCE FOTOSOUTĚŽ 104 X147,5.indd   1 13.9.2011   16:15:48

inzerce

Vybrané akce v kraji

27. 9. – 27. 11. Zlín
Poznávej se
Interaktivní výstava o 
fungování lidského těla, 
Bartošova 4393.

1. 10. Uherské Hradiště
Na kole vinohrady 
Uherskohradišťska          
Masarykovo nám. od 9 h.
www.uherske-hradiste.cz

1. 10. Zlín
Den kraje
Muzeum jihovýchodní 
Moravy se sídlem v zámku 
a Obuvnické muzeum budou 
mít volný vstup.
www.muzeum-zlin.cz

1. 10. Vizovice
Farmářské trhy
Prodej regionálních 
zemědělských a rukodělných 
výrobků. Od 8 do 12 h. 
na Masarykově náměstí.
www.vizovice.eu

1. – 2. 10. Uherský Brod
Uherskobrodská pouť 
2011
www.uherskybrod.cz

1. – 2. 10. Popovice, Traplice
Hody s právem 
www.vychodni-morava.cz

3. 10. Březůvky
Závody na koloběžkách
Soutěž o mistra dvou 
koleček, řídítek a slalomové 
trati. 
www.brezuvky.cz

7. a 14. 10. Zlín-Štípa
Večerní lampionové 
prohlídky zoo a zámku
Do zoo můžete zavítat 
i po zavírací době a poznat 
tak její tajemnou noční tvář. 
www.zoozlin.eu

14. 10. Kroměříž 
Podzimní farmářské trhy 
Na Velkém náměstí.
www.mesto-kromeriz.cz

14. 10. Vsetín
Pochod Broučků 
Průvod s lampiony pro 
rodiny s dětmi ukončený 
ohňostrojem.
www.mestovsetin.cz

od 15. 10. Karolinka
Eva Fuková 
Výstava fotografky v IC 

Zvonice – Soláň.
www.zvonice.eu

16. 10. Zlín 
Mezinárodní den seniorů
Posezení při hudbě, hotel 
Moskva od 14 h. 

22. 10. Zlín
Farmářské trhy u divadla
Divadelní ulice od 9 do 13 h.
www.nalok.cz

22. 10. Otrokovice 
Festival jižanského rocku 
Stetson & Bourbon 
Otrokovická beseda.
www.besedaotrokovice.cz
 
28. 10. Slušovice
Dostihový den
www.hyje.cz

29. 10. Žlutava
Košt slivovice
Podzimní zahrádkářská 
výstava, košt slivovice 
a letních pálenek. Koná se 
v sokolovně.

4. – 11. 11. Velké Karlovice
Karlovský gastrofestival
www.valachy.cz

Akce Klubu českých turistů

1. 10. 2011
Chřibská 33
38. ročník pěšího pochodu. Start v 7 hodin i cíl 
do 17.00 jsou v Archeoskanzenu Modrá. Pro zá-
jemce jsou připraveny trasy 16 a 33 km. Cyklisté 
mohou využít  trasu dlouhou 45 km. Informace: 
Jan Prášek, 776 627 201.
 
8. 10. 2011
Podzimními Chřiby
40. ročník pochodu Podzimními Chřiby připra-
vují napajedelští turisté. Zahájení všech tras 
proběhne v Napajedlích v 8 hodin. Připraveny 
jsou pěší trasy 15 a 25 km a cyklotrasa 60 km. Cíl 
je rovněž v Napajedlích. Informace: Jitka Ingro-
vá, 732 827 726 nebo jitka.ing@seznam.cz.
 
15. 10. 2011
Hradišťské chodníčky
6. ročník pěší vycházky. Start je mezi 8.30 
a 10.00 u nákupního střediska Dukla a cíl tam-
též mezi 12  a 14 h. Informace: Eva Hohausová, 
773 908 282 nebo sonque@seznam.cz.
 
22. 10. 2011
Uzavírání rozhledny na Lopeníku
Trasy budou upřesněny podle zájemců a auto-
busové zájezdy připravuje oblastní výbor KČT 
Valašsko-Chřiby. Informace: Ladislav Hojgr, 
605 215 879 nebo ladislav.hojgr@vm.inext.cz.
 
22. 10. 2011
Vrcholy oblasti KČT Valašsko-Chřiby V.
Informace o výstupu na Malý Javorník v okre-
se Vsetín: Vlastislav Trličík, 605  119  320 nebo 
trlicik@tiscali.cz. Informace o  výstupu na  Ja-
vorníček v okrese Vsetín: Miroslava Tydlačková, 
602 789 124. Na vrcholech jsou turisté očekává-
ni vždy mezi 10 a 15 h.
 
23. 10. 2011
Vrcholy oblasti KČT Valašsko-Chřiby V.
Informace o výstupu  na vrchol Vysoká v okre-
se Vsetín: Jan Kubáček, 736 204 656. Informace 
o výstupu na vrchol Kotlová v okrese Vsetín: Jan 
Hučík, 732 148 705 nebo hucikjan@seznam.cz. 
Na vrcholech jsou turisté očekáváni vždy mezi 
10 a 15 h.

zábava, volný časSoutěž má osm výherců

Po devět měsíců jsme vám na stránkách magazínu Okno do kraje přinášeli dlouhodobou soutěž. 
Připraveny byly vždy tři otázky, navíc bylo nutné rozpoznat památku či jiný objekt na fotografii. 
Každý měsíc byli vybráni výherci, kteří získali dárkové předměty. Ovšem hlavními výherci se stali 
ti, jež dokázali odpovědět správně ve všech devíti kolech. Jsou jimi: Jaroslav Pavlica (Babice), Re-
nata Poláková (Uherské Hradiště), Vojtěch Dratva (Uherské Hradiště), Petr Polák (Uherské Hradiš-
tě), Bronislav Kolínek (Uherský Brod), Zdeněk Staněk (Pitín), Jiřina Zbranková (Vlčková) a Ladislav 
Lajgot (Zašová). Gratulujeme. Těšit se mohou na obsáhlou publikaci o Zlínském kraji a další ceny, 
které jim budou předány v rámci oslav Dne kraje.
A  ještě zbývá vyhlásit výherce posledního devátého kola (dárkový set): Monika Kochaníčková 
(Zdounky), Alžběta Hrušková (Jalubí) a Vojtěch Dratva (Uherské Hradiště).
Správné odpovědi 9. kola: 1) Na území Kroměřížska mají statut Přírodního parku lokality Chřiby 
a Ždánický les. 2) CHKO Beskydy byla vyhlášena v roce 1973. 3) Nejvyšším vrcholem Bílých Karpat je 
Velká Javořina. Na snímku byly Čertovy skály u obce Lidečko.
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boxu nahrát fotografi i vaší podlahy z Fatry.

Soutěž končí 1. 1. 2012.

Chcete vyhrát luxusní 
vinylové podlahy?

1. cena•50 m² luxusní plovoucí vinylové podlahy FatraClick
2. cena•50 m² luxusní vinylové podlahy Thermofi x
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Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
tel.: +420 541 152 926
fax: +420 541 153 044
e-mail:  msv@bvv.cz 

translog@bvv.cz
www.bvv.cz/msv
www.bvv.cz/translog

3.–7. 10. 2011
Brno – Výstaviště

Nejdůležitější událost českého průmyslu – inovace a trendy v klíčových 
oborech: strojírenství, elektrotechnika, energetika, automatizace, plasty, 
doprava, manipulace, skladování, balení, logistika.

6. mezinárodní 
veletrh dopravy 
a logistiky
www.bvv.cz/translog

53. mezinárodní 
strojírenský 
veletrh

MSV 2011

MSV 2011

www.bvv.cz/msv

Zaregistrujte se před svou návštěvou 

veletrhu, ušetříte čas a peníze!  

www.bvv.cz/msv



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

Doporučujeme

Den Zlínského kraje
1. října 2011
www.kr-zlinsky.cz

www.mpu.cz  I  800 678 678

Akce je omezena do prvních 250 milionů Kč vkladů a je možné zřizovat vkladové účty pouze na maximální dobu 12 měsíců.

Korunové vkladové účty

Výše vkladu
(v tisících Kč)

Bez výpovědní 
lhůty

Výpovědní lhůta (v měsících)
1 3 6 12

100 - 400 1,6  2,1  2,2  2,6  2,8

400 - 800 1,6  2,1  2,4  3,1  3,3

800 - 1 200 1,6  2,2  2,6  3,2  3,4

1 200 - 3 000 1,6  2,2  2,7  3,3  3,5
Úrokové sazby v % p.a. platné od 1. března 2011. V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích, tedy  do výše 100 000 EUR.

Zajímavé podmínky spoření nyní i pro nové klienty.

Za vklad 500 000 Kč na spořicí účet s výpovědní
lhůtou 1 rok získáte nyní mobilní telefon LG gs101.

Mobilní telefon ZDARMA


