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Den kraje
Letošní Den kraje, který se bude konat 

na několika místech regionu, je naplánován na 6. října.
Foto: Petr Zákutný
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Vážení a milí spoluobčané,
vy, kteří zahrádkaříte nebo obděláváte nějaké zemědělské po-
zemky, dobře víte, že říjen je měsíc, kdy se sklízejí pozdní druhy 
jablek, uskladňuje se kořenová zelenina a půda se začíná připra-
vovat na zimu, ale také na příští úrodu.
Rapidně ubývá světla, zkracuje se den, ale zase přibývá času 
na společenský život, na návštěvy koncertů, divadel, starých přá-
tel nebo třeba na knížku. Dnes už sice asi jen málokdo tráví večery 
u příjemného lupkání dřeva v kamnech, ale vzpomínám, jak jsem 
ten zvuk měl coby dítě rád.
Zasít, zasadit, zalévat, okopávat, sklidit a  nechat zem odpočí-
vat…To, co bývalo ještě nedávno naprostou samozřejmostí nut-
nou k prostému přežití, se pro nás stává tak trochu romantickým 

obrazem „odtrženým od života“. Jsme zvyklí přijít do obchodu, kde je zatím vždy k dostání chleba, 
zelenina, brambory, maso… Sice nás pak ohromí ceny potravin a druhým šokem - ještě mnohem 
větším – je následné zjištění, jak nekvalitní jsou tyto z velké části dovážené produkty v marketech. 
Tak se třeba zase vrátíme k tomu, abychom si vážili kousku půdy u domu a možnosti malého 
hospodářství, na němž budeme „svými pány“ a ne pouze rukojmími manipulovanými strategií 
obchodních zájmů, které v současnosti ovládají náš svět, aniž bychom si to uvědomovali. I kdyby 
měla mít ta starost o kousek země význam jen relaxační, tak stojí za to. Mohu to potvrdit z osobní 
zkušenosti. Pro mě je pozemek s ovečkami na Valašsku jedním z těch pevných bodů, na který tolik 
nedoléhá žádná mediální hysterie, žádné politické půtky a žabomyší války kdo s koho.
Jsou před námi volby. A mnoho příslibů různých změn a lákavých závanů „nového větru“.
Jako sedlák stojím nohama na zemi a vím, že „změna je sice život“, ale život má od dob, kdy svět 
světem stojí, své stabilní cykly a svůj vnitřní řád: jaro, léto, podzim a zimu. A to se stále opakuje. 
Bohu díky. Zatím pořád platí, že je potřeba připravit půdu a do ní sázet, pak doufat, že bude dost 
vláhy, že nepřijdou kroupy či povodně, které všechno zničí, a že se urodí.
Měli bychom se všichni učit stát nohama na zemi – i když je potřeba také mít sny a vize. Ale všech-
ny pěkné vyhlídky a sliby, mají-li se uskutečnit – je stejně nutné nakonec odpracovat. A nenechat 
se zaskočit tím, že ta práce je často tvrdá, neviditelná, mravenčí a ve své podstatě i nevděčná, pro-
tože vždy se najde hodně chytráků, kteří tvrdí, jak by všechno dělali úplně jinak a lépe – hlavně po-
kud jsou v blízkosti televizní kamery. To už tady bylo mnohokrát. Není to tak těžké „skočit na špek“ 
dobře vypočítané reklamě. Ale mějme na paměti staré přísloví, které říká, že není všechno zlato, co 
se třpytí. Říkejme a dělejme jen věci, které jsou v našich reálných silách. Nebo raději mlčme. 
Prosím všechny, kdo kandidují v  letošních krajských volbách, aby před voliče předstoupili zod-
povědně, se schopností kritické seberefl exe a s vědomím, že – jsou-li poctiví – je nečeká žádná 
selanka, ale poměrně náročná služba. 
A vás, vážení spoluobčané, prosím, abyste své právo volit využili. Jinak totiž volíte i toho, koho bys-
te nechtěli. Je potřeba zvážit, zda měřítkem je odvedená práce, nebo zda lži a urážky politického 
soka jsou tou správnou vstupenkou do krajského zastupitelstva, protože jinak nemá co nabídnout. 
Může se věřit slibované péči o kraj těm, kdo prohospodařili tuto možnost ve vysokých politických 
funkcích? Kteří když ne přímo škodili, tak vzniku škod pomáhali? Nenechte se urážet, že si neumíte 
vybrat zástupce ze svých řad, a proto musí přijet „Pražák“. Cizí rychle zmizí. Stejně tak účelová usku-
pení se rozpadnou, když je spojuje jen postoj „být proti“.
Tak tedy hodně štěstí nejen při volbě těch, kdo mají nastoupit do služby pro náš kraj, ale i obecně.
Přeji vám pěkný podzim!

MVDr. Stanislav Mišák, 
hejtman Zlínského kraje

 ▪ Lesníci obnovili vodní nádrže u Kvasic
Kvasice – Lesy ČR dokončily v Chřibech obno-
vu tří vodních nádrží, které významně přispí-
vají k  optimalizaci vodního režimu v  místní 
půvabné krajině. Vodní nádrže se nacházejí 
na území lesnického revíru Kvasice, na poto-
ce Vrbka tekoucím Halenkovickou dolinou, 
v  oblasti Otrokovic. V  terénu jsou označeny 
názvy Račák, Ujmiska a Tabarky. Tyto názvy 
současně odpovídají jménům místních kata-
strálních území. Rekonstrukce stála přes 2,2 
milionu korun.

 ▪ Odborníci řešili nezaměstnanost
Zlín – V  roce 2001 byla založena Rada hos-
podářské a  sociální dohody Zlínského kraje 
složená ze zástupců podnikatelů, odborářů 
a  vedení kraje. Na  jejím posledním zasedání 
v  tomto volebním období se jednalo přede-

vším o problémech na trhu práce ve Zlínském 
kraji, o aktuální situaci v zajišťování agend ze 
sociální oblasti, které přešly na  úřady práce, 
ke kterým se vyjadřoval ředitel krajské poboč-
ky Petr Janíček. K jednání byl přizván i ekono-
mický analytik Petr Zahradník, který odborně 
okomentoval současnou situaci kolem prů-
myslové zóny Holešov a naplňování Strategie 
rozvoje Zlínského kraje do roku 2020.

 ▪ Zasedla bezpečnostní rada
Zlín – V souvislosti s otravami metylalkoholem 
mimořádně zasedla 12. září Bezpečnostní rada 
Zlínského kraje rozšířená o  ředitelku krajské 
hygienické stanice a  ředitele všech nemoc-
nic, kterou svolal hejtman Stanislav Mišák. 
Důvodem bylo nejenom vyhodnotit, jak obce 
s  rozšířenou působností ve  svých správních 
obvodech naložily s informací a doporučením 

Zlínského kraje, které jim bylo rozesláno, ale  
i získat další a aktuální informace od hygieni-
ků, policie, ředitelů nemocnic a zdravotnické 
záchranné služby, dále pak prověřit, vzhledem 
k  vysokému počtu hospitalizovaných na  od-
děleních JIP a ARO zlínské Baťovy nemocnice, 
zda nehrozí omezení kapacity na těchto spe-
cializovaných pracovištích pro indikace jiných 
nemocí.

 ▪ Pozvánka na Den kraje
Zlín – V  sobotu 6. října se uskuteční již třetí 
ročník akce nazvané Den kraje. Regionem 
bude  tradičně brázdit historický parní vlak 
a  zdarma budou přístupná všechna krajská 
muzea či galerie. Zájemci mohou ochutnat 
regionální výrobky oceněné známkou Perla 
Zlínska či se projet výtahem v Baťově mrako-
drapu v sídle Zlínského kraje.
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 ▪ Ženou regionu je zdravotní sestra
Zlín – Dětská zdravotní sestra a  laktační po-
radkyně z novorozeneckého oddělení Krajské 
nemocnice T. Bati Markéta Macků byla nomi-
nována na titul Žena regionu pro rok 2012. Hla-
sování bylo ukončeno v srpnu a devětatřiceti-
letá Markéta Macků v něm získala 351 hlasů, 
což jí zajistilo prvenství ve Zlínském kraji. „Mar-
kéta je úžasná žena. Maminkám pomáhá nejen 
v práci, ale i ve svém osobním čase. V době, kdy 
není v oddělení přítomna, je to hodně znát na 
celkové atmosféře, chybí nám tu,“ zdůvodnila 
nominaci staniční sestra novorozeneckého od-
dělení Vendula Hunáková. 

 ▪ Pro koupání v přírodě bylo léto příznivé
Zlínský kraj – S výjimkou slepého ramene Mo-
ravy Pahrbek u Napajedel a od srpna též vodní 
nádrže Všemina se na všech hygienicky sledo-
vaných přírodních koupalištích Zlínského kra-

je dalo po celou sezonu koupat. Kromě dvou 
již zmíněných vodních ploch byly monitoro-
vány koupací oblasti Štěrkoviště Otrokovice, 
přehrada Bystřička, přehrada Horní Bečva, 
štěrkoviště Nový Hrozenkov a přírodní koupa-
liště s  provozovatelem v  Ostrožské Nové Vsi. 
Většina odebraných vzorků získala nejlepší 
možné hodnocení - voda vhodná ke  koupá-
ní - nezávadná voda s  nízkou pravděpodob-
ností vzniku zdravotních problémů při vodní 
rekreaci. V  případě retenční nádrže Všemina 
došlo v srpnu k předčasnému ukončení moni-
torování jakosti vody z důvodu upuštění hla-
diny. Na Luhačovické přehradě letos hygienici 
z  důvodu jejího napouštění vzorky vody ne-
odebírali. „Lze však předpokládat, že opatření 
učiněná v okolí Luhačovické přehrady i v ní sa-
motné povedou k zásadnímu zlepšení jakosti 
vody,“ uvedla hygienička Eva Javoříková.

 ▪ Starý pivovar by mohl patřit Karlu Krylovi
Kroměříž – Už delší dobu se hovoří o opravě 
budovy Starého pivovaru v  Prusinovského 
ulici v  Kroměříži s  pomocí evropských do-
tací. Z  původních námětů nakonec vznikl 
nový koncept, který po stavebních úpravách 
v  přízemí počítá se zachováním stávajícího 
kulturního centra, ovšem s  novou vazbou 
na osobnost zdejšího rodáka Karla Kryla. Re-
konstrukce by se měla týkat jen přízemní části 
budovy a měla by být rozčleněna na tři propo-
jené celky. Tím prvním je Expozice Karla Kryla, 
která uvítá návštěvníky při vstupu, připomene 
osobnost i  tvorbu písničkáře a  básníka. Dru-
hou částí bude víceúčelový výstavní a  před-
náškový prostor. Třetím plánovaným celkem 
má být klidová zóna ke  vstřebání zážitků, 
k  diskusím v  užších skupinkách, poslechu 
hudby či četbě.

Zlín – Nový akademický rok byl ve  druhé po-
lovině září zahájen ve  vzdělávacím programu 
univerzity třetího věku, která funguje na půdě 
Univerzity Tomáše Bati (UTB). Výuku začnou se-
nioři navštěvovat v říjnu.
Univerzita třetího věku (U3V) působí na UTB již 
deset let. Jde o všeobecné, zájmové a neprofes-
ní vzdělávání na vysokoškolské úrovni, které je 
realizované formou dvouletých kurzů. „Senioři 
jsou ke  studiu přijímáni na  základě přihlášky, 
neskládají přijímací zkoušky. Během studia 
zpracovávají seminární práce a na závěr obdrží 
osvědčení o absolvování U3V na UTB ve Zlíně,“ 
uvádí prorektor Aleš Gregar, který stál u zrodu 
tohoto typu vzdělávání na zlínské univerzitě.
Seniorští posluchači mohou absolvovat před-
nášky z oblasti mediální kultury, zdravotnictví, 
psychologie a pedagogiky, dějin kultury a umě-
ní, teorie státu a práva, technologie potravin či 
ekologie. V umělecky orientovaném oboru vý-
tvarná umění rozvíjejí svůj tvůrčí potenciál při 
práci s  hlínou nebo při výuce kresby. Fakulta 

aplikované informatiky vytváří přirozeně záze-
mí pro výuku práce s počítačem.
O  studium mají zájem také starší občané 
ve vzdálenějších oblastech. Pro ně byla otevře-
na detašovaná pracoviště ve Vsetíně, Kroměříži 
a Uherském Hradišti.  Od letošního akademic-
kého roku bude výuka ve Zlíně probíhat novým 
způsobem: v prvním roce absolvují posluchači 
základní cyklus přednášek, na které ve druhém 
roce navážou specializované cykly. Dvouletá 
zůstane výuka práce s počítačem, roční cyklus 
bude mít studium ve výtvarném ateliéru. V Kro-
měříži bude probíhat výuka ve dvou přednáš-
kových cyklech společenskovědních oborů. 
Ve  Vsetíně nabídne U3V přednášky na  téma 
dějin knižní kultury, v Uherském Hradišti je při-
praveno studium formou střídání přednášek 
na téma literatury a výtvarných umění. 
„Těší mě, že se pro nadcházející školní rok po-
dařilo navázat užší spolupráci mezi U3V a Zlín-
ským krajem,“ uvedla krajská radní pro sociální 
záležitosti Taťána Nersesjan.  (red)

Senioři se vzdělávají na univerzitě

Zlínský kraj – Nový školní rok byl v září za-
hájen na 48 středních školách, jejichž zřizo-
vatelem je Zlínský kraj. Do prvních ročníků 
denního studia středních škol zřizovaných 
Zlínským krajem nastoupilo přes 5 530 žáků, 
což je zhruba o  350 méně než v  loňském 
roce. Počet tříd poklesl o jedenáct. 
Celkový počet žáků v  denním studiu kraj-
ských středních škol tak ve  srovnání s  mi-
nulým školním rokem klesl přibližně o  850 
na 23 800 žáků. Ve všech krajských školských 
organizacích je vykazováno celkem 4  660 
pracovních úvazků, z toho 3 430 úvazků pe-
dagogických pracovníků. Meziroční pokles 
činí 190 pracovních úvazků, z  toho je 120 
úvazků pedagogických pracovníků. Vzdě-
lávací nabídka středních ani vyšších od-
borných škol zřizovaných Zlínským krajem 
se pro tento školní rok zásadně nezměnila. 
Výjimku tvoří postupné utlumování oboru 
lyceí ve středních školách, kdy kraj ve svých 
školách otevřel letos pouze jednu třídu obo-
ru lyceum oproti loňským devíti.  (vc)

Středoškoláků v kraji  
je o 350 méně

Vizovice – Poměrně snadná přístupnost 
k  dosažení výhledů do  širokého okolí vedla 
Klub českých turistů (KČT) ke zřízení stezky, 
kterou mohou u  Vizovic využívat občané 
s  omezenou mobilitou a  vozíčkáři. „Zdejší 
lokalita přímo vybízí k  úsilí o  její zachování 
jako klidové zóny pro relaxaci. V  blízkosti 
stezky jsou hvozdy s  typickým rostlinstvem 
a v údolí Čamínek se vyskytuje vzácná flora,“ 
uvedl předseda KČT ve Vizovicích Miloslav Ví-
tek. Stezka byla vybudována z iniciativy KČT 
ve Vizovicích ve spolupráci s městem Vizovi-
ce. Je dlouhá přes sedm kilometrů. Převýšení 
činí 124 metrů. Je vhodná pro fyzicky zdat-
nější vozíčkáře s doprovodem dvou asistentů 
nebo pro terénní elektrické vozíky.   (red)

U Vizovic otevřeli 
stezku pro vozíčkáře

Prorektor David Tuček předává osvědčení absolventům U3V.    Foto: archiv UTB
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 ▪ Ve Zdounkách obnovili Dům kultury
Zdounky – Nově zrekonstruovaný Dům kultu-
ry, jehož generální oprava za 28 milionů korun 
(včetně interiérů) mohla být uskutečněna díky 
dotaci z  Regionálního operačního programu 
Střední Morava, byl otevřen za účasti hejtma-
na Stanislava Mišáka ve Zdounkách. Původní 
Dům kultury, který byl postaven před čtyři-
ceti lety, vykazoval značné statické poruchy 
konstrukcí a zdivo v suterénu provlhalo. Kom-
plexní rekonstrukcí získal objekt nová okna, 
dveře, střechu i zateplenou fasádu. V interiéru 
bylo v  hlavním sále odstraněno stupňovité 
hlediště a  jeviště bylo upraveno tak, aby byl 
nově vzniklý víceúčelový sál moderním pro-
storem vhodným nejen pro pořádání kultur-
ních akcí typu „divadlo“, ale i  pro organizaci 
plesů a dalších společenských aktivit. Součástí 
rekonstrukce byly i  prostory v  prvním patře, 
kde své místo našla nová prostorná knihovna. 
Rekonstrukcí v domě dále vznikly i dvě nové 
klubovny, které budou využívat místní spolky.

 ▪ Velkému kinu je 80 let
Zlín – Rovných osmdesát let uplynulo začát-
kem září od promítnutí prvního filmu ve zlín-
ském Velkém kině. V  kině se za  tuto dobu 
uskutečnilo více než 86 tisíc představení, která 
navštívilo téměř 72 milionů diváků. Kino v his-
torii prošlo několika stavebními úpravami, 
původní kapacita 2  500 míst (bylo to jedno 
z  největších v  tehdejším Československu) se 
snížila na dnešních 1 013. Kino, které je kultur-
ní památkou, také přežilo zásah dvou bomb 
během druhé světové války. Toto kino je tra-
dičně místem projekcí zlínského filmového 
festivalu pro děti a mládež.

 ▪ Povodí Moravy čistilo plavební komory
Východní Morava – Zaměstnanci z  podni-
ku Povodí Moravy pročistili o  prázdninách 
rejdy plavebních komor na  Baťově kanále 
ve Vnorovech na  Hodonínsku a  v  Nedakoni-
cích na  Uherskohradišťsku. Nánosy odčerpa-
li sacím bagrem. Z  rejd zmizelo téměř 1  580 
krychlových metrů sedimentů. Čištění přišlo 

na 330 tisíc korun. Rejdy plavebních komor je 
nutné čistit pravidelně, protože přímo navazu-
jí na řeku Moravu a postupně se zanášejí. Pro 
udržení bezporuchového provozu je jejich čiš-
tění nutno přibližně po dvou letech opakovat.

 ▪ V Kroměříži hrály vojenské hudby
Kroměříž – O příjemnou sváteční atmosféru se 
o  prvním zářijovém víkendu postarali v  Kro-
měříži účastníci 16. ročníku Mezinárodního 
festivalu vojenských hudeb. Sobotní program 
nabídl vystoupení folklorního souboru Ond-
ráš či dokument o Woodstocku balkánské de-
chovky v Srbsku, v neděli se lidem předvedly 
dechové hudby. Nedělní hudební představení 
zahájila Vojenská hudba Olomouc. Následo-
valo vystoupení Rakušanů, Poláků, Ústřední 
hudby Armády ČR či hulínských mažoretek 
Kontrasty. Největším lákadlem byla turecká 
vojenská hudba Mehter. Mezinárodní festival 
vojenských dechových hudeb se v Kroměříži 
konal po dvouleté pauze. Organizaci festivalu 
zajišťovala Armáda ČR a město Kroměříž.

Nejlepší obědy vaří v Otrokovicích
Otrokovice – Školní jídelna ZŠ Mánesova Otro-
kovice vaří jedny z  nejlepších obědů v  repub-
lice. Shodla se na  tom porota, která v  celore-
publikovém srovnání ocenila druhým místem 
uvařené menu v soutěži školních jídelen O nej-
lepší školní oběd. Finále soutěže se konalo kon-
cem srpna v Brně.
Tématem letošního ročníku bylo „Nejoblíbenější 
jídlo vaší školní jídelny se zaměřením na zdravý 
životní styl“. Do  finále vybrala odborná porota 
deset školních jídelen z celé republiky z rekord-
ního počtu 78 přihlášených. Finalisté připravili 
kompletní obědová menu. Jídla musela být 
běžně zařazována na jídelní lístek a patřit mezi 
oblíbené pokrmy malých strávníků. Cena jedné 
porce nesměla překročit limit 34 korun.
Tým školní jídelny Základní školy Mánesova 
Otrokovice se soutěže zúčastnil v  osvědče-
ném složení Anna Vičánková, Lenka Hastíková 
a  Marie Bittnerová. Již po  příjezdu na  místo 

bylo jasné, že kuchařský souboj nebude snad-
ný. Připravena byla konkurence i přísná porota. 
Stříbro otrokovické jídelně přineslo tříchodové 
menu - vývar s hovězím masem, vařeným přes 
noc, s celestýnskými nudlemi, zdravý karbaná-
tek, bramborový salát s francouzskou zeleninou 
a jogurtovým dresinkem s bylinkami a lehký já-
hlový dezert s lesním ovocem.    
„Byly jsme z druhého místa překvapené a záro-
veň šťastné. Práce ve školní jídelně je dřina. Toto 
je ocenění celé naší práce,“ řekla vedoucí školní 
kuchyně Anna Vičánková. Odměnou za  druhé 
místo byl pohár v  podobě skleněné mísy, di-
plom, šek na 10 tisíc korun na vybavení školní 
jídelny, dort a věcné dary. 
„O  kvalitách školní jídelny ZŠ Mánesova jsem 
se mohl přesvědčit osobně a musím říct, že mi 
vždy chutnalo. Za úspěch v soutěži, ale i za je-
jich celoroční práci, mají mé uznání,“ uvedl sta-
rosta Otrokovic Jaroslav Budek.  (tz)

Úspěšné kuchařky Marie Bittnerová, Anna Vičánková, Lenka Hastíková.     Foto: Ivo Hercik

Stojanovo gymnázium 
má novou knihovnu
Velehrad – Nový školní rok – již devátý ve své 
novodobé historii – zahájilo církevní Stojanovo 
gymnázium ve Velehradě otevřením nové škol-
ní knihovny. Dostala pojmenování po nedávno 
zemřelém kardinálu Tomáši Špidlíkovi (1919-
2010) a o její vytvoření z hromady asi padesáti 
tisíc darovaných knížek se zasloužil nyní 95letý 
jezuitský kněz P.  Josef Cukr. V  regálech nové 
knihovny na ploše čtyřiceti čtverečních metrů 
je uloženo a  řádně katalogizováno na  deset 
tisíc svazků knih. Poslouží žákům školy při vni-
kání do nejrůznějších oborů. Nechybí ani lite-
ratura v cizích jazycích. Stojanovo gymnázium 
se nachází v budově bývalého velehradského 
kláštera, který byl v  předchozích letech nově 
rekonstruován. Veškerá výuka (s výjimkou TV) 
probíhá v historických interiérech.  (red)

Kroměříž – Kromě tradiční části Dožínek 
Zlínského kraje 2012 probíhal v  Kroměříži 
i mezinárodní Festival dožínkových tradic, je-
hož součástí byla novinka v podobě soutěže 
o nejlepší chléb Zlínského kraje. Deset soutě-
žících pekáren bojovalo ve dvou kategoriích: 
Nejlepší pekárna a Nejlepší chléb. Po prove-
dené ochutnávce téměř 2  000 návštěvníků 
odevzdalo své hlasy, které po  sečtení určily 
jednotlivé vítěze. Tím se v  první kategorii 
Nejlepší pekárna stala Pekárna U  Jahodů 
Uherské Hradiště s počtem hlasů 543, druhé 
místo obsadila pekárna Topek Topolná s po-
čtem hlasů 399 a třetí místo pekárna Zdoun-
ky s  počtem hlasů 260. V  kategorii Nejlepší 
chléb se na prvním místě umístil chléb Topek 
pekárny Topek Topolná, druhé místo získal 
Chléb obyčejný z  pekárny U  Jahodů, Uher-
ské Hradiště a třetí místo obsadil Zdounecký 
chléb pekárny Zdounky. (red)

Nejchutnější chleba? 
Hradiště a Topolná
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Pane hejtmane, je Zlínský kraj zadlužený?
Zlínský kraj, stejně jako ostatní kraje, stát, měs-
ta, obce i většina domácností, si pochopitelně 
peníze od bank půjčuje. Není to ale o tom, zda 
máte dluhy. Podstatné je, zda jste si peníze 
půjčili z rozumných důvodů, a zda jste schop-
ni své závazky splácet, aniž by vás to výrazně 
omezovalo. Zlínský kraj si od roku 2009 půjčil 
zhruba miliardu korun. Jen díky ní jsme moh-
li dosáhnout toho, že celkový objem investic 
v následujících letech činil více než 6,3 miliar-
dy korun. Ty přispěly ke zlepšení stavu silnic, 
škol, zdravotnických zařízení a podobně. 

Bez úvěru by byl objem investic nižší?
Výrazně. Je třeba si uvědomit, že tímto úvěrem 
jsme vlastně jen dorovnali výpadek způsobený 
jiným rozdělováním sdílených daní – od  roku 
2009 jsme kvůli tomu přišli právě o  onu mili-
ardu. Když to přirovnám k rodinnému hospo-
daření, tak se má situace následovně. Peníze, 
které vám zbudou po uhrazení běžných výdajů 
domácnosti, jsou najednou menší. Pokud máte 
vše podstatného vybudováno a bydlíte spoko-
jeně ve  vlastním, tak se zase tak moc neděje. 
Maximálně si koupíte levnější dovolenou. Ale 
kraje v této situaci nejsou, vybudováno nemají 
ani zdaleka. Většinu investic není možné od-
kládat. Navíc je povinností kraje vytvářet pod-
mínky pro co nejkvalitnější život jeho obyvatel. 
My jsme díky úvěru mohli nejenom pokračovat 
v investicích, ale především se nám na tyto pe-
níze podařilo nabalit více než tři miliardy korun 
z nejrůznějších dotačních titulů. Bez půjčených 
peněz by to nebylo možné, ke  každé dotaci 
musíte přidat vlastní peníze. Jinak vám nikdo 
nic nedá. Tady prostě neplatí, že každý úvěr je 
nezodpovědný. Nezodpovědné je jedině to, 
když nevyužijete všech možností, jak do  na-
prosto nezbytných investic zapojit nabízené 
peníze z dotací.

Ale každý úvěr se musí splácet. A to včetně 
úroků…
A to také Zlínský kraj dělá. I přes obrovské tem-
po investic se zadluženost kraje za  poslední 
tři roky zvýšila o 54 milionů korun. S přihléd-
nutím k tomu, že rozpočet kraje se pohybuje 
kolem 8,5 až 9 miliard korun, nejde o nic zá-
sadního. Jen pro dokreslení: zadluženost stá-
tu se ve stejném období zvýšila o 450 miliard 
korun. Není žádným tajemstvím, že na schod-
ku veřejných fi nancí se měrou nejvyšší podílí 
stát, pak města a obce a až po nich kraje. Já 
jsem zásadním odpůrcem nerozumného za-
dlužování, ať už na úrovni rodiny, obce, kraje 

či státu. Vždy je potřeba se na  to dívat opti-
kou toho, proč máte dluh – zda proto, abyste 
si momentálně více užili, nebo proto, aby se 
vám lépe žilo v budoucnosti. Svým založením 
jsem zemitý člověk, sedlák. A ti mají ve zvyku 
nazývat věci pravými jmény. Takže řeči o  za-
dlužování krajů vnímám jako účelové lži. Nej-
smutnější ovšem je, že je hlásají ti, za kterými 
mnohdy žádná poctivá práce vidět není.

Spousta povinností, málo peněz

Mluvil jste o tom, že rozpočet kraje se po-
hybuje mezi 8,5 až 9 miliardami. Na co jsou 
tyto peníze určeny?
Především je nutné tuto částku rozdělit na dvě 
části. Ta nesrovnatelně vyšší rozpočtem kra-
je pouze protéká – jsou to peníze státu, kte-
ré nám dává v  rámci přenesené působnosti 
státní správy. Pro lepší ilustraci použiji příklad 
školství. V  letošním rozpočtu je dotace pro 
střední a  základní školy zastoupena částkou 
4,7 miliardy korun. Tyto peníze mají své přes-
né určení, do  kterého kraj nezasahuje. Totéž 
platí například pro sociální služby a podobně. 
Krajské zastupitelstvo tak v letošním rozpočtu 
vlastně rozhodovalo o  částce asi tří miliard. 
Opět je tu ale spousta ale. Například musíme 
přispívat autobusovým a železničním doprav-
cům, aby byla zachována dostatečná úroveň 
veřejné dopravy a lidé mohli cestovat za prací, 
do  škol, k  lékaři. Jen letos jde o  667 milionů 
korun. Na  investice, tedy tu mnohem menší 
část, tak toho opravdu moc nezbývá. 

Těch 4,7 miliardy korun do sítě škol bylo ur-
čeno na investice?
Ne. Jde o peníze, které stát dává pouze na zá-
kladní fungování těchto škol či mzdy učitelů 
a  dalších pracovníků. Budovy středních škol 
jsou v našem majetku a musíme se o ně sta-
rat my. Za  poslední tři roky jsme do  nich in-
vestovali přes 700 milionů korun. A opět jsme 
u  toho – bez zapojení úvěrů, a  tím pádem 
i dotací, by tak velký objem nebyl myslitelný. 

Hejtmanství jsou rovněž důležitým prv-
kem výkonu státní správy. Většinu povin-
ností, které kraje mají, na ně přenesl stát. 
Řada hejtmanů ale upozorňuje na  to, že 
státem poskytované fi nance tomuto rozsa-
hu neodpovídají…
Je to tak. Náklady na výkon státní správy, tedy 
například na  provoz sociálních služeb či již 
zmiňované školství, rostou, krytí ze státního 
rozpočtu je ale stále nižší a nižší. Je to stejné, 
jako když vás někdo pošle pro deset housek, 
ale dá vám peníze jen na  devět. Pak máte 
dvě možnosti: buď koupíte o  jednu méně, 
nebo rozdíl doplatíte ze svého. V případě kra-
jů první varianta není možná. Odnesli by to 
obyvatelé regionu. Musíme tak volit druhou 
možnost. A  tady je další problém. Podstat-
nou část příjmů krajů tvoří podíl na daňových 
výnosech. A  ty stále klesají. To je jednoznač-
ně zaviněno politikou současné vlády, která 
tupými škrty, hrdě nazývanými jako reformy, 
podvazuje celou ekonomiku. Lidé či fi rmy na-
víc kvůli rostoucím daním utrácejí stále méně 
a  méně. Někteří uznávaní makroekonomové 
tomu říkají spirála smrti. Na  úrovni krajů tak 
musíme dělat vše proto, aby se tato nesysté-
mová opatření dotkla lidí co nejméně. Mnoho 
nástrojů k tomu ale, bohužel, nemáme.

Vláda dala zdravotní péči na vedlejší kolej

Zlínský kraj má na starosti mimo jiné čtyři 
nemocnice, které jsou páteří celého systé-
mu zdravotní péče v regionu. Taky v jejich 
případě se hovoří o nevyrovnaném hospo-
daření. Co je špatně?
Jednoznačně to, že zdravotní péče, přes 
všechny proklamace, je už několik let vládou 
odsunuta na vedlejší kolej. Zdravotní péče by 
měla být zcela hrazena ze zdravotního pojiš-
tění. To se bohužel v České republice neděje. 
Ještě smutnější ale je ta skutečnost, že není 
uplatňován stejný metr. Našim nemocni-
cím je za stejnou poskytnutou péči hrazeno 
méně než ve srovnatelných nemocnicích jin-
de. Přitom naši občané musejí platit stejné 
povinné zdravotní pojištění. To je naprosto 
šílený stav, jde o  státem nastavenou diskri-

Proti prázdným heslům 
je nejlepší postavit fakta
Jako z fl ašinetu. Tak nějak podle hejtmana Stanislava Mišáka zní 
předvolební rétorika některých politiků. „Žádný obsah podložený 
čísly, jen líbivá melodie o neustálém zadlužování krajů. Evidentně 
tito novodobí fl ašinetáři spoléhají na to, že jejich písničky zlidoví 
stejně, jako tomu bylo u jejich předchůdců z tržišť,“ říká. Nejlepší 
obranou je tak podle něho postavit proti prázdným heslům fakta. 

Stanoviště záchranky ve Zlíně.     Foto: Petr Zákutný
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minaci obyvatel našeho regionu. Přes veške-
rou snahu se nám z úrovně kraje nepodařilo 
tuto situaci zvrátit. Dalším paradoxem je, že 
stát za své pojištěnce, tedy například za ženy 
na  mateřské dovolené či důchodce, odvádí 
menší zdravotní pojištění, než jaké platí eko-
nomicky činní obyvatelé. A ten rozdíl je něko-
likanásobný. Stát tak vědomě podfi nancová-
vá celé zdravotnictví, tedy i to krajské. 

Nepomůže v  této situaci větší podíl spo-
lufi nancování pacienta na  poskytované 
zdravotní péči?
To je řešení, které se nám snaží vláda pod-
sunout. Jenže regulační poplatky, různé 
nadstandardy, doplatky za  léky a  podobné 
„vymoženosti“ nic neřeší, jen zatěžují naše 
občany dalšími výdaji. Navíc mi nepřipadne 
normální, aby ten, kdo přispívá do  systému 
zdravotního pojištění a  platí daně, si ještě 
při každé návštěvě lékaře připlácel. Je přece 
logické, aby zdravotní péče byla hrazena ze 
zdravotního pojištění. Pokud v systému není 
dostatek peněz, tak se ptejme proč. Proč stát 
neustále zdravotní systém podfi nancová-
vá? Proč zdravotní pojišťovny nehospodaří 
úsporně? Kdyby snížili své výdaje na polovi-
nu, bylo by na slíbené zvýšení platů lékařům. 
Přenášení další spoluúčasti na  pacienty by 
mělo být až tou poslední variantou. A to jen 
v odůvodněných případech.

Jak moc se tedy všechny okolnosti promí-
tají do fungování nemocnic kraje?
Přes všechny tyto problémy považuji za  ob-
rovský úspěch, že se podařilo stabilizovat si-
tuaci v nemocnici v Kroměříži a zvrátit nega-
tivní vývoj ekonomických ukazatelů ve zlínské 
krajské nemocnici. To, aby měli občané kraje 
k  dispozici kvalitní zdravotní péči, je pro nás 
snad tou nejvyšší prioritou. A tomu odpovídají 

také investice. Například ve  zlínské nemocni-
ci vzniklo špičkové kardiovaskulární centrum, 
které v  regionu chybělo, stovky milionů ko-
run směřovaly samozřejmě také do nemocnic 
ve  Vsetíně, Uherském Hradišti a  Kroměříži. 
V  případě zdravotnické záchranné služby se 
nám podařilo vybudovat čtyři nová výjezdo-
vá stanoviště v Uherském Hradišti, Uherském 
Brodě, Bystřici pod Hostýnem a ve Valašském 
Meziříčí. Výrazně se tak zlepšila kvalita předne-
mocniční neodkladné péče.

Přesto, nešlo by ekonomické ukazatele ne-
mocnic ještě zlepšit?
Šlo, ale v  této situaci jen na  úkor pacientů. 
Řešení musí přijít shora. Například poslední 
úprava plateb za státní pojištěnce se uskuteč-
nila v roce 2006. Platby nemocnic, především 
za  energie či léky, se ale od  té doby zvýšily 
velmi výrazně. Narovnat se také musejí pod-
hodnocené platy lékařů a  zdravotnického 
personálu. Jak už jsem ale řekl, to jsou úkoly 
pro zákonodárce.

Proč všude chybějí peníze?

Neustále se mluví o  tom, že se nedostá-
vá peněz na sport, kulturu a  jiné aktivity. 
Jaká je situace ve Zlínském kraji?

Jednoduše neuspokojivá. Jako ve všech ostat-
ních regionech země. Opět bych mohl hovořit 
o  poklesu výnosu z  daní a  podobně. Hlavní 
důvod, proč chybějí peníze v těchto oblastech, 
ale nehledejme na  úrovni krajů.  Například 
v tom našem se objem fi nanční podpory spor-
tu či kultury zvyšuje, v  pomyslném žebříčku 
krajů se v tomto ohledu pohybujeme v horní 
polovině. Máme propracovaný systém dotač-
ních programů pro široké spektrum činnosti – 
od již zmiňovaného sportu a kultury přes eko-
logickou výchovu až po  podporu zájmových 
sdružení. Svou podporu ale omezují jiní. Pení-
ze z hazardu, které měly skončit v neziskovém 
sektoru, jsou odváděny do  neprůhledných 
společností, tělovýchovné svazy přišly o  pe-
níze ze Sazky, vzhledem k ekonomické situaci 
ubývá fi remních sponzorů…

Jaké je řešení?
Jediné správné je to, které je systémové. Ve-
řejné rozpočty nikdy nedokážou podpořit 
všechny prospěšné aktivity, nemohou být 
jediným zdrojem fi nancování. Pokud ale sedí 
na  těch správných místech nesprávní lidé, 
kteří nevidí, jaký dopad jejich rozhodnutí 
mají na lidi v regionech, pak se s tím opravdu 
moc udělat nedá. Kde není dobrá vůle, tam 
není dobrý výsledek. (red)

inzerce

Velkou proměnou prošlo Gymnázium Zlín-Lesní čtvrť .     Foto: Petr Zákutný

Silnice Pradlisko - Ludkovice.     Foto: archiv ŘSZK
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 ▪ Nová možnost bydlení pro důchodce
Zlín – Zlínský kraj zřídil bytový dům s  byty 
zvláštního určení ve  Zlíně na  Broučkově uli-
ci. V bytovém domě je celkem 106 bytů, které 
slouží k  bydlení důchodců. Bezbariérových 
bytů je zde 8 a 98 bytů je běžných. Bytový dům 
je organizačně začleněn do krajské příspěvkové 
organizace – Domov pro seniory Burešov, která 
od července 2012 bytový dům spravuje. O při-
dělení uvolněného nájemního bytu bude vždy 
rozhodovat Rada Zlínského kraje.
Žádost o přidělení bytu v bytovém domě s byty 
zvláštního určení Zlín, Broučkova 292, může 
podat příjemce starobního nebo invalidního 
důchodu, způsobilý k právním úkonům, občan 
ČR s trvalým pobytem ve Zlínském kraji. Žádosti 
jsou přijímány příjemcem žádostí, tj. na adrese 
Domov pro seniory Burešov, příspěvková or-
ganizace, Burešov 4884, 760 01 Zlín. Doručené 

žádosti jsou evidovány a řazeny do pořadníku 
v  souladu se schválenými Pravidly pro přidě-
lování a najímání bytů v bytovém domě s byty 
zvláštního určení Zlín, Broučkova 292, kterými 
se celý proces nakládání s byty řídí. Podrobnější 
informace včetně formuláře žádosti o  přiděle-
ní bytu v  tomto objektu se nachází na  webo-
vých stránkách Domova pro seniory Burešov 
 www.dsburesov.cz.  S dotazy v této věci je mož-
né se obrátit na pracovníka Domova pro senio-
ry Burešov na čísle 605 363 291 nebo je zaslat 
na e-mail bytovydum@dsburesov.cz.

 ▪ Priority: Cizí jazyky, inovace i silnice
Zlínský kraj – Budování inovačního prostředí, 
podpora podnikatelských investic, růstu vzdě-
lání populace, zlepšení výuky cizích jazyků, 
zvýšení plynulosti a  bezpečnosti silniční do-
pravy, modernizace železniční infrastruktury, 

ale například i potřeba eliminace starých ekolo-
gických zátěží či snížení emisí škodlivých látek 
do  ovzduší. To jsou hlavní úkoly ve  Zlínském 
kraji pro další léta. Vyplývá to z návrhu Progra-
mu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje 
pro roky 2013 – 2016, který schválili krajští rad-
ní. „Nový dokument byl zpracován realizačním 
týmem složeným ze zástupců odboru strate-
gického rozvoje kraje a zpracovatele, kterým je 
uznávaný ekonom Petr Zahradník a  jeho tým 
spolupracovníků,“ přiblížil statutární náměstek 
hejtmana Libor Lukáš, který má ve své gesci ob-
last strategického rozvoje. 
Specifikem tohoto programu je aktuální ne-
příznivá a  nejistá makroekonomická situace. 
Schválený návrh dokumentu bude posouzen 
z  pohledu vlivů na  životní prostředí a  násled-
ně předložen k definitivnímu schválení krajské 
radě a zastupitelstvu.

Rovněž 300 let starý dům má stále své kouzlo.    Foto: archiv KÚ

Zlínský kraj – Školáci, kteří budou končit studi-
um na základní škole, najdou přehled o naplá-
novaných dnech otevřených dveří na  všech 
středních školách ve Zlínském kraji na interne-
tu. Stejně jako v loňském roce je připraven mo-
del společných termínů dnů otevřených dveří 
u středních škol ve městě, popřípadě v určité 
lokalitě. Pro zájemce o návštěvy středních škol 
jsou podmínky pro plánování těchto návštěv 
optimální i tím, že školy budou v dohodnutém 
společném termínu otevřeny v pátek i v sobo-
tu. Kalendář je k  dispozici na  internetových 
portálech www.burzaskol.cz a na www.zkola.
cz. Informační portál Burza škol vznikl před 
dvěma lety s  cílem pomoci vycházejícím žá-
kům získat na  jednom místě všechny důle-
žité informace o  vzdělávací nabídce v  kraji. 
Obsahuje kompletní databázi středních škol 
Zlínského kraje a všechny potřebné informace 
o  školách, oborech vzdělání, podporovaných 
oborech, přijímacím řízení a podobně. (red)

S výběrem školy 
pomůže internet

Institut: Otevři oči
Zlín – 14|15 BAŤŮV INSTITUT bude pro komu-
nikaci s veřejností používat slogan Otevři oči! 
Právě ten totiž zvítězil v kreativní soutěži pro 
studenty, realizované prostřednictvím ofici-
ální webové prezentace projektu. Autorkou 
vítězného návrhu soutěže Hledáme slogan 
pro 14|15 BAŤŮV INSTITUT je pětadvacetiletá 
Aneta Zárubová z Prahy, studentka University 
of New York in Prague. „Slogan Otevři oči plně 
vystihuje myšlenky, které chceme veřejnosti 
sdělit v prvním období existence tohoto kraj-
ského centra kultury a vzdělanosti,“ říká statu-
tární náměstek hejtmana Zlínského kraje Libor 
Lukáš. Stavební část konverze budov 14 a 15 
do podoby 14|15 Baťova institutu začala v září 
2011. Podle záměru Zlínského kraje, investora 
akce, bude na sklonku roku 2012 otevřena bu-
dova 14. V ní najdou své sídlo Krajská galerie 
výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní 
Moravy. (red)

Lidové stavby známé neznámé
Zlínský kraj – I  letos hejtman ocenil ty, kdo se 
příkladným způsobem přičinili o  záchranu pa-
mátek lidového stavitelství. Byli to zejména 
vlastníci roubeného fojtství v  Jasenné, kteří se 
zasloužili o citlivou renovaci této půvabné used-
losti z poloviny 18. století.
Při slavnostním ceremoniálu byla však vyzdvi-
žena také iniciativa, jejíž zásluhou se během 
minulých pěti let podařilo systematicky zdo-
kumentovat objekty vesnického lidového sta-
vitelství ve všech obcích našeho kraje. Stalo se 
tak díky práci památkářů z krajského úřadu, ze 
Slováckého muzea, z Národního památkového 
ústavu i z dalších institucí, kteří prošli region „kří-
žem krážem“, nafotili a podrobně popsali všech-
na stavení a  následně – s  finanční podporou 
Zlínského kraje a  Ministerstva kultury - vydali 
čtyřdílnou publikaci Lidové stavby známé a ne-
známé, která přináší podrobnou charakteristiku 
těchto objektů – postupně v okresech Uherské 
Hradiště, Zlín, Vsetín a Kroměříž.
„Během doby, kdy se na projektu pracovalo, už 

bohužel některé stavby zcela zchátraly a spadly. 
O to víc je dobře, že jsou zdokumentovány v tiš-
těné podobě. Je to svědectví o hmotné kultuře, 
na níž se nelítostně podepisuje zub času, pokud 
se nenajdou osvícení majitelé, ochotní a schop-
ní tyto stavby uchovat. Pro mnoho lidí to jsou 
bezcenné barabizny, ale pro nás to jsou krásné 
chaloupky,“ řekla Jana Spathová, vedoucí oddě-
lení památkové péče krajského úřadu.
V  centru zájmu řešitelů byly všechny typy tra-
dičních objektů vesnické architektury – obytná 
stavení všech sociálních vrstev, hospodářské 
i  drobné sakrální objekty. Věnovali pozornost 
i vztahu staveb k veřejnému prostoru nebo za-
sazení staveb do okolní krajiny.
„Publikace jsme zaslali například do všech archí-
vů, ale také třeba starostům obcí. A díky tomu 
se podařilo některé léta opuštěné domky za-
chránit, protože v některých obcích si díky pro-
vedenému výzkumu uvědomili hodnotu těchto 
staveb a pustili se do jejich obnovy,“ sdělila Jana 
Spathová.  (hm)
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 ▪ Ocenění pro sociální pracovníky
Zlínský kraj – Celkem sedm lidí získalo ocenění 
v  třetím ročníku ankety Pracovník roku v  so-
ciálních službách Zlínského kraje. Výzva byla 
určena poskytovatelům sociálních služeb, ve-
řejnosti, představitelům samospráv a  dalším 
institucím a organizacím působícím na území 
kraje, kteří měli možnost vybrat a  navrhnout 
kandidáty do  uvedené ankety. Nominovány 
mohly být osoby, které se významně podílely 
na  rozvoji sociálních služeb, aktivní a dlouho-
dobou činností přispívaly k rozvoji a propagaci 
sociálních služeb v kraji. Rada Zlínského kraje 
schválila k  ocenění celkem sedm pracovní-
ků navržených hodnotící komisí, z  toho pět 
pracovníků převzalo ocenění Pracovník roku 
v  sociálních službách Zlínského kraje 2012, 
které je spojeno s finančním darem. Jedná se 
o tyto pracovníky: Jarmilu Slukovou z Oblastní 
charity Uherské Hradiště, Naděždu Gilarovou 
z  Charity Valašské Meziříčí, Jarmilu Hromado-
vou z Domova pro osoby se zdravotním posti-

žením Medlovice, Marcelu Kukulkovou z  Do-
mova pro osoby se zdravotním postižením, 
DS Kunovice-Cihlářská a  Marcelu Kotíkovou 
ze zařízení Radost, domov pro osoby se zdra-
votním postižením Zlín. Radou Zlínského kra-
je bylo také schváleno udělení Mimořádného 
uznání dalším dvěma pracovníkům.  Jedná se 
o Mgr. Antonína Gajdoše, vedoucího Domova 
pro seniory Buchlovice, kterému bylo uznání 
uděleno za  inovativní přínos k  individualizaci 
odborné péče o seniory a za rozvoj kulturního 
a společenského života v Domově pro seniory 
Buchlovice. Dále bylo mimořádné uznání udě-
leno Tomáši Šťastnému, vedoucímu Domova 
pro osoby se zdravotním postižením Javorník-
-Chvalčov, za  mimořádný přínos ke  zvýšení 
kvality sociálních služeb v regionu a podporu 
individuálního přístupu k uživatelům Domova 
pro osoby se zdravotním postižením Javorník 
– Chvalčov. Obě zařízení jsou začleněna do pří-
spěvkové organizace Sociální služby Uherské 
Hradiště.

 ▪ Krajský úřad otevřel miniškolku
Zlín – Firemní miniškolku pro děti svých za-
městnanců uvedl počátkem srpna do  zku-
šebního provozu Krajský úřad Zlínského kraje 
ve  spolupráci s  Rodinným centrem Kamarád 
– Nenuda. Tato školka, jejíž oficiální název zní 
Centrum pro hlídání a vzdělávání dětí, má ka-
pacitu deset míst. „Provoz běžné firemní školky 
představuje značně složitý proces s velkými ná-
roky na finance, prostor, zařízení a hygienické 
podmínky, což by pro samotný úřad bylo obtíž-
né. Díky projektu však nyní můžeme vyjít vstříc 
našim zaměstnancům, kterým se nepodařilo 
umístit dítě do  klasické mateřské školy a  jeví 
o tuto službu zájem. Zařízení bude fungovat tři 
roky, tedy do března 2015, v režimu pilotního 
provozu. Za  tuto dobu otestujeme jeho chod 
a  získáme zkušenosti. Potom budeme hledat 
další možnosti, jak jeho provoz zachovat, po-
kud se osvědčí, a  také jak školku financovat, 
jakmile skončí projekt a  tedy i  přísun dotací,“ 
řekl ředitel krajského úřadu Vladimír Kutý.

Zlínský Domov pro seniory Burešov je tradičním hostitelem soutěže Morava Cup.    Foto: Jan Vandík

Stanoviště záchranky mají zelenou
Karolinka, Slavičín – V Karolince vznikne nové 
stanoviště zdravotnické záchranné služby 
a ve Slavičíně bude stávající stanoviště dobu-
dováno. Rozhodli o tom krajští radní, kteří zá-
roveň schválili poskytnutí dotací městům Ka-
rolinka a Slavičín. „V případě Karolinky se jedná 
o přemístění stávajícího výjezdového stanovi-
ště záchranky z  Nového Hrozenkova do  nově 
přistavovaného objektu Městského úřadu 
Karolinka, jehož část město k tomuto účelu na-
bídlo. Výhodou tohoto řešení je koncentrace 
složek Integrovaného záchranného systému 
do  jednoho místa,“ upřesnil hejtman Zlínské-
ho kraje Stanislav Mišák. Vybudováním sta-
noviště navíc dojde ke  značnému zkvalitnění 
provozních podmínek ve srovnání s dosavadní 
výjezdovou základnou v Novém Hrozenkově,“ 
vysvětlil statutární náměstek hejtmana Libor 
Lukáš. Cena stavby dle rozpočtu projektanta 

činí sedm milionů korun. Zlínský kraj se na její 
realizaci bude podílet částkou 3,51 milionu ko-
run, tedy více než 50 procenty, které městu po-
skytne formou dotace. Ostatní náklady budou 
uhrazeny z rozpočtu města.
Ve  Slavičíně v  současnosti využívá záchranka 
pro své potřeby prostory ve vlastnictví města. 
Její vozidla zde parkují celoročně na  volném 
prostranství před budovou, jelikož v  objektu 
není zřízena garáž. Současná situace způso-
buje komplikace zejména v  zimě, kdy klima-
tické podmínky omezují dostatečné vyhřátí 
sanitního vozidla a  chlad nepříznivě působí 
na převážená léčiva. Proto se plánuje vybudo-
vání dvou garážových stání a prostoru pro mytí 
a desinfekci. Cena investiční akce dle rozpočtu 
projektanta činí 440 000 korun. Kraj se na jejím 
financování bude podílet prostřednictvím do-
tace ve výši 350 000 korun. (gad)

Zlínský kraj – Krajská nemocnice T. Bati zahájila 
práce na výstavbě horkovodů a zateplení bu-
dov. Obě akce by měly být ukončeny v lednu 
2013. Celkové náklady na stavební práce do-
sáhnou asi 97 milionů korun. Z větší části je hra-
dí KNTB, zbytek pokryje dotace EU na úsporu 
energií a snížení emisí. „Cílem uvedených prací 
je snížit náklady na energie. Zateplovat bude-
me celkem 12 budov hlavně ve staré, přední 
části areálu, a budovu porodnice. U rekonstruk-
ce parovodů půjde o výměnu starých parních 
rozvodů uložených v tepelných kanálech za 
nové teplovodní rozvody, které budou uloženy 
do země. Stavební práce se dotknou komunika-
cí pro pěší i pro dopravu. Pohyb osob a automo-
bilů bude tedy výrazně omezen,“ sdělil ředitel 
nemocnice Bohuslav Škubal. (tz)

Nemocnice investuje, 
aby ušetřila za provoz

Senioři sportovali
Zlín – Krásné slunečné počasí a dobrá nálada 
provázely ve  zlínském Domově pro seniory 
Burešov III. ročník turnaje ve  hře petanque 
s  názvem Morava Cup. Zúčastnili se jej oby-
vatelé domovů pro seniory z  pěti krajů: Zlín-
ského, Olomouckého, Moravskoslezského, 
Jihomoravského a  kraje Vysočina, přičemž 
každý z  krajů byl v  turnaji zastoupen dvěma 
družstvy, finalisty jednotlivých krajských kol. 
Pořadateli klání byly Zlínský kraj a  Asociace 
poskytovatelů sociálních služeb České repub-
liky. Zvítězilo družstvo z Domova pro seniory 
Burešov (Zlínský kraj), druhý byl tým Domova 
na  Zámku (Moravskoslezský kraj), třetí druž-
stvo z  Domova důchodců Prostějov (Olomo-
ucký kraj). „Dále byl oceněn nejstarší účastník 
soutěže, kterým se stal 91letý hráč z Otrokovic, 
nejstarší účastnicí se stala 87letá sportovkyně 
z  Heřmanic. Kromě toho se také udělovala 
zvláštní cena za sympaťáka turnaje a cena Fair 
play,“ uvedla radní Taťána Nersesjan.  (red)
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Kraj posílil sociální prevenci
Zlínský kraj – Sedm desítek starostů a  zástup-
ců měst i poskytovatelů sociálních služeb z ce-
lého regionu se sešlo ve  Zlíně na  konferenci, 
kterou pořádal Zlínský kraj a  jejímž cílem bylo 
vyhodnotit projekt „Poskytování služeb sociál-
ní prevence ve  Zlínském kraji“. Díky němu zís-
kal Zlínský kraj z  Evropského sociálního fondu 
prostřednictvím operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost a také díky státnímu roz-
počtu České republiky dotaci ve výši 260 milio-
nů korun, které byly v  období od  dubna 2009 
do září 2012 využity k posílení a rozšíření sítě so-
ciálních služeb orientovaných na rodiny s dětmi, 
mládež, sociálně vyloučené, osoby opouštějící 
ústavní péči nebo ty, kdo jsou ohroženi domá-
cím násilím.
Dotace byla z 85 procent hrazena z EU a 15 pro-
cent bylo uvolněno ze státního rozpočtu. Aby 
kraj mohl takto velký projekt uskutečnit, mu-
sel nejen připravit velmi kvalitní podklady, ale 
také za něj celou dobu administrativně ručit. To 
znamenalo zorganizovat výběrová řízení a  ná-

sledně připravit smlouvy se 66 poskytovateli 
sociálních služeb, také se podrobit kontrolám 
a auditům, při nichž nebylo zjištěno žádné po-
chybení. „260 milionů korun, to už je opravdu 
velká částka, jaká bývá spojována spíše se sta-
vebními akcemi. V tomto případě byla směřová-
na do  takzvaných měkkých projektů. Podařilo 
se nám významně podpořit rozvoj sociálních 
služeb jak co do  jejich druhů a počtu, ale také 
co do  jejich dostupnosti. Zejména aktivity za-
měřené na  preventivní programy pro mládež 
jsme mohli rozšířit i do měst a obcí, kde dosud 
chyběla nabídka vhodných volnočasových ak-
tivit pro děti a dospívající,“ sdělila radní Taťána 
Nersesjan, zodpovědná za resort sociálních věcí. 
Podle ní díky projektu vznikla ve Zlínském kraji 
celá řada nových prospěšných služeb a  v  nich 
mnoho inovativních prvků. „Otázkou však zů-
stává, jak bude financování těchto služeb zajiš-
těno do budoucna, protože končí programovací 
období EU a dosud není jasné, jak budou dota-
ce fungovat po roce 2013,“  dodala. (hm)

Na Slovácku jsou folkloristé zastoupeni i v nejmladší generaci.    Foto: Martina Zapletalová

Uherské Hradiště – Na desátý ročník Slovác-
kých slavností vína a otevřených památek, 
který se konal druhý zářijový víkend, zaví-
talo podle odhadů až 60 000 návštěvníků. 
V historickém jádru Uherského Hradiště se 
představily desítky folklorních souborů, cim-
bálových muzik i dechových kapel a společně 
s ochutnávkou vín, burčáku a regionálních 
gurmánských specialit vytvořily pro všechny 
přítomné nezapomenutelný zážitek. Kulturní 
program byl doplněn o možnost navštívit his-
torické památky města. Akci tradičně podpo-
ruje Zlínský kraj.

Hradiště patřilo
vínu a krojovaným

Na silnice míří dotace
Zlínský kraj – Investiční akce na silnicích 
druhé a třetí třídy v celkovém rozsahu 577 
milionů korun hrazených ze sedmdesáti pro-
cent z dotací Evropské unie prostřednictvím 
Regionálního operačního programu schválili 
krajští radní. Zároveň potvrdili, že na spolufi-
nancování rozsáhlých oprav silniční sítě na-
plánovaných na léta 2013 až 2015 se Zlínský 
kraj bude podílet ze svého rozpočtu, z něhož 
je v tomto období připraven uvolnit k těmto 
účelům 183 milionů korun.
Právě přiložení dokladu o zajištění spolufi-
nancování ve formě usnesení krajské rady či 
zastupitelstva je totiž podmínkou, aby kraj-
ská příspěvková organizace Ředitelství silnic 
Zlínského kraje mohla žádat o evropské do-
tace prostřednictvím Regionální rady regio-
nu soudržnosti Střední Morava.
Pokud ta schválí seznam navržených projek-
tů, obyvatelé kraje se mohou těšit na výraz-
né zlepšení kvality některých silnic či mostů. 
Konkrétně se plánuje modernizace silničního 
úseku Ústí u Vsetína – Hovězí, Osíčko – Ko-
márno, Nivnice – Dolní Němčí, Horní Lapač 
– Fryšták, Jarošov – Uherské Hradiště, Vážany 
– Jarohněvice, Pozlovice – Luhačovice, mosty 
v Karolince a v Polichně a silnice Štítná nad 
Vláří – Jestřabí. (red)

 ▪ Volby se blíží
Zlínský kraj – Ve dnech 12. a 13. října 2012 se 
ve Zlínském kraji, stejně jako v ostatních kra-
jích republiky, uskuteční volby do  krajského 
zastupitelstva. V pátek 12. října budou volební 
místnosti otevřeny od  14.00 do  22.00 a  v  so-
botu 13. října od 8.00 do 14.00. Voliči ve Zlín-
ském kraji budou moci vybírat z  celkem 22 
politických stran, politických hnutí a  koalic, 
které v zákonem stanoveném termínu dodaly 
na  krajský úřad své kandidátní listiny. Právo 
volit v krajských volbách má každý státní ob-
čan České republiky, jenž alespoň v druhý den 
voleb dosáhne věku nejméně 18 let. Zároveň 
musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, 
která náleží do územního obvodu kraje. Hlaso-
vací lístky pro krajské volby 2012 obdrží každý 
volič nejpozději 3 dny před zahájením voleb, 
a  to obvykle do  poštovní schránky. Obálka 

s hlasovacími lístky bude obsahovat také po-
drobné instrukce, jak správně hlasovat. Hla-
sovací lístky je však možno získat také přímo 
ve volební místnosti. 
Ve  Zlínském kraji budou občané své hlasy 
odevzdávat v celkem 684 volebních okrscích. 
V  případě, že je na  území obce zřízeno více 
volebních okrsků, je povinností starosty infor-
movat občany, které části obce náležejí do jed-
notlivých volebních okrsků, a to nejpozději 15 
dnů před volbami.  Voliči, kteří nebudou moci 
volit v  místě svého trvalého bydliště, mohou 
využít tzv. voličský průkaz, který je opravňuje 
volit jinde na území kraje, nikoliv však v jiném 
kraji. Zájemce o voličský průkaz požádá o jeho 
vystavení obecní úřad v místě svého trvalého 
bydliště. Žádost musí být obecnímu úřadu do-
ručena nejpozději 7 dnů před prvním dnem 
konání voleb, tj. do 5. října 2012.

Souběžně s krajskými volbami se ve Zlínském 
kraji uskuteční také senátní volby, a to ve vo-
lebních obvodech 77 (Vsetín) a 80 (Zlín).

 ▪ Ruské regiony se zajímají o Zlínský kraj
Zlínský kraj – Zástupci dvou ruských regionů 
postupně v  první polovině září navštívili Zlín-
ský kraj. Delegace Samarské oblasti, vedená 
tamním ministrem pro rozvoj ekonomiky, se 
zajímala především o  možnosti spolupráce 
v  ekonomické oblasti a  mezi podnikatelskými 
subjekty. Při následné návštěvě průmyslové 
zóny v  Holešově se seznámili s  investičními 
možnostmi v  regionu. Zlínský kraj navštívila 
také delegace z ruské republiky Karélie. Ruská 
strana mimo jiné předložila nabídku pro zájem-
ce o ruský trh. Ti mohou v listopadu letošního 
roku využít příležitosti a účastnit se prezentač-
ního „českého týdne“ v Petrohradu.
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rozhovor

Staňte se dárcem 
krevní plazmy

Finanční kompenzace 
400 Kč za Vaši ochotu

a vynaložené úsilí.

sanaplasma Zlín
Bartošova 5532, Zlín

(budova Zlínstavu, 1. patro)
tel. 576 115 780

zlin@sanaplasma.com
www.sanaplasma.cz

inzerce

Které momenty ve vašem životě byly nejdů-
ležitější, aby se z venkovské dívky z východu 
Moravy stala olympionička?
Ke  střelbě mě přivedl můj tatínek, který sám 
dřív střílel a později vedl střelecký kroužek. Za-
čala jsem střílet v šesti letech, jen tak pro zába-
vu. S přibývajícím věkem narůstala i výkonnost, 
takže si mě všimli trenéři ve větších střeleckých 
základnách. Na gymnáziu jsem už střílela pod 
ostravským klubem a  dva roky poté jsem se 
dostala do profesionálního klubu Rapid Plzeň, 
ve  kterém jsem dodnes. Velkým zlomem bylo 
mé studium na gymnáziu, které bylo velmi ná-
ročné. Díky obětavosti mých rodičů jsem toto 
těžké období dokázala překonat, odmaturovala 
jsem a přestěhovala jsem se do Plzně, kde žiji, 
studuji VŠ a trénuji.

Dá se spočítat, kolika hodin tréninku bylo 
zapotřebí k dosažení olympijské medaile?
Spočítat se to opravdu nedá! Trénuji někdy až 
pět hodin denně, pětkrát týdně. Ten „normální“ 
život jsem asi nikdy nezažila. Buď jsem se učila 
a doháněla jsem vše, co jsem ve škole zameš-
kala, nebo jsem jezdila po závodech a soustře-
děních. Na druhou stranu jsem získala mnoho 

jiných zkušeností, o  kterých jsem pak svým 
spolužákům vyprávěla (například zážitky z ces-
tování). Samozřejmě jsou u  sportu chvíle, kdy 
máte chuť s tím přestat, ale pokud je překoná-
te a víte, co chcete, je to stále radost. Alespoň 
pro mě. A jsem strašně ráda, že jsem se přes to 
všechno odříkání dostala až k medaili na olym-
pijských hrách, a pokud by se mě někdo zeptal, 
jestli bych někdy něco v životě udělala jinak, tak 
rozhodně ne.

Měla jste pocit, že vás kamarádi chápou 
a  podporují, nebo vás spíš považovali 
za zvláštnost?
Jak kteří. Ti opravdoví kamarádi mě všemožně 
podporovali, ať už kopírováním zápisků z  ho-
din, nebo přímo doučováním, a jsem jim za to 
vděčná. Ti ostatní „závistivci“, kteří se s tím ne-
dokázali nějak srovnat, si jen tiše šuškali vždy, 
když jsem přijela s  nějakou medailí, a  ani se 
na  ni nepodívali. Ale to už tak v  životě chodí. 
Vždy bude kolem vás někdo, kdo vám úspěch 
přeje, ale i  někdo, kdo vám úspěch nepřeje.

Střílíte jen z  malorážky a  ze vzduchovky, 
uvažujete o  lukostřelbě. Zastřílíte si i z těž-
ších zbraní, z pistole, ze samopalu?

Už jsem střílela i z jiných zbraní než ze sportov-
ních, a byl to pro mě velký zážitek. Lukostřelbu 
jsem bohužel ještě neměla možnost nikdy zku-
sit, ale doufám, že se mi této příležitosti někdy 
dostane, stejně tak je to i s brokovou střelbou.

Jak je to nákladný sport?
Když jsem začínala, tak mi rodiče museli všech-
no koupit – zbraně, veškeré vybavení, náboje. 
Platili mi cesty na tréninky a soustředění, jezdili 
se mnou všude, kam mohli, obětovali tomu 
také hodně svého času. Jakmile jsem se dostala 
do reprezentace, tak už jsem všechno potřebné 
začala dostávat od Českého střeleckého svazu. 
Bohužel u střelby tomu není tak, jako u jiných 
sportů, kde za výkony dostáváte tučné honorá-
ře. Ve střelbě když vyhrajete Světový pohár, tak 
se na vás pěkně usmějí, dají vám medaili a to je 
všechno. 

Vracíte se ještě ráda do  Zlínského kraje, 
nebo už se cítíte být spíše Plzeňankou?
Svůj rodný kraj navštěvuji moc ráda a stále se 
cítím být spíše „Zlíňankou“. Zlínsko je k  životu 
určitě velmi krásné místo, ale co se týče střelec-
ké kariéry, to zrovna moc příznivé není.
 Vojtěch Cekota

Adéla Sýkorová: Trénuji až pět hodin denně

Adéla Sýkorová
 ▪ Sportovní střelkyně, která 4. srpna 2012 na 
olympijských hrách v Londýně získala bronzo-
vou medaili za střelbu 3 × 20 ran z malorážky.

 ▪ Narodila se v roce 1987 ve Zlíně, žila v Trnavě 
u Zlína a v Rackové; studuje geografii na Zápa-
dočeské univerzitě v Plzni.

 ▪ Pod vedením svého otce Karla Sýkory začínala 
sportovně střílet už v šesti letech.

 ▪ Působí v klubu Rapid Plzeň, který spadá pod 
oddělení Centrum sportu Ministerstva vnitra.

 ▪ V roce 2011 vyhrála individuální soutěž na 
Letní univerziádě v Šen-čenu.

 ▪ Je držitelkou dvou bronzových medailí ze svě-
tových pohárů z let 2008 a 2011.

 ▪ Je svobodná. Jejím přítelem je český střelec 
Martin Strnad.Bronzová medailistka Adéla Sýkorová.    Foto: Martin Strnad
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Zlínský kraj má pro obce, v  nichž žije méně 
než 2  000 obyvatel, vlastní dotační program 
již od roku 2004. Za tu dobu bylo z programu 
vyplaceno více než 300 milionů korun, které 
pomohly s obnovou majetku obcí, rekonstruk-
cemi místních komunikací a podobně. Součástí 
programu na obnovu venkova je soutěž Vesni-
ce roku. Účast v ní nepřináší obcím jen prestiž, 
ale mohou získat i  peníze. Například aktuál-
ní  Vesnice roku Zlínského kraje, tedy Žlutava 
na Zlínsku, získala od hejtmanství dotaci 1,1 mi-
lionu korun, druhá Lužná na Vsetínsku 600 000 
korun a  třetí Vysoké Pole na  Zlínsku 450  000 
korun. „Další peníze do malých obcí směřovaly 
přes dotační programy zaměřené na podporu 
budování a oprav vodohospodářské infrastruk-
tury, ekologických aktivit a podobně,“ doplnila 
krajská radní odpovědná za  zemědělství a  ži-
votní prostředí Milena Kovaříková.

Významné maličkosti
Právě podporu pro včelaře je potřeba zvláště 
zdůraznit. Na první pohled jde o maličkost, ale 
s velkými přesahy. „Je nezbytné si uvědomit, že 
opylovací služba se v regionu kraje za posled-
ních 20 let snížila o polovinu. Jaký dopad to má 
na úrodu, například v sadech, není potřeba zdů-
razňovat,“ dodala Milena Kovaříková. K zastave-
ní tohoto nežádoucího trendu vytvořil Zlínský 
kraj v roce 2006 program podpory začínajících 
včelařů. Žadatelé mohou získat dotaci, která jim 
umožní pořídit základní vybavení a  včelstva. 
V  letech 2006 až 2012 činila celková podpora 
přibližně 4,7 milionu korun.
Stejně důležitá je také podpora hospodaření 
v lesích. Jen v letošním roce rozdělí kraj 15 mi-
lionů korun. „Tyto dotační peníze jsou určeny 
nejen na  obnovu, zajištění a  výchovu lesních 
porostů, ale i na ekologické a k přírodě šetrné 
technologie,“ zdůraznila krajská radní Milena 
Kovaříková. Zlínský kraj usiluje o to, aby na jeho 
území vyrůstaly lesy druhově pestré, a  to 
z mnoha důvodů. Jedním z hlavních je ochra-

na půdy před erozí. Kořeny stromů zpevňují 
půdu a zabraňují jejímu odplavování při dešti. 
Proto je potřebné vysazovat dřeviny, které jsou 
schopny lépe hospodařit s vodou. „Přitom jsou 
mezi vlastníky a nájemci lesa tendence vysazo-
vat jen ekonomicky zajímavější smrkové lesy,“ 
řekla Milena Kovaříková. Kraj přispěl od  roku 
2009 na hospodaření v lesích celkovou částkou 
přesahující 50 milionů korun.
Podpora zemědělství jako celku je účinnou ces-
tou k  obnově venkova. „Často se mluví o  nut-
nosti dělat tak, aby bylo dosaženo synergie. 
Lidsky řečeno, aby jedna plus jedna nebyly dvě, 
ale hned tři. V případě pomoci místním země-
dělcům a producentům potravin je tato zásada 
naplněna vrchovatě. Jejich podpora přispívá 
k  péči o  krajinu, zvyšuje potravinovou sobě-
stačnost a vytváří na venkově potřebná pracov-
ní místa,“ poznamenal hejtman Stanislav Mišák.
Jednou z  cest, jak zemědělce a  producenty 
podpořit, je propagace jejich výrobků. Zlínský 

kraj v  tomto směru ve  spolupráci s  agrární-
mi komorami všech regionů vytvořil ucelený 
systém. Na  Valašsku, konkrétně v  Prlově, jsou 
každoročně pořádány Ovčácké dny zaměřené 
na propagaci chovu ovcí a zpracování produk-
tů z  nich. Kroměříž je vždy na  konci prázdnin 
centrem velkých Krajských dožínek a Uhersko-
hradišťsko hostí soutěž TOP Víno Slovácko. Pro 
zemědělce a  potravináře celého kraje je pak 
určena soutěž Perla Zlínska, která se zaměřuje 
na propagaci regionálních potravin. 

Ekologická výchova musí být posílena
Do budoucna bude podle Mileny Kovaříkové 
nezbytné zintenzivnit ekologickou výchovu 
mladé generace. 
„Záleží na tom, aby především oni pochopili 
sílu přírody, přírodních zákonů a jevů. Je dů-
ležité, aby si uvědomili, že s přírodou se musí 
spolupracovat, například využívat alternativní 
zdroje energie, a ne s ní bojovat,“ řekla. (red)

O budoucnosti venkova rozhodují i maličkosti

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Podpora venkovského prostoru je 
nezbytná hned z několika důvodů. 
Patří mezi ně nutnost péče o kra-
jinu, zvýšit konkurenceschopnost 
místních zemědělců a především 
vytvoření podmínek pro kvalitní 
životní úroveň třetiny obyvatel ce-
lého kraje. V obcích do 2 000 oby-
vatel totiž žije ve Zlínském kraji 
bezmála 180 000 lidí. Kraj má ně-
kolik účinných nástrojů, jak tyto 
cíle naplnit. Některé z nich přitom 
s odstupem času přebírají i jiné re-
giony.

rozvoj venkova

Vesnicí roku 2012 se stala Žlutava.    Foto: archiv obce

Na ekologickou výchovu dětí se musí klást větší důraz.    Foto: archiv
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doprava

V okamžiku, kdy vznikly v České republice kra-
je, neměl ten Zlínský ani metr dálnice či rych-
lostní komunikace. Hluboká krize v tradičních 
průmyslových odvětvích spolu se stigmatem 
pohraničního regionu nedávaly příliš nadějí 
do budoucna. „Po vstupu do Evropské unie se 
ale podmínky změnily. Zařazení České repub-
liky do  největší světové ekonomiky tvořené 
vyspělými evropskými státy otevřelo i v tomto 
směru nové možnosti,“ poznamenal náměstek 
hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd, který 
je mimo jiné odpovědný za dopravu. 

Priority v regionu
Do roku 2010 se podařilo vybudovat všechny 
úseky dálnice D1 na  území Zlínského kraje, 
R55 je přivedena až do Otrokovic a díky Evrop-
ské komisi je zajištěno i budoucí pokračování 
a financování pro R49. „Priority v tomto směru 
jsou jasné. Musíme udělat vše pro urychle-
ní stavby R55 v  úseku od  Otrokovic směrem 
na jih a dotáhnout do konce projekt R49. Rov-
něž musíme neustále podporovat snahy státu 
o zkvalitnění a zkapacitnění silnic I. třídy. Zde 
jde především o I/49 v Malenovicích či jednot-
livé stavby na silnicích I/35 a I/57 na Valašsku. 
Velkým problémem je zejména kontrast mezi 
intenzitou dopravy a celkovým stavem silnice 
mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím,“ pozna-
menal Jaroslav Drozd.
V  případě železniční dopravy musí být prio-
ritou kraje modernizace a  elektrifikace tratě 
Otrokovice – Zlín – Vizovice. „Především úsek 
mezi významným železničním uzlem v  Otro-
kovicích a  krajským městem si vyšší úroveň 
zaslouží. Úpravy přispějí především k  vyšší 
bezpečnosti a  plynulosti dopravy a  sníží hlu-
kovou i emisní zátěž celé aglomerace,“ dodal 
náměstek hejtmana. Prioritou kraje je i moder-
nizace tratě Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní 
Lideč, stejně tak se kraj zasazuje i  o zlepšení 
stavu na  důležité železnici spojující Valašské 
Meziříčí, Hulín a Kojetín.

Stranou nelze ponechat ani leteckou dopravu. 
V tomto směru spojily síly Zlínský a Olomouc-
ký kraj a město Přerov, společně se snaží využít 
armádní letiště Bochoř v  Přerově i  pro civilní 
provoz. „Projekt na smíšené využití letiště Bo-
choř má pro Zlínský kraj hned dvě výhody. 
Jednak tak získá kvalitní letiště dosažitelné 
po dálniční síti, na druhé straně se podaří za-
chovat v  Přerově vrtulníkovou letku, která je 
důležitým prvkem v  integrovaném záchran-
ném systému,“ vysvětlil Drozd.

Těžce, ale přece
Zlínský kraj vlastní celkem 1 772 kilometrů sil-
nic druhé a třetí třídy, na nichž je 712 mostů. 
Při převzetí od státu v roce 2001 byla celá síť 
v  nedobrém stavu. „Silnice trpěly obrovským 
vnitřním dluhem způsobeným malou mírou 
investic do oprav a obnovy. To ještě umocnila 
skutečnost, že v kraji nebyly žádné úseky dál-
nice či rychlostních komunikací. Regionální 

silnice tak přenášely i  veškerou tranzitní do-
pravu. To se pochopitelně muselo projevit,“ 
ohlédl se do minulosti Jaroslav Drozd.
Jen od roku 2008 realizoval kraj na svých silni-
cích více než 100 investic v  celkové hodnotě 
2,7 miliardy korun. „V  letošním roce jde o  19 
investičních staveb v  celkové hodnotě, tedy 
včetně dotací, převyšující 750 milionů korun,“ 
shrnul Jaroslav Drozd. Investice se pochopi-
telně na stavu krajské sítě projevily. Nicméně 
nejde o pokrok mílovými kroky, ale spíše o po-
sun krůček po krůčku. „Je třeba si uvědomit, že 
obrovské sumy v  řádu desítek milionů korun 
spolkne každý rok zimní či letní údržba, velmi 
nákladné jsou také výkupy pozemků,“ pozna-
menal náměstek hejtmana. V případě výkupů 
pozemků se navíc kraje, přes neustálou kritiku, 
potýkají s  nepružnou legislativou. „Na  rozdíl 
od  západních zemí je u  nás cena stanovena 
podle budoucího využití. Tím se otevírá pro-
stor pro spekulanty, veřejné peníze jsou vyna-
kládány neefektivně a každá stavba se zbyteč-
ně prodražuje,“ posteskl si Jaroslav Drozd. 

Řešení je ve spolupráci  
Kvalitní síť nadřazených komunikací propoje-
ných s  dálnicemi, rychlostními komunikace-
mi či železnicemi okolních států je cestou jak 
k nastartování ekonomiky celého regionu, tak 
i  odlehčení přetíženým krajským silnicím pro-
tínajícím řadu měst a obcí. „Stali jsme se signa-
táři projektu Baltsko-jaderského koridoru, který 
několika způsoby propojuje přístaviště obou 
moří. Společný přístup jednotlivých regionů 
Polska, České republiky, Slovenska, Rakouska 
a Itálie urychlí výstavbu severojižních silničních, 
železničních i  leteckých koridorů. Jsme rovněž 
účastníky Dunajské strategie a aktivně vstupu-
jeme do těch aktivit České republiky v Bruselu, 
které napomáhají zlepšovat podmínky pro vše-
stranný rozvoj Zlínského kraje,“ doplnil náměs-
tek hejtmana Jaroslav Drozd.  (red)

Modernizace trati mezi Zlínem a Otrokovicemi je jednou z priorit    Foto: Ivo Hercik

Zlínský kraj leží na střední Moravě, 
prakticky v srdci Evropy. Celá Čes-
ká republika je navíc tranzitní zemí 
s otevřenou a proexportně orien-
tovanou ekonomikou. V takových 
souvislostech se poloha Zlínského 
kraje může stát v budoucnu jeho 
strategickou výhodou. Musí se ale 
k tomu přidat odpovídající dálniční 
a železniční síť. Mnoho se již vybu-
dovat podařilo, kus práce kraj ještě 
čeká.

Poloha kraje se může stát strategickou výhodou

Silnicie u Šarov

Rekonstrukce vozovky
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sociální věci

V  blízké budoucnosti možná nebude výjim-
kou, že se staří a  postižení stanou pro své 
příbuzné neúnosnou fi nanční zátěží. Rodiny, 
které budou zatížené hypotékami, školným, 
poplatky ve zdravotnictví a vůbec rostoucími 
životními náklady, další výdaje neunesou. Hro-
zí, že lidé budou zůstávat bez potřebné péče. 
Až k takovým důsledkům by mohla vést poli-
tika vlády, která snižuje příspěvky na  sociální 
služby a která se chystá i legislativně přesouvat 
náklady péče o nemohoucí na jejich příbuzné. 
„Nemohoucí by se mohli stát postrachem ro-
diny. Příbuzní by v  takovém systému museli, 
například až prodejem svého majetku, zajis-
tit prostředky na  pobyt v  domově důchodců 
či zaplacení pečovatelských služeb pro po-
třebného člověka, když na  to při rostoucích 
cenách a  snižující se valorizaci penzí nebude 
stačit jeho důchod,“ poznamenala krajská rad-
ní Taťána Nersesjan. „Bude prudce narůstat po-
čet lidí v hmotné nouzi.“ 
Stát by se měl podle radní o  sociálně potřeb-
né postarat, aby nebyli závislí na  příbuzných. 
Zejména když si většina z nich celý život řádně 
platila sociální pojištění. „Je patrna také snaha 
přesouvat zodpovědnost za fi nancování sociál-
ních služeb ze státu na kraje, aniž by stát krajům 
předal i potřebný podíl z peněz, které od daňo-
vých poplatníků vybere. A za této situace údaj-
ného nedostatku fi nancí se mají ze státního roz-
počtu ještě vyvádět prostředky do  privátních 
penzijních fondů nebo uvolňovat obrovské 
částky na církevní restituce,“ říká radní.
Do  svízelné ekonomické situace se při klesa-
jící státní podpoře a  narůstajících nákladech 
dostává řada sociálních služeb včetně krajem 
zřizovaných pobytových zařízení pro seniory 
či zdravotně postižené. Tyto organizace se pak 
stále častěji se zoufalými žádostmi o podporu 
obracejí na kraj. „Stát s kraji přitom ještě ani ne-
zahájil jednání, jak podle zákona od roku 2014 
zajistí plynulou a funkční změnu ve fi nancování 
sociálních služeb v podobě přechodu fi nanco-

vání na kraje,“ konstatuje Taťána Nersesjan. Ne-
myslí si, že by bylo řešením, aby kraje přesmě-
rovávaly do sociální oblasti prostředky z jiných 
kapitol svého rozpočtu, které byly při vzniku 
kraje a tvorbě rozpočtového určení daní jasně 
určeny pro jiné oblasti. 
Pracovníci na  úrovni kraje postrádají národní 
strategický dokument, který by defi noval cíle 

a priority podpory sociálních služeb v celostát-
ním měřítku. Chybí víceletý systém fi nancování 
sociálních služeb včetně zajištění odpovída-
jících fi nančních zdrojů. Není zcela jasné, jak 
ministerstvo odhaduje „dostatečnou částku“ 
pro poskytovatele sociálních služeb bez sta-
novených priorit. Principy ministerstvo práce 
a sociálních věcí sděluje až v době, když je zřej-
má částka, o níž se jedná v návrhu státního roz-
počtu. Kraj podle Nersesjan disponuje nástroji, 
kterými zajistí spravedlivé rozdělování fi nancí 
mezi poskytovatele služeb. Základním předpo-
kladem je ale potřebná suma prostředků. 
Kraje zatím podle Taťány Nersesjan podporují 
sociální služby bez ohledu na skutečnost, že pro 
to nejsou vybaveny. „Přestože nepovažujeme 
takový postup za systémové řešení, nechceme 
dopustit omezení či rušení potřebných  služeb. 
Jsme připraveni o  dalším postupu se státem 
tvrdě vyjednávat,“ zdůraznila radní. (vc)

Stát dává stále méně peněz na sociální služby

Otevření Domova se zvláštním režimem ve Valašském Meziříčí.    Foto: Petr Zákutný

Kraj se snaží v  sociální oblasti za-
chraňovat, co se dá, ale proti po-
litice státu, který v  poslední době 
objem fi nančních prostředků pro 
sociální sféru omezuje, je téměř 
bezmocný. Radní Taťána Nersesjan 
se obává toho, že nemusí být dale-
ko doba, kdy se u nás stanou senio-
ři a  lidé s  postižením z  fi nančních 
důvodů postrachem rodiny. 

Sociální podnikání u  nás zatím není legislativ-
ně ukotveno. Smyslem tohoto podnikání je 
využít případný zisk pro sociální účely anebo 
také může být hlavním posláním sociálních fi -
rem vytvářet pracovní místa pro osoby těžce 
uplatnitelné na  trhu práce. O  zřizování těchto 
pracovních míst se pokoušejí některá občanská 
sdružení, výrobní družstva, ale i obchodní spo-
lečnosti.
„Není nám jedno, že je ve Zlínském kraji neza-
městnanost vyšší než celorepublikový průměr. 
Chceme být nápomocni tomu, aby vznikala 
další pracovní místa i  pro ohrožené skupiny 
zaměstnanců. Jednáme proto s Úřadem práce, 
se Sdružením pro rozvoj Zlínského kraje i  se 
samosprávami obcí a  pro začátek se snažíme 
vytvořit podrobnou evidenci organizací a pod-
niků, ve kterých pracují lidé se zdravotním po-
stižením,“ uvedla krajská radní Taťána Nersesjan. 
„V posledních týdnech jsme rozeslali dotazníky 

bezmála sto padesáti subjektům, o  kterých 
máme informace, že zřizují chráněná pracovní 
místa. Většina z nich už odpověděla a vyslovila 
souhlas se zařazením do veřejně přístupné da-
tabáze, kterou chce kraj vytvořit. Zároveň nám 
tyto fi rmy doplnily podrobnosti o své činnosti, 
službách a výrobcích,“ sdělila krajská radní.
„Nyní vytváříme přehled subjektů zaměstnáva-
jících zdravotně postižené, který je možné mě-
nit či doplnit. V budoucnu chceme také podpo-
řit zaměstnanost dalších sociálně ohrožených 
skupin, ať už osob předdůchodového věku, ab-
solventů škol či národnostních menšin.“ 
Přehled těchto fi rem hodlá krajský úřad po-
skytnout prostřednictvím Sdružení pro roz-
voj Zlínského kraje nejvýznamnějším fi rmám 
a rozeslat jej městům a obcím. „Jde o to, aby 
obce a fi rmy o těchto zaměstnavatelích věděly 
a případně ve větší míře jejich služby využíva-
ly,“ říká Nersesjan.   (red)

Kraj chce pomoci rozvoji sociálního podnikání

Vyhlášení pracovníka roku v sociálních službách.    Foto: P. Zákutný
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 nabízíme vše pro vaše � skárny, kopírky, faxy
   tonery, developery, imaging unity, válce atd.
     originální i neoriginální spotřební materiál
       rozvoz po Zlíně zdarma

SPUSTILI JSME NOVÝ E-SHOP 
WWW.ARLES.CZ

ARLES, s. r. o., Holešovská 429, 763 16 Fryšták, Tel.: + 420 573034597, Fax: + 420 577019511, e-mail: eshop@arles.cz

K objednanému zboží přes e-shop 
dárek pro vás (akce pla�  do 31. 12. 2012)



Východní Morava

V Uherském Hradišti naleznete moderní, celo-
ročně otevřený akvapark s vnitřním a venkov-
ním provozem. Vnitřní, celoročně otevřený 
areál má zónu pro kondiční plavání a  výuku 
plavání. Nachází se v  ní dva bazény a  parní 
kabina. Druhá zóna slouží pro aktivní vodní 
radovánky a  relaxaci. Třetí zónou je wellness 
centrum, ve kterém můžete využít čtyři sauny.
www.aquapark-uh.cz 

Akvapark Delfín v Uherském Brodě nabízí 25 
metrů dlouhý plavecký bazén se 6 drahami. 
Zábavný bazén má atypický kruhovitý tvar 
o průměru 18 metrů, je opatřen devíti atrakce-
mi, například zde najdete vzduchová masážní 
lůžka, perličky, vodní masáže, padající vodu, 
chrliče. Součástí zábavného bazénu je divoká 
řeka ve tvaru elipsy s vnitřním ostrůvkem. Mi-
lovníci adrenalinu se zabaví na 91 m dlouhém 
tobogánu, který má vlastní dojezdový bazén. 
Pro malé děti je k dispozici dětské brouzdališ-
tě s řadou atrakcí a hraček. Pro relaxaci slouží 
kruhový bazén s whirlpoolem. Součástí bazé-
nové haly je též parní lázeň se dvěma parními 
kabinami a parní solná lázeň. Nabídku služeb 
doplňují dvě infrasauny. www.delfinub.cz 

Město Vsetín provozuje městské lázně, v nichž 
si zaplavete v  krytém 25 m bazénu. Kromě 
toho lázně nabízejí 98 m dlouhý tobogán, dět-
ské brouzdaliště, whirlpool, relaxační bazén 
s  podvodní masážní lavicí a  wellness provoz 
s vodoléčbou a saunou. www.laznevsetin.cz 

Valašské Meziříčí disponuje akvaparkem, kte-
rý obsahuje 25 m plavecký bazén, rekreační 
bazén s  proudovým kanálem, houpacím ba-
zénem, vířivkou, masážními tryskami a  lavi-
cemi a  dalšími prvky. Pro děti je k  dispozici 
mělký bazén se skluzavkou. O  adrenalin se 
stará 92 m dlouhý tobogán. K  relaxaci slouží 
solná vířivka, parní kabina a wellness provoz 
se saunami, parními a  bylinkovými komora-
mi apod. Občerstvit se můžete v tzv. mokrém 
baru.  www.bazenvm.cz 

V  Rožnově pod Radhoštěm najdete krytý 
25  m plavecký bazén, 42  m dlouhý tobogán, 
dětský bazén a  parní lázně s  ochlazovacími 
bazénky. www.krytybazen.cz 

Obyvatelé a návštěvníci krajského města mo-
hou využít kryté městské lázně, kde najdou 
plavecké bazény s délkou 50 m a 25 m, bazén 
pro děti, parní kabiny, saunu a masáže. 
www.laznezlin.cz

Luhačovice se pyšní krytou plovárnou 
v  centru města. Plavecký a  zážitkový bazén 
doplňuje relaxační zóna s  vířivkou a  parní 
komorou. Děti se mohou vyřádit v  bazénku 
s bublinkou a vodním ježkem.
www.plovarnaluhacovice.cz 

Hitem podzimních dnů se stávají příjemná 
wellness centra. Snad nejvíce jich naleznete 
v  Luhačovicích. Největší oblibě se těší well-

ness centra v  hotelích Alexandria, Augustini-
ánský dům, Niva, Pohoda, Ambra. Ve Zlíně pak 
zamiřte do wellness centra Amenity. V Hostýn-
ských vrších jsou vodní radovánky k  dispozici 
jak v hotelích (například hotel Rusava), tak re-
kreačních střediscích (Na Trojáku). 

Příležitosti ke  koupání a  vodní relaxaci jsou 
dnes součástí nabídek hotelových komplexů 
a resortů v Beskydech. V Rožnově pod Radhoš-
těm, pokud nezvolíte koupel v pivních lázních, 
nabídnou wellness služby například hotely 
Energetic a Eroplán či v nedaleké Horní Bečvě 
hotely Mesit a  Duo.  V  resortu Valachy ve Vel-
kých Karlovicích vyhřívané bazény hotelu Horal 
také nabízejí nejen svým hostům, ale i  široké 
veřejnosti. Také hotel Soláň disponuje wellness 
centrem a vyhřívaným bazénem se slanou vo-
dou. Více informací o nabídce z regionu najdete 
na www.vychodni-morava.cz.  (zur)

Plovárna v Luhačovicích.    Foto: Ivo Hercik

Nástupem podzimu vodní radovánky nekončí

Hotel Duo v Horní Bečvě.    Foto: archiv CCR VM

Snad posledním měsícem, kdy je 
možné se koupat ve venkovních 
bazénech či přírodních nádržích, 
je září, pokud je ovšem dostatečně 
teplé. S příchodem podzimu však 
vodní radovánky vůbec nekončí, jen 
se vodomilové stěhují pod střechu. 
Východní Morava nabízí řadu příle-
žitostí, jak si zaplavat, nebo jen tak 
zalenošit v některém z krytých akva-
parků, bazénů či wellness center. 
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dotace

Více než 17 miliard
Regionální operační program Střední Mora-
va funguje od roku 2008, jeho finanční zdro-
je budou vyčerpány zřejmě již v příštím roce. 
Jde přitom o  jeden z  vůbec nejvýznamněj-
ších dotačních programů pro region – v pře-
počtu na koruny je jeho celkový objem zhru-
ba 17,5 miliardy, přičemž na  již dokončené, 
právě realizované či schválené projekty při-
padá asi 14,5 miliardy. 
„Tak vysoký podíl čerpání je v zemi spíše výji-
mečný. Je to potvrzení toho, že program byl 
dobře stanoven a  trefuje se do  aktuálních 
potřeb těch, kteří dokáží připravit kvalitní 
projekt. Bez ohledu na  to, zda jde o  malou 
obec, velké město či firmu,“ poznamenal 
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. 
„V některých dotačních programech přitom 
leží bez užitku miliardy, které nedokáže ni-
kdo využít. Hrozí, že tyto peníze si Evropská 
unie vezme zpět,“ dodal. 
Regionální operační program Střední Mo-
rava navíc bez problémů prochází všemi 
audity a  Evropská komise opakovaně došla 
k závěru, že vše probíhá v souladu s nastave-
nými pravidly a postupy.

Program vznikal několik let
Regionální operační program Střední Mora-
va, z  něhož bylo podpořeno přes 700 pro-
jektů a jen ve Zlínském kraji vzniklo více než 
šest stovek pracovních míst, se připravoval 

prakticky od  roku 2005. K  jeho obrysům se 
vyjadřovali hejtmani, vláda, Svaz měst a obcí 
České republiky i  Evropská komise. Stejný 
postup byl také u  šesti dalších obdobných 
programů využívaných v  jiných regionech 
země. 
„Od  března 2006 rovněž pracovaly v  obou 
krajích pracovní skupiny, jejichž návrhům 
byl přikládán velký význam. Pochopitelně 
v  nich nechyběli ani starostové, kteří tak 
u všeho byli prakticky od začátku. To, jakou 
konečnou podobu nakonec program získal, 
tak ovlivnili velkou měrou,“ připomněl prů-
běh příprav Stanislav Mišák. „O  to větším 
překvapením pro všechny, kdo neztratili pa-
měť, pak byly protesty některých z nich. Na-
víc, a to považuji za velmi zarážející, si začali 
stěžovat v poslední třetině života programu 
v  době, kdy většina peněz již byla úspěšně 
čerpána. Shodou okolností se tehdy blížily 
volby,“ dodal hejtman. 
Změny v  celém programu sice mohou být 
v  odůvodněných případech provedeny, 
v každém případě jde ale o velmi složitý pro-
ces podléhající na nejvyšší úrovni schvalová-
ní Evropskou komisí. 

Příprava projektu je důležitá
Celý Regionální operační program Střední 
Morava je nastaven tak, aby se podpora do-
stala i  do  menších sídel. Právě obce a  malá 
města od 500 do 5 000 obyvatel patří mezi 
nejúspěšnější žadatele vůbec. Aby byly pod-
pořeny opravdu ty kvalitní projekty, musí 
se posoudit na  základě dobře zpracované 
žádosti. 
„Věřím, že starostové musí věnovat zpraco-
vání projektového záměru čas. Úřad jim ov-
šem vyšel vstříc v tom, že se jim snaží ušetřit 
peníze za  zpracování podkladů k  žádosti. 
Náš program schvaluje projekty ve dvou ko-
lech. V  prvním kole schválí projektové zá-
měry, což je popis toho, co chce žadatel 

v daném území změnit a jaký bude mít jeho 
projekt dopad na území. Schválení projekto-
vého záměru je příslibem, že projekt může 
být financovaný, pokud žadatel ve  druhém 
kole hodnocení předloží potřebnou doku-
mentaci k  projektu,“ popisuje ředitel úřadu 
Regionálního operačního programu Střední 
Morava Ivan Matulík.
Žadatel tak nemusí zpracovávat dokumen-
taci k  realizaci stavby dříve, než má oficiál-
ně potvrzeno financování. U projektu v ori-
entační hodnotě 10 milionů korun přitom 
může jít až o  půl milionu. Takový vstřícný 
přístup je u  regionálních dotačních progra-
mů výjimečný.

Co bude dál?
Současné regionální operační programy 
končí v  roce 2013. „Kraje v  rámci přípravy 
nového programovacího období předložily 
vládě podrobnou analýzu a  návrhy, které 
by měly systém operačních programů ještě 
více zjednodušit a zprůhlednit. Bohužel, tak 
jako v jiných případech, tyto návrhy nepadly 
na  úrodnou půdu. Připomínky nejenomže 
nebyly vyslyšeny, ale kraje zřejmě v  novém 
programovacím období o vlastní regionální 
programy zcela přijdou. A  vše bude řízeno 
z Prahy,“ poznamenal Stanislav Mišák. (red)

Koupaliště v obci Zděchov.    Foto: archiv ROP

Existuje množství dotačních pro-
gramů, z nichž mohou čerpat pro-
středky na své projekty obce, města, 
kraje, firmy a další instituce. Jedním 
z nich je i Regionální operační pro-
gram Střední Morava, který je určen 
pro žadatele ze Zlínského a Olo-
mouckého kraje. Z pohledu počtu 
podpořených projektů jde o jeden 
z vůbec nejúspěšnějších programů 
v zemi. 

Region je v čerpání evropských dotací úspěšný

Zdravotní středisko ve Valašské Polance.    Foto: archiv ROP

Hřiště v Dolním Němčí.    Foto: archiv ROP
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kulturaZlínské muzeum dětem 
Zlín – Zajímavé edukační programy připravu-
jí lektoři Muzea jihovýchodní Moravy (MJVM) 
ve Zlíně pro děti. Přibližují jim tak přitažlivým 
způsobem výstavy a  expozice muzea. Čin-
nost oddělení muzejní pedagogiky MJVM 
znají děti díky návštěvám, které podnikají se 
svou školkou, školou, družinou či v rámci od-
poledních aktivit volnočasových organizací. 
Od  poloviny května je na  zlínském zámku 
k vidění výstava Jak to bylo pohádko? aneb 
Zlínské divadlo dětem, která umožňuje ná-
vštěvníkům nahlédnout do  světa zlínského 
divadla skrze fotografie, vystavené kostýmy 
a  rekvizity z  divadelních her. Edukační pro-
gram k výstavě prozradí účastníkům slango-
vé výrazy z  divadelního prostředí, představí 
divadelní profese či vysvětlí, jak vzniká diva-
delní inscenace. Náplní programu pro menší 
děti je divadelní ztvárnění pohádky a  práce 
se zábavnými pracovními listy. „Pokud mají 
třídy možnost zůstat v muzeu déle, odnášejí 
si vlastnoručně vyrobené škrabošky nejrůz-
nějších tvarů,“ doplňuje lektorka Ivona Ha-

bartová. Školní družiny přicházejí do muzea 
v  odpoledních hodinách, kdy je pro ně při-
pravena dílna s výrobou kašírovaných masek.
Oddělení muzejní pedagogiky do své nabíd-
ky od září opětovně zařazuje velmi úspěšný 
edukační program Pátrání po  místě, který 
probíhal ke  stejnojmenné výstavě v  roce 
2011. Tentokrát však není realizován v  pro-
storách muzea. „Účastníci programu se spolu 
s interaktivní knížkou vydávají přímo do ulic 
města Zlína, aby prozkoumali jeho na  první 
pohled všední místa. Se zkoumáním dalších 
míst prezentovaných v knížce mohou pokra-
čovat se svými rodiči, prarodiči či kamarády,“ 
říká lektorka Adéla Šimová. Pro ty, kteří trasu 
projdou celou, je odměnou nálepka posta-
vičky Pátrače, tu získají v pokladně muzea. 
Ve  vybrané soboty v  říjnu a  listopadu pro-
běhnou v  MJVM výtvarné dílny pro veřej-
nost. „Vyrábět budeme masky z  přírodních 
materiálů, bambulkové loutky z vlny či škra-
bošky s peříčky a korálky,“ upřesnil lektor Petr 
Hrabina. (red)

 ▪ Případ faráře Půčka
Nedašov – Cenným příspěvkem k  poznání 
novodobé historie Valašska a  Zlínského kraje 
se stala monografie návojenského novokněze 
Petra Káni (* 1985) „Případ faráře Půčka“. Jejím 
podkladem je autorova diplomová práce z Cy-
rilometodějské teologické fakulty v Olomouci. 
Knížka popisuje podrobně pochmurnou udá-
lost, ke které došlo v Nedašově v  lednu 1949, 
kdy komando Státní bezpečnosti a  Sboru ná-
rodní bezpečnosti z několika okresů s použitím 
hrubého fyzického násilí vyslýchalo zdejší oby-
vatele, kteří předtím napadli vyšetřovatele StB. 
Petr Káňa čerpá z  archivů, vyšetřovacích pro-
tokolů a  soudních spisů a  přibližuje smutnou 
událost ve všech souvislostech, které umožňují 
dochované písemné dokumenty i  přímé vý-
povědi pamětníků. Vydání publikace finančně 
podpořil Zlínský kraj.

 ▪ Medvědi na zámku Kinských
Valašské Meziříčí – Míša z Brodské a jeho plyšo-
ví kamarádi - tak zní nový název výstavy v zám-
ku Kinských ve Valašském Meziříčí, která bude 
otevřena od 4. října do poloviny ledna příštího 
roku. Návštěvníci se mohou těšit na  více než 
tisíc plyšových medvídků ze sbírky Svatavy Ry-
parové a na preparát nejznámějšího medvěda 
na Valašsku – Míši z Brodské. Výstava je určená 
široké veřejnosti, především rodinám s dětmi. 
Pro žáky škol je připraven lektorský program 
s  názvem Méďa z  Brodské, jehož cílem je se-
známit návštěvníky s podrobnostmi a zajíma-
vostmi ze života medvěda hnědého.

 ▪ Slavnosti a rituály východní Moravy
Uherské Hradiště – Od jara do zimy – tak se na-
zývá výstava fotografií Pavla Popelky, která je 
přístupná veřejnosti v hlavní budově Slovácké-
ho muzea v Uherském Hradišti do 4. listopadu. 

Cyklus fotografií zachycuje obyčeje a slavnosti 
v průběhu celého roku. K živým obyčejům ná-
leží především masopusty, obyčeje spojené 
s  Velikonocemi, letniční obyčej – jízda králů, 
hody a zvyky spjaté s Vánocemi. K novodobým 
slavnostem trvale zakotveným do kalendářní-
ho roku patří také kosecké slavnosti a  vaření 
povidel. Snímky jsou obohaceny zvykoslov-
nými artefakty ze sbírek Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti. 

 ▪ Bartošův soubor slaví šedesátiny
Zlín – Šedesát let letos uplynulo od  založení 
Bartošova souboru. Náměty a  písně čerpali 
jeho členové především ze sbírek mladcov-
ského rodáka, etnografa Františka Bartoše, 
po  němž je soubor pojmenován. Ve  svém re-
pertoáru se od počátku soubor zaměřuje hlav-
ně na písně, tance a lidové tradice oblastí Valaš-
ska, Zlínska a Luhačovského Zálesí.

Škraboška vyrobená při návštěvě dětí v muzeu.    Foto: archiv MJVM

Kroměříž – Muzeum Kroměřížska připravilo 
k  130. výročí narození významného českého 
malíře Emila Filly výstavu ze svých sbírek. Emil 
Filla se narodil v  Chropyni, nedaleko Kroměří-
že. Nejznámější jsou Fillovy obrazy z  jeho ku-
bistického období, ale návštěvník kroměřížské 
výstavy se seznámí s méně známou tváří jeho 
tvorby. Na začátku padesátých let vytvořil Emil 
Filla velké množství expresivních velkoformáto-
vých maleb – Písně. Některé jsou až 3,5 metru 
vysoké. Inspirací mu byla slovácká a slovenská 
lidová píseň a  byl ovlivněn i  technikou čínské 
tušové malby. Některé z  těchto maleb vlastní 
Muzeum Kroměřížska. K  vidění jsou i  Fillovy 
grafiky z cyklů Heráklés a Torzo naděje inspiro-
vané básněmi Františka Halase. Výstava bude 
pro veřejnost otevřena do 14. října. (red)

Výstava Emila Filly

Knihovna po setmění
Zlín – Chrám poznání, tajuplné bludiště, sídlo 
bytostí, které nelze spatřit za denního světla – 
tím vším může být knihovna po  setmění. Ale 
také místem, kde lze potkat přátele a  známé, 
poslouchat hudbu, vypít kávu, zasoutěžit si 
a pohrát, ať už je vám deset nebo sto let. Kraj-
ská knihovna Františka Bartoše zve na tradiční 
„Po  setmění v  knihovně“, které se koná 3. říj-
na jako součást celostátního Týdne knihoven. 
Hlavním tématem bude kouzelný svět kniho-
ven. Děti i  dospělé čeká vystoupení kapely 
ZE-SWA-HOO-BAND ze ZUŠ Zlín-Jižní Svahy, 
knihovnická dílna, knihovnické humoresky, 
výstavka knih, občerstvení. Mohou prožít Čte-
nářův sen a zasoutěžit si s kocourem Milošem. 
Mimořádně bude možno podívat se na půdu 
knihovny, která svou atmosférou patří k nejza-
jímavějším ve Zlíně. Krajská knihovna si 1. led-
na 2012 připomněla 10. výročí svého vzniku, 
její knihovní fond zahrnuje přes 450 tisíc knih, 
map, not, zvukových a  audiovizuálních doku-
mentů. Patří k nejnavštěvovanějším kulturním 
institucím ve Zlínském kraji a počtem výpůjček 
k největším veřejným knihovnám v ČR.  (zf )
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SUPER LOKALITA
VIZOVICE - JANOVA HORA
PRODEJ BYTŮ

Nová výstavba bytů ve Vizovicích - 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+1 (4+1)
Doprodej hotových bytů 3+1 a 5+1
Interiér podle přání zákazníka, kuchyň v ceně bytu.
Ceny od 743.000,- Kč vč. DPH (1+kk)

tel.: 602 741 566
e-mail: marcon@ham-zlin.cz

w w w. b y t y - v i z o v i c e . c z

Buďte rychlejší, 

kupte byt před dalším zvýšením DPH!

BYT
Y 

PŘ
ED DOKO
N

ČENÍM!

VÝROBA PLASTOVÝCH
 A HLINÍKOVÝCH OKEN

STĚN A DVEŘÍ

HS PORTÁLY - 
ZDVIŽNĚ POSUVNÉ 

BEZBARIEROVÉ DVEŘE

VVÝRO
A HLI

Adresa U Olšavy 2541, Uherský Brod
E-mail: montplast@oknamontplast.cz, Tel. 572 635 969, 731 494 094

www.oknamontplast.cz

NAKUPUJTE

U ČESKÉHO

VÝROBCE

NOVINKA! 

Na  základě opakovaných dotazů obyvatel 
Zlína a  okolí na  zaměření prodejny obuvi 
Comfort vedoucí prodejny Alena Ryšavá 
odpovídá:

Proč název Comfort, co má povědět?
Obuv Comfort dává hned v  názvu najevo, 
že se zaměřujeme na obuv, která svým uži-
vatelům přináší pohodlí, stabilitu, kvalitu, 
módní design a zdravotní podporu. K tomu 
přidáváme ještě individuální přístup a sku-
tečnou, ne pouze deklarovanou, péči o kaž-
dého klienta. Proto KOMFORT.

Vaše obuv je i kožená?
Naše obuv je především celokožená. Je to 
obuv, která dýchá a  podporuje celodenní 
nošení. Víme, že pouze v celokožené obuvi 
je noha v prostředí, které jí neubližuje, na-
opak jí prospívá. Večerní vyzouvání z plas-
tové nebo celokožené obuvi je, to mi může-
te opravdu věřit, velmi rozdílný zážitek.

V  otázkách se objevuje opakovaně žá-
dost o  bližší popis vaší nabídky, přede-
vším značek, které nabízíte…
My se specializujeme na velmi známé a tra-
diční německé značky obuvi Josef Seibel, 
Ara, Romika a  Salamander. Všechny tyto 
značky rodinných fi rem se vyznačují ce-
losvětovou působností a  úspěšností díky 
důrazu na  kvalitu použitých materiálů 
(např. fa Josef Seibel má vlastní, velmi dob-
ře opečovávaná stáda hovězího dobytka 
v Argentině), kvalitu práce při výrobě obuvi 
a aktuální módnost obuvi při opravdu ma-
ximálním komfortu nošení. Všechny naše 
značky, ale především Romika, jsou na špici 
i technologických novinek ve výrobě obuvi.

Paní Ryšavá, upřímně, nejedná se tedy 
pouze o  obuv tzv. zdravotní a  tudíž ne-
vzhlednou? Nabízíte i  obuv pro mladé 
lidi a střední věk?

Přijďte se podívat, uvidíte sám. Ne, určitě 
ne, v naší prodejně najdete spoustu barev-
ných a  velmi módních vzorů obuvi. Víte, 
pohodlná a zdravotně nezávadná obuv ne-
znamená nutně, že se jedná o nějaké „bab-
čáky“. Obouváme teenagery, ale i seniory. 

Zdůrazňujete kvalitu, ta bývá drahá…, 
jaké jsou u vás ceny?
Máte pravdu, za  kvalitu se platí víc než 
za podprůměrné zboží, ale ceny u nás jsou 
přesto přátelské a  naši zákazníci se rádi vra-
cejí, protože pocit, který zažívají v naší obu-
vi, je jedinečný a  snadno se na  něj zvyká. 
Přijďte si nás a  naše boty vyzkoušet.

Přijdeme se přesvědčit a ostatním dopo-
ručujeme to samé.
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Závodníky čekala v Rackové atraktivní trať.    Foto: Jakub Illík 

sport

Hasiči z kraje byli 
na republice úspěšní
Uherské Hradiště – Napínavé souboje v požár-
ních disciplínách sváděli profesionální i dobro-
volní hasiči na zářijovém mistrovství republiky, 
které hostilo Uherské Hradiště a Uherský Brod. 
Celkem 651 závodníků poměřilo síly v nejrůz-
nějších disciplínách, jako byly například výstup 
na věž, běh na sto metrů s překážkami, štafeta 
či požární útok. „Svými skvělými výkony hasiči 
dokázali, že jsou lidé na svém místě a že mají ty 
nejlepší předpoklady dělat svou práci dobře,“ 
řekl generální ředitel Hasičského záchranného 
sboru České republiky Drahoslav Ryba. V těžké 
konkurenci se neztratili ani hasiči ze Zlínského 
kraje. V  soutěži dobrovolníků obsadil skvělé 
třetí místo tým SDH Kunovice, v kategorii žen 
pak skončily Pravčice na šestém místě. V hlavní 
soutěži družstev profesionálů pak domácí Zlín-
ský kraj obsadil páté místo. „Na  letošním mis-
trovství bylo dosaženo dvou národních rekor-
dů. Ve dvojboji, o který se postaral Jakub Pěkný 
z  HZS Ústeckého kraje a  ve  štafetě 4x100m 
s  překážkami, kde zabodovali borci z  Morav-
skoslezského kraje,“ doplnil mluvčí krajských 
hasičů Libor Netopil.   (oh)

Bystřice pod Hostýnem – Už devátý ročník 
závodu Běh na Svatý Hostýn byl v programu 
na  konci srpna. Letos navíc s  jednou novin-
kou. Trať z bystřického náměstí až k hostýnské 
rozhledně poprvé absolvovali v  samostatné 
kategorii i kněží. Do závodu, který slavnostně 
odstartoval olomoucký arcibiskup Jan Graub-
ner, se zapojilo 152 běžců a běžkyň. O vyso-
ké úrovni závodu svědčí i  fakt, že vzal za své 
rekord kroměřížského Tomáše Blahy z  roku 
2008. Letos jej překonal brněnský závodník 
Martin Kučera, který ustanovil nové maximum 
na  21:19. Blaha doběhl tentokrát druhý, třetí 
skončil Ondřej Horák. Výsledky se započítávají 
do Českého poháru v běhu do vrchu.  (oh)

Běželi i kněží

MTBO: Racková hostila špičku
Racková – Stovky závodníků na  horských 
kolech, snažící se v  lesním členitém terénu 
projet co nejrychleji všechny povinné kont-
roly. Takový obrázek nabízelo první zářijový 
víkend mistrovství republiky v MTBO (Moun-
tain bike orienteering) neboli orientačních 
závodů na horských kolech, jejichž dějištěm 
se letos stala Racková u Zlína. Sobotní krát-
kou i nedělní dlouhou trať projelo kolem 280 
závodníků ve dvacítce kategorií. Do Rackové 
přitom přijela česká i slovenská špička toho-
to sportu. „Organizačně se všechno obešlo 
bez problémů. Závodníci byli spokojení jak 
s  tratěmi, tak i  se skvělým zázemím, které 
na Rackové poskytli. Myslím, že to byla jedna 
z  letošních nejlepších akcí,“ hodnotila ředi-
telka závodu Michaela Hančíková. 
Závodníky přilákaly především krásné a roz-
manité tratě, které pomáhal stavět i  několi-
kanásobný vicemistr světa Jiří Hradil, který 
se jako pořadatel závodu nemohl účastnit. 
„Páteřní cesta celého hřebenu, který vede 
od  přehrady ve  Fryštáku až po  obec Hosti-
šovou, byla z  asfaltu, doplněná velice dob-

ře sjízdnými širokými lesními cestami, až 
po  technicky náročné pěšinky,“ popsala 
pořadatelka. Projet všechny úseky rychle 
a přesně nebylo jednoduché, pořadatelé vy-
mysleli i několik zapeklitých oříšků.
Na  skvělé trati byly k  vidění i  perfektní vý-
sledky. Při sobotním takzvaném middlu zví-
tězil v  elitní kategorii mužů František Bogar 
z  Nového Boru, před Janem Svobodou ze 
Smržovky a brněnským závodníkem Mirosla-
vem Ryglem. Mezi ženami nenašla přemoži-
telku brněnská závodnice Michaela Gigon. 
Na nedělní dlouhé trati pak mezi muži vrátil 
Jan Svoboda porážku Františku Bogarovi, tře-
tí dojel Martin Ševčík z Tesly Brno. Mezi že-
nami si vítězství zopakovala Michaela Gigon.
V  Rackové chtějí usilovat o  pořádání mist-
rovství i  v  budoucnu. „Za  dva roky budeme 
znovu žádat o  pořadatelství. Musíme měnit 
terén, aby to bylo zajímavé. Chceme přilákat 
i  kluby z  Čech, kterým se na  menší závody 
přes celou republiku moc jezdívat nechce,“ 
plánuje do  budoucna ředitelka závodu Mi-
chaela Hančíková.  (oh) 

 ▪ Veslaři budou závodit v Otrokovicích
Otrokovice – Dějištěm tradičního závodu Ot-
rokovické sprinty se stane 6. října hladina ot-
rokovického Štěrkoviště. Už tradičně se zde 
konají jedny z posledních závodů veslařské se-
zony pod názvem Otrokovické sprinty. Na ne-
standardní trati o délce 400 metrů poměří síly 
závodníci hlavně z moravských klubů, ale jez-
dívají i zástupci týmů z Čech a Slovenska.

 ▪ V Chřibech hledali ty správné trasy
Chřiby – Sedmý ročník originálního závodu 
Mistrovství světa v  Chřibolezení neboli Chřib-
ský Hnědák první zářijový den trochu narušilo 
počasí. Při závodě dvojic, který se skládá z  jíz-
dy na kole a  lezení po skalních oblastech, sice 

nebylo kvůli dešti možné absolvovat všechny 
cesty, přesto si účastníci závod užili. Klání po-
řádané horolezeckým klubem z  Uherského 
Hradiště nakonec mezi muži ovládli Břetislav 
Lebloch a  Ondřej Nevělík. V  kategorii žen pak 
zvítězily Marcela Leblochová a Martina Fialová. 
Během závodu najely dvojice množství kilome-
trů a zvládly několik desítek horolezeckých cest.

 ▪ Sedmáci ze Vsetína vyhráli domácí turnaj
Vsetín – Celkem deset družstev mladých hoke-
jistů z pěti evropských zemí hostil mezinárod-
ní hokejový turnaj Wallachian Puck ve Vsetíně. 
V  turnaji žáků sedmých tříd se ukázali napří-
klad i mladí hráči z Finska, Rakouska či Lotyš-
ska. Na domácím ledě byli ovšem nepřemoži-

telní chlapci z VHK Vsetín. Během turnaje ani 
jednou neprohráli, připsali si jedinou remízu 
a ve finále porazili 1:0 tým Komety Brno. Stej-
ně jako loni tak skončili na nejvyšším stupínku.

 ▪ Hradišťský skifař mistrem světa
Uherské Hradiště – Další veliká sportovní per-
sona roste na  Slovácku. Osmnáctiletý skifař 
Michal Plocek z  uherskohradišťského veslař-
ského klubu letos prokazuje neskutečnou 
formu. Skvělé letní výsledky podtrhl po červ-
novém vítězství na mistrovství Evropy také ti-
tulem mistra světa. Podmanil si totiž srpnový 
šampionát v  bulharském Plovdivu, kde ve  fi-
nále vyhrál suverénně s  náskokem pěti a  půl 
sekundy.
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zajímavosti, soutěž

Vzhledem k ohlasu, jaký vzbudila soutěž 
ke Dni kraje, jsme se rozhodli zvýšit počet 
výherců z původních pěti na deset. Výherci 
obdrží výpravnou publikaci Putování ča-
sem Zlínským krajem a  další dárky, které 
jim budou předány u příležitosti Dne kraje. 
Všichni výherci budou redakcí kontaktováni 
a bude s nimi domluven další postup.

Správné odpovědi z minulé soutěže:
1) Silnice se čtyřmi pruhy do Slušovic byla 

postavena v roce 1987
2) Zpracováním železné rudy ze Slavičínska 

a Bojkovicka se zabýval hrabě Laryš
3) První vinohrady na Kroměřížsku začaly 

vznikat ve 13. století (písemná zmínka 
1266).

Výherci jsou Jiří Částka (Zlín), Lucie Foltýno-
vá (Kunovice), Irena Hradilová (Uherské Hra-
diště), Jan Chudárek (Valašské Klobouky), 
Květoslava Kocábová (Bojkovice), Petr Kor-
vas (Kroměříž), František Kuba (Rožnov pod 
Radhoštěm), Jan Ondřej (Zubří), Miroslav 
Šenkeřík (Zlín), Soňa Zbránková (Kroměříž). 

Vyhodnocení soutěže 
ke Dni kraje 
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PŘIJEĎTE SI PRO       VÝHODY NISSAN

P ROD LOU Ž EN Á
Z Á RUK A

NISSAN

* Výhody platí pouze do 31. 10. 2012. Detailní přehled výhod najdete na www.nissan.unicars.cz. Kombinovaná spotřeba Qashqai: 4,5–8,2 l/100 km, kombinované emise CO2: 119–194 g/km. Kombinovaná spotřeba Juke: 4,9–7,6 l/100 km, kombinované emise CO2: 129–175 g/km.

4
Využijte akční nabídky od uNIcARS cz

uNIcARS cz – autorizovaný dealer Nissan          www.nissan.unicars.cz

inzerce
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Uherské Hradiště
Dvořákova 1210

Tel.: 734 314 277
E-mail: uh@expowin.cz

Zlín
Gahurova 5265

Tel.: 775 397 678
E-mail: info@expowin.cz

Kroměříž
Břest 134

Tel.: 810 222 777
E-mail: kromeriz@expowin.cz

www.expowin.cz
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OKNA - DVEŘE
SÍTĚ - PARAPETY

 MARKÝZY - ROLETY

•  9-bodový 
    bezpečnostný systém
•  Nová zárubňa

•  Celoobvodové tesnenie

•  Nerezový prah

•  Priezorník
•  Bezpečnostná vložka 
    + 6 kľúčov

•  Rýchla montáž 
    bez búrania a zväčšovania  
    otvoru do panelu

+ ANTI PANIC
    špeciálny rýchly systém
    uzamykania a odomykania  
    dverí zvnútra bez použitia 
    kľúča v cene!

Dvere pre každého, 

  dizajn pre náročných

Dvere SECURIDO aj so zárubňou tvoria výrobok, 
ktorým môžeme garantovať  vysoké požiadavky 
zákazníkov na zabezpečenie majetku, 
nároky na tesnosť, zvukovú a tepelnú izoláciu 
a v neposlednom rade aj dizajn pre náročných.

Dvere SECURIDO sú vyrobené z oceľových platní v rôznych 
hrúbkach. Viacbodový  uzamykací systém tvoria západky 
z ušľachtilej ocele. Ľahké otváranie umožňuje trojité zavesenie 
na oceľových pántoch zabezpečených proti zosadeniu. 

Vystužená zárubňa obsahuje dvojnásobne spevnené 
uzamykacie otvory. 

Kovanie bezpečnostných dverí patrí medzi najdôležitejšie 
prvky bezpečnosti, pretože chráni zámok a bezpečnostnú vložku 
prekrytím proti odvŕtaniu a zlomeniu.
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JE NA ČASE ZVÝŠIT SVOJI 
BEZPEČNOST!

DEJTE SI DO BYTU CELOKOVOVÉ 
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

9-ti bodový bezpečnostní systém
Nerezová klika - ANTI PANIC

Panty z ocele
Nerezový práh

Speciální ocelová zárubeň

UDĚLEJTE SI NOVÝ PROSTOR!
Využívejte lodžii celoročně 

Uspořte za energie
Snižte hluk a prašnost

Udělejte si z balkonu zimní zahradu
Využijte skvělé nabídky – zaměření 

a doprava ZDARMA*

KRÁSNÉ LUXUSNÍ HORIZONTÁLNÍ 
ŽALUZIE V AKCI!

Celostínící provedení
Výběr z 58 odstínů barev 

Luxusní zaoblená horní lišta
Do plastových oken i eurooken

M
ah

ag
on

C-
M

ah
ag

on

C-
M

ah
ag

on

F2 - rustic

B -
 O

re
ch

F1 - s tromi pásmi

B 
 O

re
ch

F3 - hladké

B 
 O

re
ch

F2 rustic

B
Or

ec
h

F3 hladkéF3 hladkéF3 hladké

B-
Or

ec
h

F1 s tromi pásmi

B-
Or

ec
h

C
M

ah
ag

on

C-
M

ah
ag

on

C
M

h

*ZAVÁDĚCÍ CENY

*ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ 

ZA ZAVÁDĚCÍ CENY

*AKCE

SLEVY AŽ 40 %

*Prodlouženo do  31. 10. 2012

inzerce

zábava, volný čas
Říjen v regionu Východní Morava

Karlovský gastrofestival

Svátek všech gurmánů a milovníků (nejen) va-
lašské kuchyně: to je Karlovský gastrofestival, 
jedinečná gurmánská akce, jejíž 4. ročník se 
uskuteční 5. - 7. 10. v údolí Léskové ve Velkých 
Karlovicích. V sobotu a neděli od 10 do 18 ho-
din, za  každého počasí, bude pro návštěvníky 
opět připravena Gastro tour s  ochutnávkami 
krajových specialit a mezinárodním farmářským 
trhem. Letos se do ní zapojí již deset podniků 
v údolí Léskové, mezi nimiž hosty sveze vláček, 
historický autobus či koňský povoz. Gastrofes-
tival nabídne i  doprovodné akce - galavečeře, 
kuchařské show, lidovou veselici, barmanské 
večery i  zábavu pro rodiny s  možností hlídání 
dětí. Zpestřením bude účast kuchařů a produ-
centů z  Maďarska v  čele s  držitelem prestižní 
michelinské hvězdy, který svůj um předvede 
v sobotu 6. 10. při Michelinském obědu a Ga-
lavečeři. Gastrofestival vyvrcholí v neděli 7. 10. 
soutěží o  nejlepší valašský frgál. Podrobnosti 
najdete na www.karlovskygastrofestival.cz.

Výstavy v Baťově mrakodrapu

1. – 31. 10. Národní parky středozápadu USA
Výstava fotografi í Marcela Březíka obsahující 
snímky z nejznámějších a nejkrásnějších ame-
rických národních parků (3. etáž, pracovní dny 
7.00 – 17.00)

1. – 31. 10. Prezentace sdružení MADIO
Představení činnosti sdružení MADIO, o.s., kte-
ré se zabývá prevencí rizikového chování dětí 
a mládeže ve Zlínském kraji
(16. etáž, denně do 22.00)

Zlínský kraj – Podzimní nabídka akcí pořá-
daných na Východní Moravě je ve znamení 
tradičních akcí, sportovních událostí, ale i 
zajímavých výstav. 

  1. říjen je celosvětovým Dnem seniorů. Muze-
um J. A. Komenského v Uherském Brodě pro 
tento den pro seniory nad 55 let připravilo bez-
platný vstup. K vidění je stálá expozice muzea, 
ale také aktuální výstavy.

  Pivo, které v obchodě nekoupíte, tak by se dal 
charakterizovat 4. Zlínský pivní košt. Od 3. do 7. 
října jej pořádá Zelenáčova šopa. K ochutnání 
budou piva různých druhů výlučně z produkce 
minipivovarů. 

  Téměř celý říjen (4. – 25. 10.) je věnován hu-
debnímu festivalu Harmonia Moraviae, který 
pořádá zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. 
www.fi lharmonie-zlin.cz 

  V Míkovicích, Uherském Hradišti a Uherském 
Ostrohu bude 5. až 7. říjen ve znamení lidových 
hudebních nástrojů. Již 22. ročník festivalu hu-
debních nástrojů lidových muzik bude ukázkou 

toho, jak se hrálo dříve a jak dnes. Letošní téma 
„Muzika pod nohy aneb jak se k tanci hraje“. 
www.kkuh.cz

  6. října na zámku v Bystřici pod Hostýnem za-
žijete „Cestování v čase s obyvateli zámku aneb 
Historická módní přehlídka“.  Městské muzeum 
Bystřice pod Hostýnem, skupina historického 
šermu Biskupští manové z Kroměříže a Klub vo-
jenské historie francouzského císařství srdečně 
zvou na další pokračování kostýmovaných pro-
hlídek zámku. Prohlídky se budou konat v ča-
sech 16:00, 17:00, 18:00 a případně i v 19:00.

  Cykloturisté se vydají 6. října „Na kole vinohra-
dy Uherskohradišťska a Uherskobrodska“. Jed-
ná se o symbolické ukončení cykloturistické 
sezony. 

  Kulturní agentura T-Klub v Rožnově pod Rad-
hoštěm má pro své návštěvníky na 19. a 20. říj-
na připraven „Všesvatský jarmark“ se soutěží o 
nekrásnější podzimní květinovou vazbu. Akce 
proběhne na Masarykově náměstí. 

  Podzimní  zahrádkářskou výstavu s koštem 
slivovice a soutěží o Jablko a Zeleninu roku po-
řádají v sobotu 13. října ve Žlutavě. 

  14. října ožije ruchem dostihového dne závo-
diště ve Slušovicích na Zlínsku. 

  V Radkově Lhotě na Kroměřížsku se 20. října 
koná Hubertova jízda.

  O týden později, 26. a 27. října, pořádá stáj 
Grunt Galatík v Těšánkách na Kroměřížsku vytr-
valostní jezdecké závody „Po formanských ces-
tách Hříběcími horami“. Akce je spojena s Hu-
bertovou jízdou k ukončení jezdecké sezony. 

  V Chropyni na zámku jsou až do 14. října k vi-
dění dvě zajímavé výstavy. První z nich „Křídla 
motýlí“ nabízí malířská díla Maxe Švabinského 
inspirovaná motýly a květinami, která doplňují 
sbírky motýlů Josefa Poly. Druhá výstava, Hous-
le 500, je věnována houslím a houslařskému 
řemeslu.

  V Archeoskanzenu v Modré u Velehradu se 
bude 27. října zamykat skanzen na zimu. K této 
události je připravena slovácká zabijačka a košt 
ovocných pálenek. 

  Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm můžete od 20. října až do 2. listopa-
du navštívit výstavu „Úroda z polí, zahrad a sadů 
aneb Valašský hortikomplex“. 

 Až do listopadu bude v Karlovském muzeu ve 
Velkých Karlovicích instalována výstava „10 LET 
FOTOSOUTĚŽE Valašská krajina“, která nabídne 
snímky 22 známých i méně známých autorů.

Stranu připravila Centrála cestovního ruchu Vý-
chodní Moravy. Podrobný přehled akcí ve Zlín-
ském kraji naleznete na www.vychodni-morava.
cz/kalendar-akci. Podrobný přehled  akcí ve Zlín-
ském kraji naleznete na  internetové adrese 
www.vychodni-morava.cz.

Archeoskanzen Modrá

Gastrofestival
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centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz

Budeme pečlivě sledovat vaše těhotenství
• Těhotenský screening vrozených vad
• 2D a 3D ultrazvuková diagnostika
• Včasná detekce možných vrozených vad
• Genetické poradenství

• 2D a 3D ultrazvuková diagnostika
• Včasná detekce možných vrozených vad
• Genetické poradenství

Poliklinika (4. patro) 

Tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín

mobil:  606 780 317

telefon: 577 645 172

www.maternit21.czNeinvazivní test chromozomálních aberací v ČR a SR

Prediko-materni (FINAL).indd   1 6.9.2012   14:41:58
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Uherské Hradiště
Dvořákova 1210

Tel.: 734 314 277
E-mail: uh@expowin.cz

Zlín
Gahurova 5265

Tel.: 775 397 678
E-mail: info@expowin.cz

Kroměříž
Břest 134

Tel.: 810 222 777
E-mail: kromeriz@expowin.cz

www.expowin.cz
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OKNA - DVEŘE
SÍTĚ - PARAPETY

 MARKÝZY - ROLETY

•  9-bodový 
    bezpečnostný systém
•  Nová zárubňa

•  Celoobvodové tesnenie

•  Nerezový prah

•  Priezorník
•  Bezpečnostná vložka 
    + 6 kľúčov

•  Rýchla montáž 
    bez búrania a zväčšovania  
    otvoru do panelu

+ ANTI PANIC
    špeciálny rýchly systém
    uzamykania a odomykania  
    dverí zvnútra bez použitia 
    kľúča v cene!

Dvere pre každého, 

  dizajn pre náročných

Dvere SECURIDO aj so zárubňou tvoria výrobok, 
ktorým môžeme garantovať  vysoké požiadavky 
zákazníkov na zabezpečenie majetku, 
nároky na tesnosť, zvukovú a tepelnú izoláciu 
a v neposlednom rade aj dizajn pre náročných.

Dvere SECURIDO sú vyrobené z oceľových platní v rôznych 
hrúbkach. Viacbodový  uzamykací systém tvoria západky 
z ušľachtilej ocele. Ľahké otváranie umožňuje trojité zavesenie 
na oceľových pántoch zabezpečených proti zosadeniu. 

Vystužená zárubňa obsahuje dvojnásobne spevnené 
uzamykacie otvory. 

Kovanie bezpečnostných dverí patrí medzi najdôležitejšie 
prvky bezpečnosti, pretože chráni zámok a bezpečnostnú vložku 
prekrytím proti odvŕtaniu a zlomeniu.
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JE NA ČASE ZVÝŠIT SVOJI 
BEZPEČNOST!

DEJTE SI DO BYTU CELOKOVOVÉ 
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

9-ti bodový bezpečnostní systém
Nerezová klika - ANTI PANIC

Panty z ocele
Nerezový práh

Speciální ocelová zárubeň

UDĚLEJTE SI NOVÝ PROSTOR!
Využívejte lodžii celoročně 

Uspořte za energie
Snižte hluk a prašnost

Udělejte si z balkonu zimní zahradu
Využijte skvělé nabídky – zaměření 

a doprava ZDARMA*

KRÁSNÉ LUXUSNÍ HORIZONTÁLNÍ 
ŽALUZIE V AKCI!

Celostínící provedení
Výběr z 58 odstínů barev 

Luxusní zaoblená horní lišta
Do plastových oken i eurooken
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*ZAVÁDĚCÍ CENY

*ZASKLÍVÁNÍ BALKÓNŮ 

ZA ZAVÁDĚCÍ CENY

*AKCE

SLEVY AŽ 40 %

*Prodlouženo do  31. 10. 2012

Přijďte si vychutnat přehlídky těch nejžhavějších módních trendů 
kolekcí podzim/zima 2012/2013 a spojte Vaši návštěvu s nejlepšími 
značkovými nákupy ve městě. Skvělou průvodkyní Vám bude 
Gábina Partyšová, která toho ví zaručeně nejvíc!
Navíc vystoupí fi nalisté soutěže Olympia hledá talenty 2.



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

Doporučujeme

Den kraje
6. října, Zlínský kraj

www.kr-zlinsky.cz


