
Podzimní Zlín
Pohled na zlínskou čtvrť Podvesná. 

Foto: Pavel Kosek
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 ▪ Chřipka je virové onemocnění, jehož zá-
važnost nelze podceňovat. Má neuvěřitelnou 
schopnost proměňovat se. Virus mění svou 
strukturu, takže náš imunitní systém „zapome-
ne“, že se s ním už setkal a můžeme onemocnět 
znovu s plnou silou. Kvůli tomu má chřipka vel-
ké možnosti šíření po celém světě. Způsobuje 
téměř každoročně se opakující epidemie, kte-
ré mají velký dopad jak na zdravotnictví, tak 
na ekonomiku. Odhaduje se, že každoročně 
chřipkou onemocní kolem 10 procent celosvě-
tové populace. Chřipka si vybírá i své oběti na 
životech. Antibiotika se používají až při léčbě 
komplikací. Podrobné informace k pandemii 
chřipky naleznete na stránkách ministerstva 
zdravotnictví http://pandemie.mzcr.cz nebo 
na stránkách Krajské hygienické stanice Zlín  
www.khszlin.cz, kde najdete i on-line forum 
pro vaše dotazy k tomuto tématu.

 ▪ Od 5. do 27. listopadu mají návštěvníci 
Baťova mrakodrapu možnost zhlédnout za-
jímavou výstavu, kterou pořádá Svaz letců ČR, 
Krajské vojenské velitelství Zlín, Klub vojen-
ské historie Army park Slavičín a Český svaz 
bojovníků za svobodu Zlín za podpory řady 
partnerů a sponzorů. Výstava je rozdělena do 
tématických bloků: 90 let československého 
letectva, Letecké legendy a Letci Zlínska na 
bojištích 2. světové války. Výstava bude pří-
stupná denně do 22:00 v 16. etáži.

 ▪ Sedm obcí ze Zlínského kraje získalo 
letos pamětní plaketu Ministerstva obrany 
České republiky za příkladnou péči o válečné 
hroby. Akci zorganizoval krajský úřad ve spo-
lupráci s ministerstvem obrany již podruhé 
jako výraz úcty a ocenění těch, kteří se podíleli 
na zachování piety padlých vojáků. Medaile si 
odnesli místostarosta města Holešov a staros-

tové obcí Vítonice a Přílepy. Za aktivní přístup 
k verifikaci a doplňování dat do centrální da-
tabáze byly dále oceněny Alexandra Hroma-
dová z Městského úřadu Vsetín, Věra Mikulko-
vá z Městského úřadu v Uherském Hradišti a 
Helena Halaštová z Městského úřadu v Rož-
nově pod Radhoštěm. Jako soukromá osoba 
získal plaketu starosta Hradčovic Jan Popelka. 
Na území Zlínského kraje je  evidováno 1.203 
válečných hrobů a pietních míst, ve kterých je 
pohřbeno nebo připomenuto 16. 474 obětí.

 ▪ Sokolové z Luhačovic letos slaví 100. vý-
ročí svého vzniku. Oslavy se uskuteční 14. lis-
topadu v domě kultury Elektra. Na programu 
je vernisáž výstavy shrnující historii luhačovic-
kého Sokola, slavnostní akademie a koncert 
Ondřeje Havelky. TJ Sokol Luhačovice má 190 
členů a svou činností zabezpečuje zejména 
mládežnický sport. 

Vážení a milí spoluobčané,

při psaní úvodníku do listopadového čísla jsem 
si uvědomil, že se vám magazín OKNO DO KRA-
JE dostane do rukou ještě v posledních dnech 
měsíce října, právě v době, kdy si budeme při-
pomínat 91. výročí vzniku Československa.
Myslím si, že je třeba připomínat si milníky 
v historii naší země, abychom se v budoucnos-
ti  neztratili. A v souvislosti se vznikem čs. státu 
bych chtěl říct, že je obzvlášť důležité si připo-
menout, že po tři sta letech poroby jsme se do-
čkali zase svobodného státu.
Nechci nikomu vnucovat svoji myšlenku, ale ne-
věřím těm, kteří dneska říkají, že kdyby  zůstalo 
Rakousko-Uhersko, že by to byl ten správný 
základ společné Evropy, že bychom se možná 
měli lépe, nebylo by dalších věcí jako 2. světová 
válka a událostí po ní. Tomu  nevěřím. Mám sko-
ro obavu, že by náš národ už možná velmi těžce 
obhajoval svůj jazyk a skoro si myslím, že by dneska ani nebylo Slovensko a za sousedy bychom 
měli Uhersko. Je to jedno z významných výročí, ale samozřejmě v listopadu si připomeneme další 
důležitá data. V listopadu 1939, v době naší další okupace, byly zavřeny vysoké školy. Fašistické Ně-
mecko obsadilo republiku a začalo likvidovat naši inteligenci tím, že v prvém kroku zavřelo vysoké 
školy, a když došlo 17. listopadu k protestům, tak začalo zatýkání vysokoškoláků,  jejich deportace 
do koncentračních táborů,  kde mnozí  z nich skončili na popravišti.
Datum 17. listopad se do naší historie významně zapsalo i v roce 1989. Dvacáté výročí takzvané 
sametové revoluce, které si nyní připomínáme, se rozebírá z mnoha pohledů. Jsme  svědky toho, že 
se více diskutuje o tom, jak to vlastně bylo, jak události probíhaly, jak se které věci staly. Samozřej-
mě je to zajímavé, dovídáme se nové skutečnosti, které jsme třeba v tu dobu ani nezaregistrovali. 
Mnozí se v myšlenkách vracíme k tomu, jak jsme listopad před dvaceti roky prožívali. Ale málo se 
hovoří o tom,  zda se naplnily  ideály,  které se očekávaly a všechno to, co se svobodou přišlo. Ani 
já se do toho nepustím, na to tady není dost místa.  A to nejen proto, že by  to nebylo věru vždy ra-
dostné psaní a mohl bych být obviněn z politického zneužití úvodníku, ale i proto, že si v mnohém 
odpovíte sami.
Pak je tu takové malé výročí. V těchto dnech před rokem bylo zvoleno nové zastupitelstvo a 12. 
listopadu i nová krajská rada. I přes krizi a všechny problémy, kterou s sebou přinesla,  se nám vcelku 
letos dařilo. Částečně se o tom zmiňujeme i uvnitř magazínu v článku Dokončených investic ve Zlín-
ském kraji přibývá. Chtěl jsem této oblasti věnovat více místa, ale  při dopisování tohoto úvodníku 
přišla zpráva o tom, co zase provedlo počasí na Vsetínsku, Rožnovsku a Valašskokloboucku. To jsou 
zvraty tento rok, ze zimy jsme skočili do léta a teď, v půli října, vlastně z léta do zimy. A to do jaké!  
Sněhová kalamita zasáhla do života mnoha tisíc obyvatel našeho kraje. Kdo by čekal v tuto dobu až 
tři čtvrtě metru těžkého sněhu.  Připraveny nebyly ani stromy, které měly ještě listí a o to víc je sníh 
ohýbal a mnohé i zlomil. 
Nenechme se ale tím vším „zlomit“ i my a přejme si jen to dobré, hlavně zdraví, žádné nachlazení či 
chřipky. Vždyť v tom našem kraji je pěkně i když venku je škaredě. A snad se podzim se svoji zádum-
čivou krásou v mnohém ještě vrátí.

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje
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 ▪ Stezka spojila Otrokovice a Napajedla
Otrokovice, Napajedla – Dva nové úseky cyk-
lostezky v trase Baťova kanálu mohou zájemci 
od října využívat v Otrokovicích a Napajedlích. 
Starostky obou měst se rozhodly uspořádat 
slavnostní otevření společně. Otrokovický úsek 
má asfaltový povrch. Cyklostezka umožňuje 
pohyb cyklistům, chodcům i  bruslařům. Vede 
od  Moravní lávky v  Otrokovicích kolem pří-
staviště výletních lodí a  dále po  levém břehu 
řeky Moravy. Na katastru Napajedel jsou téměř 
tři kilometry cyklostezky situovány převážně 
na hrázích Moravy. Dál k Pahrbku pojedou cyk-
listé zatím po nezpevněné polní cestě.

 ▪ Asistenční centrum pro podnikatelky
Zlín – Ženám, které začínají podnikat, může 
v  rozběhu firmy významně pomoci Asistenční 
centrum pro podporu podnikání. Otevřela je 
ve  Zlíně ve  23. budově továrního areálu Ob-

chodní a  hospodářská komora (OHK). Veškeré 
služby jsou zdarma, včetně například právnic-
kých konzultací před založením firmy. „Centrum 
bude klientkám poskytovat příspěvek na nákla-
dy spojené s dopravou na semináře či na péči 
o dítě po dobu účasti na seminářích,“ řekla ře-
ditelka zlínské OHK Rita Lečbychová. Projekt, 
který získal podporu z  Evropského sociálního 
fondu i ze státního rozpočtu, probíhá v období 
od letošního září do srpna 2011. 

 ▪ V Dřínově opravili silnici
Dřínov – Nově rekonstruovaný silniční průtah 
obcí získali obyvatelé Dřínova. Opravený úsek 
silnice III/43330 je dlouhý 1,2 kilometru. Re-
konstrukce přišla na  34 milionů korun. Silnice 
je vymezena obrubníky a  odvodnění povrchu 
je řešeno přes nové dešťové vpustě. Součástí 
stavby bylo také vybudování opěrných zdí, pře-
ložky inženýrských sítí a  instalace dopravního 

značení. Souběžně s  rekonstrukcí silnice opra-
vila obec Dřínov v nákladech převyšujících 18 
milionů korun přilehlé chodníky, vybudovala 
opěrné zdi, upravila sjezdy a přeložky inženýr-
ských sítí a provedla vegetační úpravy.

 ▪ Stavebním firmám chybějí řemeslníci
Zlínský kraj  – Stavební firmy ve Zlínském kraji 
si stěžují na  nedostatek kvalitních řemeslníků. 
Stále více dětí dává přednost studiu na gymná-
ziích či jiným maturitním oborům a pozdějšímu 
studiu na  vysokých školách. Novináře o  tom 
informovali zástupci Krajské společnosti Svazu 
podnikatelů ve  stavebnictví. Zlínský kraj pro-
to už několikátým rokem finančně podporuje 
učně ve stavebnictví a strojírenství, od letošní-
ho školního roku nově i skláře a malíře. Žákům 
kraj poskytuje finanční podporu 300 až 500 ko-
run měsíčně, za vyznamenání pak jednorázově 
od 1.500 do 5.000 korun.

Nedašovsko – Velká dopravní stavba s přeshra-
ničním dosahem v hodnotě 275 milionů korun 
se připravuje na  jihovýchodě Zlínského kraje. 
Krajští zastupitelé na svém posledním zasedání 
schválili projektový a finanční rámec pro rekon-
strukci silnice III/50736: Brumov (ČR) – Červený 
Kameň (SR) včetně spolufinancování ve  výši 
27,5 milionu korun z prostředků  kraje.
Silnice vede z Brumova-Bylnice přes Návojnou, 
Nedašov a Nedašovu Lhotu ke státní hranici. Je 
dlouhá 7,1 kilometru. Na slovenské straně tato 
trasa pokračuje v délce 5,1 kilometru do obce 
Červený Kameň. „Do  konce listopadu chceme 
mít připravenou dokumentaci pro stavební 
povolení, podání žádosti o  dotaci předpoklá-
dáme v prosinci. Přesný rozsah žádosti (rozsah 
plánované rekonstrukce) bude možné stanovit 
po vydání podmínek k podání žádosti o dota-
ci. Pokud vše dobře půjde, v polovině příštího 
roku by se mohlo začít stavět,“ uvedla náměst-
kyně ředitele pro investiční výstavbu Ředitel-
ství silnic Zlínského kraje Jitka Škrabalová.

Projekt vzniká ve  spolupráci s  Trenčianským 
samosprávným krajem. Pětaosmdesát procent 
nákladů by měla pokrýt dotace z  operačního 
programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR. 
Jeho cílem je odstraňování bariér v  příhranič-
ním prostoru a rozšiřování rozvojového poten-
ciálu území. Dotaci pět procent by měl poskyt-
nout státní rozpočet.
Část silnice III/50736 ke státní hranici je v sou-
časné době v havarijním stavu. Prochází sváž-
ným územím. Zejména v  zimě se místy větší 
vozidla a autobusy obtížně vyhýbají. Bude nut-
no vybudovat několik opěrných zdí. Celá trasa 
bude rozšířena převážně na šestimetrovou šíř-
ku, získá nový povrch, bude provedeno kom-
pletní odvodnění silničního tělesa. V  místech 
s  nízkou únosností vozovky bude provedena 
zcela nová konstrukce. Pro zahájení stavebního 
řízení bude nutno ještě dořešit majetkoprávní 
vztahy. Důležitým dokumentem pro úspěšný 
projekt bude partnerská dohoda s  dotčenými 
obcemi.   (vc)

Velká oprava silnice na Nedašovsku

Zlínský kraj – Jednou z účinných forem pod-
pory začínajících firem je budování podnika-
telských inkubátorů, ve kterých mohou pod-
nikatelé za předem stanovených podmínek 
využívat zvýhodněného nájemného a služeb. 
Inkubátor pomáhá vytvořit zázemí pro firmy, 
jejichž hlavním předmětem podnikání je vývoj 
nových výrobků, technologií či služeb a jejich 
uvedení na trh. Ve Zlínském kraji už funguje 
nebo se buduje několik podnikatelských in-
kubátorů. Posledním a zatím zřejmě největším 
projektem, který byl slavnostně zahájen na 
konci září,  je inkubátor v Kunovicích v budo-
vě Panského dvora. Pro účely podnikání bude 
revitalizován zchátralý objekt v centru města. 
Dokončení této investice v hodnotě 160 milio-
nů korun se plánuje na červen 2011. Jak uvedl 
starosta Jiří Vařecha, město Kunovice se na rea-
lizaci podílí částkou 40 milionů korun. (vc)

Z Panského dvora 
bude inkubátor

Uherské Hradiště – Město Uherské Hradiště se 
stalo sídlem samostatné fakulty vysoké školy. 
Fakulta logistiky a krizového řízení slavnostně 
zahájila provoz 30. září. Tuto svou v pořadí již 6. 
fakultu otevřela zlínská Univerzita Tomáše Bati 
na základě rozhodnutí akademického senátu 
z června letošního roku. Jejími nosnými stu-
dijními programy jsou bakalářské studijní pro-
gramy ekonomika a management s oborem 
logistika a management a studijní program 
procesní inženýrství s oborem ovládání rizik. 
Dále lze na fakultě studovat v navazujícím ma-
gisterském programu chemie a technologie 
materiálů – obor řízení technologických rizik. 
„Je to významný posun pro oblast vzdělávání. 
Umožňuje vysokoškolské vzdělávání studen-
tům z regionu, kteří z nejrůznějších důvodů 
nemohou nebo nechtějí studovat mimo své 
bydliště. Zároveň vnímám vznik nové fakulty 
jako příležitost pro příchod schopných mla-
dých lidí z jiných částí republiky,“ řekl starosta 
Uherského Hradiště Libor Karásek. (vc) 

Nová fakulta UTB

Zahájení rekonstrukce Panského dvora.    Foto: Otakar Hofr
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Pane radní, školní rok 2009 je již v  pl-
ném proudu, čím je významný a odlišný 
od let předchozích?

V  letošním roce připravujeme společně 
s firmou SCIO jednotné přijímací řízení pro 
všechny střední školy ve  Zlínském kraji 
a  jejich maturitní obory. Toto je novinka, 
se kterou zatím jiné kraje nemají žádné 
zkušenosti. Jedná se o náš pilotní projekt.

Co si od  tohoto projektu jednotného 
přijímacího řízení slibujete?

V  prvé řadě nám jde o  zvýšení kvality 
středních škol, protože je nezpochybni-
telným faktem, že úroveň středního i  vy-
sokého školství byla v  posledních letech 
devalvována. Prvním z  nezbytných kro-
ků ke  zlepšení situace už při samotném 
vstupu je vytvoření jednotného systému, 
v němž budou mít všichni uchazeči o stře-
doškolské vzdělání stejné podmínky. To 
vnímám jako spravedlivé. Žáci navíc nebu-
dou mít tendenci kalkulovat a upřednost-
ňovat školy, u  nichž jim k  přijetí stačí jen 
dobrý prospěch ze základní školy. Předpo-
kládám, že se do budoucna podaří nasta-
vit systém, kdy na střední školy půjdou jen 
ti nejkvalitnější studenti. Přijímací zkoušky 
budou navíc fungovat jako určitá objek-
tivní zpětná vazba vůči základním školám, 
které si budou moci tímto způsobem ově-
řit a poměřit výsledky své práce. Ředitelé 
středních škol budou totiž mít k dispozici 
vstupní data o  vzdělanostní úrovni žáka 
a  ty pak budou moci při výstupu srovnat 
a zjistit, jaká u žáka vznikla „přidaná hod-
nota“. Zlínský kraj coby zřizovatel tak získá 
přehled o úrovni přijímaných žáků na jed-
notlivé obory studia za celý region.

Střední školy však mají svou specifič-
nost a  jsou proto svým způsobem ne-
souměřitelné. jak bude zohledněna 
tato skutečnost? 

Samozřejmě tento připravovaný systém 
počítá s možností úprav a variant pro spe-
cifické druhy škol, kde bude ředitelům 
nechán dostatečný prostor na  to, aby si 
přijímací řízení stejných typů škol při-
způsobily podle svých odlišností. Také se 
snažíme na ministerstvu školství prosadit, 
aby se přijímací testy vykonávaly až v mě-
síci červnu, aby děti měly motivaci naplno 
pracovat až do konce školního roku. Tento 
záměr je plně podporován i  řediteli a pe-
dagogy základních škol. I  když to možná 

bude leckomu připadat tvrdé, je třeba si 
zvyknout na to, že studium vyžaduje urči-
té nároky. 

Jaké záměry máte s  učňovským škol-
stvím ve Zlínském kraji?
Chtěli bychom zvýšit prestiž učňovských 
oborů a  docílit toho, aby opět platilo, že 
řemeslo má zlaté dno. Jsem přesvědčen, 
že podpora řemesel je věcí politiků, mé-
dií a celé veřejnosti, protože v posledních 
letech jsme se dostali do situace, kdy ma-
nuální práce je podceňována a společen-
sky přehlížena. Také proto již třetí rok jako 
jediný kraj v  České republice realizujeme 
systém stipendijní podpory učňovských 
oborů – zejména těch, kterých se na trhu 
práce nedostává. Celkem je to 16 učeb-
ních oborů z  oblasti strojírenství, staveb-
nictví a  potravinářství jako je například 
zedník, nástrojař, instalatér, řezník a po-
dobně. Všichni žáci a  rodiče, kteří o  této 
možnosti uvažují, získají potřebné infor-
mace u  výchovných poradců základních 
škol či na našich stránkách www.zkola.cz.

Lze již tuto iniciativu vyhodnotit?
Vzhledem k  tomu, že jedinou podmín-
kou stipendií je nemít zameškané hodiny, 
žákům se zlepšuje prospěch jak v  teore-
tickém, tak i  praktickém výcviku. Dalším 
pozitivem je fakt, že byť celkově vzhle-
dem k  demografickému vývoji klesá po-
čet žáků, v  podporovaných oborech nám 
počet studentů mírně narůstá. O  tom, že 
jde o dobrý projekt svědčí ostatně i to, že 
také ostatní kraje se k němu postupně při-
pojují. 

Nyní už nastává čas, kdy se žáci 9. tříd 
společně s rodiči rozhodují, kam po zá-
kladní škole. Je to dosti zásadní oka-
mžik v  životě každého dítěte, k  němuž 
je třeba mít dostatek informací. Co mů-
žete v této oblasti nabídnout?
Kromě již zaběhlých a  obvyklých infor-
mačních zdrojů jsme letos připravili zcela 
nový materiál „Kalendář dnů otevřených 
dveří středních škol Zlínského kraje“, který 
přináší přehled možností, kdy lze osob-
ně konkrétní vzdělávací zařízení navštívit. 
Zde bych viděl velmi významně roli rodi-
čů, kteří by měli své dítě do  školy přivést, 
seznámit se s ní přímo na místě a následně 
si vybrat… Myslím si, že bezprostřední živý 
kontakt s  daným prostředím je vždy tím 
nejlepším pomocníkem při rozhodování. 

Do  mnoha oblastí směřují značné fi-
nanční prostředky z evropských zdrojů, 
jak je tomu ve  školství? Daří se i  tady 
získávat dotace?
Velmi zajímavé možnosti skýtá aktivní vy-
užívání prostředků Evropského sociálního 
fondu školami zejména v  rámci Operač-
ního programu Vzdělávání pro konku-
renceschopnost. V  letošním školním roce 
budou úspěšné školy realizovat další pro-
jekty na podporu počátečního základního 
a středního vzdělávání. Pro představu, jaká 
příležitost se zde nabízí, mohu uvést cel-
ková čísla: v  první výzvě byla podpořena 
realizace 43 projektů celkovou částkou té-
měř 194 miliony korun a ve druhé výzvě to 
je 27 projektů se souhrnnou sumou přes 
124 milionů korun. V  občasné době začí-
náme realizovat dva projekty, které jsme 
získali z  ministerské úrovně. Jeden z  nich 
se týká kariérního poradenství na  střed-
ních a základních školách a má žákům po-
moci při volbě životního povolání. Druhý 
se týká tzv. evaluace neboli měření kvality 
výuky na školách.

Často jsou slyšet nářky, že děti a teena-
geři čím dál více hrubnou. Jak to vnímá-
te vy?
Především si myslím, že základem je dů-
slednost ve výchově, která začíná v rodině 
a  pokračuje samozřejmě také ve  školách 
a na veřejnosti. Ale je třeba si uvědomit, že 
každá mladá generace se vždy odlišovala 
od té předchozí…Důležité je společensky 
podpořit ty jedince, kteří se mohou stát 
pro ostatní dobrými vzory. Také proto kaž-
doročně oceňujeme mládež, která vyniká 
buď v  různých soutěžích, olympiádách, 
sportech, ale také ty mladé lidi, kteří pro-
kázali svůj charakter a výjimečné morální 
vlastnosti v  různých životních situacích.
Myslím, že důležitější, než vést akademic-
ké debaty o  hrubnutí mladé generace, je 
vyzdvihnout to pozitivní, co se v  tomto 
směru daří.

Helena Mráčková

Úroveň vzdělání se musí zvýšit
Velký český humanista, učitel národů a rodák z našeho kraje, Jan 
Amos Komenský, již v 17. století zdůrazňoval, že „má-li se člověk 
stát člověkem, musí se vzdělat“. I dnes je vzdělání a kvalitní odborná 
příprava právem považována za podmínku dobrého uplatnění 
jednotlivce ve společnosti. V rámci krajské samosprávy zodpovídá 
za tuto sféru Mgr. Josef Slovák, radní pro oblast školství, mládeže a 
sportu, s nímž hovoříme o novinkách v jeho resortu.

Člen rady Josef Slovák.    Foto: Petr Zákutný
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kraje - Magazín Zlínského kraje

„Celkový letošní objem našich investic pře-
sahuje půl miliardy korun. Zásluhu na  tom 
mají velké stavby, na  které získáváme pro-
středky z  fondů Evropské unie,“ řekl Broni-
slav Malý z Ředitelství silnic Zlínského kraje.

Krajské silnice
Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) 
úspěšně dokončilo řadu investičních sta-
veb. Několik staveb bude hotovo ještě 
ve  zbývající části roku. Další stavby s  více-
letou realizací budou dokončovány v  roce 
2010. Plán investic se daří plnit podle pů-
vodních předpokladů.
„Ještě do konce roku zahájíme poslední dvě 
investice. Bude provedena demolice Horá-
kova mlýna, který se nachází ve Zlíně v tra-
se budoucí přeložky silnice II/490 z  Fryštá-
ku do  Zlína. Tato akce bude probíhat přes 
zimu a  bude dokončena v  prvním pololetí 
roku 2010. Poslední zahajovanou investicí 
letošního roku bude rekonstrukce silnice 
III/49024 Ludkovice – Pradlisko,“ uvedla ná-
městkyně pro investiční výstavbu ŘSZK Jit-
ka Škrabalová. 
V letošním roce už ŘSZK dokončilo čtyři vel-
ké stavby spolufinancované z fondů Evrop-
ské unie v  rámci Regionálního operačního 
programu regionu soudržnosti Střední Mo-
rava. Byla dokončena rekonstrukce mostu 
36733-1 v Kroměříži za 49,4 milionu korun, 
rekonstrukce mostu 49018-1 ve Zlíně na Již-
ních Svazích za 49,7 milionu korun a rekon-
strukce silnice III/49018 přes zlínské sídliště 
Jižní Svahy za 39,7 milionu korun. Motoristé 
už mohou využívat také zrekonstruovaný 
průtah Vlčnovem na  silnici III/4957 za  34 
milionů korun.
Ještě v tomto roce bude hotova stavba no-
vého mostu 43829-3 ve Zlíně-Malenovicích 
za 43,8 milionu korun. Již nyní je nový most 
průjezdný. Blíží se dokončení rekonstrukce 
silnic II/439, III/43911 a  III/43917 v  Kelči se 
smluvní cenou 51 milionů korun a  dokon-

čení rekonstrukce silnice II/495 v  průjezd-
ním úseku obce Pitín v hodnotě 28 milionů 
korun. Od začátku října už je pro motoristy 
obousměrně průjezdná rekonstruovaná 
silnice II/497 mezi Březolupy a  Bílovicemi 
za  téměř 80 milionů korun. Do  konce lis-
topadu bude hotova oprava objízdných 
tras využívaných při úplné uzavírce silnice 
II/497. Bude realizován průtah obcí Neda-
chlebice a  navazující úsek silnice III/49714 
směrem na Částkov. 
Ze zahájených staveb bude v  příštím roce 
předána do provozu rekonstruovaná silnice 
II/150 Poličná – Valašské Meziříčí a rekon-
struovaný silniční tah II/492 Horní Lhota – 
Luhačovice včetně přestavby dvou mostů. 
Tyto stavby jsou spolufinancovány v  rámci 
Regionálního operačního programu Střední 
Morava.
U  ostatních staveb, které jsou financovány 

z  rozpočtu Zlínského kraje, již byly dokon-
čeny rekonstrukce průjezdních úseků silni-
ce III/4972 v Biskupcích (3,2 milionu korun) 
a  silnice II/428 v  Morkovicích-Slížanech 
v hodnotě 23 milionů korun. Byl zrekonstru-
ován úsek silnice II/427 pod přestavěným 
železničním mostem ve  Starém Městě (3,7 
milionu korun). 
Do  poloviny listopadu bude ukončena sa-
nace sesuvu na silnici III/05734 v Semetíně 
a sanace sesuvu na silnici III/05741 v Senin-
ce na Vsetínsku. Letos bude hotova také pře-
stavba propustku v Hovězí na silnici II/487, 
stavba mostu 03565-1 v  Jasenici na  Valaš-
skomeziříčsku, oprava silnice III/4893 v  Tr-
navě a  pro motoristy bude zprůjezdněn 
nový most 4874-2 v Huslenkách.
Byla rovněž dokončena stavba úseků 4, 5 
a  6 projektu rekonstrukce silnice III/4867 
v  Rožnově pod Radhoštěm (Tylovice - Há-

Dokončených investic ve Zlínském kraji přibývá

Všechno nasvědčuje tomu, že roz-
počet příštího roku Zlínského kraje 
se bude muset vyrovnat s propa-
dem v daňové výnosnosti o téměř 
dvacet procent. Ukazuje se tedy, 
že nebude dost financí na všechny 
akce, které by vedení kraje určitě 
chtělo podpořit. Rozhodující ale je, 
že práce v investiční oblasti se ne-
zastaví. Silnice mezi Bílovicemi a Březolupy.    Foto: Vojtěch Cekota

Dětský domov na Lazech ve Zlíně.    Foto: Ivo Hercík

Investice
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Otevření silnice v Dřínově.    Foto: Petr Zákutný 

žovice). Stavba navazujícího úseku č. 7, tj. 
přestavba stávajícího havarijního mostu 
4867-3 na  nový mostní objekt v  novém 
směrovém vedení, probíhá a  bude dokon-
čena v roce 2010. 
Do  příštího roku silničáři přesunuli původ-
ně plánované stavby mostů v  Osvětima-
nech a Velehradě a  také úpravu křižovatky 
v  Kotojedech u  Kroměříže. Důvodem jsou 
složité majetkoprávní poměry na stavbách, 
a také nedokončení investic jiných investo-
rů, které musí předcházet. 

Další investiční záměry kraje 
Například v oblasti zdravotnictví budou do-
končena výjezdová stanoviště Zdravotnické 
záchranné služby Zlínského kraje ve Valaš-

ském Meziříčí za více než 27 milionů korun 
a  v  Uherském Hradišti za  18,5 milionu ko-
run. V nemocnici v Uherském Hradišti bude 
dokončena firemní školka za 1,6 milionu ko-
run. Letoš již byly dokončeny stavební úpra-
vy pracoviště nukleární medicíny za  téměř 
šest milionů korun. 
V  kroměřížské nemocnici byly rekonstruo-
vány budovy za  celkem 7,6 milionu korun. 
Největší akce čeká nemocnici ve  Vsetíně; 
ještě letos bude zahájena výstavba centra-
lizace vybraných provozů. Celkově jde o in-
vestici v hodnotě 106 milionů korun. 
Do  rekonstrukcí a  přístaveb v  krajské ne-
mocnici T. Bati ve Zlíně vložil kraj téměř 23,5 
milionu korun.
Pokud se týká rekonstrukcí a přístaveb ob-
jektů v  sociální oblasti, jde na  zahájené 
i dokončované stavby více než 280 milionů 
korun. Patří k  nim například Ústav sociální 
péče pro mládež v  Kvasicích, Domov pro 
seniory v  Uherském Ostrohu, Ústav soci-
ální péče Zborovice, domovy pro seniory 
v Uherském Hradišti, Karolince a další.
Finanční prostředky jdou i  do  školských 
objektů. Například 27 milionů do  rekon-
strukce a přístavby Dětského domova a ZŠ 
speciální a  praktické ve  Zlíně, 51,5 milionu 

do výstavby centra pro výuku Hi-technolo-
gií SPŠ Uherský Brod, 42,6 milionů na  sta-
vební úpravy a  přístavbu k  ZUŠ Bojkovice. 
Na  výstavbu centra odborného vzdělávání 
v  SOŠ J. Sousedíka ve Vsetíně jde 61,7 mi-
lionu korun.
Nejvíce finančních prostředků v oblasti kul-
tury, 19 milionů, dal kraj na rekonstrukci 
Památníku Velké Moravy ve  Starém Měs-
tě, po  deseti milionech šlo do  Slováckého 
muzea v  Uherském Hradišti a  do  Muzea 
Kroměřížska. Dalších sedm milionů získalo 
Muzeum Kroměřížska na  obnovu střechy, 
7,3 milionu šlo na stavební úpravy objektu 
vsetínského Muzea regionu Valašsko.
 Vojtěch Cekota, Jana Bubeníková

Přestože již v  letošním roce do-
šlo ke  snížení daňové výtěžnosti, 
podařilo se realizovat mnohé in-
vestiční záměry -  jak v oblasti do-
pravy, sociálních služeb či zdravot-
nictví, tak i ve školství a kultuře.

Stavba mostu ve zlínských Malenovicích.    Foto: Vojtěch Cekota

Opravené rehabilitační oddělení KNTB.    Foto: Petr Zákutný
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 ▪ Nový přístroj v Uherském Hradišti
Uherské Hradiště – Špičkový diagnostický 
přístroj SPECT/CT Philips Predence uvedla 
do  provozu Uherskohradišťská nemocnice. 
Novou moderní diagnostiku zavedla nemoc-
nice jako první v  kraji. Přístroj je umístěn 
v  adaptovaných prostorách oddělení nuk-
leární medicíny. „Nemocnice ho pořídila for-
mou operativního leasingu. Běžná prodejní 
cena  přístroje této třídy se pohybuje kolem 
30 milionů korun,” uvedl ředitel Uherskohra-
dišťské nemocnice Antonín Karásek.
Primář oddělení nukleární medicíny Vojtěch 
Grecman řekl, že přístroj je největším příno-
sem pro lékaře z oblastí ortopedie, trauma-
tologie, neurologie, onkologie, endokrino-
logie, kardiologie a  radioterapie. Příkladem 
jeho konkrétního použití může být například 
diagnostika nádorů, zánětů včetně rozpo-

znání jejich povahy a mapování lymfatických 
uzlin při nádorovém onemocnění. Zařízení 
nalezne využití rovněž pro rychlou korekci 
radioterapie nebo pro dozimetrii při radio-
nuklidové terapii. „Nově pořízené zařízení je 
symbiózou moderního počítačového tomo-
grafu (CT) a  gama kamery (SPECT). Pomocí 
samostatné počítačové tomografie je možné 
zobrazit zejména anatomickou strukturu vy-
šetřované tkáně. Samostatným vyšetřením 
gama kamerou jsme dosud získali funkční 
pohled na  patofyziologické děje v  těle pa-
cienta bez možnosti jejich přesné lokalizace 
nebo dalších anatomických podrobností. 
Kombinovaný přístroj dokáže nyní spojením 
obou typů zobrazení poskytnout úplnou 
informaci. Tvoří tak průlom na poli funkční-
ho a  molekulárního zobrazování,“ vysvětlil 
přednosti zařízení Grecman. 

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje 
aktuálně obsazují následující volná pracov-
ní místa:

• Lékař zdravotnické záchranné služby – Zlín 
• Lékař oddělení neurologie – Zlín 
• Všeobecná zdravotní sestra – Vsetín
• Atestovaní lékaři v různých medicínských 
oborech – Vsetín 
• Zdravotní laborant – Vsetín 
• Porodní asistentka na oddělení gynekologie 
a porodnictví – Vsetín
• Učitel / učitelka informatiky – Rožnov pod 
Radhoštěm

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

Ano návrhu strategie rozvoje kraje
Zlínský kraj – Na svém prvním zasedání po 
hlavních letních prázdninách se sešli 16. září 
krajští zastupitelé. 
Mezi důležité body jednání patřil návrh stra-
tegie rozvoje Zlínského kraje pro období let 
2009 až 2020. Jde o nový rozvojový doku-
ment, který dlouhodobě a koncepčně před-
povídá rozvoj kraje. Na něj by měly navazovat 
aktualizované programy rozvoje územního 
obvodu Zlínského kraje, které budou realizo-
vat již konkrétní aktivity ve čtyřletých obdo-
bích. Krajští zastupitelé s návrhem souhlasili, 
pro jeho schválení je však nezbytné ještě po-
souzení vlivů koncepce na životní prostředí a 
vydání stanoviska ministerstva. 
Strategie je postavena na čtyřech vzájemně 
provázaných prioritách: 1. konkurenceschop-
ná ekonomika, 2. úspěšná společnost, 3. efek-
tivní infrastruktura a rozvoj venkova, 4. atrak-
tivní region. Cíle strategie rozvoje Zlínského 
kraje je nabídnout při respektování principů 
udržitelnosti scénář přibližování kraje prů-

měrné hospodářské úrovni Evropské unie. 
„Pokud se vývoj české ekonomiky a společ-
nosti bude i nadále odehrávat v předpoklá-
daných konvergenčních intencích, je v silách 
regionu Zlínského kraje v roce 2020 dosáh-
nout průměrné hodnoty EU,“ uvádí se v dů-
vodové zprávě autorského týmu strategie 
Petra Zahradníka a Jana Jedličky. Autoři stra-
tegie přitom nabádají k velké zodpovědnosti: 
„Nárůst bohatství vede k nekontrolovatelné-
mu rozmachu spotřeby s negativními vlivy na 
ekologické systémy. Vědomí vyčerpatelnosti 
přírodních zdrojů může vyvolat otázku, zda 
naše schopnost tyto zdroje nahradit bude 
dostatečná pro udržení určitých kvalitativ-
ních vymožeností tohoto systému. Hospo-
dářský růst nesmí být zaplacen nevratnými 
újmami na životním prostředí.“ Upozorňují 
rovněž na rozevírání ekonomických nůžek, 
které by mohlo mít za následek pokles soli-
darity s potřebnými, egoismus, nárůst krimi-
nálního chování.  (vc)

Zlínský kraj – Více než tři tisíce rodin si už 
ve  Zlínském kraji nechalo vystavit rodinné 
pasy. Jde o slevové karty, které mohou využí-
vat rodiny s dětmi do 18 let věku. Použít je lze 
k  získání výhod v  mnoha zařízeních v  Česku, 
na  Slovensku a  v  Dolním Rakousku. Projekt 
využívá vlastní sítě rodinných pasů a  rovněž 
věrnostního programu Sphere card. Ve  Zlín-
ském kraji se rodinné pasy vydávají od podzi-
mu loňského roku. „Se začátkem školního roku 
jsme připravili nový vzhled webových stránek 
projektu www.rodinnepasy.cz. Jsou veselejší, 
přehlednější a na své si přijdou i děti. Ti, kteří 
ještě rodinný pas nevlastní, najdou na těchto 
stránkách veškeré informace o projektu a mo-
hou se zaregistrovat on-line,“ uvedl patron 
projektu Rodinné pasy Zlínského kraje a  ná-
městek hejtmana Jindřich Ondruš. (vc)

Pasy mají tisíce rodin

Brusel – Týdne evropských měst a  regionů 
Open Days 2009, největší prezentační akce 
v oblasti evropské regionální politiky v Bruse-
lu, se zúčastnili také zástupci Zlínského kraje. 
Vyvrcholením programu delegace byl podpis 
společného usnesení 14 partnerských regionů 
pro realizaci Baltsko-jaderského železničního 
koridoru, který má procházet díky úspěšné 
snaze kanceláře Zastoupení Zlínského kraje 
v Bruselu také Zlínským krajem a může přinést 
výrazný ekonomický stimul pro rozvoj doprav-
ní infrastruktury kraje. Dohodu za hejtmanství 
podepsal náměstek hejtmana pro dopravu 
Jaroslav Drozd. Oficiálnímu aktu byli přítomni 
místopředseda Evropské komise Antonio Ta-
jani, předseda Výboru pro dopravu a cestovní 
ruch Evropského parlamentu Brian Simpson, 
europoslankyně za Zlínský kraj a členka téhož 
výboru Olga Sehnalová a další významní před-
stavitelé regionů a evropských institucí. 
Krajští představitelé měli na  programu i  se-
tkání v  kanceláři Zastoupení s  Velvyslancem 
ČR v  Belgii Vladimírem Mϋllerem a  norskou 
delegací z kraje Hedmark či semináře na téma 
inovace ve zdravotnictví. (mj)

Open Days 2009

Zástupci kraje s norskou delegací.    Foto: Martina Janochová
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„Je jedno, jestli jsme bílí nebo černí, jestli jsme 
katolíci, protestanti, židé nebo buddhisté. 
Všichni bychom však měli mít jednu vlastnost, 
a  to je paměť. Nesmíme nikdy zapomenout 
na  to, co bylo. Nesmíme pošlapat památku 
těch, co byli před námi,“ řekla primátorka Zlína 
Irena Ondrová při otevření obnovené židovské 
části hřbitova v krajském městě.

Zlín
Mluvčí Magistrátu města Zlína Marie Masaříko-
vá vyjmenovala, co se podařilo udělat na měst-
ských hřbitovech v  posledních dvou letech. 
V  roce 2008 to bylo například oplocení zadní 
části hřbitova v Loukách, rekonstrukce objektu 
na Salaši, zhotovení brány pro umístění kontej-
neru na odpady na hřbitově v Loukách, sanace 
části oplocení hřbitova v Loukách nebo oprava 
komunikací na Lesním hřbitově. 
V  letošním roce došlo k  osazení chemického 
záchodu na  hřbitově ve  Štípě a  na  hřbito-
vě v  Mladcové, byly opraveny vstupní brány 
na hřbitovech v Loukách a v Jaroslavicích. Měs-
to investovalo rovněž do rekonstrukce centrál-
ní komunikace a elektrického ovládání čerpání 
vody ze studny na hřbitově v Jaroslavicích. Byla 
rekonstruována  židovská část Lesního hřbitova 
a došlo k úpravám hrobů a okolí hrobů Tomá-
še Bati a  některých dalších osobností. Na  Les-
ním hřbitově byla vytvořena nová stanoviště 
pro kontejnery a vysazeny dřeviny. Opravila se 
střešní krytina na budově krematoria.
Do konce roku 2009 by měl být vytvořen pro-
jekt na novou vsypovou loučku a na revitalizaci 
aleje při centrální komunikaci na Lesním hřbi-
tově. Tyto záměry by Pohřebnictví Zlín chtělo 
realizovat v příštím roce.
Hlavním iniciátorem a  koordinátorem pra-
cí spojených s  úpravou židovského hřbitova 
ve Zlíně byl svazek obcí Region Zlínsko. Upra-
vený židovský hřbitov se třinácti náhrobky byl 
otevřen letos v polovině června za účasti vrch-
ního českého zemského rabína Efraima Karola 
Sidona a zlínské primátorky Ireny Ondrové. 

O  židovskou sekci zlínského Lesního hřbitova 
se od  roku 1945 nikdo nestaral, chyběl totiž 
souhlas a  metodika židovské obce. Ke  změně 
dlouhodobě neutěšené situace došlo v  dů-
sledku dohody, kterou uzavřel předseda Regi-
onu Zlínsko a zlínský zastupitel Ondřej Kapusta 
s vrchním českým zemským rabínem. Práce za-
čaly už na podzim 2008, kdy se plocha hřbitova 
vyčistila od  starých, zetlelých či popadaných 
stromů a větví.

Uherské Hradiště
Už v roce 2007 byla dokončena poslední etapa 
celkové rekonstrukce městského pohřebiště 
v  Uherském Hradišti-Mařaticích – regenerace 
infrastruktury. „Dnes již můžeme říci, že letité 
přání se změnilo ve  skutečnost. Město Uher-
ské Hradiště dalo všem pochybujícím jasně 
najevo, že to myslí s  programem regenerace 
pohřebiště vážně,“ konstatovala mluvčí uher-
skohradišťské radnice Petra Zemčíková. V roce 
2006 proběhla na mařatickém hřbitově úspěš-
ně regenerace zeleně a první etapa regenera-
ce infrastruktury, kdy byla opravena polovina 
komunikačních ploch a veškeré inženýrské sítě 
s veřejným osvětlením. Výdaje z městského roz-
počtu dosáhly 4,2 milionu korun. Postup prací 
původně rozvržený na několik roků se zkoncen-
troval do dvou let. 
V roce 2007 bylo proinvestováno 19,4 milionu 
korun. Na  bourací práce na odstranění starých 
komunikačních ploch bezprostředně navázala 
realizace nových chodníků, které jsou někde 
travnaté a  někde dlážděné. Tato druhá etapa 
úpravy hřbitova byla ukončena v roce 2008. Šlo 
o přestavbu obřadní síně, rekonstrukci objektu 
kanceláří a hospodářského objektu, dokončení 
komunikací, autobusové zastávky a oplocení.
Třetí etapa navázala bez prodlevy na  druhou 
a  zahrnovala úpravu městského mobiliáře, 
zeleně, venkovního schodiště a kašny. Staveb-
ní úpravy se dotkly i  sídla správy pohřebiště 
a smuteční síně.  Nové je i  oplocení celého are-
álu mařatického hřbitova.

Vsetín
Stavba nového kolumbária, které zvýší kapaci-
tu hřbitova o více než stovku nových míst, byla 
zahájena v polovině letošního roku ve Vsetíně. 
Dokončení se připravovalo právě na současné 
podzimní období. 
K  rozšíření kolumbária přistoupila vsetínská 
radnice na  základě růstu požadavků právě 
na  místa v  kolumbáriích. „Navýšení kapacity 
tedy pokryje tyto požadavky,“ uvedla vsetínská 
starostka Květoslava Othová s  tím, že akce si 
vyžádá 1,1 milionu korun. „V rámci těchto pro-
středků však dojde také k úpravám terénů, vy-
budování přístupových chodníků a  k  výsadbě 
zeleně,“ upozornila starostka. 
Zvýšený zájem o kolumbária úzce souvisí s ná-
klady na jejich údržbu. „Jsou nesrovnatelně niž-
ší než investice do hrobu, který se musí buďto 
zakrýt, což prezentuje minimálně třicet až čtyři-
cet tisíc korun, nebo se musí pravidelně udržo-
vat. A to také není nejlevnější, navíc je to časově 
náročné,“ přiblížila Pavlína Oravcová, správkyně 
městského hřbitova. Oproti tomu do kolumbá-
ria stačí pořídit ozdobnou urnu, která i s rytím 
stojí od tisíce do dvou tisíc korun, jednoduchou 
květinu a případně fotografii. 
Vsetínský hřbitov má v současné době kapaci-
tu 4.438 míst, z čehož 2.791 míst je k dispozici 
v hrobech a hrobkách, 880 v urnových místech, 
68 v epitafních místech a 699 v kolumbáriích. 
První z nich bylo vystaveno již v 70. letech mi-
nulého století.

Valašské Meziříčí
Letošní práce na hřbitovech ve Valašském Me-
ziříčí shrnuje mluvčí městského úřadu Josef Be-
neš. Město na Ústředním hřbitově investovalo 
do  ozelenění a  odhlučnění kolem plotu. Byly 
vysazeny nové túje, vybudoval se chodník, re-
alizovalo se odvodnění na pohřebišti v Krhové. 
Město zajišťovalo úpravy pietních míst a sečení 
trávy, například u mohyly v lokalitě Helštýn,  po-
mníku obětem 1. a 2. světové války.

Vojtěch Cekota

O kulturní vyspělosti svědčí i úcta k zemřelým

Nejen k žijícím lidem se obrací po-
zornost měst a obcí v našem kraji. 
Nemalé prostředky se vynakláda-
jí také na úpravu pietních míst a 
hřbitovů. Určitá úcta k památce 
zemřelých je výrazem kulturní 
vyspělosti země. Současná gene-
race navazuje na práci a úsilí lidí, 
kteří zde žili v dřívějších dobách. 
A chce dát najevo, že si svých 
předků váží. Židovská část Lesního hřbitova ve Zlíně.    Foto: Ivo Hercík

Okno do kraje / listopad 2009  strana 9



inzerce

ROZHOVOR Okno do 
kraje - Magazín Zlínského kraje

Patříte ve Zlíně k nejznámějším sběratelům 
hub. Jak vznikla vaše houbařská vášeň?
Začalo to v  mých dvanácti letech, když jsem 
jezdíval na návštěvy k prarodičům do Jablonce. 
Chlapci, skočte pro hříbky do  polévky – říkali 
nám. A my jsme z blízkého lesíka vždycky něco 
přinesli. Houby jsem si postupně zamiloval. 
Něco jsem asi také zdědil po svém otci, který 
byl rybářem a měl také vztah k přírodě a lesu. 
Já jsem vždycky nacházel v lese nejen samotné 
houby, ale také skvělé odreagování od veške-
rého vypětí všedních dnů.

Kdo vás učil poznávat houby?
Kupoval jsem si a  studoval jsem nejrůznější 
atlasy hub. A  svou praktickou zkušenost mi 
předával ředitel zlínské školy Perútka. Chodíval 
na  houby do  lesů mezi Štákovými pasekami 
a  Kostelcem. Několikrát jsem šel s  ním. Nau-
čil mě, že se dají sbírat nejen pravé hříbky, ale 
i spousta dalších druhů hub.

Co sbíráte?
Pravidelně tak deset až dvanáct druhů hub. 
Občas si z nich udělám smaženici. Ale většinu 
hub očistím, nakrájím a usuším. A hodně suše-
ných hub potom rozdávám známým.

Jak často vyrážíte na  houby teď, když je 
vám 91 let, a kam se vydáváte?
Když rostou, tak i  každý den. Jinak minimál-
ně dvakrát do týdne. Nejraději jezdím do lesů 
v okolí Vlčkové, Kašavy, Držkové. A také na Vi-
zovicko, směrem k Loučce, ale tam teď někdy 
bývá lidí jako na  Václaváku. A  jednou už mi 
na  Vizovicku, zatímco jsem sbíral houby, vy-
kradli auto... Po  návratu domů čerstvé houby 
hned zpracovávám. Někdy i  dlouho do  noci, 
protože ráno bych už je mohl vyhodit.

Je o  vás známo, že houby nejen sbíráte, 
ale také si všechny nálezy fotografujete, 
z  každé houbařské vycházky si pořizujete 
i písemný zápis a také si vedete statistiku.
Od letošního 20. května do 21. září jsem absol-
voval 61 houbařských vycházek. Přinesl jsem si 
z nich 618 praváků. Ale letošní rok je na hou-
by dosti suchý. Moc nerostou. Bývaly roky, 
kdy jsem ve stejném období nasbíral až 1.200 
praváků. Záznamy z  houbařských vycházek si 
zakládám.

Nikdy se vám nestalo, že byste se přece jen 
zmýlil a přinesl si z vycházky i něco jedova-
tého?

Kdysi jsem přinesl domů satana. Říkal jsem, že 
si tu houbu ještě musím ověřit, ale syn si kousek 
ukrojil a  jen tak zasyrova ochutnal. O  půlnoci 
jsem ho pak vezl s potížemi na pohotovost. Ale 
dobře to dopadlo. Říkám lidem, aby sbírali jen 
to, co bezpečně poznají, nebo aby své úlovky 
konzultovali se zkušeným houbařem. Občas 
nahlížím, zejména mladším lidem v lese do ko-
šíků a prohlížím si, co nasbírali. Už se několikrát 
stalo, že jsem jim mezi nasbíranými houbami 
našel i  jedovaté druhy. Třeba muchomůrku 
panterovou, kterou považovali za růžovku.

Změnily se nějak za desetiletí, kdy chodíte 
do lesa, podmínky pro houbaření?
Prostředí se mění a ne vždy je houbám přízni-
vé. V lesích je hodně nepořádku po dřevorub-
cích. Nacházím v  lesích hromady odpadků, 
které tam vozí lidé z  města. Houby nerostou 
ani tam, kde je terén rozrytý od přemnožených 
divočáků. Řekl bych, že v  posledních letech 
ubývá pravých hřibů. Aby člověk nějaké houby 
přinesl, musí chodit na houby brzy ráno nebo 
zacházet do obtížně přístupných míst. Na hou-
by chodí mnohem víc lidí. Je to krásný koníček 
i ve vyšším věku.  Vojtěch Cekota

Zdeněk Jirousek: Nesbírejte všechno, co vidíte

Zdeněk Jirousek

 ▪ narodil se 6. srpna 1918 v Jablonci nad Jize-
rou v Podkrkonoší

 ▪ když mu bylo 1,5 roku, přestěhoval se s ro-
diči do Zlína

 ▪ jeho otec byl obchodním zástupcem firmy 
Baťa, později si otevřel vlastní továrnu na vý-
robu sandálů a pracovní obuvi ve Zlíně

 ▪ absolvoval měšťanskou školu ve Zlíně

 ▪ absolvoval tříleté obchodní studium a ob-
chodní praxi v Brně a v Ostravě

 ▪ pracoval ve firmě svého otce, později v ko-
želužnách v Otrokovicích

 ▪ do důchodu odešel v roce 1978

 ▪ byl ženatý, má syna a dceru, od roku 1979 
je vdovec

rozhovor

Zlínský houbař Zdeněk Jirousek.    Foto: Ivo Hercík
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Kroměříž – Rozsáhlá výstava dnes již světově 
proslulého fotografa Jindřicha Štreita bude 
otevřena od 13. listopadu do konce února 2010 
v  prostorách Muzea Kroměřížska na  Velkém 
náměstí v Kroměříži. Název výstavy Abnorma-
lizace vymyslel spisovatel Ludvík Vaculík a cha-
rakterizuje jednak dobu husákovské normali-
zace a jednak absurditu a abnormálnost toho, 
co mělo být normální za pomoci normalizace, 
a  zatím to zavádělo do  života šeď a  kýčovité 
rituály. Na  výstavě budou k  vidění doposud 
nevystavované a  nepublikované fotografie 
z let 1969 až 1989, které přibližují dobu – prů-
vody, manifestace, schůze, všudypřítomná 
hesla, život na  vesnici i  ve  městě. „Výstava je 
jednak připomenutím a  jednak mementem, 
jak se živořilo v  kulisách normalizační doby, 
a  je příspěvkem ke  20. výročí událostí v  listo-
padu 1989,“ uvedl ředitel Muzea Kroměřížska 
Jiří Stránský. Výstava bude později instalována 
rovněž v Uherském Hradišti. (red)

Pocta R. Firkušnému
Ateliéry sázejí na televizní seriál
Zlín – Znamení koně – to je zatím pracov-
ní název nového televizního seriálu, jehož 
natáčení začalo v  říjnu na  Zlínsku a  který 
by se měl dostat na obrazovky v roce 2011. 
V  plánovaných třinácti dílech budou diváci 
uvedeni do  prostředí dostihů a  života mezi 
koňmi, který s sebou přináší jak vítězství, tak 
i prohry.
„Naším cílem bylo najít takové téma, které 
by bylo pro Zlínský kraj typické a opíralo se 
o novodobou tradici a současně garantovalo 
určitou výjimečnost, která by nám napomoh-
la při prosazování seriálu. Paralelním cílem je 
začít plnit příslib, který jsme dali městu Zlín, 
Zlínskému kraji a  Univerzitě Tomáše Bati 
v podobě vytvoření trvalé výrobní seriálové 
základny zde ve zlínských ateliérech s cílem 
poskytnout části absolventům naší Filmové 
školy a Fakulty multimediálních komunikací 
UTB posty ve filmovém štábu,“ uvedl ředitel 
společnosti Filmové ateliéry Zlín Zdeněk 
Skaunic.
Seriál vypráví příběh dvou rodin. Jedna se 

zabývá trénováním koní a má výsledky v do-
stizích, druhá se specializuje na  chov ang-
lického plnokrevníka. Dobré umístění koní 
první rodiny na závodech je to, co u chova-
tele vzbuzuje žárlivost a zášť. 
Mezi hlavními natáčecími lokalitami jsou 
například hřebčím v Napajedlích, Dostihová 
dráha ve  Slušovicích, město Zlín, Luhačo-
vice, Uherské Hradiště, Bílavsko. V  zimních 
měsících se filmaři přesunou do areálu zlín-
ských ateliérů na  Kudlově, kde už vznikají 
stavby interiérů. Celé natáčení bude trvat 
do července 2010.
Šestihektarový areál ateliérů ve Zlíně na Kud-
lově se podle Zdeňka Skaunice v následují-
cích několika letech hodně změní. Produkč-
ní společnost Filmové ateliéry připravuje 19 
různých projektů, které v konečném důsled-
ku změní celý prostor. Má se zde vybudovat 
například pěší zóna, inkubátor pro začínající 
filmaře, ubytovací kapacity zejména pro fil-
mové štáby nebo amfiteátr s venkovní pro-
dukcí. (vc)

Napajedla – Pocta Rudolfu Firkušnému – tak 
se jmenuje třídenní svátek hudby, který má 
být vzpomínkou na vynikajícího, světově 
uznávaného klavíristu Rudolfa Firkušného 
(1912 – 1994). Tento slavný napajedelský ro-
dák, mezi jehož učitele patřil Leoš Janáček a 
jehož přáteli byli Bohuslav Martinů či Rafael 
Kubelík, po celém světě propagoval českou 
hudbu a vždy byl hrdý na svou vlast. V loň-
ském roce proběhl festival poprvé. „Srdečně 
zveme všechny, kdo mají v oblibě vážnou 
hudbu, ve dnech 13. a 14. listopadu na 17:00 
do napajedelské Koncertní síně R. Firkušné-
ho – Klášterní kaple,“ říká starostka Napajedel 
Irena Brabcová. První večer hosté vyslechnou 
koncert v podání Janáčkova kvarteta a klaví-
risty Jana Jiraského. Na sobotním koncertě  
zazní v komponovaném pořadu ze záznamu 
hlas i hudba Rudolfa Firkušného.   (red)

 ▪ Děcka z Kunovic dobyla senátní zahrady
Kunovice – Dětský folklorní soubor Děcka 
z Kunovic vystoupil na konci prázdnin v Pra-
ze v  prostorách Valdštejnských zahrad, tedy 
na  půdě Senátu Parlamentu ČR. Stalo se tak 
na pozvání senátorky Hany Doupovcové. Ku-
novické doprovázela cimbálová muzika Pra-
mének ZUŠ z  Uherského Ostrohu.  „Nadšení 
po  koncertu bylo obrovské. Snad pět set di-
váků, mezi nimi samozřejmě spousta cizinců, 
opakovaně vyvolávalo děti na  scénu v  Sala 
Tereny, nechtěli děti pustit z jeviště, a tak jsme 
několikrát přidávali,“ řekla dlouholetá vedoucí 
souboru, etnografka Romana Habartová.

 ▪ Strání bude hostit harmonikáře
Strání – Umíte hrát na  harmoniku nebo he-
ligonku? A  chcete si zahrát a  zazpívat spolu 
s dalšími hudebníky z celé republiky? Pak sbal-
te svůj nástroj a přijeďte 21. listopadu do Strá-

ní na  Uherskohradišťsku. Vyzývají k  tomu 
pořadatelé již šestého setkání harmonikářů 
a  heligonkářů. Akce vyvrcholí po  18. hodině 
v  sále Dvorany společným muzicírováním 
všech zúčastněných. Pódium bude otevřeno 
všem, kteří mají chuť a  odvahu předstoupit 
před publikum. Stačí se jen předem přihlásit 
na e-mailové adrese spokos@strani.cz,“ upřes-
nila ředitelka Centrály cestovního ruchu Vý-
chodní Moravy Dana Daňová. 

 ▪ Vsetín opraví kino Vatra 
Vsetín – Vsetínská radnice zahájila dlouho plá-
novanou rekonstrukci kina Vatra. Náklady pře-
sáhnou 16 milionů korun, dotaci milion korun 
město získalo ze Státního fondu pro podporu 
a rozvoj české kinematografie. Práce potrvají 
do poloviny prosince. Během opravy se kino 
dočká moderního interiéru, nové vzducho-
techniky a  elektroinstalace. Interiér se dočká 

mimo jiné nových akustických podhledů, ob-
kladů stěn, koberců, ale i  nových moderních 
sedadel a  na  některých místech i  dvojseda-
ček. Po  opravách ale bude snížena kapacita 
sálu z 335 na přibližně 250 míst. 

 ▪ Záchrana arboreta
Lešná – Hejtmanství zachraňuje arboretum 
v  Lešné. Projekt pěstebních opatření pro ar-
boretum Lešná u  Valašského Meziříčí schvá-
lili krajští radní. V minulých letech docházelo 
k  opakovanému poškozování parku vydat-
nými sněhovými přívaly, extrémními dešti, 
větrem a kůrovcovou kalamitou. Deště navíc 
způsobily takové škody na chodnících, že park 
je kvůli nim na  některých místech uzavřen. 
Dendrologickým průzkumem bylo zjištěno 
poškození dřevin na několika místech v tako-
vém rozsahu, že kromě důkladného ošetření 
napadených stromů je nutná nová výsadba.

kultura

Abnormalizace 

Z výstavy Abnormalizace.    Foto: Jindřich Štreit
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inzerce

V tomto čísle magazínu vám nabízíme čtyři 
tipy na výlet, zaměřené tentokrát na tech-
nické památky – elektrárnu, přehradu, mlýn 
a soubor vinařských staveb. 

Kroměříž
Vodní elektrárna na Strži v Kroměříži patřila 
ve své době k technicky nejvyspělejším zaří-
zením svého druhu, a stala se proto vzorem 
pro pozdější vodní elektrárny na našem úze-
mí. Dnes má elektrárna statut kulturní pa-
mátky. S její výstavbou bylo započato v roce 
1920, provoz pak elektrárna zahájila v  roce 
1923. Instalovány byly dvě pokrokové Kap-

lanovy turbíny s oběžnými koly o úctyhod-
ném průměru 22 metrů. Zařízení dokázalo 
ročně vyrábět až pět milionů kilowatthodin 
elektrické energie. Elektrárna leží přibližně  

čtyři kilometry od centra města na řece Mo-
ravě. V  současné době elektrárnu provozu-
je soukromá společnost. Areál je dostupný 
z turistické trasy Kroměříž – Chropyně či 
z cesty podél Moravy z Miňůvek.

Štípa
Nejmenší dochovaný mlýn holandského 
typu na našem území postavil v letech 1858 
až 1860 Kristián Kovář se svým synem  Jo-
sefem. Provoz mlýna byl ukončen až v roce 
1941, dnes má statut kulturní památky. 
Mlýn je hodnotným dokladem lidového sta-
vebnictví a jedinou dochovanou památkou 
tohoto druhu ve  zlínském okrese. Budova 
mlýna má tvar válce o průměru šest metrů 
a celkové výšce přes osm metrů. Je postave-
na z lomového kamene s třemi věnci, které 
jsou vyzděny z pálených cihel. Střechu tvoří 
jehlan krytý šindelem. Větrné kolo má prů-
měr deset metrů. Ve mlýně se do dnešních 
dob dochovalo kompletní mlýnské složení. 
Větrný pohon poháněl kromě mlecího zaří-
zení i pilu umístěnou v přízemí. Výjimečnou 
konstrukcí je otáčení střechy pomocí šneko-
vého převodu, sloužícího k  pohonu jedno-
ho z  koleček, na  nichž je střecha uložena. 
Mlýn stojí jihovýchodně od  obce, napravo 
od  silnice ze Štípy na  Hvozdnou v  lokalitě 
zvané Na Větřáku.

Vlčnov
Významnou památku dnes představu-
je soubor vinařských staveb ve  Vlčnově 
na Uherskohradišťsku. To se odráží i v  tom, 
že jde o  jeden z  mála areálů, který má sta-
tut vesnické památkové rezervace. Nejstar-
ší písemná zpráva o  vlčnovských búdách 
pochází z  roku 1544 při udělování privile-
gia vlčnovským vinohradníkům majitelem 
panství Janem z  Kunovic. Charakteristické 
dochované vinohradní búdy s  dřevěnými 
štíty pocházejí z počátku 19. století. V dneš-
ní době se ve Vlčnově nachází kolem čtyři-
ceti búd, z nichž některé jsou již přestavěné, 
ale většina z nich slouží svému původnímu 
účelu, to jest k výrobě a uložení vína. Často 
jsou také využívány k oddechu či posezení. 
Některé jsou upravovány a modernizovány.  

Bystřička
Přehrada Bystřička na Vsetínsku byla vybu-
dována v  letech 1908 až 1912. Předpoklá-
dalo, že bude jednou z přehrad napájejících 
projektovaný Dunajsko-oderský průplav. 
Výjimečná je i  tím, že soubor objektů pře-
hradního díla, tedy vlastní hráz, manipulač-
ní věž, kaskádový přepad, vyústění výpustí 
i dům hrázného,  byly vystavěny podle jed-
notné architektonické koncepce. Dnes je 
proto přehrada zapsána na seznamu kultur-
ních památek. Gravitační přehradní hráz je 
vysoká od dna zhruba 27 metrů a její délka 
v koruně činí 170 metrů. Slouží pro snižová-
ní povodňových průtoků, akumulaci vody, 
výrobu elektrické energie, rekreaci, vodní 
sporty a rybářství. 

tipy na výlet

Štípa

Bystřička

Kroměříž

strana 12  Okno do kraje / listopad 2009



Luhačovice  – Umístění na medailových příč-
kách je cílem kuželkářů Sokola Luhačovice 
pro právě zahájenou sezonu. V  minulém 
ročníku nejvyšší soutěže skončil tým z lázeň-
ského města pátý, když do posledních kol byl 
ve hře o třetí místo.
Přes léto došlo v kádru Luhačovic k několika 
změnám. Nejzásadnější je odchod hrajícího 
trenéra Petra Kudláčka do  B týmu. “V  áčku 
jsem působil deset let a  už byl čas skončit. 
Samozřejmě ale budu připravený družstvu 
kdykoliv pomoci,” ujistil Kudláček, který je zá-
roveň předsedou klubu.  (zd)

Úspěšné zakončení 
veslařské sezony

Kuželkáři chtějí medaili
Ženy objevují fotbal i hokej
Zlínský kraj – Ženy a  dívky ve  Zlínském kraji 
se stále častěji věnují dříve typicky mužským 
sportům – fotbalu a hokeji. V případě kopané 
vznikají v posledních letech družstva dokonce 
i na vesnicích.
Příkladem může být Březnice nedaleko Zlína. 
Klub místních „růžových panterek“ má za se-
bou dva roky existence a  je účastníkem třetí 
nejvyšší soutěže. Impuls k založení oddílu daly 
maminky na mateřské. „Prostě jsme se nudily 
a  hrát fotbal nám přišlo jako dobrý nápad,“ 
prozradila Magdalena Teplá, bývalá útočnice 
Březnice, kterou v  další sportovní kariéře za-
stavilo zranění kolene. Dnes má ženský oddíl 
v této obci kolem dvaceti členek. 
Ještě o rok mladší historii má ženská kopaná 
v  sousedních Bohuslavicích u  Zlína. Zde po-
mohla k založení týmu stavba multifunkčního 
hřiště, které dalo impuls k  rozvoji míčových 
sportů v obci. „Kolem ženské kopané u nás pa-
novala zpočátku skepse, ale holky tento sport 
chytil. Dnes už o  budoucnost našeho oddílu 
nemám strach,“ tvrdí místostarosta obce Libor 
Buchta. Protože bohuslavické hráčky nemají 
k  dispozici fotbalové hřiště potřebných roz-

měrů, přesunuly se od této sezony do Březů-
vek a  hrají třetí ligu pod hlavičkou místního 
sportovního klubu. „Máme třiadvacet fotbalis-
tek, takže kádr je široký. Začínáme, takže na-
ším cílem je udržení středu tabulky,“ konstato-
val vedoucí družstva Jiří Buchta. 
To, že je ženský fotbal v kraji na vzestupu po-
tvrzuje i záložnice 1. FC Slovácko Petra Poláš-
ková, která se tomuto sportu věnuje už 16 let. 
„Dříve byly fotbalistky raritou, tenhle sport 
zkoušely holky, které se před tím věnovaly 
jiným sportům. Ta doba je pryč, dnes existují 
přípravky pro nejmenší, není výjimkou, když 
v  mužstvech žáků hrají dívky,“ upozornila. 
Slovácko, v  minulosti Compex Otrokovice, je 
dlouhodobě nejúspěšnější oddíl ženské kopa-
né ve Zlínském kraji. V jeho týmech je v sou-
časnosti kolem 70 fotbalistek různých věko-
vých kategorií. Prvoligový A  tým letos opět 
pomýšlí na medaili. 
Ženy úspěšně pronikají i do dalšího dříve vý-
hradně mužského sportu, ledního hokeje. Už 
15 let například existuje klub ve Vsetíně, který 
v loňské sezoně obsadil třetí místo v nejvyšší 
soutěži.  (zd)

Otrokovice – Otrokovičtí veslaři v sobotu 3.října 
završili letošní úspěšnou sezonu uspořádáním 
11. ročníku závodů na Štěrkovišti. Na Otrokovic-
ké sprinty přijelo přes 300 závodníků z 15 ves-
lařských klubů. Na  závodech startovali závod-
níci všech věkových kategorií od  nejmladších 
desetiletých žaček až po  muže a  ženy – mezi 
nimi byla celá řada mistrů České republiky a re-
prezentantů, kteří letos startovali na Mistrovství 
světa. Výsledky ze závodů lze najít na stránkách 
veslařského oddílu – www.veslariotrokovice.cz. 
O týden dřív startovali otrokovičtí veslaři v Ra-
čicích na  letošních závěrečných soutěžích čes-
kých veslařů. V  sobotu 26. září se uskutečnilo 
Mistrovství ČR ve sprintu, na kterém po napína-
vém souboji s pražskou posádkou Slavia Praha 
vybojovala stříbrné medaile posádka párové 
čtyřky mužů Petr Čabla, Vlastimil Čabla, Jakub 
Atarsia a Jiří Čabla, když od zlata ji dělily pou-
hé dvě desetiny vteřiny. Další stříbrné medaile 
získali dorostenci Adam Atarsia a  Petr Ševčík 
na složené osmě moravských oddílů, stříbro vy-
bojoval i dvojskif mužů lehké váhy Jiří Čabla a 
Jakub Atarsia.
 Jiří Kubíček

 ▪ Poslední posilou byl Zelenka
Uherské Hradiště – V  samotném závěru letní-
ho přestupního termínu posílil prvoligové fot-
balisty 1. FC Slovácko záložník Lukáš Zelenka. 
Zkušený hráč přišel z belgického týmu Wester-
lo, v české lize nastupoval dosud pouze v praž-
ské Spartě. Připsal si už také tři starty v české 
reprezentaci. „Jsem rád, že jsem se domluvil 
se Slováckem. Má dobré mužstvo a rozhodně 
patří alespoň do středu tabulky,“ svěřil se fot-
balista. 

 ▪ Zavrtálek si přivezl bronz
Zlín – Třetí místo vybojovala česká reprezen-
tace v in-line hokeji na Světových hrách, které 
letos hostil asijský Thajwan. Zlínský kraj měl 

v kádru jediného zástupce, obránce zlínských 
Devils Pavla Zavrtálka. „Byla to nádherná akce 
a třetí místo je určitě cenné. Výjimečným zážit-
kem byl závěrečný ceremoniál, kterého se zú-
častnilo sedmdesát tisíc lidí,“ vzpomínal Zavr-
tálek. Světové hry hostí sporty, které kandidují 
do  programu olympijských her, kromě in-line 
hokeje například také ragby nebo dračí lodě. 

 ▪ Fotbalisté Zlína hrají v Kunovicích
Zlín – Zbytek podzimní části druhé ligy odehra-
jí fotbalisté Zlína v Kunovicích. Důvodem je re-
konstrukce hrací plochy na stadionu Letná, kde 
bude nainstalován vyhřívaný trávník. Jednotné 
vstupné na  utkání Zlína v  Kunovicích činí 50 
korun, majitelé permanentních vstupenek mají 

vstup zdarma. Naposledy se zlínští fotbalisté 
představí v Kunovicích jako domácí 6. listopa-
du, kdy hostí Hradec Králové. 

 ▪ Kanoisté ukončili sezonu medailemi
Ostrožská Nová Ves – Desítka rychlostních ka-
noistů z Ostrožské Nové Vsi se prosadila na po-
sledních mezinárodních závodech této sezony, 
které hostilo Paprocanské jezero v polských Ty-
chách. Skvěle zajel žákovský tandem Filip Nikl 
– Kateřina Pjajčíková, který vyhrál závod na 500 
metrů v kategorii juniorů. Kajakářka Pjajčíková 
poté přidala prvenství i v  individuálním závo-
dě, zvítězil i  Filip Hatlák. Klání na  vodě před-
časně ukončila nepřízeň počasí, v silném větru 
několik juniorů nedokončilo své rozjížďky.
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Libor Lukáš, Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Mgr. Pavlína Nováková, Mgr. Helena Mráčková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác, Mgr. Jaroslav Janečka, Mgr. Vojtěch Cekota  |  Zlom: Ivo Hercík 
|  Oficiální fotografie KÚ ZK: Petr Zákutný  |  Inzerce:  Jaroslav Střecha, DiS – 777 862 625; Jaroslava Šamšová – 774 438 700; Martina Švehlíková – 776 542 474  |  Distribuce: Česká pošta, s.p., tel.: 577 
004 113  |  Tisk: Moraviapress, a.s.  | Upozornění: Pokud tuto tiskovinu nedostáváte do své poštovní schránky, informujte nás prosím na e-mail:  distribuce@oknodokraje.cz | www.oknodokraje.cz 

sport

Otrokovická párová čtyřka.    Foto:  archiv klubu
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Kroměřížsko

6. 11. Holešov
Lampiónový průvod  – 
Slavnost broučků 
Sraz v16:30 na nám.  
Dr. E. Beneše, SVČ Holešov.
www.holesov.cz

14. 11. Všetuly
Country bál
Hraje trampská a bluegrasso-
vá kapela Texas. SVČ Všetuly, 
začátek 20:00.
www.holesov.info

22. 10. – 20. 11. Holešov
Výstava toulky přírodou
Expozice je umístěna v Měst-
ské knihovně.
www.holesov.info

3. 10. – 29. 11. Kroměříž
Jak se žije s handicapem 
aneb Poznat znamená 
porozumět 
Interaktivní výstavní projekt 
v Muzeu Kroměřížska přibli-
žuje zajímavou formou svět 
lidí s postižením. 
www.mesto-kromeriz.cz

Uherskohradišťsko

7. 11. – 8. 11. Nedachlebice, 
Břestek, Buchlovice
Martinské hody s právem
www.vychodni-morava.cz

11. 11. Uherské Hradiště
Křest svatomartinských vín 
regionu Slovácko
Akce se uskuteční na Masa-
rykově náměstí v 11:00.
www.vychodni-morava.cz

14. 11. Uherský Brod 
VIII. legendy moravského 
folkloru
1. Dům kultury – velký sál, 
začátek v 19:30.
http://dk.ub.cz

Vsetínsko

2. 11. Rožnov pod Radhoštěm 
Mše svatá za zesnulé pocho-
vané na Valašském Slavíně
Začátek v 16:00,  kostel  
sv. Anny ve Valašském muzeu 
v přírodě.
www.vychodni-morava.cz

31. 10. – 5. 11. Zašová  
Cesta ke Kráse 
Výstava meditativních obrazů 
P. Stanislava Weigela ve farním 
kostele Navštívení P. Marie. 
www.vychodni-morava.cz

1. 11. Uherské Hradiště
Koncert památce zesnulých 
– Prémie
Smíšený pevecký sbor Svato-
pluk Uh. Hradište, Vyškovský 
smíšený pěvecký sbor, sólisté 
a Filharmonie Bohuslava 
Martinu Zlín. Kostel  
sv. F. Xaverského.
www.kkuh.cz

14. 11. Karolinka
Čaj o páté
Tentokrát na téma „Když 
babičky pekly bábovky a 
vyšívaly“. Začátek v 17:00,  
IC Zvonice Soláň.
www.vychodni-morava.cz

13. 11. Vidče 
Oslavy 55. výročí souboru 
Valašenka
Koná se v sále KZ Vidče 
v 18:00.
www.vychodni-morava.cz

21. 11. Vsetín 
Koncert k 65. výročí založení 
souboru Jasénka
Soubor Jasénka prezentuje 
netradičně pojatým progra-
mem svoji současnou i mi-
nulou činnost.  Galaprogram 
se koná v Domě kultury 21. 
listopadu od 19:00.
www.jasenka.com

Zlínsko

7. 11. Březůvky
Vodění berana
Obnovená tradice průvodu 
masek v doprovodu berana.
www.vychodni-morava.cz

7. 11. Otrokovice
Otrokovické Frkobraní 
Třetí ročník oblíbeného 
festivalu humoru a vína. 
Začátek představení v 15:00 
v Otrokovické besedě.
www.vychodni-morava.cz

14. 10. – 8. 11. Luhačovice
Poznej světové dědictví 
UNESCO
Výstava fotografií pamá-
tek z celého světa v Hale 
Vincentka.
www.vychodni-morava.cz

11. 11. Zlín
Tradiční řemesla 
Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně poskytuje 
možnost vidět, ale také si 
vyzkoušet tradiční lidová 
řemesla.  
www.muzeum-zlin.cz

12. 11. Pozlovice
Jack Cannon Blues Band
Maďarská bluesová kapela 
propojuje originální přístup 
k blues s prvky country, roc-
k´n´rolu a bugy bugy. Hotel 
a valašský šenk Ogar, začátek 
ve 20:00.
www.vychodni-morava.cz

14. 11. – 17. 11. Zlín
Výstava květin s přednáš-
kou architekta Vávry
Kontrast účelné industriální 
architektury a přirozené 
krásy rostlin obohatí ve 24. 
budově areálu Svitu jako 
hosté nejen David Vávra, ale 
také Ester Kočičková.
www.arangia.cz

Baťův mrakodrap

Do  5. 11.       
Největší dárek pro dítě je zdravá máma
Výstava fotografií známých maminek s jejich 
ratolestmi, která je součástí projektu na pod-
poru prevence ženských onemocnění, 14. 
etáž (pracovní dny, 7:00-17:00).

Do 15. 11.   
Č. P. „1336“
Fotografiemi zdokumentovaný příběh vsetín-
ského pavlačového domu č. p. 1336, 3. etáž 
(pracovní dny, 7:00-17:00).

2. 11. – 30. 11.   
Wet Universe – Mokrý vesmír 
Známý dobrodruh a fotograf Richard Jaroněk 
představí fotografie, na nichž zachytil pod-
mořský život, 2. etáž (denně do 22:00).

5. 11. – 27. 11.   
Českoslovenští letci v zahraničním odboji 
za 2. světové války
Výstava rozčleněná do tří tématických  bloků: 
„90 let československého letectva“, „Letecké 
legendy“ a „Letci Zlínska na bojištích 2. světo-
vé války“, 16. etáž (denně do 22:00).

16. 11. – 6. 12.   
Fotografie – Milan Červenka
Výstava fotografických cyklů „Ze života pa-
nenky“ a „Z opuštěných domů“ autora Milana 
Červenky, 3. etáž (pracovní dny, 7:00-17:00).

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

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťov-
ského koncernu o vedoucích pracovnících fir-
my. Informuje také o satelitních městech ba-
ťovského impéria (pracovní dny, 7:00–17:00).

Přehled akcí je platný k 15. řijnu 2009, případné 
změny po tomto termínu jsou vyhrazeny.

kalendář akcí
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Podnikatelský inkubátor Kunovice
bude, po rozsáhlé rekonstrukci  areálu Panský 
dvůr v centru města, pronajímat kancelářské pro-
story pro začínající podnikatele a inovační  rmy, 
laboratoře, skladovací prostory, přednáškový sál 
a prezentační prostory.

Co nabízí podnikatelský inkubátor:

• cenově výhodné nájemné

• možnost rozvoje a expanze do dalších prostor

• možnost využít adresy inkubátoru jako sídlo společnosti

• dobrá adresa

• zabezpečení společnýh prostor

• vysokorychlostní internetové připojení,strukturovaná kabeláž

• společné služby recepce (pošta, vzkazy, poskytování informací)

• dotovaný pronájem školícího a prezentačního centra

• snadnou dopravní dostupnost a možnost parkování

• pomoc při organizování seminářů, školení, obchodních setkání apod.

• konzultační a poradenské služby

Máte zajímavý podnikatelský nápad? 
Rádi byste jej realizovali? Hledáte 
pomoc a vhodné prostory pro start 
svého podnikání?

JSTE NA SPRÁVNÉ ADRESE.

www.pi.kunovice.eu

Zájemci mohou kontaktovat 
Mgr. Janu Bánovskou, ředitelku 
Podnikatelského inkubátoru 
Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.

775 40 10 40775 40 10 40



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

Doporučujeme

Vzpomínání na revoluci
17. listopadu, 19:00, Zlín
Večer od 19:00 v Divadélku v klubu
http://divadlo.zlin.cz

Kval i tní  s lužby k l ientům

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.cz
pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodin

-  úroková sazba až 5,3 %, bilanční suma přesáhla 5 miliard Kč
- více než 7 700 klientů, přes 14 let kvalitních služeb klientům
- nový spořící účet s výpovědní lhůtou 24 měsíců

bezplatná infolinka
800 678 678

Úrokové sazby v % p.a., platné od 15. 7. 2009

V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, 
jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích, tedy do výše 50 000 EUR.

Výpovědní lhůta
(v měsících)

Výše vkladu (v tisících Kč)
100 - 400 400 - 800 800 - 1 200 1 200 - 3 000

18 4,3 4,7 4,8 5,0
24 4,5 4,8 5,0 5,3


