
Rozhledna Vartovna
Rozhledna Vartovna v obci Seninka vznikla  

na konci loňského roku, její  výška činí 37 metrů.
Foto: Ivo Hercik
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Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 
Vás zve  
na Dny otevřených dveří, 
které se uskuteční ve dnech :

12. 11. 2010 na Fakultě multimediálních komunikací 
(studijní programy Výtvarná umění 
a Teorie a praxe audiovizuální tvorby)

a dále 10. 12. 2010 a 14. 1. 2011 na všech fakultách, 
t. j. na Fakultě technologické, Fakultě managementu 
a ekonomiky, Fakultě multimediálních komunikací 
(studijní programy Mediální a komunikační studia a Hospodářská 
politika a správa), Fakultě aplikované informatiky, Fakultě
humanitních studií a Fakultě logistiky a krizového řízení
(se sídlem v Uh. Hradišti). 

Jednotlivé fakulty budou pořádat hodinové prezentace v 10.00, ve 12.00, 

ve 14.00 a v 16.00 hodin. Zájemci budou mít možnost prohlédnout 

si prostory budov a jejich vybavení. 

více informací najdete 
na www.utb.cz, sekce Aktuality

ExpoWin® dobře radí: „Vyměňte si okna co 
nejdříve, začněte jednat teď hned!“

„BUĎ POZDĚJI A DRAZE, NEBO TEĎ A LEVNĚ!“

www.expowin.cz

OKNA ZDARMA NEBO ZA „PÁR KORUN“ 
+ÚSPORA 20 000 Kč ZA PROJEKT. NEVÁHEJTE!

K 1. 7. 2010 VYČERPÁNO CCA 9 MILIARD!
Vybrané příklady z úspěšně podaných projektů programu ZÚ:
1.  RD UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Vytápěná plocha domu je 177m2. 

Návrh opatření: Výměna oken a vstupních dveří za plastová. Vy-
hodnocení: úspora tepla 25%. Cena výměny oken a dveří 146 
000 Kč. DOTACE: 115 000 Kč. Zákazník dostane zpět 115 000 
Kč a OKNA JSOU V POROVNÁNÍ S PŮVODNÍ CENOU (146 
000 Kč), ZA „PÁR KORUN“!. Pozn. Dotace je vyplácena zpětně. 
Papíry se žádostí o dotace vypíšeme za Vás.

2. RD JALUBÍ: Vytápěná plocha domu je 238m2. Návrh opatření: 
Výměna oken a vstupních dveří za plastová, Uw<1,2 a zateplení 
půdy minerální vatou o Ureq = 0,16 W/m2K. Vyhodnocení: 
úspora tepla 32%. Cena výměny oken a dveří je 138 000 Kč. 
Cena zateplení půdy 45 000 Kč. DOTACE: 183 000 Kč. Zákazník 
vynaložil 183000 Kč a dostane zpět také 183 000 Kč! PLAS-
TOVÁ OKNA, DVEŘE I ZATEPLENÍ PŮDY MÁ ZDARMA! Pozn. 
Dotace je vyplácena zpětně. Papíry se žádostí o dotace vypíšeme 
za Vás.

ZELENÁ
ÚSPORÁM

Uherské Hradiště
Dvořákova 1210

Tel.: 734 446 018
E-mail:uh@expowin.cz

Zlín
Gahurova 5265

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

Kroměříž
Křižná 169

Tel.: 737 951 242
E-mail: kromeriz@expowin.cz

„Přišel jsem, viděl jsem, vyřídil jsem dotaci.“
Pomůžeme Vám zařídit úvěr i zateplení.

„POJĎTE S NÁMI 

ČERPAT DOTACE!“

Krásná okna 
plastová i dřevěná, 

nyní se slevou až 46%*

*sleva dle objemu zakázky
akci uzavíráme 20.11. 2010

Zavolejte nám na tel. číslo 775 397 678 
a domluvte si návštěvu technika ZDARMA.

2x HEIDELBERG SPEEDMASTER 74-5 

DEVELOP INEO+ 6501

HEIDELBERG VARIMATRIX 105 CS

www.hartpress.cz

 VYSEKÁVÁNÍ

OFSETOVÝ TISK

DIGITÁLNÍ TISK

2x HEIDELBERG SPEEDMASTER 74-5

OFSETOVÝ TISK

Slavíme
    15 let



 ▪ Soutěž inovační firma roku
Zlínský kraj ocenil vizovickou firmu Koma 
Modular Construction, s.r.o., titulem Inovač-
ní firma Zlínského kraje 2010. Toto ocenění 
předal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mi-
šák představiteli firmy v rámci slavnostního 
vyhlášení výsledků soutěže.  „V druhém roč-
níku soutěže se objevila řada firem realizu-
jících zajímavé inovační aktivity, přispívající 
k rozvoji těchto firem a tím celého regionu. 
Jsem rád, že i přes složitou situaci v mnoha 
společnostech v kraji s ohledem na ekono-
mickou recesi v nedávném období se do 
soutěže zaregistrovalo 16 inovačních firem, 
z nichž jsme ocenili ty nejlepší a chceme 
napomoci ke zviditelnění jejich aktivit. Vě-
řím, že výsledky budou nejen oceněné, ale 
i ostatní zúčastněné firmy motivovat k další-
mu rozvoji,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.

 ▪ Kraj ušetří za elektřinu
Rozhodnutím vedení Zlínského kraje o ob-
chodování souhrnného množství elektřiny 
na komoditní burze se podařilo uspořit 23,5 
milionu korun. V případě médii avizovaného 
zvýšení souvisejících cen za distribuci elek-
třiny ze strany Energetického regulačního 
úřadu o 20 procent uspoří oproti stávajícímu 
stavu Zlínský kraj 12,3 milionu korun. Kraj na 
komoditní burze nakoupil souhrnné množ-
ství elektřiny nutné k provozu krajských ne-
mocnic, krajského úřadu i dalších organizací 
v roce 2011. Dosaženými výsledky obchodo-
vání silové elektrické energie lze z pohledu 
Zlínského kraje hovořit o výrazném úspě-
chu. Výsledky překonaly očekávání, protože 
hejtmanství ve všech třech kategoriích pod-
le odebíraného množství energie nakoupilo 
energii pod částkou 1 400 korun za 1 MWh. 

Ministr potvrdil dostavbu úseku R55
S  několika sliby přijel do  Zlínského kraje mi-
nistr dopravy Vít Bárta. Potvrdil dokončení ko-
munikace R55 v úseku Hulín–Skalka do konce 
letošního roku. Po projížďce komunikace mezi 
Zlínem a  Otrokovicemi řekl, že práce na  roz-
šíření budou pokračovat. Otázkou, tak jako 
u  dalších zahájených staveb v  kraji, zůstává 
financování. I  ve  Zlínském kraji bude zřízena 
pracovní skupina, která má určit prioritní stav-
by, o kterých bude jednat s pracovníky minis-
terstva. Hejtman Stanislav Mišák zdůraznil, že 
prioritou kraje je rozšíření cesty mezi Zlínem 
a  Otrokovicemi, pokračování výstavby R49 
z Hulína do Holešova a dále směrem na Slo-
vensko a dokončení obchvatu Otrokovic s po-
kračováním R55. „Za  lepší dopravní situaci 
musíme bojovat, neboť nám podvazuje eko-
nomický rozvoj kraje,“ doplnil hejtman.

OBSAH

3 úvodník 

4 přehled událostí 
nájemné ve městech

5 rozhovor s radním
Josefem Slovákem

6 téma měsíce
podpora místních producentů

7 téma měsíce
Regionální potravina Zlínského kraje

8 informace krajského úřadu
100 let nemocnice v Kroměříži

9 informace krajského úřadu
protikrizová opatření

10 rozhovor s osobností
Helena Chybová

11 zprávy z kultury 
obnova památek

12 tipy na výlet
nedokončené stavby

13 sport v kraji 
požární sport 

14 pozvánka na akce 
přehled listopadových akcí

15 reklamní strana

16 reklamní strana

Vážení čtenáři, 

paprsky podzimního slunce ještě olizují naše 
příbytky, těšíme se z  barev podzimu. Ranní 
mrazivé ostny nám připomínají, že je třeba za-
čít  zimovat zahrádky, vinaři dosbírávají  úrodu 
hroznů, burčáková sezona je v  plném proudu,  
v hospodách se řeší letošní úroda švestek a … 
volby. 
Podzim nám připomíná pokračování volebního 
maratonu. V  době, kdy budete číst tyto řádky, 
budou již známy výsledky komunálních vo-
leb, uzavírány  staronové, staré či nové koalice 
a  bude již jasné, jak se obměnilo vedení měst 
a obcí, kdo je naším novým senátorem. Poslan-
ci, vzešlí z  letošních  červnových voleb, se ujali 
svých mandátů a  můžeme hodnotit  a sledovat 
jejich kroky a záměry v té které oblasti.  
Podle avizovaných prohlášení pana ministra 
zdravotnictví nás čeká řada opatření, která budou ovlivňovat  úroveň zdravotní  péče  v naší repub-
lice a tedy samozřejmě i u nás ve Zlínském kraji. Některá opatření se přímo dotknou hospitalizova-
ných pacientů zvýšeným poplatkem za pobyt v nemocnici, jiná  pouze zprostředkovaně.
Některé nešvary našeho zdravotnictví ale nejdou jen na  vrub zdravotnického systému, ale stojí 
za nimi lidská či profesní selhání či obyčejná hamižnost. Opakovaně se setkávám s případy, kdy jed-
nání  lékaře či  zdravotníka je vedeno a ovlivňováno „peněžní vstřícností“ potenciálního pacienta či 
klienta. Je to o to smutnější, když zjistíte, že se jedná o člověka s nižším příjmem či tak zdravotně 
postiženého, že očekávaný finanční „bonus“ mu způsobí existenční potíže. Bohužel se ve většině pří-
padů  jedná o věci těžko dokazatelné či nedokazatelné. Omlouvám se všem, kteří se takto nechovají, 
nicméně jsou házeni do jednoho pytle.
Na druhé straně vnímání veřejnosti stojí pracovníci záchranných služeb, kteří jsou připraveni poskyt-
nout rychlou zdravotní péči po úrazu, který jsme si způsobili vlastní hloupostí nebo rizikovým cho-
váním či se stane vinou dopravní nehody nebo náhlým zhoršením zdravotního stavu. Diví se někdo 
lékařské posádce, když při zdravotním zásahu důrazně upozorní kolemstojící čumily, že oni nejsou 
atrakce, nýbrž že potřebují prostor na práci, rychle stabilizovat pacienta a tak mu zachránit život? 
Vyžadujeme od zdravotníků profesionální výkon, ale také my se chovejme profesionálně – slušně  
a korektně. 
Přeji Vám všem, abyste lékaře znali jen z preventivních prohlídek, zdravotnická zařízení jen podle 
vnějšího vzhledu, zdraví si mohli utužovat burčákovým mokem a chřipku zahánět stopečkou slivo-
vice (dobrá je s medíčkem).

Příjemné listopadové dny.
Ing. Hana Příleská, 

 radní Zlínského kraje
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 ▪ Karlovský gastrofestival
Velké Karlovice – Druhý ročník Karlovského 
gastrofestivalu se uskuteční ve dnech 10. až 18. 
listopadu ve Velkých Karlovicích. Budou připra-
veny ochutnávky mladého svatomartinského 
vína, soutěž O nejlepší valašský frgál nebo košt 
slivovice. Místní restaurace budou nabízet spe-
ciality krajové kuchyně i svatomartinské menu. 
V  hotelu Horal se uskuteční 13. listopadu jar-
mark s ukázkami výroby perníků, trdelníků, ko-
šíků nebo svíček. U sjezdovky Razula vypukne 
domácí zabíjačka. U hotelu Galik se budou po-
dávat valašské speciality, zájemci si zkusí práci 
s marcipánem a mohou se zapojit do Valašské 
olympiády. Akce se zúčastní i protagonista po-
řadu S Italem v kuchyni.

 ▪ Seniorům slouží opravený penzion
Uherský Ostroh – Zlínský kraj otevřel zrekon-
struovaný domov pro seniory v Uherském Os-

trohu. Zařízení sloužící dosud 18 klientům bylo 
za 58 milionů korun přestavěno v moderní bez-
bariérovou budovu, která ve 20 jednolůžkových 
a devíti dvoulůžkových pokojích nabízí zázemí 
38 klientům a  22 zaměstnancům personálu. 
V třípodlažním částečně podsklepeném objek-
tu je k dispozici společenský prostor s jídelnou, 
terasa s  lavičkami i  zahrada. Všechny pokoje 
jsou vybaveny převážně novým nábytkem.

 ▪ Regionální operační program pozastavil 
podepisování smluv
Střední Morava – Po rozhodnutí vlády zastavit 
spolufinancování některých evropských pro-
jektů ze státního rozpočtu bylo pozastaveno 
také podepisování dalších smluv o  podpoře 
z Regionálního operačního programu Regionu 
soudržnosti Střední Morava. Prozatím nebudou 
vyhlašovány další výzvy k  podávání projekto-
vých žádostí. Všichni žadatelé, kteří podali své 

projekty, případně již realizují konkrétní akce, 
budou upozorněni na možnost, že získají nižší 
finanční podporu, než předpokládali. Podle ak-
tualizovaných propočtů by usnesení vlády sní-
žilo podporu u již vyhlášených výzev a aktuálně 
realizovaných projektů o 464 milionů korun.

 ▪ Bezpečněji pro auta i chodce
Rožnov pod Radhoštěm – K větší bezpečnosti 
motoristů i chodců přispěje nově rekonstruova-
ný úsek silnice III/4867 v Rožnově pod Radhoš-
těm. Stavba v hodnotě 5,9 milionu korun byla 
zahájena na konci května. Došlo zde k úpravě 
nevhodného směrového vedení silnice v  pro-
storu restaurace Harcovna v  délce 163 metrů. 
Byla zhotovena nová konstrukce vozovky a za-
stávkový pruh. Stavba byla realizována v  sou-
činnosti s městem Rožnovem pod Radhoštěm, 
které bylo investorem přilehlých parkovacích 
ploch, chodníků či veřejného osvětlení.

Zlínský kraj – Více peněz za bydlení v bytech 
s regulovaným nájemným zaplatí od ledna 
příštího roku lidé ve Zlíně a ve Vsetíně. Naopak 
v Uherském Hradišti, Kroměříži, Otrokovicích či 
Valašských Kloboukách nájemníky žádná změ-
na nečeká. 
Podle schváleného harmonogramu se v kraj-
ském městě Zlíně budou poplatky za bydlení 
zvyšovat postupně až do roku 2012. V letošním 
roce platí nájemníci standardních městských 
bytů měsíčně 62,78 koruny za metr čtvereční. 
Od ledna se částka zvýší na 72,83 koruny. V roce 
2012 dosáhne konečné úrovně 84,53 koruny.
Ve Vsetíně bude nájemné od ledna v části bytů 
dosahovat téměř nejvyšší povolené úrovně. Le-
tos nájemníci platí regulované nájemné za metr 
čtvereční 50 korun, od ledna se částka zvýší na 
57,40 koruny. Maximální nájemné ve Vsetíně 
podle zákona činí 57,41 Kč. „Zvýšení se týká 
přibližně 120 bytových jednotek z celkového 
počtu 550 bytů, které město vlastní,“ upřesnila 
mluvčí radnice Eva Stejskalová.

Stejnou maximální částku může vybírat i radni-
ce v Uherském Hradišti, která bytů vlastní téměř 
800. Město ji ale využilo jen pro některé z nich 
a nájemné zvedlo už pro letošní rok. „V lednu 
2011 nájemné zvyšovat nebudeme,“ uvedl mís-
tostarosta Stanislav Blaha. Nájemné 57 korun 
měsíčně za metr čtvereční platí nájemníci v do-
mech, které se v uplynulých deseti letech celko-
vě rekonstruovaly. 
Kroměříž možnost zvýšit nájemné na nejvyšší 
povolenou úroveň, která je stejná jako ve Vse-
tíně a v Uherském Hradišti, nevyužila. Nájemné 
55 korun za metr čtvereční na měsíc se pro příští 
rok nezmění. Kroměříž vlastní asi 520 bytů.
Radnice v Otrokovicích změnila před pěti lety 
nájemné z regulovaného na smluvní. V dů-
sledku toho se nyní úprava regulovaného ná-
jemného v městských bytech nájemců téměř 
nedotkne. Město Valašské Klobouky vlastní 39 
městských bytů, z toho se regulované nájemné 
týká pouze 4 bytů. Už dva roky v nich nájemné 
zůstává na výši 31,20 Kč.  (vc)

Nájem vzroste ve Zlíně a Vsetíně

Zlín – Přesto, že hejtman Zlínského kraje MVDr.
Stanislav Mišák poděkoval a ocenil 172 Jed-
notek sboru dobrovolných hasičů obcí, které 
navrhlo na ocenění ředitelství HZS Zlínského 
kraje a 38 jednotek Sboru dobrovolných hasi-
čů obcí, které vyjely z vlastní iniciativy, chceme 
těm, kteří v květnu a červnu zasahovali při po-
vodních, které postihly kraj a způsobily škodu 
ve výši 1,3 mliardy korun, ještě jednou touto 
formou poděkovat. Jak v obou případech uve-
dl hejtman S. Mišák, který si hasičů nesmírně 
váží: „Jde o symbolické ocenění, ale o to větší 
poděkování a vyjádření úcty těm, kdo běží 
tam, odkud jiní utíkají, aby pomohli ochránit 
lidské životy a majetek“. 
Oceněni byli také zástupci profesionálních ha-
sičů, spolupracujících organizací, starostové a 
starostky obcí, někteří členové povodňových 
komisí, krizových štábů i zástupci Sboru dob-
rovolných hasičů v obcích. Proč i poslední jme-
novaní? Protože, i když zákon stanovuje obcím 
povinnost mít Jednotku Sboru dobrovolných 
hasičů, tak až na jednu, dvě výjimky, v kraji jsou 
tyto jednotky postaveny z členů Sboru dobro-
volným hasičů v obci. A nejsou to jen členové 
ustavené jednotky, kdo se o hasičskou techniku 
starají, je to záležitost i ostatních členů SDH. Na 
všechny se v případě potřeby  obrací vedení 
obce i občané o pomoc. (jm)

Poděkování hasičům

Luhačovice – Zcela nový městský krytý bazén 
pro veřejnost začne sloužit v Luhačovicích od 
letošního prosince. Areál se začal stavět loni 
v říjnu a město přijde na 145 milionů korun. 
Krytý bazén vzniká na místě bývalého letního 
koupaliště. Stavební práce skončí v závěru října 
a poté se bude vybavovat interiér. Po dokonče-
ní v něm bude 25 metrů dlouhý bazén a také 
zážitkový bazén s divokou řekou nebo houpa-
cím zálivem. Chybět nebude ani dětský bazén, 
whirlpool či sauna. Zkušební provoz areálu za-
čne v pondělí 6. prosince a jako první si jej bu-
dou moci vyzkoušet děti z luhačovické základní 
školy. O čtyři dny později se bazén slavnostně 
otevře široké veřejnosti. (vc)

Dokončují krytý bazén

Hejtman ocenil dobrovolné hasiče.    foto: Petr Zákutný
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Josef Slovák.    Foto: Petr Zákutný

Jak hodnotíte státní maturity a  jejich prů-
běh ve Zlínském kraji?
Státní maturity v  tomto rozsahu jsou reali-
zovány v  ČR, po  dlouhých diskuzích, poprvé 
v její historii. To je určitě chvályhodné. Do jaké 
míry jsme se poučili od  jiných států, které již 
tuto formu zkoušek mají vyzkoušenou, uká-
žou snad výsledky maturitní generálky. Osob-
ně jsem přesvědčen, že validní testování žáků 
při vstupu, průběhu a ukončování jejich vzdě-
lávací cesty je nezbytnou nutností. Tak jako 
napravení deformací, které provází naše škol-
ství, např. vysoké procento dětí studujících 
v  maturitních oborech, lyceích a víceletých 
gymnáziích apod. Veškeré změny ve  školství 
však musí být systémové a vždy je třeba vidět 
jejich dlouhodobější dopad, např. ne zcela do-
myšlený návrh na zrušení 9. třídy ZŠ. Co však 
považuji v  době elektronizace za  nedobré, je 
velmi drahý způsob realizace státních maturit. 
Na podrobnější rozbor maturitní generálky si 
však budeme muset ještě počkat.

Jaký je počet žáků středních škol v kraji?
Demografický vývoj v celé ČR i našem kraji je 
dlouhodobě nepříznivý. V tomto školním roce 
je na území kraje 233 základních škol, pro zají-
mavost nejmenší z nich má 5 žáků. Zlínský kraj 
jako největší zřizovatel spravuje v  současné 
době 110 škol a školských zařízení, což je o 48 
méně než v  roce 2001. V  základních školách 
se učí 46 400 žáků, z toho je 5 250 prvňáčků. 
Ve středních školách pokračuje citelný pokles 
žáků, který v  roce 2014 dosáhne dvou třetin 
stavu roku 2008. Nyní studuje na všech střed-
ních školách Zlínského kraje 30 000 žáků.

Jakým způsobem reagujete na tento nepří-
znivý demografický vývoj?
Tak jak jsem již říkal, účinné jsou změny, kte-
ré se doplňují, tvoří systém a  jsou dlouhodo-
bějšího charakteru, a o ty se snažíme. Jednou 
z  nich jsou jednotné přijímací zkoušky, které 
jsme jako první kraj v  ČR realizovali poprvé 
v minulém školním roce a budeme v nich i na-
dále pokračovat. Jsem si vědom a  poukazuji 
na  limity, které omezují jejich účinnost, např. 
nesmyslné tři přihlášky, praxe ukazuje, že dvě 
jsou dostačující, nevhodný termín přijímacích 
zkoušek, které by bylo nutné posunout na mě-
síc červen, atd. Další kraje se k tomuto řešení 
přidávají a věřím, že to povede k  rychlejšímu 
zavedení jednotných zkoušek v celé ČR. 

Jak se osvědčila podpora učebních oborů?
Je to další účinný nástroj nepřímé regula-
ce, který byl spuštěn před čtyřmi roky a  jeho 
smysluplnost potvrzuje stále vzrůstající zájem 
žáků o  studium těchto podporovaných obo-
rů i  přes nepříznivý demografický vývoj. Žáci 
mohou dostat v  1. ročníku měsíčně 300 Kč 
a za vyznamenání 1 500 Kč, ve 2. ročníku 400 
Kč měsíčně a za vyznamenání 2 500 Kč a ve 3. 
ročníku 500 Kč a  5 000 Kč za  vyznamenání. 
Jedinou podmínkou je žádná neomluvená ho-
dina jak v  teorii, tak v praxi, což má pozitivní 
dopad i  na  kvalitu přípravy žáků. Tuto formu 
podpory  začínají postupně zavádět i v dalších 
krajích.
Toto opatření doplňuje i  každoroční dohoda 
s  řediteli středních škol o  počtu otevíraných 
maturitních tříd, kdy se snažíme, aby se pláno-
vané blížilo realitě.

Jak je veřejnost informována o  novinkách 
ve Zlínském kraji? 
I když každým rokem ubývá žáků 9. tříd, para-
doxně nastupuje do 1. ročníku středních škol 
dalších více než tisíc žáků, z nichž si převážná 
většina zvolila pro ně nevhodnou vzdělávací 
cestu. To je jeden z  důvodů proč se věnovat 
kariérovému poradenství a  informovanosti 
rodičů, učitelů i  žáků. Tradičním již dlouho-
době využívaným a  známým komunikačním 
nástrojem je portál www.zkola.cz. Jeho funk-
cionalitu jsme letos rozšířili o  nový portál 
www.burzaskol.cz, kde najdou žáci i  jejich 
rodiče, výchovní poradci i  široká veřejnost 
veškeré informace o  možnostech vzdělávání 
ve Zlínském kraji, o podporovaných oborech, 
o dnech otevřených dveří ve školách a mnoho 
dalších užitečných informací, které jim usnad-
ní rozhodování o volbě své studijní cesty. Vše 
usnadní fulltextové vyhledávání, přehlednost, 
rychlost, úplnost a hlavně aktuálnost informa-
cí, kterou garantují ředitelé středních škol. Do-
poručuji navštívit a případně se podělit s námi 
o své zkušenosti. 
V této souvislosti bych ještě zmínil jeden nový 
servisní nástroj, jímž je portál Z:Kariéra, který 
je součástí projektu Vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků zaměřené na kariérové pora-
denství, jehož realizátorem je Zlínský kraj. Zde 
se může žák zdarma otestovat a zjistit jaký typ 
oboru vzdělávání je pro něj vhodný. Výsledek 
testu, pokud bude mít zájem, může zkonzul-
tovat s  jedním ze 70 odborných konzultantů 
na celém území kraje. Bližší informace najdete 
na www.zkariera.cz. 

Zdá se, že Zlínský kraj je ve  školství velmi 
aktivní, co považujete za svou profesní pri-
oritu? 
Má profese je učitel, ředitel a v poslední době 
i  regionální politik. Ve  školství v  rámci regi-
onálních možností, které v  tomto systému 
mám, dlouhodobě prosazuji zacílení na  kva-
litu vzdělávání na  všech stupních, na  to, aby 
při každém rozhodování o školství, na jakéko-
li úrovni, byl v  první řadě v  zorném poli žák 
a až potom lokální, ekonomické či jiné ambice 
a zájmy. (red)

Na prvním místě musí být žák
Školství v  celé zemi i  v  kraji prochází dynamickým vývojem. Nejde 
přitom jen  o reakci na demografická vývoj. Neméně důležitá je i snaha 
o  obnovu obliby učebních oborů a  poskytování co nejkvalitnějšího 
kariérního poradenství. Více se dozvíte v rozhovoru s krajským radním 
Mgr. Josefem Slovákem, který má na starosti školství.

Otevření nového Centra pro výuku hi-technologií ve Střední průmyslové škole Uherský Brod.    foto: archiv
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ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Přitom spotřeba výrobků vyrobených v  místě 
má mnoho pozitivních dopadů: rozvoj regio-
nální ekomoniky, tvorba pracovních míst i za-
chování tradičních výrobních postupů.
Potřebu podporovat místní producenty potra-
vin si Zlínský kraj uvědomil již před šesti lety. 
Ze spolupráce s Okresní agrární komorou Zlín 
vzešla originální soutěž Perla Zlínska. V té době 
byly podobné aktivity ještě v  plenkách, orga-
nizátoři se proto inspirovali pravidly a hodno-
cením zavedeným u  národní značky kvality 
Klasa. Pravidla byla ovšem upravena s ohledem 
na  místní podmínky. Přípravy trvaly zhruba 
rok. Hned její první ročník v roce 2006 se setkal 
s nečekaným zájmem výrobců.  „První rok byl 
pro nás opravdu šok. Do soutěže se přihlásilo 
přes 130 vzorků. Nikdo z nás netušil, jak nároč-
ná to bude práce pro hodnotitelskou komisi. 
Přesto, že převážná většina z  nich měla mno-
haleté zkušenosti s degustací, tak toto byla je-
jich nejtěžší zkouška,“ uvedla ředitelka zlínské 
agrární komory Jana Brázdilová.

Hlavní přínos: propagace
Do  soutěže se mohou přihlásit výrobci peká-
renských, masných a  mléčných výrobků, sa-
mostatnou kategorii mají i  produkty z  medu. 
Ocenění výrobci pak mají možnost označit 
příslušné výrobky logem soutěže Perla Zlín-
ska, zároveň jsou jejich produkty propagovány 
na velkém množství akcí v celé České republice 
i v zahraničí.   
„Snažíme se propagovat naše výrobky všude, 
kde to jen trochu jde. Například v letošním roce 
už máme za sebou úspěšnou prezentaci na Sa-
limě v Brně, výstavě v Českých Budějovicích či 
účast na veletrzích v Polsku, Maďarsku či Slo-
vensku,“ přiblížila Brázdilová. Nejdůležitější ale 
pochopitelně zůstávají prezentační akce v kra-
ji. Mezi ně patří především samotné slavnostní 
vyhlašování, které se koná vždy v jiném městě, 
prezentace na krajských dožínkách v Kroměříži 
a podobně. „Vzhledem k tomu, že nejčastějším 

místem nákupů jsou dnes supermarkety, sna-
žíme se dělat přímo v  nich ochutnávky oce-
něných výrobků,“ doplnila ředitelka agrární 
komory. Veškeré informace, včetně seznamu 
oceněných, jsou pak k dispozici na  interneto-
vých stránkách soutěže www.perla-zlinska.cz.

Jak se hodnotí
Všechny produkty hodnotí odborné komise, 
které jsou pro každou z  kategorií samostatné. 
V nich mají své zástupce například potravinář-
ská inspekce, Krajská hygienická stanice Zlín, 
Krajská veterinární správa Zlín či Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně. Každý přihlášený vzorek 
do soutěže je zbaven informací o výrobci, ob-
drží číslo a  je zařazen do  příslušné kategorie. 
„Ustanovení hodnotitelských komisí pro kaž-
dou kategorii je vzhledem k  počtu produktů, 
které každoročně do  soutěže výrobci zasílají, 
naprosto nezbytné,“ vysvětlila Brázdilová.

Další aktivity
Zlínský kraj postupně ve spolupráci s agrárními 
komorami v  regionu připravil a  uvedl v  život 
další akce, které jsou zaměřeny na  podporu 
regionálních producentů. Jde například o sou-
těž Top Víno Slovácka. Určena je pro vinaře ze 
Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod 
Svatým Antonínkem a Blatnička. Smysl a prin-
cip akce je velmi podobný jako v případě Perly 
Zlínska.
Další aktivitou je pak prezentační a  vzděláva-
cí akce nazvaná Tradiční Valašsko – chov ovcí 
a produkce. Je zaměřena na propagaci chovu 
ovcí a koz, s cílem navrácení tradic obdělává-
ní hornaté krajiny Valašska, včetně propagace 
lidových zvyků, ale i  ochutnávky jehněčích 
a  skopových výrobků. Posledním střípkem 
do  mozaiky akcí na  podporu zemědělců jsou 
pak krajské dožínky, které se tradičně konají 
v Kroměříži.

Podpora producentů ze Zlínského kraje

Globalizovaný svět, pád celních 
i  administrativních bariér a  upra-
vené technologie výroby potravin 
– to jsou hlavní důvody toho, že 
dnešní člověk může mít na  svém 
stole potraviny od  výrobce, který 
působí i  stovky kilometrů daleko. 
Často jediným kritériem pro roz-
hodování spotřebitele se tak stává 
cena výrobku – bez ohledu na kva-
litu a původ. 

místní producenti

Krajské dožínky jsou podporovány Zlínským krajem.     Foto: archiv

Součástí soutěže Perla Zlínska jsou ochutnávky.    Foto: archiv
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inzerce

Výsledky soutěže Regionální potravina Zlínského kraje byly vyhlášeny na krajských dožínkách.   Foto:  archiv

Kraje, z nichž Zlínský kraj patřil k vů-
bec prvním, nezůstávají ve  svých 
snahách podpořit regionální země-
dělce a producenty potravin osamo-
ceny. Přidávají se i další instituce.

Soutěž Regionální potravina Zlínského kraje
Do podpory regionálních producentů se pro-
střednictvím ministerstva zemědělství pustil 
rovněž stát – vznikla soutěž Regionální potravi-
na, která se koná letos poprvé v každém kraji. 
Ceny uděluje na  návrh příslušného hejtmana 
ministerstvo, a to na dobu šesti let.
Impulzem k  této kampani je snaha prosadit 
na  tuzemském trhu kvalitní, chutné, tradiční 
či speciální potraviny a  zvýšit povědomí spo-
třebitelů o regionálních potravinách, poukázat 
na jejich původ, tradici a kvalitu. Vysvětlit prin-
cipy kvality a ochrany původu potravin a vytvo-
řit tak předpoklady pro diverzifikaci odbyto-
vých možností zejména na regionálních trzích. 
V  současnosti je trh zaplaven velkým množ-
stvím levných potravin z celého světa, přičemž 
jejich kvalita bývá mnohdy až na  posledním 
místě. Naopak potraviny vyráběné v domácích 
podmínkách mohou mít spotřebitelé i  kont-
rolní inspekce mnohem lépe na  očích a  často 
mohou vidět i do zákulisí jejich zrodu. Tím ná-
sledně dochází k nepřímému tlaku na výrobce, 
aby udržovali kvalitu svých potravinových pro-
duktů na vysoké úrovni. 
Ministersvo zemědělství ve své kampani uvádí 

pět důvodů, proč by měl spotřebitel konzumo-
vat regionální produkty: 

Jsou více čerstvé a chutné
Potraviny přímo z vašeho kraje nemusí absolvovat 
dlouhou cestu až k vám na stůl, a jsou proto díky 
vyšší čerstvosti chutnější.
 
Jsou zdravější
Studie dokazují, že potraviny rychle ztrácejí cenné 
nutriční vlastnosti. Čerstvé regionální potraviny 
proto více prospějí vašemu zdraví.
 
Chráníte životní prostředí
Doprava potravin na dlouhou vzdálenost zatěžuje 
životní prostředí. Čím kratší cesta, tím méně výfu-
kových exhalátů.
 
Podpoříte místní zaměstnanost
Bude-li mezi spotřebiteli zájem o regionální potra-
viny, zůstanou zachována pracovní místa.
 
Víte lépe, co jíte
O producentech potravin z vašeho okolí máte vět-
šinou mnohem víc informací.

Ve Zlínském kraji bylo do šesti kategorií přihlá-
šeno celkem 114 výrobků. Nejvíce, celkem 44, 
přitom patřilo do kategorie maso a masné vý-
robky. Naopak nejméně, pouhý jeden vzorek, 
pak byl v  kategorii ovoce a  zelenina. V  tomto 
případě tak cena nebyla udělena.
Přehled oceněných výrobků soutěže Regio-
nální potravina Zlínského kraje 2010:

Maso a masné výrobky 
Labužnická kýta s bylinkovým kořením,
Řeznictví a uzenářství Oldřich Bořuta

Pekařské a cukrářské výrobky
Soubor frgálů, Cyrilovo pekařství, s.r.o.

Mléko a mléčné výrobky
Krásná Haná, Kromilk, a.s.

Alkoholické/nealkoholické nápoje
Medovina, Jan Hába 

Ostatní
Holešovská pochoutková majonéza,
Drůbežárny Holešov, s.r.o. 

regionální potravina
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 ▪ Historie Kroměřížské nemocnice
1865: první zmínky o potřebě výstavby
2. prosinec 1908: položen základní kámen 
Jubilejní všeobecné nemocnice císaře Františ-
ka Josefa I.
23. říjen 1910: vysvěcena
1. listopad 1910: zahájen provoz
1911: kapacita ústavu byla 121 lůžek
1914: nárůst počtu lůžek na 210
1915: přistavěn infekční pavilon
období I. světové války: stavba kotelny, 
uzavřené verandy, koupelny, parních lázní 
a zděného vepřína pro potřeby ústavu
1920-1925: investice do rozvoje
1926: výstavba nové laboratoře
1928: výstavba traktu ORL
1940: otevření rentgenového a gynekologic-
ko-porodního oddělení
1941: začátek stavby chirurgického pavilonu

1947: zřízení očního oddělení, počátek léčení 
dětí s poruchami zraku
1948: rok znárodnění nemocnic
1951: Zákon o jednotné preventivní péči – 
zřízeny OÚNZ
1953: zaveden obvodní systém poskytování 
lékařské péče
1954: zřízeno nervové oddělení (od roku 1960 
sídlo na Malém Valu)
1958: otevřeno laboratorní oddělení
1966: stavba kotelny, přístavba interny; posí-
lení technického vybavení
1970: otevřeno intenzivní oddělení, zřízeno 
samostatné ARO
1976: práce na přístavbě garáží a dispečinku, 
položeny základy centra klinické onkologie
1979: v provozu uhličité lázně, součástí ne-
mocnice lázně v Chropyni
1980: zahájení 1. etapy výstavby polikliniky

1990: vznik samostatné příspěvkové organi-
zace Nemocnice Kroměříž
1992: vznik mikrobiologie, hemodialýzy 
a urologie
1993: otevřena ústavní lékárna
1997: vyčlenění lůžkové ortopedie z chirurgie
2000: otevření přístavby interních oborů; 
otevření onkologického stacionáře, vyčlenění 
Ortoptického léčebného ústavu pro léčbu dětí 
s vadami zraku
leden 2006: vznik společnosti Kroměřížská 
nemocnice, a.s.
září 2008: oprava dětského oddělení
únor 2009: otevření chirurgické JIP
červenec 2009: otevřen babybox 
srpen 2009: otevřeno detašované pracoviště 
lékárny v prostorách vrátnice
podzim 2010: počátek rekonstrukce kuchyně

Kroměřížská nemocnice má stoletou tradici, slaví letos

Kroměříž – V roce 1910 začal ředitel Elgart se 
svým týmem léčit první pacienty a od tohoto 
okamžiku se odvíjí sto let historie nemocnice 
v Kroměříži. Dějiny nemocnice vytvářely a vy-
tváří dvě, tři generace lékařů, sester a  všech 
těch, kteří zabezpečují její plynulý chod.  
Je neuvěřitelné sledovat pokroky v  medicín-
ských postupech, ve farmakoterapii a přístrojo-
vé technice. Nyní tyto metody umožňují léčit 
dříve nevyléčitelné nemoci a  prodloužit život 
pacienta. Pořád zde však zůstává to základní, 
a to je vlídné slovo, úsměv a optimismus.
Pro další rozvoj nemocnice je nutné ohlédnout 
se do minulosti, vzít si z ní ponaučení a s úctou 
vzpomenout a poděkovat všem, kterým se po-
dařilo vybudovat tuto nemocnici od jejích zá-
kladů až do dnešní moderní nemocnice, která 
má nezastupitelné místo mezi zdravotnickými 
zařízeními Zlínského kraje.
 Ing. Pavel Calábek, 
 předseda představenstva a ředitel

Kroměříž – Významné jubileum si připomí-
ná 1. listopadu nemocnice v Kroměříži – slaví 
100 let od svého založení. Od svého založení 
prošla nemocnice mnoha proměnami, v  po-
sledním desetiletí pak rozsáhlou rekonstrukcí, 
která přispěla ke zkvalitnění péče nejen o pa-
cienty z  okresu Kroměříž. To dokazuje také 
umístění v žebříčku českých nemocnic pro rok 
2009, kde se dle spokojenosti pacientů umísti-
la ze všech nemocnic ve Zlínském kraji na tře-
tím místě.
Kroměřížskou nemocnici, a.s., tvoří v současné 
době dvacet specializovaných pracovišť, kte-
rými prošlo v  loňském roce téměř sto sedm-
desát tisíc pacientů. Unikátní je pak ortoptic-
ké oddělení, které je nejstarším poválečným 
internátním pracovištěm s  tímto zaměřením 
v  rámci České republiky. Dodnes se zde léčí 
vrozené i  získané oční vady zejména u  dětí 
a dospívajících, a to i po více než šedesáti le-
tech existence.
Důležitou a nezbytnou součástí každého pra-

coviště je pak přístrojové vybavení, které se 
právě v Kroměřížské nemocnici daří v posled-
ních letech významně obnovovat a moderni-
zovat. Svým vybavením a špičkovými přístroji 
tak může Kroměřížská nemocnice, a.s., směle 
konkurovat ostatním zdravotnickým zaříze-
ním v České republice. 
Například loni se hned na  začátku roku po-
dařilo otevřít špičkově vybavenou jednotku 
intenzivní péče pro chirurgické oddělení, kam 
jsou umisťováni pacienti nejen po náročných 
operacích, ale také po autonehodách či s po-
lytraumaty. Chirurgickým oborům slouží také 
nový pojízdný rentgen zvaný C-rameno, inter-
ní obory zase využívají nový moderní ultra-
zvuk. „Oddělení anesteziologie a  resuscitace 
slouží od stejného roku plicní ventilátor, který 
je schopen zvládat i  nejtěžší formy plicního 
selhávání,“ připomněl ředitel nemocnice Pa-
vel Calábek. 
V rámci zlepšování služeb pacientům bylo ote-
vřeno detašované pracoviště lékárny, které je 

umístěno do  budovy vrátnice a  ušetří tím li-
dem cestu pro léky přes celý areál. 
„Pro bezpečnost našich hospitalizovaných pa-
cientů jsme zase zavedli identifikační náram-
ky, které zabrání případné záměně či podání 
léků nesprávnému člověku,“ podotkl Calábek. 
Od  letošního jara mají zaměstnanci možnost 
ubytování v  areálu Střední školy hotelové 
a  služeb v  Kroměříži, které se podařilo vede-
ní Kroměřížské nemocnice, a.s., zajistit bez 
nutnosti investování. Na  podzim je v  plánu 
začátek rozsáhlé rekonstrukce kuchyně, která 
v nemocnici obnoví stravovací provoz po více 
než čtyřech letech. Tento krok přinese nejen 
každoroční úspory v řádech milionů korun, ale 
také nepochybně zkvalitní stravu pro pacienty 
i zaměstnance. 
Ve spolupráci s městem Kroměříží chce vede-
ní Kroměřížské nemocnice, a.s., také otevřít 
v září příštího roku mateřskou školku pro děti 
zaměstnanců, jejíž otevírací doba bude uzpů-
sobena provozu v nemocnici.  (vk)

Poděkování patří všem

V historických objektech se skrývá moderní zázemí.     Foto: archiv
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Protikrizová opatření v kraji
Zlín – K  hodnocení přijatých opatření za  prv-
ní polovinu roku 2010, ekonomického vývoje 
Zlínského kraje a  politice veřejných financí 
v  tuzemsku i  v  eurozóně přistoupila pracovní 
komise pro stanovení návrhů opatření smě-
řujících ke zmírnění dopadů krize ve Zlínském 
kraji. Krajský „NERV“, jak je tato komise pracovně 
nazývána, jednala pod vedením předsedy a ná-
městka hejtmana Jaroslava Drozda celkově po-
páté. „Při tomto jednání jsme se také seznámili 
s vývojem nezaměstnanosti a také vyhodnotili 
konkrétní dopady zavedených devíti protikrizo-
vých opatření,“ řekl Jaroslav Drozd. 
Úvod jednání obstaralo vystoupení uznávané-
ho tuzemského ekonoma a člena Národní eko-
nomické rady Vlády ČR Jana Zahradníka „Optika 
statistiků sice říká, že ekonomická krize je již 
překonána, ovšem její dopady zejména na trhu 
práce a v oblasti veřejných financí pocítí regio-
ny ještě několik příštích let. Hlavním tahounem 

k nastartování růstu tuzemské ekonomiky je ex-
port, na který je orientováno mnoho ekonomic-
ky aktivních subjektů. Významným indikátorem 
důvěry je výrazné zlepšení ve srovnání s polo-
vinou roku 2009 a vezmeme-li, že v roce 2009 
činila výkonnost ekonomiky -4 %, v  roce 2010 
je predikován 1,6 % růst. V příštím roce očeká-
váme oživení investic, na  druhou stranu prů-
mysl vloni poklesl o 13,5%, letos se však blížíme 
k dvoucifernému růstu,“ pronesl Jan Zahradník. 
Hejtmanem zřízenou pracovní skupinu „kraj-
ského NERVU“ tvoří zástupci veřejné správy, 
úřadů práce, vysokého školství, zaměstnavatelů 
i odborů. „Ustavení této pracovní komise vzešlo 
z jednání tripartity a při všech pěti dosavadních 
společných zasedáních jsme společně řešili, jak 
s  prostředky, které má regionální samospráva 
k  dispozici, co nejefektivněji zmírnit dopady 
hospodářské krize v našem regionu,“ dodal Ja-
roslav Drozd.  (tz)

 ▪ Den jazyků na zlínském gymnáziu
Zlín – Rada Evropy v  roce 2001 vyhlásila Ev-
ropský den jazyků, jehož oslava se již tradičně 
koná napříč celou Evropou. Ve Zlínském kraji 
se tento významný den poprvé úspěšně sla-
vil v  roce 2007. V roce 2010 se Evropský den 
jazyků slavil 23. září, a  to poprvé na  Gymná-
ziu a  Jazykové škole Zlín. Pro návštěvníky jej 
připravilo Gymnázium a  Eurocentrum Zlín 
ve  spolupráci s  Krajským úřadem Zlínského 
kraje. Hlavním cílem akce bylo především 
upozornit na  jazykovou a  kulturní rozmani-
tost Evropy a  podpořit jazykové vzdělávání 
dětí i  dospělých. Na  více než 500 účastníků 
čekal program, který zahrnoval ukázky výuky 
jazyků netradičními formami, soutěže, work-
shopy a přednášky. Program probíhal ve dvou 
etážích školy, přičemž první etáž byla určena 
především ke vzdělávacím účelům. Ve druhé 
etáži se návštěvníci mohli v soutěžích a hrách 
seznámit s  Evropskou unií a  jejími jazyky. 
Soutěžní program byl doplněn hudebními vy-

stoupeními žáků Gymnázia a  Jazykové školy 
a  žáků ZUŠ Harmonie, výstavou žákovských 
prací na téma „Image of the Teenager“, a také 
divadelním vystoupením Azteca, které bylo 
uváděno ve španělštině.

 ▪ Pracovník roku v sociálních službách
Zlínský kraj – Pro rok 2010 vyhlásila Rada 
Zlínského kraje 1. ročník udělení ocenění 
„Pracovník roku v sociálních službách Zlínské-
ho kraje“. Výzva byla určena poskytovatelům 
sociálních služeb, veřejnosti, představitelům 
samospráv, dalším institucím a  organizacím, 
kteří měli možnost nominovat kandidáty 
na  toto ocenění za  jejich mimořádný přínos 
pro oblast sociální péče, za aktivní, obětavou 
a dlouhodobou činnost v sociálních službách 
a za propagaci sociálních služeb ve Zlínském 
kraji. Do 1. ročníku bylo přihlášeno celkem 25 
kandidátů, z  nichž bude vybráno a  veřejně 
oceněno 5 nejvýznamnějších osobností v so-
ciálních službách. Ocenění je spojeno také 
s  finanční odměnou. „Zájem poskytovatelů 

sociálních služeb je velmi potěšující a dokládá 
chuť ocenit a  motivovat své kvalitní zaměst-
nance a  zvýšit tak současně prestiž mimo-
řádně obtížné práce v  oblasti sociálních slu-
žeb,“ sdělila radní Taťána Nersesjan, která má 
na starosti sociální oblast.

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje ak-
tuálně obsazují následující pracovní místa:

 ▪ Lékař/lékařka na infekční odd. – Vsetín
 ▪ Lékař/lékařka na plicní odd. – Kroměříž
 ▪ Lékař/lékařka na  neurologické odd. – Kro-
měříž, Zlín

 ▪ Lékař/lékařka pro Gerontologické centrum 
– Zlín 

 ▪ Radiologický asistent – Zlín 
 ▪ Fyzioterapeutický pracovník – Kroměříž, 

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

Oslavy Dne kraje přilákaly do Baťova mrakodrapu stovky lidí.    Foto: Petr Zákutný

Zlínský kraj – Sdružení měst a obcí Východní 
Moravy spolu s Trenčianskou regionální rozvo-
jovou agenturou začalo letos realizovat projekt 
Společnou cestou česko-slovenským pohra-
ničím. Cílem projektu je vytvořit komplexní 
nabídku produktů cestovního ruchu, která by 
umožnila turistům lépe organizovat čas stráve-
ný v česko-slovenském příhraničí a přispěla tak 
k prodloužení jejich pobytu v regionu. Pomoci 
tomu mají také připravované webové prezen-
tace cyklistických a pěších tras ve Zlínském a 
Trenčínském kraji, které budou spojovat jejich 
atraktivity, a tvorba propagačních map pro 
distribuci v informačních centrech a na jiných 
místech hojně navštěvovaných turisty.
Celkem 251,8 km dlouhé hranice Česka a Slo-
venska jsou z převážné části tvořeny horskými 
hřebeny. Moravskoslezské Beskydy, Javorníky 
nebo Bílé Karpaty – všechna tato pohoří jsou 
protkána hustou sítí turistických tras, které lá-
kají návštěvníky k dlouhým i kratším vycház-
kám. Právě horská turistika tak disponuje tím 
nejzřetelnějším potenciálem pro integraci ces-
tovního ruchu v pohraničí.  (lč)

Projekt na podporu 
cestovního ruchu

O Den kraje byl zájem
Zlínský kraj – Stovky zájemců využily nabídky, 
kterou skýtal program oslav Dne kraje. Akce 
se konala na  začátku října u  příležitosti desá-
tého výročí vzniku kraje, a to hned na několika 
místech – ve  Zlíně, Uherském Hradišti, Vsetí-
ně a  Kroměříži. Největší zájem byl o  program 
ve zlínském Baťově mrakodrapu, kam dorazilo 
asi 800 návštěvníků. Mezi hlavní taháky zlín-
ského programu patřila jízda v  legendárním 
Baťově výtahu či moderovaná diskuze občanů 
s  hejtmanem Stanislavem Mišákem. Zlínský 
kraj vznikl v roce 2000 jako jeden ze 14 vyšších 
územně samosprávných celků České republiky. 
První volby do krajského zastupitelstva se pak 
konaly téhož roku v listopadu.  (red)
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rozhovor

Nový Volkswagen Caddy opět posouvá standardy ve své 
třídě. Je výkonnější a ekonomičtější s novými benzínový-
mi motory TSI a kultivovaný s novými naftovými motory 
TDI common rail. Je bezpečnější  s ESP v základní výbavě 
a komfortnější s volitelnou dvojitou automatickou převo-
dovkou DSG. Je spolehlivější na obtížných cestách se sys-
témem pohonu všech kol 4Motion. Je tu nejlepší Caddy 
všech dob. Financování s dotovaným úročením nebo až 
0% navýšením od ŠkoFINu.

Navštivte nás a přesvědčte se sami.

Nový Caddy. 
Nejlepší Caddy všech dob.

Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,9-8,8 l/100 km, 129-174 g/km. Vyobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen EURO CAR Zlín s.r.o.
Bartošova čtvrť 4097, 760 01  Zlín, tel.: 577 057 111, 577 057 100 (servis), fax: 577 057 159, 577 057 181 (servis), www.eurocarzlin.cz; e-mail: uzitkove.vozy@eurocarzlin.cz

inzerce

Jak jste se dostala k profesi archeoložky? 
Od školních let jsem se zajímala o historii a 
na rozdíl od mých vrstevníků býval mým nej-
oblíbenějším předmětem dějepis. Nemalou 
roli nepochybně sehrála i rodičovská výchova 
upřednostňující kulturní a duchovní hodnoty. 
S vděčností vzpomínám také na báječné pra-
covníky někdejšího Okresního muzea ve Vse-
tíně, jmenovitě ředitele Bohumila Peroutku, 
tragickou oběť normalizace, a etnografku Evu 
Urbachovou, kteří při muzeu vedli vlastivědný 
kroužek. Již tenkrát, při výpravách po nejstar-
ších stopách osídlení Valašska, jako byly Kopce 
u Lidečka, Pulčínský hrad nebo Zámčisko na 
Klenově u Bystřičky, začal můj zájem o „vědu 
lopaty a rýče“, který pak dále pokračoval na 
střední i vysoké škole.

Říká se o vás, že jste v osmdesátých letech z 
titulu své profese zastavila na Kroměřížsku 
stavbu nějakého vojenského zařízení... 
Na sklonku roku 1985 jsem byla příslušníky teh-
dy ještě obvodního oddělení VB v Morkovicích 
přivolána k ohledání nálezu lidských kostí, k 
jejichž objevu došlo v souvislosti s právě zahá-
jenou stavbou vojenského obranného objektu 

na návrší u Litenčic. Ukázalo se, že stavební 
stroje zde narazily nikoli na stopy nějakého ná-
silného činu, jak se příslušníci zprvu domnívali, 
nýbrž kostrové pohřebiště z období Velké Mo-
ravy, což potvrdily nálezy slovanské keramiky a 
dalších předmětů vkládaných dle pohanských 
rituálních zvyklostí mrtvým do hrobu. Přiznám 
se, že dodnes je pro mne záhadou rozhodnutí 
velitele jednotky, který na základě mé plamen-
né obhajoby významu objeveného naleziště (a 
současně po sérii vzrušených telefonátů s vele-
ním) nakonec stavbu zastavil.

Jaký je dnes vztah lidí k archeologickému 
dědictví? 
V posledních letech vnímám zřetelný posun 
k pozitivnímu přístupu k potřebám ochrany 
archeologických památek. Nepochybně tu 
sehrává roli popularizace archeologie jako 
pomocné historické vědy - a to formou expo-
zic, publikací, výstav nebo třeba oblíbených 
archeoskanzenů. Veřejnost totiž daleko více 
ocení práci archeologů, pokud má možnost 
zhlédnout konkrétní výsledky jejich snažení. 
Na druhé straně jakousi daní této otevřenosti 
je nárůst amatérských archeologů, zejména 

tzv. detektorářů, z nichž mnozí svým neodbor-
ným postupem archeologické lokality devas-
tují a získané archeologické nálezy zpeněžují 
na sběratelských burzách nebo prodejem do 
zahraničí.

Komu byste doporučila svou knížku Kromě-
říž zmizelá a znovu objevená?
Kniha přibližuje prostřednictvím archeologic-
kých památek a dochovaného podzemního 
urbanismu bohatou minulost Kroměříže ukry-
tou hluboko pod městskou dlažbou a odkrýva-
nou náhodně nebo cílenými archeologickými 
výzkumy. Sleduje stopy, které zde zanechali 
nositelé pravěkých kultur i naši slovanští před-
kové, přibližuje „tajemné“ kroměřížské pod-
zemí s labyrintem historických sklepení a do-
mnělých tajných chodeb, seznamuje s nálezy 
mincovních pokladů apod. Bohatá obrazová 
dokumentace přibližuje také náročnou práci 
archeologů, ale především prostou krásu věcí, 
které zavál čas. Knihu bych doporučila zejmé-
na Kroměřížanům, neboť jak zní název jedné 
z kapitol – „Netušíme, po čem chodíme“ -  pro 
mnohé mohou být nově objevené skutečnosti 
docela překvapením. Vojtěch Cekota

Helena Chybová: Netušíme, po čem chodíme

Mgr. Helena Chybová

 ▪Narodila se v roce 1952 ve Vsetíně. 

 ▪ Po absolvování SVVŠ ve Vsetíně vystudovala 
Filozofickou fakultu Komenského univerzity 
v Bratislavě.

 ▪Od roku 1978 pracuje jako archeoložka a 
správce archeologické sbírky v Muzeu Kro-
měřížska, od roku 1994 je zástupkyní ředitele 
muzea.

 ▪ V 80. a 90. letech realizovala řadu záchran-
ných archeologických výzkumů.

 ▪ Je autorkou několika knih a několika set člán-
ků. Za knihu Kroměříž zmizelá a znovu obje-
vená získala první cenu v kategorii Publikace 
roku v VIII. ročníku soutěže Gloria musealis.

 ▪ 30. listopadu 2010 převezme cenu PRO AMI-
CIS MUSEAE za přínos pro kulturu v regionu.Archeoložka Helena Chybová.   Foto: Ivo Hercik
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kulturaKraj pomůže s obnovou památek
Zlínský kraj – Zlínský kraj rozdělí ve II. etapě  
téměř tři čtvrtě milionu korun formou dota-
cí na obnovu kulturních památek na svém 
území z Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských památ-
kových zón v roce 2010. Žadatelé předložili 
celkem 24 žádostí a kraj jim mezi ně rozdělil 
částku 6 107 223 korun.  
Dotace tak budou ve Zlínském kraji použity 
na restaurování 11 kusů pískovcových prv-
ků podloubí hlavního vstupu  barokního 
zámku v Holešově (88 333 korun), kde pro-
bíhá víceletá náročná památková obnova. 
Na restaurování sochařské výzdoby bočního 
štukového oltáře sv. Floriána včetně stejno-
jmenného oltářního obrazu a bočního oltáře 
Panny Marie Růžencové včetně  obrazu Pan-
ny Marie Růžencové a obrazu sv. Jana Křtite-
le v kostele Nanebevzetí Panny Marie získala 
Římskokatolická farnost v Holešově 89 968 
korun. Na restaurování barokního sloupu se 
sochou sv. Floriána z 1. poloviny 18. století 
na Mariánském náměstí v Uherském Hradišti 

byla poskytnuta dotace 100 000 korun. Dílo 
trpí zejména defekty způsobenými korozí 
pískovcového materiálu, biologickým napa-
dením, mechanickým poškozením a zasole-
ním spodní části památky. Je taktéž poškoze-
no předchozími opravami. Římskokatolická 
farnost Uherský Ostroh získá 337 108 korun 
na hospodářské objekty u dvoupodlažní kla-
sicistní fary, které tvoří nepřehlédnutelnou 
dominantu centrální části městské památ-
kové zóny. Hospodářský trakt je dlouhodobě 
v havarijním stavu a po rekonstrukci by měl 
sloužit zejména jako společenské zázemí far-
ního úřadu.
Finanční příspěvky poskytované v Progra-
mu regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón jsou 
přísně účelové a mohou být použity pouze 
na úhradu prací zabezpečujících uchování 
souhrnné památkové hodnoty kulturní pa-
mátky, nikoli na modernizaci a jiné úpravy 
prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce 
investiční povahy.  (ll)

 ▪ Zemřel Jaroslav Štika
Rožnov pod Radhoštěm – Ve věku 79 let ze-
mřel 28. září bývalý ředitel Valašského muzea 
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Jaroslav 
Štika. Řídil rožnovský skanzen od roku 1972 až 
do roku 1999, kdy odešel do důchodu. Uplat-
ňoval v praxi myšlenku zakladatelů muzea, 
bratří Jaroňků, na tzv. živé muzeum. Za jeho 
vedení byl mimo jiné otevřen třetí areál mu-
zea Mlýnská dolina. I po odchodu do penze 
se aktivně účastnil muzejního života, ať už 
jako ředitel muzejních folklorních festivalů, 
jako účastník vědeckých konferencí nebo jako 
předseda Valašského muzejního a národo-
pisného spolku. Byl viceprezidentem Svazu 
evropských muzeí v přírodě a prezidentem 
sekce České republiky Mezinárodní organiza-
ce pro lidové umění. Loni získal rumunské vy-
znamenání a titul Rytíř Rumunské republiky.

 ▪ Vsetín opraví sochy ve městě
Vsetín – Památník revolučních tradic v Rokyt-
nici, ale také vápencová plastika s názvem 
Harmonie z dílny akademického sochaře 
Miroslava Machaly či pískovcová socha s ná-
zvem Hra od akademického sochaře Václava 
Frýdeckého. Tato a další umělecká díla umís-
těná v exteriéru by se v nejbližší době měla 
dočkat oprav. Vsetínští radní schválili harmo-
nogram, podle něhož by během následují-
cích čtyř let mělo být na jejich obnovu vyna-
loženo více než tři sta tisíc korun. Vsetínská 
radnice eviduje dvě desítky uměleckých děl 
osazených v exteriéru. Většina z nich pochází 
ze sedmdesátých a osmdesátých let minulé-
ho století, v posledních letech k nim však při-
byla i díla novodobá. Mezi prvními by se měl 
opravovat Památník revolučních tradic v Ro-
kytnici akademického sochaře Josefa Vajce. 

 ▪ Hvězdárna zve na seminář
Valašské Meziříčí – Hvězdárna Valašské Me-
ziříčí pořádá víkendový vzdělávací seminář 
zaměřený na úspěchy kosmonautiky, kos-
mické technologie a novinky z výzkumu 
vesmíru. Seminář se koná poslední listopa-
dový víkend ve dnech 26. až 28. listopadu. 
Je určen široké veřejnosti, především pak 
studentům, pedagogům. Je možná účast 
jak na celé akci, tak pouze na jednotlivých 
přednáškách. Do programu byly zařazeny in-
formace z oblasti pilotovaných kosmických 
letů a raketové techniky i z výzkumu těles 
Sluneční soustavy. Přednášejí přední čeští 
odborníci, např. Antonín Vítek, kterému byla 
v roce 2009 udělena Českou astronomickou 
společností cena Littera Astronomica za vý-
znamný přínos v popularizaci kosmonautiky 
a publikační činnosti.

Josef Lada: Děti ze školy, 1932. Ze sbírky Městské galerie v Litomyšli  

Uherské Hradiště – V Galerii Slováckého muzea 
v Uherském Hradišti bude od 4. listopadu ote-
vřená výjimečná výstava autorské tvorby nej-
známějšího českého malíře, kreslíře a ilustrá-
tora Josefa Lady (1887-1957). I když je Ladova 
tvorba všeobecně známá a oblíbená, bude to 
první hradišťská přehlídka v počtu přes sto ar-
tefaktů. Jednotlivé exponáty zapůjčují galerie, 
muzea, firmy i soukromí sběratelé z celé České 
republiky. Kromě obrazů budou vystaveny i de-
sítky knížek s Ladovými ilustracemi, což si vy-
žádalo úzkou spolupráci s mnoha soukromými 
majiteli. V instalaci budou k vidění námětové 
okruhy zimních motivů, venkovské scenérie, 
dětské radovánky, pohádkové i zvířecí příbě-
hy v typicky ladovském zpracování. Součástí 
budou i doprovodné programy pro základní 
školy, komentované prohlídky pro skupiny 
návštěvníků a také rodinný program. Výstava 
potrvá do 16. ledna.  (mm)

Muzeum budoucnosti
Vsetín – Muzeum regionu Valašsko, příspěvková 
organizace Zlínského kraje, připravuje ve spolu-
práci s partnery projekt návštěvnického centra 
pro popularizaci a propagaci vědy a techniky s 
názvem „Muzeum budoucnosti“. Rozpočet pro-
jektu činí asi 150 milionů korun. Centrum vznik-
ne v zámku Vsetín. Ve vybudovaných nebo mo-
dernizovaných prostorách vzniknou za účelem 
popularizace a propagace vědy a techniky čtyři 
expozice. Smyslem expozice „Věda a technika je 
zábava“ je vytvořit podmínky pro interaktivní 
(zážitkovou) výuku a podmínky pro zvýšení zá-
jmu o jednotlivé vědní obory, techniku a tech-
nologie. Expozice „Věda, technika a udržitelný 
rozvoj – kontextové učení“ má ukázat vědní 
obory v jejich souvislostech. Další dvě expozi-
ce budou mít názvy „Kořeny vědy a techniky 
– učení se z minulosti“ a „Věda, technika a fikce 
– učení se z budoucnosti“.  (vc)

Zima s Josefem Ladou 
v Uherském Hradišti
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tipy na výlet

Dopravní stavby patří finančně k  těm nejví-
ce náročným. Ne všechny se tak v minulosti 
podařilo dokončit. Doklady toho najdeme 
i  ve  Zlínském kraji. Zde vám nabízíme po-
zvánku k návštěvě čtyř z nich.

Železnice Valašská Polanka – Vizovice
Zajímavou a dodnes provokující technickou 
památkou Zlínského kraje je těleso nedo-
končené železniční trati, která měla vést z Vi-
zovic směrem na Valašskou Polanku a která 
se měla stát přímou spojnicí Zlína se Sloven-
skem. S její výstavbou se započalo ve 30. le-
tech minulého století, 2. světová válka však 
stavbu přerušila. Po válce se sice stavba ještě 
nakrátko rozběhla, ale po roce 1948 byla de-
finitivně zastavena. A tak máme dodnes v te-
rénu mezi Vizovicemi a Pozděchovem k vidě-
ní některé zejména násypy, zářezy a mosty. 

Zlínský Klub českých turistů zde každoročně 
na  jaře pořádá pochod Po  stopách Baťovy 
dráhy. Z  Vizovic přes Lutoninu a  Jasennou 
až do Ubla je trasa dobře schůdná a sjízdná 
i  na  kole. Po  krátkém přerušení pokračuje 
drážní těleso od Bratřejova až do Pozděcho-
va, dál se už výstavba nedostala. Po Baťově 
dráze vede  modrá a také zvláštní bílá turis-
tická značka. Trasa je dlouhá asi 12 kilome-
trů.

Silnice Luhačovice – Zlín
Další zapomenutou dopravní stavbou je ne-
dokončená silnice, která měla spojovat pří-
mým směrem Zlín s Luhačovicemi. Poměrně 
známý a turisticky využívaný je její počáteční 
dvouapůlkilometrový úsek mezi Zlínem-Les-
ní čtvrtí a Kudlovem, kterému se říká Baťova 
dálnice. Nápadnou dominantou v  krajině 
je betonový průchod silnice II/490 nikdy 
nezhotoveným silničním násypem v Ludko-
vicích při výjezdu směrem na  Biskupice. Už 
méně je známo, že od  tohoto betonového 
monolitu pokračují náspy a  zářezy silniční-
ho tělesa vzhůru 1,5 kilometru až na hřeben 
kopce ve směru na Luhačovice. Potom něko-
lik set metrů silničního tělesa chybí, v terénu 
jsou hluboké rokle, které musí turista obejít. 
Za nimi se však násyp znovu objevuje a klesá 
rovnoměrně dolů až do ulice V Drahách v Lu-
hačovicích. Tato trasa z Ludkovic do Luhačo-

vic je dlouhá něco přes tři kilometry a nemá 
žádné turistické značení. Nabízí se jako výlet 
s autobusovou dopravou ze Zlína do Ludko-
vic a zpátky autobusem z Luhačovic.

Přehrada Bystřička
Přehrada Bystřička byla postavena v  letech 
1908 až 1912. Přestože to není na  první po-
hled zřejmé, i tato stavba má souvislost s do-
pravou. Jednou z rolí, kterou měla tato nádrž 
plnit, bylo totiž zajištění vody pro průplav Du-
naj – Odra – Labe. K jeho výstavbě však nikdy 
nedošlo. Dnes tedy slouží jako protipovodňo-
vá ochrana údolí pod hrází a vzhledem k nád-
herné okolní krajině také k rekreaci. Její okolí 
je protkáno značenými trasami pro pěší i cyk-
listy. Nedaleko je například Přírodní rezervace 
Klenov s řadou pískovcových skal či unikátní 
dřevěný evangelický kostel ve Velké Lhotě.

Československá dálnice
Jan Antonín Baťa se nebál velkorysých pro-
jektů. Důkazem toho je plán na  výstavbu 
dálnice z Prahy do Zlína a dále na Slovensko. 
Záměr se mu podařilo prosadit, v roce 1938 
ho schválila vláda. Stavba byla zahájena 
o rok později a pokračovala až do roku 1942, 
kdy byla zastavena. Na území Zlínského kra-
je připomíná tento projekt několik jednot-
livých staveb umístěných v  krásné přírodě 
Chřibů. Pokud chcete některé z nich spatřit, 
nemusíte se pouštět do krkolomného hledá-
ní. Vzhledem k plánované trase, procházející 
těsně kolem vrcholu Brdo a lokality Bunč, je 
můžete vidět přímo z dnešních turistických 
značených tras – třeba právě při putování 
z Bunče na nejvyšší vrchol Chřibů Brdo, kde 
dnes stojí rozhledna.

pozůstatek silnice do Luhačovic

trať z Vizovic na východ stavba v Chřibech
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Požární sport  je ve Zlínském kraji populární.    Foto: archiv

sport

Sport mladých hasičů
Zlínský kraj – Téměř tisíc mladých hasičů se zú-
častnilo ve Zlínském kraji podzimní části okres-
ních kol celostátní hry Plamen. Z hlediska počtu 
účastníků se tak tato soutěž řadí mezi neúspěš-
nější v regionu. Poslaním hry Plamen je rozvíjet 
dětské znalosti, vědomosti a dovednosti s při-
hlédnutím ke specifcké oblasti požární ochra-
ny. Jeho vyhlašovatelem je Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska. V soutěži se utkávají 
desetičlenná družstva, jejichž členové mají od 
šesti do 15 let. Právě na základě věku jsou ko-
lektivy rozdělené do kategorií. Soutěží se v šesti 
disciplínach: požární útok, štafeta 4x60 metrů, 
požární útok s překážkami CTIF, štafeta 400 
metrů CTIF, závod požárnické všestrannosti a 
štafeta požárních dvojic. V kraji jsou na okresní 
úrovni organizovaná podzimní a jarní kola Pla-
mene. Nejlepší družstva a jednotlivci postupují 
do krajské soutěže, vítězové reprezentují region 
na celorepublikovém mistrovství. „Ve Zlínském 
kraji máme jednu z nejsilnějších členských zá-
kladen. O dobré práci s mladými hasiči svědčí 
i to, že se z našeho regionu rekrutují mistři re-
publiky v jednotlivcích i družstvech,“ uvedl Jo-
sef Bernátík, náměstek starosty Krajského sdru-
žení hasičů Zlínského kraje pro mládež.  (gh)

Zlín – S  optimismem vstoupili do  nového 
ročníku extraligy zlínští volejbalisté, jediní 
zástupci kraje v  této elitní tuzemské soutě-
ži. Jejich základním cílem je postup do  play 
off, v  něm by chtěli proniknout až do  bojů 
o medaile. Volejbalisté fungují v  soutěži pod 
novým názvem, ve kterém se kromě tradiční-
ho partnera Fatry nově objevila i  společnost 
EkoSolar. „Můžu potvrdit, že náš klub je kon-
solidovaný. Podpora dalšího významného 
partnera nás potěšila,“ sdělil manažer a trenér 
VSC Fatra EkoSolar Zlín Roman Macek. Dlou-
holetou strategií klubu je postupné budování 
týmu. Ani během letošní letní pauzy tak nedo-
šlo k zásadní hráčské obměně.  (gh)

Zlín chce medaili

Kraj bude hostit kvalifikaci na ME
Zlín – Zlínský krajský fotbalový svaz bude 
koncem dubna příštího roku pořadatelem 
jedné z  osmi kvalifikačních skupin Regions 
cupu, tedy oficiálního mistrovství Evropy pro 
amatérské hráče. Tento  podnik se koná pod 
oficiální patronací UEFA.
 Výběr Zlínského kraje, který se stal letošním 
mistrem České republiky v amatérském fot-
bale a tím si zajistil účast v kvalifikaci, se utká 
o  jediné postupové místo na  šampionát 
s  Litvou, Bosnou a  Hercegovinou a  třetím, 
dosud neznámým soupeřem. Samotné mis-
trovství Evropy bude hostit v červnu příštího 
roku Chorvatsko. Zápasy v  kvalifikační sku-
pině, kterou bude hostit Zlínský kraj, se ode-
hrají ve dnech 22. až 28. dubna 2011. „Půjde 
o významnou sportovní akci pro celý region, 
velmi náročnou na  organizaci. Vše budou 
pozorně kontrolovat přímo zástupci UEFA. 
Intenzivní přípravy už probíhají, například 
na konci listopadu letošního roku bude jas-
né, na kterých stadionech ve Zlínském kraji 
se budou konkrétní kvalifikační zápasy hrát,“ 
prozradil Vlastimír Hrubčík, předseda Kraj-
ského fotbalového svazu Zlínského kraje. 

Ve stadiu příprav je i  tvorba samotného re-
prezentačního výběru. Ten budou tvořit 
amatérští hráči ze Zlínského kraje, kteří pů-
sobí v divizní soutěži a v krajském přeboru. 
Šanci přitom dostanou s největší pravděpo-
dobností právě fotbalisté, kteří vybojovali 
prestižní český titul. 
„Skládání týmu nám trochu zkomplikoval 
postup týmu z Hulína do třetí nejvyšší sou-
těže (MSFL), protože z této soutěže se hráči 
Regions cupu nesmí zúčastnit. Na  vybrání 
těch nejlepších fotbalistů ale zatím máme 
naštěstí ještě dost času,“ uvedl trenér výběru 
Zlínského kraje Petr Zapletal.
Výhodu domácího prostředí pro zápasy 
v  kvalifikační soutěži chtějí čeští fotbaloví 
reprezentanti proměnit v  zisk jediného po-
stupového místa. „Chceme náš region co 
nejlépe reprezentovat, což znamená jediné 
– zajistit si účast na evropském šampionátu 
v Chorvatsku. Věřím, že náš tým bude natolik 
kvalitní a motivovaný, aby se podařilo tento 
náročný, ale přitom reálný cíl splnit. Věříme, 
že nám k tomu pomohou i fanoušci,“ svěřil 
se trenér Zapletal.  (gh)

 ▪ Premiéra obnoveného stadionu
Zlín – První závody na zbrusu novém povrchu 
má za sebou Stadion mládeže ve Zlíně. V pátek 
8. října se zde uskutečnil Východomoravský 
atletický den, v rámci kterého se v běhu na 60 
metrů ve výborné atmosféře představilo na 
200 závodníků z deseti oddílů i řada neregistro-
vaných běžců. Závody, ve kterých se soutěžilo o 
Pohár hejtmana Zlínského kraje, uspořádal At-
letický klub PSK Zlín. „Je potěšitelné, že chuť do 
soutěžení nalezli sportovci všech věkových ka-
tegorií. Nejmladšímu běžci byly sotva tři roky, 
nejstarší startující má již 85 let. To ukazuje, že 
atletika je sportem pro každého,“ uvedl Zdeněk 
Štěrba, předseda Atletického klubu PSK Zlín. 

 ▪ Valoušek získal první titul
Otrokovice – Letošním vítězem Mezinárodní-
ho mistrovství České republiky v rally se stal 
Pavel Valoušek z Otrokovic. Pro svůj premié-
rový titul si člen Škoda Delimax Teamu dojel 
se spolujezdcem Zdeňkem Hrůzou. Valouškův 
úspěch jen potvrdil tradici posledních let, 
podle které domácí rallyový mistr pochází ze 
Zlínského kraje. Na trůnu Valoušek vystřídal 
luhačovického jezdce Romana Krestu. 

 ▪ Fanoušek vymyslel hrací systém
Vsetín – Fanoušek hokejistů VHK Vsetín Jan 
Zavadil vymyslel hrací systém druhé hokejové 
ligy, ve které v současné době valašský klub 
působí. Podle jeho návrhu už třetí nejvyšší 

česká soutěž v této sezoně funguje. „Když 
jsem zjistil, jaký hrací model vytvořil svaz, na-
padlo mě, že by to šlo ještě lépe. A tak jsem 
vytvořil svůj vlastní,“ vysvětlil Zavadil. „Tento 
případ jednoznačně ukazuje, že i obyčejný 
fanoušek může dění v hokeji ovlivnit. Stačí 
zapojit zdravý rozum a přidat trošku aktivity,“ 
ocenil šéf vsetínského klubu Stanislav Pavelec. 

 ▪ Malí basketbalisté skončili druzí
Kroměříž – Starší minižáci basketbalového 
klubu Slavia Kroměříž skončili druzí na turnaji 
Kahan cup v Ostravě. Hanáci porazili A i B tým 
Viktorie Žilina a Snakes Ostrava, nestačili na 
pozdějšího vítěze turnaje Pardubice a Sokol 
pražský. 
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ELEKTRICKÉ PODLAHOVÉ A VENKOVNÍ TOPENÍ
topte pohodlně jen tam kde a kdy to potřebujete

WC
A=5,9 m
Ti=24 C
470 W

2

o

T

Investi ní náklady do topení:č

Investice do topení celkem 4150 Kč

1x topná roho 5 m2/230V 3500 K
1x prostorový termostat 650 K

ž č
č

Roho e

Okruhy

ž - lokální podlahové topení
pro koupelny a WC

- podlahové topení pro celé domy a byty
- venkovní topení kompletní topné systémy

pro okapy, svody, střechy, vjezdy,…

Návrhy a poradenství zdarma!
Rádi Vám po leme i jen 1 ks na dobírku ;-)

Po předlo ení tohoto inzerátu 10% sleva !!!
akce platí do 31.12.2010

š

ž

Nelozte ji nikdy v zimě po střechách, neodhrňujte sníh, …ž

MACŮREK s.r.o.

Chomýž 49
768 61 Bystřice p.H.

Elektroizola ní materiály

Kabely a kabelové systémy

Teplem smr titelné soubory

Vodi e

č

č

- impregna ní laky, pryskyřice, impregnanty
- zalévací hmoty, tmely, lepidla, lepící laky
- izola ní folie

- koaxiální, komunika ní, párové a signální
- speciální a kombinované kabely dle po adavku zákazníka

- nehořlavé teplem smr titelné hadice
- teplem smr titelné hadice
- rozdělovací hlavy, kabelové spojky a uzávěry

- dráty i profily - lakované, opředené, Al i Cu

č

č

čnehořlavé,
ž

š
š

š

ceny od 475 Kč
TOPENÍ
KE KTERÉMU
NEMUSÍTE
CHODIT!

P.S.

A máme nohy
v tep

le ...

Neváhejte, ptejte se a objednávejte na:

Příslu enstvíš - regulátory, příchytky, idla a dal í doplňky
pro snadnou montá a pohodlnou obsluhu
(i termostaty ovládané přes SMS).

č š
ž

Kroměřížsko

5. 11. Kroměříž 
Fantasy of dance 
Taneční soubor Merlin před-
staví nový program irské 
taneční show. Dům kultury 
od 19.00.
www.dk-kromeriz.cz

7. 11. Holešov
Pohádky o mašinkách 
Divadlo Tramtarie uvádí ve-
selé vyprávění o mašinkách. 
Kino Svět od 16.00.
www.holesov.info

11. – 14. 11. Roštín
Košt svatomartinského 
vína
Ochutnávka prvního letošní-
ho vína, speciality kuchyně. 
Rekreační areál Kamínka.
www.kaminka.cz

25. 11. Kroměříž 
Než se rozsvítí vánoční 
strom 
Mikuláš přivítá na pódiu děti 
v maskách Mikulášů, andělů 
a čertů. Nejlepší masky 
budou odměněny. Na závěr 
rozsvícení vánočního stro-
mu. Velké náměstí od 15.00.
www.vychodni-morava.cz

Uherskohradišťsko

od 4. 11. Uherské Hradiště
Zima s Josefem Ladou
Výjimečná výstava autorské 
tvorby nejznámějšího české-
ho malíře, kreslíře a ilustráto-
ra. Přehlídka v počtu přes sto 
artefaktů. Galerie Slovácké-
ho muzea.
www.slovackemuzeum.cz

11. 11. Uherské Hradiště  
Křest svatomartinských vín 
I v letoším roce se už tra-

dičně 11. 11. o 11. hodině 
a 11. minutě slavnostně 
požehná a otevře láhev 
nového „svatomartinského“ 
vína. Masarykovo náměstí 
od 11.00 do 17.00.
www.uherske-hradiste.cz

17. 11. Uherský Ostroh
Světlo orientu 2010
Přehlídka orientálních tanců 
jednotlivců.  Zámek v Uher-
ském Ostrohu, od 10.00.
www.ddmpastelka.cz

20. 11. Bojkovice
Kateřinská zábava
Bohatá tombola a občerst-
vení zajištěno. Hrají Decho-
vá hudba Záhorovjané a 
další. KD od 20.00.
www.bojkovice.cz

Vsetínsko

4. 11. Valašská Polanka
Šikovné ručičky tvoří pro 
Krtka
Drobné dárečky budou 
určeny pro prodejní stánek 
Nadačního fondu Krtek. Děti 
si budou moci odnést jeden 
výrobek na památku. Zase-
dací místnost KD od 15.30. 
www.vychodni-morava.cz

5. – 7. 11. Valašské Meziříčí
Astrofotografie nejen 
v digitálním věku
Česko-slovenský astrofoto-
grafický workshop. Hvězdár-
na Valašské Meziříčí.
www.astrovm.cz

14. 11. Rožnov p. Radhoštěm
Slet bubeníků
Nejlepší bubeníci z několika 
kontinetů se potkají na  9. 
ročníku kultovního putov-
ního festivalu. Společenský 
dům od 20.00.
www.tka.cz

20. 11. Valašská Bystřice 
Divadelní představení 
Dámský krejčí
Divadelní soubor Berani 
z Těškovic uvede komedii 
Georgese Feydaua.  SD 
U Pernických, 19.00. 
www.divadlochaos.cz

Zlínsko

11. 11. Zlín
Drahé kameny 
Starověkého Egypta 
Přednáška RNDr. Ivana 
Mrázka. Baťova vila od 18.00. 
www.batova-vila.cz

13. 11. Otrokovice
Semifinále Děti fitness 
aneb sportem proti 
drogám 
„ONE IN GROUP“ semifinále. 
Přijďte si vyzkoušet aerobik, 
street, orientální tance 
a zumbičku.  Sportovní hala 
Štěrkoviště od 9.00 do 16.30.
www.detifitness.cz

14. 11. Pozlovice, Tlumačov 
Martinské hody
Kostel sv. Martina a centrum 
městyse Pozlovice. 
Náměstíčko v Tlumačově 
od 10.00.
www.pozlovice.cz, 
www.tlumacov.cz

17. 11. Březůvky
Lampionový průvod
Večerní průvod dětí 
osvětlený lampiony, který 
zakončí ohňostroj. 
www.brezuvky.cz

18. – 20. 11. Zlín
Festival Mixer
Přednášky a workshopy 
odborníků z oblasti designu, 
architektury a umění. 
www.mixer.utb.cz

Baťův mrakodrap

1. 11. – 30. 11.  
Mistři hrnčíři - Majstri hrnčiari
Výstava realizovaná v rámci projektu přes-
hraniční spolupráce „Tvůrčí dialogy v tradici 
přes hranici“ představí uměleckou tvorbu 19 
výrobců keramiky ze Zlínského a Trenčian-
ského kraje. K vidění bude tradiční majolika, 
jemná kamenina, figurální reliéfy a plastiky, 
tzv. červená keramika a mnohá další díla 
od českých a slovenských umělců. Autorka-
mi výstavy jsou Romana Habartová, Amalia 
Lomnická a Anna Vraždová, 2. etáž (denně 
do 22.00)

1. 11. – 30. 11.  
Fotografie
Výstava černobílých fotografií Jiřího Kozubíka 
pořízených stoletým aparátem. Autor se ve 
své tvorbě věnuje především zachycení kraji-
ny, architektury a zátiší. Pro svou tvorbu často 
využívá historických fotografických technik, 
např. mokrého kolódiového procesu, gumo-
tisku, či sépiového tisku, 3. etáž  (pracovní dny, 
7.00 – 17.00)

Stálé výstavy

Expozice 21 
Stálá prezentace o  historii Baťova mrakodra-
pu. Expozice je umístěna ve 2. etáži a přístup-
ná je denně vždy do 22.00.

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťov-
ského koncernu o  vedoucích pracovnících 
firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje 
také o satelitních městech baťovského impé-
ria, která vznikla v jiných zemích. Výstavu je 
možné vidět pouze v pracovní dny, vždy od 
7.00 do 17.00.

Uvedený program je volně přístupný.

Návštěvníci budovy mohou využít denně slu-
žeb kavárny na terase (10.00 – 22.00) a restau-
race ve 3. etáži ( po – pá  11.00 – 13.30).

Přehled akcí je platný k 14. říjnu. Případné změ-
ny po tomto datu jsou vyhrazeny.

kalendář akcí
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NOVÁ KOLEKCE
S E D A C Í C H  S O U P R A V  Z  L U X U S N Í C H  L Á T E K  A  K Ů Ž Í

www.bytcentrum.com

 

FLAT 
– luxusní souprava v kůži

v nadstandardní tloušťce 2,2 mm

výběr z 10 rozměrových modulů

cena od 68 500,-

 

FIRENZE 
- celokožený model

- 260 x 160 cm + taburet

        akční cena 39 900,-

 

ONLY 
– moderní design

cena za sestavu od 27 200,-

PO - PÁ  8.00 - 11.30 h, 12.00 - 17.30 h,  SO  9.00 - 12.00 h
BYTCENTRUM v.o.s., Podzámčí 61, 763 61 NAPAJEDLA, tel./fax: +420 577 941 012, bytcentrum@volny.cz

 

FIORD 
– možnost výběru luxusní látky nebo kůže

– výběr z 20 rozměrových modulů

cena v kůži od 88 200,-

 

AL 1305 

cena 8 990,-

1 V SOLÁRNÍCH 
SYSTÉMECH

Více informací na: www.solarpower.cz

Funkční schéma 
ohřev TUV

SOLAR POWER ZLÍN 
Pavel Čurda, 
Veselá 234

763 15  Slušovice, 
Tel. 602 599 699, 
E-mail: p.curda@

solarpower.cz

STAVEBNICE SOLAR POWER 
CZ®

Příprava teplé vody Příprave teplé vody + 
přitápění

TUV200 TUV300ECO TOP800ECO HEAT800VACU

Solární kolektory jeden kolektor 
SK500N

dva kolektory 
RK2301 Alpin

pět kolektorů 
RK2301 Alpin

čtyři kolektory 
CPC12OEM

Akční cena stavebnice bez DPH 50 303 Kč  62 910 Kč 134 910 Kč 169 900 Kč

Cena solár. systému při montáži 
částečně svépomocí (včetně 
DPH 10%)
Výsledná cena po obdržení 
dotace

od 57 500 Kč

od 2 500 Kč

od 71 400 Kč

od 16 400 Kč

od 150 600 Kč

od 70 600 Kč

od 189 100 Kč

od 109 100 Kč

Orientační cena solárního 
systému při dodávce na klíč 
(včetně DPH 10%) 
Výsledná cena po obdržení 
dotace

81 800 Kč

26 800 Kč 

98 900 Kč

43 900 Kč

219 900 Kč

139 900 Kč

258 400 Kč

178 400 Kč

Příklad ceny solárního systému při montáži na klíč nebo částečně svépomocí

Funkční schéma 
ohřev TUV a přitápění

automatické vjezdové brány / zámečnické práce / oplocení

BS SERVIS 
                 

NAPAJEDLA

Automatická garážová vrata

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

   

A K C E  ! ! ! vrata + pohon
od 20.900 Kč + 10% DPH

DEKORY DŘEVA 
ZDARMA!



Váš autorizovaný servisní partner Škoda:

 
 
Tel.: 577 102 290 
www.hlavacek.cz

 
AUTO Hlaváček a.s. 
Kvítkovická 1579 
763 61 Otrokovice - Napajedla 

ŠkodaService®

ŠkodaOriginální díly®

ŠkodaOriginální příslušenství®

SIMPLY CLEVER

Přijeďte na zimní servisní prohlídku Škoda
a díky naší profesionální péči bude Váš vůz
na zimní sezonu skvěle připraven. V případě
nalezení závady Vám nabídneme opravu za
překvapivě výhodné ceny.

Také Vám nabídneme kvalitní zimní pneu nebo 
zimní komplety za velice příznivé ceny. Více na 
www.pneu-centrum.cz.

PŘEKVAPIVÁ 
ZIMNÍ NABÍDKA

ZIMNÍ SERVISNÍ PROHLÍDKA 
OD 22. 10. DO 30. 11. 2010 JEN 
ZA 99 KČ

ZSA_2010_P2_CZ_CLR_DYN_d1ec66b2fd9342a18d3ac84fc652eb8d_indd   1 2.9.2010   11:08:07

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

Výhodné podmínky
nízký úrok – RPSN 7,9 %  I  žádné poplatky  I  žádné skryté náklady

Jednoduchá smlouva
jednoduchý text smlouvy  I  žádné směnky  I  žádná rozhodčí doložka

Jednoduché čerpání
prostředky na libovolný účel  I  bez doložení příjmů
neprokazujete použití  I  vstřícné projednání úvěru

Jednoduché splácení
platíte jen úrok  I  jistinu splácíte podle Vašich možností

Dobrý klient,
konečně jednoduchý úvěr.

Konec obav z úvěru.

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

Dobrý klient je jednoduchý úvěr s nízkou úrokovou
sazbou 7,9 %, určený pro vlastníky obytných nemovitostí.

Úvěr je poskytován v rozsahu 100.000 - 5.000.000 Kč
do výše 50 % hodnoty nemovitosti na dobu 6 měsíců – 5 let.

Více informací na www.mpu.cz, nebo volejte 800 678 678.

náměstí 

pla

M
í Míru 186, 760 01 Zlín, pokladní h

V

ěstí 

úrok

7,9 %
p.a.

Doporučujeme

Valašský krajkářský 
a řemeslný trh
19.  až 20. 11.  2010 – Valašské Meziříčí

www.valasskykrajkarsky.cz


