
LovUTxÝ paxE MINISTERSKÝ pŘpoSEDo!

Pokládáme za prospěšné a nutné pro náš stát, aby vláda jíž
dnes se zabýva|a otázkamibudoucího vývoje oněch krajů, které

mají mimořádnývýznam pro hospodářskou sílu státu a sociální
pokrok obyvatelstva a aby takovým krajům byly poslrytnuty

všechny předpoklady zdtavého vzrůstu. K těmto krajům patří jednak naše h l a v n í
města zemská, jednak ve1ká střediska Průmyslová. Na iejich rozvoji
je závislý í-vývoj veškerého okolí zemědělského a tím i vzrůst celého stáťu.

Mezi střediska průmyslová vstoupil v poslednígh letech náš kraj, ZIin a jebo

okolí. Přesto, že podmínky pro průmyslový rozvoj jsou v našem kraii celkem ne.

pÍíznivé,podařilo se přece naší práci proměniti chudé kdysi Z|ircko v kraj po-

měrného blahobytu. IJkazuje se, že právě takové kraje přírodou neobdařené, kde

člověk je nucen využítvšechen svůj um a ÍoZLIm) zocelit, svou vůli a vystupňovat

svoji houževnatost' maií nejiepší předpoklady pro mod.erní hospodářské podni.

kání. Nyní dostoupil vývoj průmyslového střediska'zlínského takového stupně,

ž,e počíná působiti nejen ve svém vlastním okruhu krajovém, nýbtž ovlivňuie

i kraje vzdálenější a podporuje i tam sociální a hospodářský rozvoj země. Naše

vláda mohla by tento Proces účinně podporovati, jestliže se odhodlá vyjíti vsďíc

novým požadavkům a poďebám našeho kraje a obyvatelsťva.-Nechceme penize,,

nechceme subvence. Chceme je n, aby hosPodářským silám, které isme

Probudili, byly otevřeny všechny možnosti a aby sí1y ty nebyly
tlumeny Předsudky a tradičními zvyklostmi minulých dob.

Náš podnik je ovšem podnik výdělečný. Jeho technické, obchodní a sociální

úsro|í dosáhlo však jlž takových rozměrů, že prostý zisk přestal býti jediným

a vrcholným jeho cílem a že 1eho další trvání a prosperíta je závisIá 1iž vice na

obecném pokroku celého státu než na pouhé a prosté obchodní kalkulaci. Pro

náš podnik stal se ideál zdtavého, hmotně i kulturně vyvinutého občana nadřa-

zertým cílem. Proto ochotně a rádi plníme ty úkoly sociální, které zpravidla bý-

vají chápány jen jako úkoly veřejných svazků, obcí,zemí a států' od nichž začasté

mnozí podnikatelé utíkají, protože nechápou úzkou spojitost prosperity svých

závodtt s obecným pokrokem veškerého občanstva. Proto stavíme nemocnice, sil-
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nice, školy, hřiště a jiná zztízení, jež v nedávné minulosti pokládala se za luxus,
Proto zvyšujeme důchody svým zaměstnancům a zlevňujeme cenu svých vý-
robků. Proto také bychom chtěli zvýšiti a zajistiti co nejvíce prosPe-
ritu kraje, v němž Pracuieme _ země, z niž četpám. 

'',é,ílu,
Prosíme proto' aby vše co dále uvádíme bylo posuzováno s hlediska těchto

našich cíiů.
Příležitost k tomu, abychom přednesli naše tužby a obeznámrli vládu s našimi

záměry v budoucnosti, dává nám přání vyslovené panem ministrem financí,
drem Englišem, aby náš závod' pÍevzal kožařské a obuvrrické podniky, iízené
dosud Moravskou bankou. Žád,'t p. ministra financí pokiáaáme z, oprávněnou,
protože průmysl kožařský a obuvnický mohou dáti do pořádku zase jen kožaÍi
a obuvníci. Při|tom cbtěli bychom však nejen zachovat třebíčskému kraji jeho
dnešní zaměstnanost', nýbrž máme v úmyslu prosperitu tohoto }raje ještě značně
zýšiti. Proto vstoupili jsme do vyjedaávání s Moravskou bankou, které jsme
učinili nabídku, podle přílohy A. Nabídka byla ve správní radě Moravské bankv
dne z. t. m. přijata.

Směrodatným činitelům Moravské banky jsme vyloži|i, že dodržení naší na-
bídky jest v úzké souvislosti se stanoviskem vlády k naší ptáci, neboé pozved-
nutí zaměstnanosti třebíčských závodů jest podmíněno udržením a'vzrůstem
našich závodél z|ínských. MámeJi Převzíti odpovědnost za zaměstna-
nost v kožařském a obuvním Průmyslu ''. Českomo,*.,.,ké .,,.,*,á-

naše Práce ve z1ígském kra ji.

DNBŠxÍ srev ZLÍb{SKÉHo KRAJE
Město Z|ín vztostlo v několika letech z obce čítajícisotva 3ooo duší na

město s 2I.ooo obyvateli. Prumysl, kteý rozrostl v městě, změnil docela hospo-
dářskou a kulturní strukturu kraje, který žije úplně iiným způsobem neŽ jiné
kraje naší republiky.
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Státní administrativa bohuže| nevza|a dosud tuto velikou změnu kraie vůbec

na vědomí a nevyvodtla z ní žádných důsledků.

SILNICE

Každý návštěvník Z|ína zjisti, že silnice, které mají spoiovati tento kraj

s hlavními komunikacemi země, jsou asi v témže stavu jako ve středověku. Viděli
jsme rozbité, dopravou demolované silnice, které s námahou musila opravovati

soukromá iniciativa, ba často šoféři vlastníma rukama. Při tom je v kraji dobrá

vůle a snaha přivoditi zlepšení i zá cenu mimořádných dobrovolných příspěvků.

Z|inskáobec však tePrve po tříleté, úporné práci obdržela,právo Pracovati a platiti

na přeložení a narovnání několika kilometrů silnice otrokovice_Z|in. Pro osm

da]ších silnic naléhavě potřebných, nejsou.dosud vypracovány ani podrobné plány,

protože obce našeho kraje jsou roztříštěny do tří soudních okresů. Může-li pro

některou obec vykonati něco okres jeden, neuskuteční se to, protože současně

nemůže navázati na tuto práci okres druhý nebo třetí, do něhož patří obec sou.

sední. o deset obcí našeho kraje se vůbec nikdo nestará, poněvadž okresní úřady

se ještě od r. I9z8 nedohodly, který okres se má o ně starat.

ŽntEZNICE
Železnice, která probíhá krajem a která byla zbudována z úspor jeho obyva-

telstva, je ve stavu ponižujícím. Přiložené fotografie zlínského nádraží vystihují

Pouze estetickou stránku tohoto úpadku, kteý je mnohem žalostnější Po sffánce

technické.
Chceme-li vypraviti naše vagony se zbožím, musíme ze svých prostředků

vystaviti novou seřazovací kolej. Železnl,ční správa za|ídíla se na této jediné

dráze v našem kraji pouze na přiiímání peněz, anižby jen haléř věnovala na jeji

zdokonalení. Vyjednáváme se železniční správou jiŽ přes šest roků, abychom

směli majetek tohoto kraje, který i podle zákona iest naším majetkem, vykoupe-

ným od zahraničních držitelů' spravovati tak, jak toho vyžaduje nový život zdej-

šího obyvate|stva. Neustálými odkiady v rozřešení žeLezliční dopravy na Zlínsku,
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staly Se zdejší dopravní poměry katastrofálními. Dráha naše není již dopravnim

prostředkem, ale přímo dopravní překážkou, která dusí veškeý rozvoj a pokrok.

voDxÍ e ZDRAVoTNÍ pouĚnv

Město ZLín stejně jako všechny obce v kraji trpí občasným nedostatkem vociy.

Voda, která zavlažíkrajv období dlouhých dešťů, není zadržena a odtéká rychle,

takževšechny potoky a řeky jsou po větší část roku vyschté. Žáanáobec daleko

široko nemá vodovodu a kanalisace, což způsobuje časté,epidemie, hlavně epi-

demii tyfovou.
Rozřešení vodního Problému ve zlínském kraii vyžaduje úPJ.

nou regu1aci řeky Dřevnice a Přítoků a vybudování dvou retenč-
ních údo1ních Přehrad. Jde současně o zamezení pohrom z povodní, jež

pustoší každoročně pole a obydií a Zamezení pohrom ze sucha, které zavtťtují

hospodářské, ale hlavně zdravotní škody obyvatelstva. Zlínská obec již po šest

roků domáhá se provedení těchto staveb avynaložila veliké částky nejen na re-

gulaci řeky ve vlastním katastru, ale převzala také náklady, jež byIo třeba uhra-

diti k umožnění regulačních prací chudých sousedních' obcí. Převzala také úhradu

na vyPracování plánů pro stavby přehrad. O těchto nezbytných pracích nebyio

však dosud rozhodnuto.
I za d'ob, kdy zdejší obyvatelstvo se živlIo převážně zemědělstvím, byl náš

krajpo stránce zdravotnické jedním z nejzanedbanějších zemí.Průmysiovápráce,

která soustřed'u|e lidi na iedno místo, vyžaduje docela zvLáštní zdravotní péče.

Není však nikoho, kdo by na tyto zdravotní problémy kraje my.slil, není úřadu,

kteý by je sledoval a řešil v jejich celku a souvisiosti, protože krai jest rozdělen
do tří politických správ a Podléhá třem zdravotním úřadům, jež s ním
nemají styků a jež se o něj Proto nemohou starat.

,f-,vSPRÁvxÍ a. aDMI}.{ISTRATIVNI Po MERY

Kraj, který se vyvíjí a mění tím tempem jako ZIínsko, a v němž se soustře-

duje převážná většina obyvatelstva celého :územi, nemůže býti spravovánaÍizen
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z města |ežiciho mimo tento ruch a rozmach a daleko od těžiště průmyslového
centra zlínského, z města, jehož obyvatelstva početně klesá.

Náš kraj poďebuje vlastní politické správy,vlastního okresního uřadu, řízeného
muži, kteÍí ž|jí a sýkají se s obyvatelstvem a kteří chápou jeho životní poďeby.

Kolik problémů je ďeba rozřešit Pouze zlínské obci za spolupráce okresního
úřadu, ukazuje přiložený hospodářský program nejnaléhavějších prací, který m6t

obec vykonati. Přiložená politická mapa navrhovaného politického okresu zlín.
ského zaznarnenává obce, jež svým životem graviruií ke Z|ínu a tvoří s ním
hospodářskou jednotu

Z^BEZPEČnxÍ n UD o UCNoSTI.
Avšak ani politická gpráva, ani naléhavé zlepšení silnic, že|ezníčniho spo.

jení a vodovodů nestačí k tomu, aby zabezpečily příštím generacím udržeti to,
co zd'e bylo vywořeno.

Zdejší průmysl poďebuj e k svému dalšímu živ oos' a rozv oji n e z b y t n ě v e 1 i -
kou řeku. Bezve|kéřekynelze zabezpečiti příští generaci úspěšný zápass jinými
světovými prumyslovými cenrry. Proto snažíme se společně s městem Zlinem
přičleniti náš kraj na řeku Moravu a přemístiti ony části průmyslu, které isou na
vodu přímo odkázányna břehy řeky. Hospodárné rozřešení tohoto problému jest

však možné jen v rámci jednotné obce Velkého ZIina, v němž obce
ležící na dolním ioku řeky ou.u''"
s dnešním Zlínem, utvoří také iednotu Právní a administrativní.

Přikládáme přehledné plány katastru v.né

vÝsTAvBA PnŮmYSLovÉHo CEN TRA
v PovooÍ nnoRAVY

Jak plánovitá, průmyslová a obchodní práce pozvedá celé kraje, vidíme rok
od roku na městě Rotterdamu, kde naše pozorování se kryje s poznáním Eduarda
Basse, z^zÍuamerLané v jeho knize o Holandska, z niž cituieme:
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,,Cea Roterdam uanitř města i a širím okolí se zajlšaje, obromnd plocfu půdjt se
zasjpáaají, abjl budoucí staletí něla lep!í podmínkjl než generuce dosatcdní. Ta stál,í,
soustapná a oelkorjlsá priíce pro budoucnost jest aěc, která u Hplanďanů nejaíce impo-
nu;ie. Při tom nesnaží se ohromopati suět nebo sebe žádnýrni fantastickými aýhtedjt a
rhetorskýnti aifleajl, jsou s#ízliaí a praktiťní i a tom, k čemu je třeba lsskutku až nad-
lidskíl:o vzephí sil. Úžasní bollatsní Rottertíamu jest z ;lebo přístaau. Předloni sem
do.{lo na l5.oo0 zámoiských Jodí s tonáží 1sřes a milionlÍ tun. Co se přizleze po aoclních
ceJtácb z unitrozemí, jde takí do milionů. A před 6o let)l tu nebJtIo je.{tě nic.
Před poub.ými ío letJl to b)llo ospalí a bez,,Jýznamná *ě,,iiko, l,žil
na líní řece - (jako Morauc) - tak zanesení1lískem, že.sem žádná ,t,ý,; na ,,;
netnobla. Před to letjlzaťali Rotterdam.{tí ayaářet saí1lruní gigantickí dílo: čistit ieku,
probluboaat řeťiště, cbránh ústí hr,ízemi, úadoaat hlubokí přístaa1. 6o let není žádn,í
dlouhá doba a bistorii městtt. Íe.itě tlnes ži:ií littí, kteří piděli zaťlírck praýcb 1lrací. A za
6o let sé ze zapadlíbo hnízda s n.ochou llisnrickýcb lszpominek stalo bobatí aelkoměsto
a drubý přístau euro1lskí peaninjl po Hamburku. Ánner1yl, Amsterodam, Brámj, Štětírt,
Marseille, Íanoa _ o.{e zůstalo z1lět za rozběhem rotterdamskýcb obťanti, kteří pocbopiti
sI)í rnožnosti a dali se do díla pro budoucnost. Milion1se inaestona11, ale milionjl se takí
ajltlělaljl. A,{iliarQl se inlsestují zn0,u1, a miliardj M zase z:jldět,íaa;jí. f e to stá lá, ostrá,, ,,
a l e c Í l e,u ěd o m a,,' t, 

"? 
ř, d n,, b ů, n ? o b u d o u cí, p ro b la b o c e l k u.,,

Táž příIežitost naskýtá se nám, dnešní generaci, abyÁom l.y..,oliti 
" ".*tra Moravy kraj světového významu, kteý bude stejnýÁ poz.n"a"i*

pro Českosiovenskou republiku i.ký'' j.,. Ro,terdam pro Holandsko, Protože
usP1avnění NIoravy znamená spojení dvou moří' n,l.iJého .
Středoz emn í ho.

Abychom zabezpečLli zdejšímu průmyslu jeho nejživotnější podmínky' sou-
sedství s významným tokem a dali zátoveh základ zkultivování celé sďední Mo-
ravy, začali jsme umiséovati část zlínských průmyslových závodttna březích řeky
Moravy u otrokovic. Počítali jsme s tím, že potíže s každoročními povodněmi
překonáme postupně. Veliké vody zposiedního podzimu nám však ukázaly
velikost risika této naší snahy azároveň' nás přesvědčily, že povodně ve své ni-
čivé síle vzrttstají. Řeka Morava, která je nejcennějším přírodním darem našíze_
mě, stává se jimi škůdcem moravského obyvatelstva.

4t. :' lď |, j 
l 

//*1 ?lgnu.o"'L



Varu!í nás mnozí opatrní lidé před tím, abychom se vystavovali risiku staveb

u řeky Moravy.Rozhoáli jsme se však neutíkati Před vodou, neb.oé ví-

me' že ie to životodárný žive1' kteróho Potřebuie Pfůmy.sl stei-
e dáti řece Moravě iejí cenu božího daru,

"h**" P.d"tknouti zápas o zvládnutí jejího toku. 
škeré

Nechtěli jsme utéci na sousední kopce jak to činí se svými stavbami ve

obyvatelstvo toboto kraie a opustiti tak velkou myšlenku, znamenaiící dobrou

budoucnost celé země.

Je třeba uvědomiti si klimatické poměry zemé Moravy. Morava ležívesďedu

pevniny, obklopena několika Lorskými *:o'.1I' 
1 T: PÍoto klima vysloveně

kontinentá Ilí. Zemé trpí často v letním období ďoůho rvajícím sucbem, při

němž vyprahnou i studny a obyvatelstvo i dobytek velmi často trpí krutě nedo-

statkem vody. Po tomto sucbu dostavují se dlouhé dešťové periody a povodně

zaplavljí široké moravské roviny.

Tyto klimatické a zeměpisné podmínky zemé vyžadvjí takového uspořádání

vodních poměrů:

r. ab by1o možno Průmys1u i zemědě1ství stavěti své Provo-

zovny na březích řeky Mor-avy;

z. abv uvtvl*í*e.yTatastrofální účinky velikých veder;

kdy voda v moravských řekách jest téměř vyschlá, docíliti vzedmutí hladiny

vodní snížením rychlosti toku, kdežto v dobách velikých dešéů ]est zapoďebí

držeti hladinu vodní co možná neiníže při rychlosti zvýšené. Toto Ize dosíci

iedině zregulováním řeky na nejvyšší vody, pořízením sklápěcích jezta vybu-

dováním množství přehrad na přítocích. Tím budou také vyiízeny všechny

podsta,tné podmínky pro usplavnění.

Usplavnění řeky p uziteené neien průmyslu a zemědělstvi,nýbtž veškerému

obyvatelstu.,, p,o.ože plavba na řece podmiňuie udržování čistoty toku.Za ly.

nějšího stavu věci přináší řeka obyvatelstvu místo užitku Pouze škodu. Regulace,

pokud byiy proveá"ny ,^Rakouska, jsou úplně nedostatečné a kusé.

;rr:ii a:r. ,,- ..-,-r
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Staré regulační projekty pozůstávajíze tří částí, z ntchžjedna odporuje druhé
a úřad, kteý byl za Rakouska vybudován, aby provedl jednotné plány, byt z,a

naší republiky zrušen. Vykonané regulace jsou úplně opuštěny, neudržovány'
řečiště se zanáší, čímž se ovšem povodně rok od roku zvětšují.

Tyto úkoly nemůže ovšem rozřešiti okresní poiitická správa, nýbň zemé
a státní správa, stejně jako jiné naléhavé úkoly jakých vyžaduje průmysl pracující
s celým světem. Je to na příklad P"!" žení telefonního káb1u, iímž by byl
Z|in přip oj e n k hl avnímu m ěstu' - nic em i.
Náš závod potřeboval by denně telefonicky mluviti se všemi stáqysvěta; podl e mezi-
národních dohod však nemohou se mezinárodní spoje, zejména zámořské,dávati
abonentům, kteří nejsou připojeni na káblové telefonní vedení. Á tak se stává,
že i nejdražší bovory, z nichž mnohý stojí nás až na Kč ro.ooo.-, nejsou nám
k užitku, protože siyšíme nejasně a musíme zajett do Prahy nebo jiného evroP-
skéhoměsta, abychom se se zámořím domluvili.Technických obtiží pro vedení
káblu do ZLína není a intensi.' o'ší Po.ř.by j. .'ko'fi9 amortisace
.é.oo'á""i""*jiš.

F INAN C oVÁ]\.Í VeŘn1xĚ pRo SPĚŠxÝcH
Z^ŘÍzBxÍ

Regulaci ausplavnění řek, scavbypřehrad, silnic, vodovodů ate]efonních káb1ů
nemůže zaplatiti jedna generace. Tyto potřeby musí býti budovány z dlouho-
dobých výpůjček, protože budou sloužiti mnoha generacím.

Nežádáme od vlády darů. Naše práce vynáší tolik, kolik poďebuje k svému
rozvoji. Stali jsme se největšími a zajisté i nesprávnějšími poplatníky státu. Jsme
a chceme i nadále zůstati průkopníky v berní morálce jako ve všem jiném.

Naše práce stačí vydělati na upisování i na úrokování těchto dlouhodobých
výpůjček. Příjmy z našípráce nejsou vyjádřeny Pouze ve fatovaných výsledcích
našeho závodu,ale také v přebytcích celého kraje, uložených dopeněžníchústavů,
které jsou ochotny upisovati, avšak potřebují Pouze organisátora, který by upiso-
vání umož'il.T't9 9{g"'i,'čoí * 'P'á''í P.á"i P.o ".b."P"č..,í , Pří-
ravu budoucnosti lze vyÍíditi pouze za účasti státní administrativv.
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Když nalezneme Pťo ťyto snahy u vlády porozumění, vybudujeme v něko.

lika ietech vzorný okres, jak po stránce průmyslové a zemědělské, tak i v ohledu

zdravotním a kulturním. Bude nám možno dodržeti náš program Z Í.1g23 na

výstavbu mésta Z|ína o 5o.ooo obyvate1ích do !:l9ll_3-I)1!]J-
do.,,t .,o.\.ý Př"dPok1'd o' ob.. V.lt.ý Zlín se roo.ooo obyvate1i,

'*P'."í.'jí"í,. 
v poříčí Dřevnice, opřenou o řeku Moravu, jež bude moci býti

vystavena do roku ry4o.Tím budou také položeny základy pro Průmyslo-
vé centrum mezi }.{aPajed1y a olomoucem, v němŽ nyněiší vel-
ká ;ěsta Prostěiov, Krom ěříž, Přerov a Olomouc dostanou Pod-
mínkv DÍo vZrůst na města se sta tisíci obyvate1i. Tatoměstabudou

| , , ,- --L !1:-'- ^:a"a,t^ 
"aut^aem 

Pro milionové průmyslové velkoměsto, schopné uhájiti si

světové trhy pro své výrobky, protože bude míti všestranně .dobré přírodní

podmínky.
Výrobní, poplatní a konsumní schopnosttozmnoženého obyvatelstva v tomto

centru bude s to trvale povznášeti 
^ 

,^b,,p,čo,^ti ,o,,o1
ních měst zemé i říše - Brna, Bratis1avy a Prahy a opatřovatisvému

zemědělskému okolí spolehlivý trh pro jeho výrobky.

Prosíme slavnou vládu, aby nám usnadnila převzetím odpovědnosti za zL-

městnanost obuvnického a kožařského průmyslu v kraji ďebíčském tím, že:

l ziídí během roku r93r okresní úřad ve ZLíně,

z. projeví zásadní souhlas s vybudováním Velkého ZLína,

3. minister stvo železnic konečně předá správu lokální dráhy ozv do rukou

společnosti, která ji vlastní,

4. zaÍadído investičního programu Pro rok I93 I-Ig32 regulaci řeky Dřevnice

a dtavbu údolních přehrad na ní a přítocích,

5. ministerstvo pošt a telegraÍů poIoží projektovaný kabelBrno-Trenčín

přes Uherské Hradiště směrem přesZIín, v délce asi z5 km,

6. zažitkuie vodní bohatství řeky Moravy ku prospěchu podnikání průmy-

slového. zemědělského a živnostenského a tím ku prospěchu všeho obyvatelstva.

TouÁŠ BaŤa
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