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Šťastný a úspěšný
nový rok 2010
Chata na Soláni
Zasněžená krajina Vsetínských vrchů
láká milovníky zimních sportů.
Foto: Pavel Kosek

Společnou
cestou

y
Kouzlo pproměny.
Netolerujeme „zloděje“ kovů. Podezření
bezodkladně konzultujeme s policií.

Výkup, sběr a přepracování kovových
odpadů probíhá ve velmi moderním
prostředí na centrální provozovně
ve Zlíně.
Naše služby jsou uzpůsobeny tak,
aby Vám zajišťovaly co největší pohodlí.

ofsetový
tisk

O Vás, naše zákazníky, se staráme vždy
s úsměvem, ochotou a profesionalitou
dobře vyškoleného kolektivu
a s důrazem na ekologii a bezpečnost
manipulace s vašimi odpady.

malonákladový
tisk

Vám osobně i Vašim firmám
garantujeme vzájemnou ekonomickou
výhodnost.
Kontejnery na kovový odpad
přistavujeme zdarma.
Otvírací dobu jsme přizpůsobili Vašim
potřebám až na současných sedm dní
v týdnu.
Jsme hrdí na to, že se k nám rádi vracíte
a líbí se vám námi vytvářené prostředí
a systém služeb.

Modernizací technologického parku
šetříme Váš čas, nervy a v neposlední
řadě životní prostředí.

Děkujeme za projevenou důvěru
a přejeme krásné prožití vánočních svátků
j j
j
a úspěšný nový
rok.
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Vážení a milí spoluobčané,
vždy, když píši úvodník do krajského měsíčníku,
musím si nejdříve uvědomit, kdy se vám Okno
do kraje dostane do rukou. Jaký to bude čas a co
se mezi napsáním a čtením může ještě přihodit.
Toto vydání bude s letopočtem leden roku 2010
a vy budete ještě plni – alespoň doufám – vánoční pohody a novoročních předsevzetí.
Já úvodník píši v polovině prosince a to ještě není klid na bilancování. Přesto mi dovolte
malé ohlédnutí za uplynulým rokem a nahlédnutí do toho přicházejícího. Rok 2009 nebyl jednoduchý pro nikoho, seznámili jsme se v praxi
s krizí, kterou drtivá většina z nás nezažila, a jak
se zdá, ještě nemáme vyhráno. Krize se nevyhnula ani hospodaření kraje. Přestože došlo
k propadu v daňové výtěžnosti, podařilo se nám
zrealizovat a zafinancovat z rozpočtu Zlínského
kraje například nová stanoviště záchranné služby, investovali jsme do obnovy a modernizace krajských nemocnic, značná část financí šla do investic v oblasti sociálních služeb, školství a kulturních zařízení. V oblasti dopravy se nám podařilo ukrojit
část z dluhu vůči našim komunikacím, který jsme převzali z minulého období.
Rok, do kterého vstupujeme, také nebude jednoduchý. Zohlednit dopady krize, se kterými musíme
počítat i letos, jsme museli již při tvorbě rozpočtu. Počítáme s objemem příjmů ve výši 7 miliard 721
milionů a výdaji 8 miliard 308 milionů korun. Rozdíl pokryjí vlastní nevyčerpané prostředky kraje
z minulého roku a dlouhodobý úvěr od Evropské investiční banky. Jsem rád, že sněmovna rozhodla
o dofinancování kapitoly sociálních služeb. V posledních týdnech minulého roku jsme se také dozvěděli, že škrty ve státním rozpočtu se nedotknou některých investic financovaných státem na území
našeho kraje. Týká se to především dopravní infrastruktury, což považuji za velmi důležité. Co ale považuji za nejdůležitější pro letošní rok, je pokračování v krocích, kterými chceme zmírnit dopady krize. Jednou z cest je investování, a tím nabídka práce pro občany. Chceme realizovat projekty spojené s modernizací nemocnic zřizovaných Zlínským krajem, dopravní infrastruktury, obnovou domovů pro seniory a ostatních zařízení poskytujících sociální služby. Značné finanční prostředky půjdou
také do modernizace téměř dvaceti školských objektů.
Milí spoluobčané, rok 2010 je také rokem, ve kterém si připomeneme desáté výročí vzniku Zlínského kraje. Byl bych velmi rád, kdybyste si spolu se mnou mohli říci, že těchto deset let bylo pro náš region přínosem a že Zlínský kraj je náš společný domov i budoucnost. Závěrem mi dovolte poděkovat všem, od kterých jsem dostal vánoční a novoroční blahopřání, popřát vám vše nejlepší do roku
2010, hlavně zdraví, štěstí, lásku a mnoho radosti z úspěchů v osobním i pracovním životě a vyslovit
přání, aby nechyběla mezi námi lidmi tolerance a porozumění.

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

▪▪ Koledníci budou vybírat pro potřebné
Začátkem ledna vyjdou do ulic tradiční skupinky tříkrálových koledníků. V regionu Zlínsko
je mohou lidé potkávat ve dnech 2. - 10. ledna, ve městě Zlíně pak nejvíce králů bude v ulicích v sobotu 9. ledna. Koledníci s pokladničkami se však objeví i v dalších obcích v celém
kraji a v celé republice. Obecným účelem letošní sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi a podpora charitního díla. Výtěžek sbírky je
určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším sociálně potřebným skupinám lidí. Vybrané peníze se z větší části použijí na tyto účely v regionech, kde sbírka probíhá.
▪▪ Přibývá opravených silnic
Ředitelství silnic Zlínského kraje dokončilo
v podzimních měsících uplynulého roku několik významných staveb, které potěší předeOkno do kraje / leden 2010

vším motoristy. Na Vsetínsku byla dokončena
rozsáhlá rekonstrukce 2,2 kilometru tří krajských silnic včetně výstavby okružní křižovatky v centru Kelče za 51 milionů korun. Nový
most mají v Huslenkách a v Lešné-Jasenici. Silniční propustek byl opraven v Hovězí. Sanace sesuvů, které zasahovaly do silnic, skončily v Semetíně a Senince. Na Uherskohradišťsku byl rekonstruován úsek 1,6 kilometru silnice v průtahu obcí Pitín v hodnotě 28,3 milionu korun.
▪▪ Milovníkům zimních sportů
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy zprovoznila novinku pro milovníky zimních sportů. Po úspěchu virtuálního produktu
Živé Luhačovice, který pod jeden webový odkaz sjednotil nabídku vyžití pro hosty největších moravských lázní, připravila podobný projekt také pro lyžaře. Zájemci se na něj dosta-

nou přímo z webu www.vychodni-morava.cz.
Internetové stránky shrnují dostupné aktuální
informace o celkem dvou desítkách lyžařských
lokalit regionu. Nenabízejí jen přehled skiareálů a běžeckých tras, ale i tipy, co lze využít v jejich okolí - informace o doplňkových službách,
možnostech ubytování, naučných stezkách
a turistických trasách.
▪▪ Krajské kulturní a vzdělávací centrum
Ve zlínském Domě umění byla zahájena výstava všech 36 návrhů, které posuzovala odborná porota v mezinárodní architektonické
soutěži na přestavbu budov 14 a 15 bývalého svitovského areálu ve Zlíně, jejímž vyhlašovatelem byl Zlínský kraj. Revitalizací těchto
dvou objektů v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží by mělo vzniknout nové
Krajské kulturní a vzdělávací centrum. Výstava v Domě umění potrvá do 24. ledna 2010.
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Terminál je vstupní
branou do kraje

Otevření terminálu v Otrokovicích. Foto: Petr Zákutný

Začaly platit nové jízdní řády
Zlínský kraj – Nové jízdní řády veřejné osobní
dopravy platí v celé republice od 13. prosince.
Oproti loňskému roku přinášejí zejména v železniční dopravě řadu změn. Zástupci Českých
drah o nich informovali regionální novináře
v předstihu na tiskové konferenci ve Zlíně.
V celkovém součtu je rozsah regionální dopravy přibližně o pět procent nižší než v době
platnosti jízdního řádu 2008/2009. O víkendech došlo k omezení u některých spojů
na trati Hranice na Moravě - Horní Lideč. Zavedeny jsou nové vlaky mezi stanicemi Vsetín - Horní Lideč a naopak.
Na trati Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm došlo k omezení u některých víkendových spojů. Nově byl zaveden osobní vlak
z Rožnova pod Radhoštěm do Velkých Karlovic. Na trati Vsetín - Velké Karlovice je omezena víkendová doprava. Nově je zajištěno přímé spojení mezi Velkými Karlovicemi a Horní Lidčí a zpět. Rovněž na trati Horní Lideč
- Bylnice došlo k omezení spojů o víkendech.

Od nového jízdního řádu jezdí v pracovní dny
přímý vlak mezí Horní Lidčí a Vlárským průsmykem v 11:02 a dále mezi Vlárským průsmykem a Valašským Meziříčím ve 20:25.
Příjemnou novinkou jsou přímé vlaky mezi
Kroměříží a Vizovicemi nebo mezi Kojetínem
a Vizovicemi a zpět. Trať z Přerova do Břeclavi změnila časové polohy večerních vlaků.
Omezeny jsou víkendové spoje. Byly zavedeny nové přímé osobní vlaky z Vizovic do Uherského Hradiště v 19:02 a z Uherského Hradiště do Vizovic ve 4:48. Nově jezdí v pracovních dnech osobní vlak ve 21:03 z Kroměříže
do Otrokovic.
Vlaky mezi Uherským Hradištěm a Bylnicí
a opačně jezdí o víkendech pouze ve dvouhodinovém taktu. Byl zaveden nový přímý páteční spěšný vlak z Brna do Bylnice ve 12:50.
V neděli odjíždí v opačném směru v 18:07
nový spěšný vlak z Bylnice do Brna. Na trati
Újezdec – Luhačovice je řada vlakových spojů nahrazena autobusy. 
(vc)

▪▪ Sedmý ročník Salvatora klepe na dveře
Zlín – Již posedmé se bude udělovat Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje lidem,
kteří se zasloužili o záchranu zdraví, života
nebo majetku. Projekt organizují studenti Fakulty multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně ve spolupráci se Zlínským
krajem. Nominační období pro veřejnost bude
probíhat od 7. do 27. ledna, kdy budou občané
moci nominovat již tradičně v sedmi kategoriích – hasič, zdravotník, policista, ostatní složky
Integrovaného záchranného systému (IZS), občan, dlouhodobá činnost a dětská cena. Cena
Salvator bude udělena na slavnostním galavečeru 11. března. Později se uskuteční Den Salvatora, jehož cílem je přiblížit dětem práci IZS a
ukázat, jak se správně zachovat v krizové situaci. Projekt je realizován pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka.

▪▪ Slušovice zmodernizují čističku
Slušovice – Město Slušovice na Zlínsku zmodernizuje i zvýší kapacitu čistírny odpadních vod.
Na projekt za 33,5 milionu korun radnice získala
dotace z operačního programu Životní prostředí. Investice předpokládá, že se po jejím dokončení připojí na čističku okolní aglomerace. Jak
uvedl starosta Slušovic František Pavelka, čistička je již zastaralá a požadavkům pro připojení
dalších okolních obcí nevyhovuje. Modernizovaná čistírna odpadních vod umožní napojení
kanalizačního sběrače z Neubuzi. Sloužit bude
i části obce Veselá.
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▪▪ Kvalitní voda pro Kladnou Žilín
Kladná Žilín – Luhačovice spolu s Bojkovicemi
spojil nově vybudovaný sedmikilometrový vodovod Kladná Žilín – Přečkovice. Součástí této
stavby je rovněž vodojem pro akumulaci pitné vody o obsahu padesáti krychlových met-

Otrokovice – Město Otrokovice má od začátku
prosince v plném provozu nový přestupní terminál veřejné dopravy. Vznikl v prostoru před
železniční stanicí. V jednom místě se zde setkávají autobusy a trolejbusy MHD spolu s železnicí a linkovou autobusovou dopravou. Nechybějí ani parkovací místa pro osobní automobily. Náklady na stavbu dosáhly téměř 69 milionů korun, přičemž 51 milionů korun získalo
město jako dotaci z evropských fondů a státního rozpočtu, necelých 18 milionů korun uhradilo z vlastních zdrojů. „Terminál otevírá vstup do
města na mnohem vyšší úrovni,“ uvedla starostka Otrokovic Radoslava Matuszková, která přestřihla pásku společně s ředitelem firmy SMO
Otrokovice Jiřím Dlabačem (na snímku vlevo)
a hejtmanem Stanislavem Mišákem. Jak řekl
hejtman, přednádražní prostor v Otrokovicích
je pro mnohé návštěvníky vstupní branou do
celého Zlínského kraje.
(vc)

Lepší péče o srdce
Zlín – Zlínská Krajská nemocnice T. Bati získala statut kardiovaskulárního centra pro dospělé a bude tak součástí sítě těchto center v České republice. Pro nemocnici je to závazek rozvoje špičkové kardiologické péče pro pacienty
v celém regionu. Bude moci zajišťovat vysoce
specializované výkony, například zavádění kardiostimulátorů. Získání statutu dává také možnost získat dotace na lepší přístrojové vybavení
z EU. „Informace o zařazení do sítě těchto center je dobrou zprávou nejen pro nemocnici, ale
také pro nás jako zřizovatele KNTB. Jsem rád, že
jednání o přiznání statutu, která jsme vedli na
ministerstvu zdravotnictví, se podařilo ukončit tímto výsledkem. A zároveň děkuji týmu docenta Číhalíka z KNTB za výbornou přípravu tohoto pracoviště k auditu, která vedla k rychlému udělení statutu kardiovaskulárního centra. Přispěje k ještě lepší péči o pacienty v celém
Zlínském kraji,“ říká Stanislav Mišák, hejtman
Zlínského kraje. 
(jb)

rů v katastru obce Kladná Žilín. Nový vodovod
zajistí zásobování kvalitní pitnou vodou ze skupinového vodovodu Vlára v doposud problémových lokalitách. Výstavba nového vodovodu stála 33 milionů korun. Hejtmanství na ni
přispělo více než třímilionovou dotací. Zbytek
uhradilo ministerstvo zemědělství.
▪▪ K památníku Ploština po nové silnici
Vysoké Pole – Nově zrekonstruovaná lesní cesta, která se nazývá Klementina, mezi obcí Vysoké Pole a národním kulturním památníkem
Ploština, byla uvedena do užívání koncem listopadu loňského roku. Vlastníkem cesty je státní
podnik Lesy České republiky, který do její opravy investoval přes 6 milionů korun. Poblíž nové
cesty upravily Lesy ČR také studánku. Počítalo se rovněž s vybudováním dřevěného odpočívadla pro turisty a odstavné plochy. Cesta je
dlouhá 3,3 kilometru.
Okno do kraje / leden 2010

Sociální služby žádají vyšší prestiž

Skutečná vyspělost společnosti není měřitelná ani hrubým
domácím produktem, ani obratem zahraničního obchodu, ba ani
výší průměrného platu. O úrovni lidské civilizace nejlépe vypovídá
to, jak se dokáže postarat o své slabé, nemocné a potřebné.
Ačkoliv jsme ze všech stran masírováni kultem mládí, krásy, výkonnosti a úspěšnosti,
neměli bychom zapomínat, že k životu patří také různé podoby bezmoci, jejíž zvládnutí není dost dobře možné bez dobře fungující sítě sociálních a zdravotních služeb, nabízejících pomoc v nejrůznějších nesnázích.
Za oblast sociálních věcí odpovídá v Radě
Zlínského kraje Mgr. Taťána Nersesjan, které
se ptám na novinky v jejím resortu.
Paní radní, v prvním pololetí minulého
roku jste upozorňovala na potíže s omezením finančních prostředků na provoz
sociálních služeb a ve sdělovacích prostředcích se také objevily zprávy hrozící
kolapsem systému. Naštěstí se tyto prognózy nenaplnily. Jak dnes vidíte finanční perspektivu pro rok 2010?
Po schválení státního rozpočtu mohu říct, že
letos by neměl být důvod k obavám z katastrofického scénáře. Částka, která je vyčleněna pro oblast sociálních služeb – tedy 6,8 miliard pro celou Českou republiku, což představuje zhruba 440 milionů pro Zlínský kraj
- umožní zachovat stávající síť služeb. Kraj
je také v rámci svého rozpočtu připraven ji
podpořit. Jsem ráda, že poskytovatelé se budou moci místo boje o přežití věnovat v klidu práci a dalšímu zkvalitňování svých služeb pro sociálně potřebné.
Těší mě rovněž to, že se i v době ekonomické krize daří realizovat investiční záměry, které jsme měli v našich krajských zařízeních v plánu. Jen namátkou připomenu, že
v závěru roku 2009 byly do provozu uvedeny
nové či nově zrekonstruované budovy pro
osoby se zdravotním postižením ve Zborovicích a Kvasicích. Investuje se do Domova pro
seniory v Rožnově pod Radhoštěm, modernizuje se domov v Karolince, Uherském Ostrohu a Uherském Hradišti. Řadu zařízení rekonstruují či budují i jiní zřizovatelé než kraj.
Je to bezpochyby velmi pozitivní bilance.
Stojíme na prahu nového roku, a tak se
nemohu nezeptat, zda podle vás přinesou nadcházející měsíce něco zajímavého, co by mohlo sociální oblast pozitivně
ovlivnit?
Za velmi důležitou považuji skutečnost, že
pro rok 2010 bude vůbec poprvé za dobu
existence Zlínského kraje zřízen Sociální
fond, z něhož bude možné vyčerpat dva miliony korun na projekty a aktivity související se sociální či zdravotní oblastí. Troufám si
říci, že se jedná o zcela převratnou věc, poněvadž doposud v rámci Zlínského kraje
fungují Fond kultury a Fond mládeže a sportu, z nichž samozřejmě nemohou být dotovány organizace zajišťující obecně prospěšOkno do kraje / leden 2010

né činnosti spadající do uvedených resortů.
Jinými slovy blýská se na lepší časy těm činnostem, jež dosud nebyly krajem systémově
podporovány.
Komu konkrétně budou peníze ze Sociálního fondu určeny a na co?
Okruh organizací, pro něž je fond určen, je
velmi široký: od mateřských či canisterapeutických center přes organizace sdružující
seniory, lidi postižené civilizačními chorobami, osoby se zdravotním postižením, dárce krve, oběti domácího násilí a další specificky potřebné skupiny osob. Věřím, že fond
bude nástrojem, který velmi významně pomůže těmto organizacím naplňovat jejich
cíle a záměry. Podrobnosti zájemci mohou
zjistit na webových stránkách Zlínského kraje či od pracovníků odboru sociálních věcí.
V těchto dnech vydal Zlínský kraj dvě brožury, které mají ambici významně zvýšit
informovanost občanů o nabídce sociálních služeb na území regionu. Mohla byste přiblížit tento ediční počin?
V závěru minulého roku jsme připravili
do tisku Katalog sociálních služeb Zlínského
kraje, který sestává ze dvou svazků: první díl
se zaměřuje na služby pro seniory a občany
se zdravotním postižením, druhá část je určena rodinám a osobám ohroženým sociálním vyloučením, tedy například třeba těm,
kdo řeší rozmanité formy patologických závislostí. Je zde kompletní přehled kontaktních center, azylových domů, terénních programů a podobně.
Jedná se o dvě poměrně obsáhlé tiskoviny,
které budou v nejbližších dnech k dispozici
na všech obecních úřadech Zlínského kraje, u všech poskytovatelů sociálních služeb
a také je zájemci naleznou v elektronické podobě na webových stránkách Zlínského kraje. Jelikož lidé, kteří se zajímají o tyto služby, vesměs řeší nějaký problém, snažili jsme
se jim co nejvíce „usnadnit situaci“, a proto
je katalog maximálně přehledný, umožňuje
snadnou orientaci a obsahuje potřebné údaje včetně kontaktů, kde se o konkrétní službě mohou dozvědět vše, co je zajímá.
Je pravda, že tak jako Zlínský kraj oceňuje vynikající pedagogy, dobrovolníky věnující se výchově mládeže nebo osobnosti kultury, bude nyní vyznamenávat také
výjimečné pracovníky sociálních služeb?
Děláme vše pro to, abychom už letos mohli vyhlásit první ročník ocenění pracovníků za významný a podstatný přínos v oblasti sociálních služeb. Sledujeme tím zejména
posílení prestiže a zdůraznění významu tohoto povolání. Mnoho lidí různých profe-

Krajská radní Taťána Nersesjan. Foto: Ivo Hercík
sí říká, že je jejich práce podhodnocena a já
rozhodně nechci zpochybňovat jejich tvrzení. Ovšem faktem je, že v sociálních službách lidé pracují za jedny z prokazatelně
nejnižších mezd v tomto státě. Považuji proto za důležité upozornit na tento problém
a současně motivovat všechny, kdo zůstávají službě potřebným věrni. Kritéria pro výběr
vhodných kandidátů na ocenění a všechny
podrobnosti se občané včas dozví. Uzávěrku pro podávání návrhů bychom chtěli stanovit na konec září, takže samotné předání
ocenění proběhne na podzim. Chci se touto
cestou obrátit na všechny, kdo ve svém okolí znají skutečně výjimečné pracovníky z této
oblasti, aby se s námi o své tipy po vyhlášení výzvy podělili.
Už v minulém roce se hovořilo o tom, že
kraj chce poskytovatelům sociálních služeb pomoci s úskalími dotační politiky
tím, že jim nabídne možnost výhodných
překlenovacích půjček. Je už tato forma
podpory funkční, případně kde o ni lze
žádat?
Ano, jedná se o program Regionálního podpůrného zdroje, který žadatelům poskytujícím sociální služby na území Zlínského kraje umožní pružně získat za výhodných podmínek půjčku, a to maximálně do výše jedné třetiny dotací schválených Ministerstvem
práce a sociálních věcí. Problémem totiž je,
že trvá poměrně dlouho, než poskytovatelé
dostanou reálné peníze na své účty a vyvstávají tedy potíže s financováním služby. Tento nástroj by měl pomoci stávající komplikace lépe překonat. Všichni, jichž se tato záležitost potenciálně týká, získají podrobnější
informace u pracovníků odboru sociálních
věcí krajského úřadu.
Závěrem chci všem pracovníkům sociálních
služeb i Odboru sociálních věcí Zlínského
kraje poděkovat za dobře odvedenou práci
v minulém roce. Do nového roku jim a zároveň všem obyvatelům našeho krásného kraje přeji pevné zdraví a hodně štěstí.

Helena Mráčková
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Práce ve výtvarném ateliéru. Foto: Jarmila Hřebíčková

Člověk není nikdy dost moudrý,
aby se v jakémkoli věku a postavení nemohl dál učit něčemu novému. Hovoříme o celoživotním
vzdělávání. A není to jen univerzita třetího věku, ale zájemci si mohou vybírat z široké palety kurzů,
přednášek a seminářů nejrůznější
náročnosti a rozsahu a na různých
místech nebo z nabídky různých
vzdělávacích institucí.

Na vzdělávání není pozdě ani ve vyšším věku
Jak to vidí kraj
Celoživotní vzdělávání má platformu v koncepčním dokumentu Strategie celoživotního
učení v ČR. „Ve Zlínském kraji se formální a neformální další vzdělávání uskutečňuje na několika úrovních. Je zaměřeno na nejrůznější cílové
skupiny převážně ekonomicky aktivních občanů a realizováno řadou subjektů,“ říká radní pro
oblast školství, mládež a sport Zlínského kraje
Josef Slovák. Vypočítává hlavní příležitosti pro
celoživotní vzdělávání v našem kraji.
Významné místo v tomto ohledu zaujímá Univerzita Tomáše Bati. Jednotlivé fakulty nabízejí
akreditované a certifikované programy zejména pro absolventy různých stupňů počátečního
vzdělávání a také další kurzy včetně jazykových
a univerzity třetího věku.
Vzdělávací akce zaměřené primárně na podnikatelskou sféru pořádají obchodní a hospodářské komory v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně i Zlíně.
Do systému celoživotního vzdělávání patří rovněž rekvalifikace, které pořádají úřady práce.
Projekt Vzdělávejte se je určen zaměstnavatelům, kteří se v souvislosti s probíhající hospodářskou recesí nacházejí v obtížné ekonomické situaci a nejsou přechodně schopni svým
zaměstnancům přidělovat práci v plném rozsahu a kteří zároveň mají zájem těmto zaměstnancům v době jejich nucené nepřítomnosti
na pracovišti prostřednictvím vzdělávacích aktivit rozšiřovat či prohlubovat kvalifikaci.
Střední a vyšší odborné školy
Školy dosud jen v omezené míře nabízejí a realizují další zejména profesní vzdělávání. Záměrem v této oblasti je rozšířit působnost škol
v celoživotním učení ucelenější nabídkou vzdělávacích akcí a uznáváním úplných a především
dílčích kvalifikací. Samozřejmá bude přímá návaznost na požadavky a zájmy jak ekonomicky aktivních občanů, tak zaměstnavatelů. Přitom bude lépe a pružněji využíván materiální
a personální potenciál škol, který bude k disstrana 6

pozici v souvislosti s demografickým vývojem.
„V tomto procesu tak dojde k propojení počátečního a dalšího vzdělávání na středních a vyšších odborných školách,“ zdůrazňuje radní Josef Slovák .
V průběhu projektu „Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení“, který
byl pilotně ověřen také ve Zlínském kraji, měly
školy možnost ověřit si své schopnosti vytvářet modulově strukturované programy pro další vzdělávání a ověřovat dílčí kvalifikace. Ve výsledku tohoto projektu, kromě získaných zkušeností při tvorbě vzdělávacích programů, vzniklo
Krajské centrum dalšího profesního vzdělávání
a Centrum uznávání a celoživotního učení Zlínského kraje, o. p. s., se sídlem v Uherském Brodě, které v současnosti sdružuje 15 škol.
Významnou podporou takového úsilí škol je
v současné době (srpen 2009 až leden 2013)
probíhající individuální národní projekt

UNIV 2 KRAJE, jehož hlavním cílem je přeměna škol v centra celoživotního učení. Ve Zlínském kraji je v něm zapojeno 25 škol.
Další příležitostí nejen pro školy uplatnit se v celoživotním vzdělávání je globální grant Zlínského kraje „Podpora nabídky dalšího vzdělávání
ve Zlínském kraji“, který bude realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Neformální vzdělávání pro jednotlivce, ve větší míře pro firmy včetně uzavřených kurzů, tj.
kurzů na míru pro konkrétní firmu, pořádají komerční vzdělávací agentury.
Společně se Slováky
Navázat na úzké vztahy seniorů z obou stran
česko-slovenské hranice z dob před rozdělením
státu, prohloubit vzájemnou spolupráci mezi
seniory v regionu Bílé Karpaty a získat nové informace o tomto regionu je cílem projektu „Můj
domov – region Bílé Karpaty“.

Senioři v lavicích
Nabídka celoživotního vzdělávání UTB zahrnuje i programy univerzity třetího věku (U3V)
určené pro seniory. Výuka v rámci U3V probíhá na UTB od roku 2002. Studium je koncipováno do dvouletých cyklů, sestavených z přednášek z různých vědních oborů.
V akademickém roce 2009/2010 mají senioři možnost navštěvovat přednášky v šesti cyklech: Dějiny a výtvarná umění – 1. ročník, Člověk a společnost – 1. ročník, Literárně-hudební cyklus – 1. ročník, Základy teorie státu a práva – 2. ročník, Fenomén Zlín – 2. ročník, a Duševní rozvoj a zdraví člověka – 2. ročník. Dále mají možnost seznámit se s počítačovou technikou v programech praktické výuky Internet a informační média – 1. a 2. ročník, a Počítače
v praxi – 1. a 2. ročník. Praktickou výtvarnou tvorbou se mohou senioři zabývat ve speciálním cyklu Výtvarná umění – ateliérová praktika – 1. ročník.
Novinkou letošního roku je snížení věkové hranice, od kdy je možné se přihlásit ke studiu
U3V. Ke studiu se mohou hlásit zájemci již od 50 let věku. Aktivně se k podpoře seniorského studia přidává také knihovna UTB, kde je možnost využití knižního fondu, přístupu
k reprografické a výpočetní technice a také speciálních osobních konzultací (individuální pomoc). Kurzy univerzity třetího věku probíhají ve Zlíně i na detašovaných pracovištích
UTB ve Vsetíně a v Kroměříži. Například ve Vsetíně studuje 20 seniorských posluchačů.
V současné době studuje na UTB ve Zlíně a na detašovaných pracovištích dohromady 590
seniorů. Podmínkou úspěšného absolvování jsou kromě docházky seminární práce.  (vc)

Okno do kraje / leden 2010

V lavicích univerzity třetího věku sedí
a naslouchají lidé, kteří mají mnohdy vrásčité tváře či pomáhají unavenému tělu hůlkami. Ale je zřejmé, že jejich duše jsou svěží. Touží po nových
poznatcích, studují a třeba si tím plní
své sny z mladších let. Možná právě oni
objevili ten svůj pravý „elixír mládí“ vzdělání.

„Projekt by měl zahájit v září, případně říjnu 2010. Jednou za 14 dní by se pro seniory
na obou stranách hranice uskutečnila přednáška nebo exkurze. Plánujeme také dvě společné
dvoudenní a dvě třídenní akce. Vždy dvě v Česku a dvě na Slovensku,“ upřesnil náměstek primátorky Zlína Miroslav Kašný a dodal, že projekt by měl probíhat po dobu jednoho kalendářního roku. Současně uvedl, že si velmi váží
práce aktivních zlínských seniorů, kteří již tradičně pořádají za podpory města Zlína Akademii III. věku. „Ta se zaměřuje na aktuální informace a zajímavosti města Zlína a Zlínského kraje,“ řekl Miroslav Kašný.
Příklad z Valašského Meziříčí
„V našem městě se celoživotnímu vzdělávání
věnuje několik institucí. Například Obchodní
akademie a Vyšší odborná škola – v tomto případě jako elokované pracoviště Univerzity Palackého v Olomouci – zajišťuje kombinovanou
formu studia oborů sociální práce (cca 100 dálkových studentů) a školský management (cca
20 ředitelů škol). V rámci tzv. univerzity třetího věku určené lidem starším 50 let zde v rámci zájmového studia evidují asi 110 studentů,“
uvedl mluvčí radnice ve Valašském Meziříčí Josef Beneš. Celoživotnímu vzdělávání se v tomto

Předání osvědčení univerzity třetího věku. Foto: Roman Verner

městě věnuje Integrovaná střední škola – Centrum odborné přípravy a také místní hvězdárna. Nejedná se ale o dlouhodobé kurzy, nýbrž
o jednorázové přednášky a semináře pořádané
za účelem popularizace astronomie.
Co nabízí Univerzita Tomáše Bati
„Celoživotním vzděláváním se rozumí takové
druhy vzdělávání, které umožňují získávat jeho
účastníkům znalosti, doplňovat, prohlubovat,
obnovovat nebo rozšiřovat vědomosti, dovednosti, kvalifikaci a odbornou způsobilost k výkonu specializované činnosti,“ říká prorektor
pro celoživotní vzdělávání a spolupráci s praxí
UTB David Tuček. Způsob vzdělávání je otevřený zájemcům různého věku, odborného zaměření a předchozího vzdělání. Nabídka programů celoživotního vzdělávání na UTB ve Zlíně je
dvojího typu, a to orientovaná na výkon povolání nebo zájmová.
Studium v každém programu může být uskutečňováno prezenční, distanční nebo kombinovanou formou, a to zejména jako typ řádného
studia – specializační, rekvalifikační, rozšiřující,
doplňující – nebo jako typ mimořádného studia vybraných předmětů akreditovaného studijního programu. To může být organizováno
jako tematický cyklus, kurz, odborné soustře-

dění, přednáška, přednáškový cyklus, seminář,
nebo samostatně pro cizince.
Nabídka zájmového programu je určena zejména uchazečům s úplným středním vzděláním. Program orientovaný na výkon povolání je
určen uchazečům s vysokoškolským nebo úplným středním vzděláním.
„Absolventům zájmového programu vydáváme po úspěšném absolvování osvědčení o absolvovaném studiu v rámci celoživotního vzdělávání. Nově od ledna 2010 se jedná o osvědčení s jednotným grafickým návrhem,“ upřesnil
prorektor Tuček.
Stane-li se absolvent celoživotního vzdělávání uskutečňovaného v rámci akreditovaného
studijního programu studentem podle zákona, mohou mu být kredity získané v takovém
programu na základě jeho žádosti uznány až
do výše 60 procent kreditů potřebných k řádnému ukončení studia, k němuž byl přijat. Této
skutečnosti se absolventi snaží relativně často využít a dokončit studium na základě těchto pravidel (a splnění některých dalších podmínek) v kombinované formě studia a získat tak
řádným způsobem například titul Bc.
„V rámci rozvoje celoživotního vzdělávání
na UTB hodláme využít možnosti grantů,“ dodal David Tuček. 
Vojtěch Cekota

inzerce
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Hejtman Stanislav Mišák přijal ve Zlíně ministra zemědělství Jakuba Šebestu. Foto: Petr Zákutný

Zhodnotili opatření proti krizi
Zlínský kraj – Podpora zaměstnanosti ve stavebnictví a navazujících odvětvích formou
urychlení veškerých investičních akcí, rozšíření portfolia podpory učňovských řemesel
a oborů a dokončení vnější infrastruktury ve
Strategické průmyslové zóně Holešov jsou realizovaná opatření zmírňující dopady ekonomické krize ve Zlínském kraji. Konstatovali to
členové pracovní skupiny, kterou jmenoval
hejtman, a ve které pracují již od dubna zástupci veřejné správy, úřadů práce, vysokého
školství, zaměstnavatelů i odborů, na svém
posledním zasedání v uplynulém roce.
Pracovní komise v polovině roku 2009 schválila celou řadu opatření, která vyústila v konkrétní úkoly pro odborné pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje i krajem vlastněných organizací. Konkrétně realizovaná protikrizová opatření mají podobu také v navýšení finančních
prostředků do nových programů Regionálního
podpůrného zdroje, zefektivnění způsobu administrace podpor z ROP NUTS II Střední Mo-

rava, výměnné databáze firem a vytvoření plánu konkrétní pomoci firmám při nalézání odbytu výrobků ze strany Kontaktního centra pro východní trhy.
„Důležitým protikrizovým opatřením je také
kampaň k přilákání návštěvníků a turistů do
Zlínského kraje, spolupráce s majiteli ubytovacích zařízení a realizované marketingové aktivity. Díky těmto opatřením jsme v oblasti cestovního ruchu docílili oproti celostátně očekávanému dvanáctiprocentnímu poklesu snížení návštěvnosti pouze v řádu pěti procent,“ přiblížil
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Pracovní komise rozšířila dříve přijatá protikrizová opatření o základní dokumenty ze Strategie rozvoje Zlínského kraje na léta 2008 –
2020. „Na základě statistických údajů za rok
2009 a očekávaných trendů bude na program
dalšího jednání pracovní komise zařazeno detailnější hodnocení přijatých opatření,“ dodal
Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana a předseda pracovní komise.
(zk)

▪▪ Záchranka má dvě nová pracoviště
Valašské Meziříčí, Uherský Brod – Dvě nová
pracoviště Zdravotnické záchranné služby byla
slavnostně otevřena začátkem prosince ve Valašském Meziříčí a v Uherském Brodě. Zlínský
kraj jako zřizovatel systematicky modernizuje objekty všech 13 výjezdových stanovišť
a také záchranáře vybavuje materiálním i přístrojovým zařízením. V letošním roce pak kraj
chystá otevření nových budov Zdravotnické záchranné služby v Bystřici pod Hostýnem
a Uherském Hradišti. Specializací záchranné
služby je poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče na celém území Zlínského kraje. V uplynulém roce lékaři všech výjezdových pracovišť ošetřili přes 37 tisíc pacientů
při více než 42 tisících výjezdech a není bez zajímavosti, že v meziročním srovnání vzrostl počet výjezdů o 5,3 procenta.

▪▪ Mohou získat olympijské medaile
Uherský Brod – „Sportovní odvětví či sport
charakteristický pro mé město“ bylo téma
VI. ročníku výtvarné soutěže Mládí kraje, určené studentům středních škol a víceletých
gymnázií. Důvodem zvolení sportovního tématu je účast dětské reprezentace Zlínského kraje na hrách IV. zimní olympiády dětí
a mládeže ČR, která se uskuteční v Libereckém kraji od konce ledna do začátku února
2010. „Jde o celorepublikovou soutěž krajských reprezentací v kategoriích mladších
a starších žáků a žákyň, jejíž součástí bude
také korespondenční výtvarná soutěž. Nejlepších pět prací poputuje na tyto hry, kde
mohou získat olympijské medaile,“ přiblížil
krajský radní pro oblast školství, mládeže a
sportu Josef Slovák. Celkem se soutěže zúčastnilo 50 škol.
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Zlín – Pracovní jednání ministra zemědělství
ČR Jakuba Šebesty a hejtmana Zlínského kraje
Stanislava Mišáka na zlínském hejtmanství vyvrcholilo definitivním odsouhlasením projektu,
díky němuž dojde k velmi nutnému odkalování a vyčistění Luhačovické přehrady. Stát uvolnil potřebných 137 milionů korun.
„Pro Zlínský kraj i město Luhačovice i okolní
obce je přehrada velmi důležitá. Finance jsme
odsouhlasili také proto, že projekt je velmi dobře připraven,“ řekl ministr Jakub Šebesta a dodal: „Věřím, že po dokončení celého projektu
přivede vyčištěná přehrada do tohoto hezkého
kraje ještě víc návštěvníků.“
V rámci projektu odkalování přehrady bude po
odtěžení téměř 236 tisíc metrů krychlových sedimentů obnoven původní objem Luhačovické přehrady. Vypouštění přehrady by mělo začít v březnu a samotné čisticí práce pak v červnu 2010. Kompletní dokončení se předpokládá
do konce letošního roku.
(zk)

Kamery na přejezdech
Tlumačov – Zvýšení bezpečnosti cestujících
a hlavně lidská nezodpovědnost jsou hlavní důvody vedoucí členy Rady Zlínského kraje k instalaci kamerového systému na dvou železničních přejezdech v Tlumačově a po jednom
v Břestu a v Huštěnovicích.
Na těchto železničních přejezdech dochází
k mimořádným událostem nejen chodců, existuje tady i nebezpečí kolize s dalšími účastníky silničního provozu. „Kamerový systém spolu s viditelným upozorněním, že je železniční
přejezd neustále monitorován a že je umožněno dohledání viníků, poslouží jako prostředek
ke zvýšení kázně chodců a tím přispěje k větší
bezpečnosti železničního a silničního provozu,“
objasnil důvody podpory využití kamerového
systému na železničních přejezdech hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák. O poskytnutí
jednorázové účelové dotace na koupi a instalaci kamerového systému na vybraných železničních přejezdech našeho kraje ve výši 650 tisíc
korun rozhodli už na svém prosincovém zasedání krajští zastupitelé.
(zk)

▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsazují následující pracovní místa:
• Lékaři v různých medicínských oborech
– Kroměříž, Vsetín
• Rehabilitační a fyzioterapeutický pracovník
– Kroměříž, Vsetín
• Porodní asistentka – Kroměříž, Vsetín
Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera. Odbor
řízení lidských zdrojů Krajského úřadu Zlínského kraje uvedl nově do provozu on-line registraci do centrální databáze uchazečů o zaměstnání. Bližší informace k registraci naleznete na
výše uvedeném portálu v sekci „On-line registrace do centrální databáze“.
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▪▪ Senioři se setkali a bavili
Zlín – Pásmo veršovaných písniček, směs valašských melodií, koledy a říkadla i divadelní hrané scénky, to vše bylo k vidění ve zlínském Domě umění během jubilejního pátého
ročníku společného setkání klientů sedmi sociálních zařízení z Uherskohradišťska, Vsetínska a Zlínska pod názvem Barvy života. V rámci
pondělního odpoledne v prostorách zlínského
Domu umění odvážnější ze seniorů představili své dovednosti příjemně naladěnému obecenstvu přímo na jevišti.
▪▪ Jednotná kontaktní místa pro podnikání
Zlínský kraj – Jednotná kontaktní místa (JKM)
jsou zacílena na pomoc podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Úlohou jednotného
kontaktního místa je především usnadnění
vstupu do podnikání, i když je zde samozřejmě
pro všechny podnikatele. JKM má dvě hlavní
funkce. Poskytnout maximum informací, které klient potřebuje k tomu, aby mohl podnikat

a zprostředkovat klientovi kontakt s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností zabývá. Jsou součástí celoevropské sítě, díky čemuž mohou pomoci i v případě
podnikání v jiném členském státě EU. Více informací získají zájemci na internetových stránkách www.mpo.cz/jkm.
▪▪ Jednali nejen o sociální oblasti
Zlín – Rozpočtové priority Zlínského kraje pro
rok 2010, financování sociálních služeb, aktuální problematika v oblasti školství, zdravotnictví, dopravy, životního prostředí, kultury, investičního a podnikatelského prostředí byla hlavní témata společného setkání Rady Zlínského
kraje s poslanci a senátory Parlamentu ČR zvolenými za Zlínský kraj.
▪▪ O vyrovnávání příležitostí
Zlínský kraj – Záležitosti z krajského plánu vyrovnávání příležitostí osob se zdravotním postižením, sociální politika Zlínského kraje i financování sociálních služeb byla hlavní téma-

ta společného jednání vedení kraje s předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením Václavem Krásou v prostorách krajského sídla. Hejtmanství nyní společně se zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením detailně projednává podrobnosti krajského plánu vyrovnávání příležitostí osob se
zdravotním postižením tak, aby mohl být tento plán projednán v prvním pololetí letošního
roku v orgánech Zlínského kraje a jeho výstupy následně zaneseny do krajského rozpočtu
pro rok 2011.
▪▪ Darovali krev osmdesátkrát
Zlín – Alois Vítek a Jiří Branný obdrželi z rukou
hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka
pamětní list spolu s medailí jako výraz poděkování a ocenění za 80 bezpříspěvkových odběrů krve. Za svůj příkladný lidský čin opakovaného bezplatného darování krve obdrželi
oba dárci od zástupců Českého červeného kříže Zlatý kříž III. třídy.

Domov pro postižené
děti v Kvasicích

Domov pro děti se zdravotním postižením v Kvasicích. Foto: Petr Zákutný

Zastupitelé schválili rozpočet
Zlín – Krajští zastupitelé schválili na svém zasedání 16. prosince rozpočet Zlínského kraje pro
rok 2010. Ten počítá s objemem příjmů ve výši
7 miliard 721 milionů a výdaji 8 miliard 308 milionů korun. Rozdíl ve výši 587 milionů korun pokryjí vlastní nevyčerpané prostředky kraje z minulého roku (193 milionů korun) a dlouhodobý
úvěr od Evropské investiční banky (v maximálním limitu 500 milionů korun). Rozdíl v krytí rozpočtu představuje splátka úvěru z minulých let
ve výši 106 milionů korun.
Z pohledu příjmové strany rozpočtu činí očekávané daňové příjmy 2,5 miliardy korun. Ostatní
příjmy tvoří zejména finanční prostředky, které
Zlínský kraj jako transfer dále distribuuje jejich
příjemcům, například pro oblast školství jsou
takto vyčleněny 4 miliardy 800 milionů korun.
Výdajovou stránku rozpočtu tvoří zejména
doprava (1 miliarda 136 milionů korun), veřejná správa (776 milionů korun), zdravotnictví
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(432 milionů korun), sociální služby (412 milionů korun), bydlení a územní rozvoj (279 milionů korun) a kultura (222 milionů korun). Pozornost si zaslouží také vyčlenění 1 miliardy
361 milionů korun na investiční výdaje.
Konkrétní investice realizované přímo Zlínským krajem na jeho majetku dosáhnou téměř 448 milionů korun. Tyto finanční prostředky poputují například na výstavbu parkovacího domu v areálu Krajské nemocnice Tomáše
Bati ve Zlíně, centralizaci vybraných provozů
ve vsetínské nemocnici, výjezdová stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Uherském
Hradišti a Bystřici pod Hostýnem, zakoupení
nových přístrojů ve všech krajských nemocnicích, rekonstrukci a přístavbu Domova pro seniory v Uherském Ostrohu a na přípravu Strategické průmyslové zóny Holešov. Zlínský kraj
poskytne také 196 milionů korun na investice
svých organizací. 
(zk)

Kvasice – Zlínský kraj slavnostně otevřel nově
zrekonstruované sociální zařízení pro postižené osoby. Do příjemného prostředí Domova
pro děti se zdravotním postižením Kvasice se
nastěhuje třicet mentálně retardovaných dětí
ve věku od tří let a také mladí dospělí s přidruženým postižením zraku a pohybového aparátu. Nově zrekonstruovaný objekt představuje
secesní vilu, postavenou ve 20. letech minulého století. Později sloužila jako dětský domov
a od roku 1992 je využívána jako domov pro
osoby se zdravotním postižením. Budova má
čtyři patra a je doplněna také podkrovními prostory. Největší dispoziční zásahy právě dokončené rekonstrukce doznalo první patro v podobě úprav prostor pro provoz kuchyně. Celkové
investiční náklady činí 31,7 milionu korun. (zk)

Digitální mapa oceněna
Zlínský kraj – Projekt Zlínského kraje Jednotné
digitální technické mapy byl magazínem Egovernment při jím prováděném výběru The Best
2009 vyhodnocen jako druhý nejzajímavější
projekt z oblasti elektronizace veřejné správy
v ČR. „Ocenění vnímám jako uznání práce týmu
lidí, kteří se na tomto náročném projektu dlouhodobě podílejí. Díky nim se můžeme řadit ke
třem nejvyspělejším krajům v oblasti informačních technologií, což je pro občany coby uživatele našich služeb jistě pozitivní zpráva,“ uvedl
krajský radní pro oblast územního plánování
a veřejné správy Petr Hradecký.
Oceněný mapový projekt připravil Zlínský kraj
ve spolupráci se správci inženýrských sítí působících na území kraje a obcemi. Díky němu
existuje ve Zlínském kraji, jako v prvním z krajů,
skutečně jednotný způsob pořizování a správy
technických digitálních map obsahujících velmi podrobné informace o polohopisu a průběhu inženýrských sítí.
(zk)
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rozhovor
Lucie Hrstková
▪▪jedna z nejúspěšnějších reprezentantek České republiky ve sjezdovém lyžování
▪▪účastnila se olympijských her, mistrovství
světa a univerziád
▪▪narodila se 16. července 1981 ve Valašském
Meziříčí
▪▪zaměstnaná je jako instruktorka sportu
v Dukle Liberec
▪▪jejími oblíbenými disciplínami jsou obří slalom a superobří slalom
▪▪studentka Masarykovy univerzity v Brně – tělesná výchova a sport
▪▪nemá ráda pokrytectví, zlost a kouř z cigaret
Lyžařka Lucie Hrstková. Foto: archiv

▪▪po této sezoně se chystá ukončit vrcholovou
kariéru

Lucie Hrstková: Vždy se budu ráda vracet na Valašsko
Kdy jste se poprvé postavila na lyže? Tušila
jste tehdy, že vás budou provázet tolik let?
Na lyže mě poprvé postavil můj otec a bylo mi
v té době něco kolem tří let. Myslím, že nikdo
v té době netušil, že se lyžování jednou budu
věnovat vrcholově. Já sama jsem se pro lyžování nikdy nerozhodovala, bylo pro mne vždy
jakousi přirozenou a neodmyslitelnou součástí života a myslím, že to tak zůstane i v budoucnu, kdy už se závodní kariéře věnovat nebudu.
Kterých úspěchů si nejvíce vážíte?
Na tuto otázku je těžká odpověď, i když mi ji
pokládá snad každý novinář. Osobně totiž nemám žádné takové výsledky, kterých bych si
vážila víc než jiných. Úspěch je totiž dost relativní. Mohu říci, že celá má závodní lyžařská kariéra byla a je víceméně úspěšná, i když jsem
nedosáhla na vítězství ve světových pohárech.
Úspěchem pro mne je, že jsem se několik let držela v přední stovce ve světovém žebříčku, že
jsem startovala na třech olympijských hrách
a několika mistrovstvích světa, a že jsem získala
několik titulů mistryně České republiky. To dokazuje moji několikaletou vyrovnanou výkonnost a i určitou úspěšnost.

Trénuje vás otec Ivan. V čem je to jiné než u
lyžařek, které netrénují rodinní příslušníci?
To nemohu posoudit, když celý život trénuji jen
s otcem. Každopádně to má, jako všechno, výhody i nevýhody. Myslím si ale, že rodinný příslušník ve funkci trenéra může být přínosem
jen v mladém věku. V určité chvíli by rodič své
dítě měl předat jinému trenérovi. Sama jsem se
o tom s tátou několikrát bavila a i on zastává
stejný názor. My jsme však neměli jinou možnost, protože nás dost omezovaly finance a já si
nikdy nemohla dovolit platit osobního trenéra.
Tato sezona má být vaše poslední. Proč jste
se tak rozhodla?
Jednou se k tomuto kroku musí rozhodnout
každý sportovec a já se rozhodla právě teď. Cítím, že je třeba posunout život někam jinam,
a i když lyžování miluji, už je nechci dělat na závodní úrovni.
Jakou představu máte o této sezoně?
Ráda bych se kvalifikovala na olympijské hry,
což by bylo krásné zakončení celé mé lyžařské
kariéry. Kvalifikační kritéria nejsou však nijak
jednoduchá. Nicméně je to pro mě velká výzva
a vlastně jediný důvod a motivační prvek, s kte-

rým jsem do této sezony šla. Jinak si chci tuto
sezonu především užít.
Co bude poté, až pověsíte lyžování „na hřebík“? Jaké máte plány?
Rozhodně bych chtěla u lyžování nějakým způsobem zůstat. Přemýšlím, že bych se věnovala trénování malých dětí, s čímž jsem už trochu
začala prostřednictvím letních soustředění.
Na jaře mě také čekají státnice na brněnské Masarykově univerzitě a ráda bych studovala dál.
Žijete v Liberci. Vracíte se ještě na rodné
Valašsko?
Na Valašsko se samozřejmě vracím a to velmi
ráda. Dokonce bych řekla, že je teď vnímám daleko víc, než když jsem tam žila, a že také daleko víc oceňuji jeho krásy. Valašsko mám moc
ráda a ráda se tam budu vždy vracet.
Jaké sporty máte ráda kromě lyžování?
Momentálně mě baví jóga a ráda si zajdu zalozit na skály nebo na umělou horolezeckou stěnu. Jinak mám ráda projížďky na kole se svým
přítelem nebo vysokohorskou turistiku. Před
pár lety jsem začala s windsurfingem.

Zdeněk Dvořák

inzerce
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Památník Velké Moravy nově
Staré Město – Již jen několik dnů zbývá do
znovuotevření Památníku Velké Moravy ve
Starém Městě, a tak v rekonstruovaném objektu vrcholí instalace nové multimediální expozice. Archeologové Luděk Galuška
z Moravského zemského muzea a Miroslav
Vaškových ze Slováckého muzea ji koncipují
jako fiktivní životní příběh obyvatele velkomoravského hradiska Veligradu a prostřednictvím dvou desítek figurin inscenují výjevy každodenního života.
Z množství zachovaných hrobů v prostoře kolem kostelíka Na Valách vybrali archeologové jeden, v němž byl pochován muž
se vzácně zdobenou dýkou. Kolem této postavy, obyvatele Veligradu, jemuž dali jméno Mojslav, vytvořili příběh, jehož prostřednictvím se návštěvníci seznamují s prostředím velkomoravského hradiska a s životem jeho obyvatel. Na závěr prohlídky mohou návštěvníci sestoupit do prostoru těsně
u základů velkomoravského kostela k autentickému hrobu tohoto muže. Expozice nabí-

zí i originální archeologické nálezy z lokality Na Valách, ale také populárně naučný film
a další mediální formy současného výstavnictví. Památník Velké Moravy s multimediální expozicí bude zpřístupněn veřejnosti od 16. ledna 2010, na rozdíl od dřívějšího sezonního provozu nyní celoročně, tedy
i v zimních měsících. Finanční náklady na rekonstrukci byly podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu a Zlínským krajem.
Památník Velké Moravy byl vybudován v šedesátých letech minulého století nad základy jedné z prvních archeologicky doložených velkomoravských staveb u nás – kostela Na Valách.
Autorem tehdejší expozice, která dokumentovala zejména průběh archeologických výzkumů ve Starém Městě-Veligradu, byl profesor Vilém Hrubý, který ve své vědecké práci
navázal na průkopnické dílo staroměstského
učitele Antonína Zelnitia. 
(jj)

kultura
Sněhové království
Pustevny – Známé turistické středisko Pustevny na Vsetínsku ozdobí v lednu opět sochy ze
sněhu a ledu. O víkendu 16. a 17. ledna se tu
uskuteční již podvanácté Sněhové království –
defilé sochařů a výtvarníků z České republiky
i ciziny. Pořadatelem přehlídky je sdružení ART
centrum Dagi z Rožnova pod Radhoštěm. Během dne bude možné nejen sledovat sochaře
při práci, ale také si zasoutěžit či zhlédnout taneční a hudební vystoupení. Díla posoudí odborná porota i návštěvníci, výsledky budou vyhlášeny v neděli odpoledne. Sněhové sochy
budou Pustevny zdobit, dokud neroztají. V minulém ročníku pořadatelé cíleně rozšířili tvorbu sněhových soch o sochy ledové. Přehlídka
je tak méně závislá na počasí, protože sochařský led se vyrábí uměle. Návštěvnost posledního ročníku dosáhla téměř 20 tisíc diváků. Sněhové sochy vytvářely týmy ze tří zemí. 
(vc)

Gobelín byl obnoven

Z expozice Památníku Velké Moravy. Foto: Ladislav Chvalkovský

▪▪ Obuvnické muzeum opět otevřeno
Zlín – Obuvnické muzeum ve Zlíně se začátkem prosince po měsíční pauze opět otevřelo veřejnosti. Důvodem provozní přestávky byla výměna střešní krytiny na objektu,
kterou při velkých deštích zatékalo dovnitř.
„Přestože se renovace netýkala interiéru, hrozily při rekonstrukci - po odkrytí izolační vrstvy na střeše - potíže s udržením stálé teploty a vlhkosti. Expozici jsme proto preventivně uzavřeli a exponáty zajistili proti eventuálnímu poškození. Žádné problémy naštěstí nenastaly,“ uvedla vedoucí muzea Miroslava Štýbrová. Během měsíční přestávky zároveň pracovníci muzea zajistili obvyklou údržbu expozice, takže je nyní muzeum otevřeno
bez obvyklého lednového přerušení. Ve znovuotevřených prostorách čeká na návštěvníky i novinka – doprovodná výstavka vějířů.
Okno do kraje / leden 2010

Chystá se charitativní koncert
Zlín – Zlínský kraj a město Zlín připravily na
středu 13. ledna charitativní novoroční koncert. Začíná v 19:00 ve zlínském Domě umění.
Úvodní slovo pronese hejtman Stanislav Mišák a primátorka Irena Ondrová. Na programu
jsou skladby J. S. Bacha. Jako sólisté vystoupí
houslisté Václav Hudeček a Jan Mráček. Účinkuje Filharmonie Bohuslava Martinů. Výtěžek
sbírky bude věnován na charitativní účely.
▪▪ Jasénka oslavila 65. narozeniny
Vsetín – Galaprogramem s názvem Jak Jasénka poznávala svět aneb jak svět poznával Jasénku, vyvrcholily loni na podzim oslavy 65. narozenin tohoto valašského souboru. Soubor Jasénka vznikl v roce 1944 na základě podnětu Zdeňka Kašpara, vynikajícího
muzikanta a sběratele písní a tanců. Ten pak
stál na postu primáše a uměleckého vedou-

Valašské Meziříčí – Tři a půl století starý gobelín
se po restaurování v Moravské gobelínové manufaktuře ve Valašském Meziříčí vrátil do Prahy. Dílo utkané v polovině 17. století pravděpodobně ve francouzském Aubussonu dosud
zdobilo zámek v Kolodějích, kde dříve zasedala česká vláda. Zámek však byl restituován. „Restaurovaný gobelín bude nově umístěn v reprezentačních prostorách Hrzánského paláce
v Praze,“ prozradila Adriana Primusová z Úřadu
vlády ČR. Rozměrné dílo zobrazuje egyptskou
královnu Kleopatru sedící na trůnu a přijímající
dary. „Gobelín je fragmentem ještě většího díla,
jemuž chyběla levá i pravá část. Dotkali jsme
krajový bordurový lem,“ přiblížil ředitel manufaktury Jan Timotej Strýček rozsah přibližně rok
trvající práce restaurátorek. Bylo třeba napravit
následky předchozích oprav. A také zaplnit místa, z nichž vypadly hedvábné útky nebo která
padla za oběť tzv. hnědému moru. 
(vc)

cího souboru od jeho začátku až do svého
úmrtí v roce 2002. Soubor prezentuje folklor
regionu Valašska, především oblast Horního
Vsacka, a jeho snahou je objevovat a vracet
lidem krásu lidového umění. Za dobu svého
trvání soubor uskutečnil přes čtyři tisíce vystoupení, absolvoval na šest desítek zahraničních zájezdů, získal řadu ocenění.
▪▪ Byl restaurován unikátní prvotisk Bible
Uherské Hradiště – Zlínský kraj se uhrazením
poloviny nákladů ve výši téměř sto tisíc korun významnou měrou podílel na zrestaurování prvotisku Bible české, zvané pražské, vydané v roce 1488. Tento unikátní exemplář
byl vystaven jen tři dny v polovině prosince
v hlavní budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Bible ze Slováckého muzea má
rozměr 31 x 20,5 x 10 centimetrů. Zachovalo
se v ní 548 listů.
strana 11

tipy na výlet
Jedna z nejkrásnějších hřebenových běžeckých tras v Beskydech: Vsacký Cáb – Soláň –
Bumbálka vede přes Soláň. V celé své délce
32 km je strojově upravovaná. Nástup na tuto
trasu je možný právě na Soláni, dále pak
na Dušné, Vsackém Cábu a Bumbálce. Na tuto
hřebenovou trasu navazují v oblasti Bumbálky další krásné hřebenovky: trasa přes hřeben
Javorníků a asi nejznámější trasa vedoucí přes
Martiňák na Pustevny a Radhošť.
Milovníci upravovaných běžeckých tratí pro
bruslení či klasiku mohou také využít upravovaný okruh ve Velkých Karlovicích ze skiareálu Machůzky k hotelu Horal, který svým
nenáročným profilem uspokojí i rekreační lyžaře.

Hostýn
Nové možnosti zimního sportování získali obyvatelé našeho kraje v Hostýnských vrších. Zajímavé tipy na výlety na lyžích nabízejí také kopce na Valašsku.
Nový ráj běžkařů v Hostýnských vrších
Absolutní novinkou pro všechny milovníky lyžování je Hostýnská běžecká magistrála, kterou se podařilo Klubu lyžařů Kroměříž
vybudovat za pomoci dotace EU uprostřed
nádherné přírody Hostýnských vrchů nákladem 4,2 milionu korun. Milovníkům běžeckých stop se naskýtá možnost užívat si evropského standardu v kvalitě tratí a značení tras.
Běžecké trasy v délce 52 kilometrů doplňují
i sjezdovky (Tesák, Rusava nebo skiareál Troják s vyhlášenou lyžařskou školou pro děti)
a další ubytovací a stravovací služby ve známých rekreačních střediscích.
Odkud kam vede
Páteřní trasa v délce 19 km vede z Hostýna
na Lazy. Na ni se v různých místech napojuje
nebo ji kříží dalších sedm tras: Bukovina – Rusava (3,5 km), Klapinov – Říka (4 km), Holý vrch
– Ráztoka (2 km), U tří kamenů – Tesák – Říka
(8 km), Machova studánka – Rosošné (6 km),
Pod Čečetkovem – U Holáňů (6 km) a Háje –
Rajnochovice Wald (6 km). Kromě 25 nových
odpočívadel je po cestách rozmístěno 140

menších šipek s číselným údajem o vzdálenosti dalšího značeného bodu. Mapu magistrály s vyznačenými tratěmi dostanete zdarma v řadě míst Podhostýnského mikroregionu, najdete ji i na www.hm52.cz.
Dvě nové tratě z Podlesí a Soláň
Od poloviny loňské zimy je na Valaškomeziříčsku rozšířena nabídka běžkařských tratí o dvě zcela nové, které vylyžovali členové
oddílu běžeckého lyžování při místní tělovýchovné jednotě. Obě začínají v Podlesí u trafostanice nedaleko bývalé hájenky a jsou
obousměrné. První vede k točně, v jednom
směru měří 1,5 kilometru. Druhá běžkaře zavede po vrstevnici k lyžařskému vleku na Veselé. Délka v jednom směru činí zhruba 2,5
kilometru.

Soláň - Čarták

Naučná stezka Veřovické vrchy
Zdravý pohyb zimní přírodou lze také spojit se
vzděláním, vydáte-li se na běžkách po naučné stezce. Na třinácti zastaveních naučné stezky vedoucí Veřovickými vrchy v části Beskyd
severovýchodně nad Valašským Meziříčím se

Veřovické vrchy
můžete seznámit s jejich historickými a přírodními zajímavostmi. Zhruba dvacetikilometrová trasa vás postupně seznámí s historií výroby skla, hospodařením v lesích, přírodními
rezervacemi Trojačka a Huštýn i Chráněnou
krajinnou oblastí Beskydy. Začíná na autobusovém nádraží ve Valašském Meziříčí a vede
přes místní část Krhovou na hřeben Veřovických vrchů a po něm, po červené turistické
značce, přes kóty Trojačka (710 m n. m.), Huštýn (749 m n. m.), Krátká (758 m n. m.) a Dlouhá (859 m n. m.) na Velký Javorník (918 m n. m.),
kde končí. Jde o středně náročnou trasu s převýšením 600 m.

inzerce

Gymnázium a Jazyková škola s právem státní
jazykové zkoušky Zlín
Gymnázium a Jazyková škola Zlín obržela dotace na realizaci
dvou projektů financovaných Evropským sociálním fondem
a národním spolufinancováním na období 2008–2011.
Název projektu: Tvorba a příprava nabídky výukových
programů nových volitelných předmětů vyučovaných v cizích
jazycích
Obsah projektu: Vytvoření výukových programů pro zeměpis,
matematiku, základy společenských věd a dějepis v anglickém
a španělském jazyce s použitím interaktivní tabule.

Název projektu: Tvorba a implementace dvojjazyčných
výukových programů pro využití ICT ve výuce matematiky,
informatiky a počítačové grafiky na Gymnáziu a Jazykové
škole ve Zlíně
Obsah projektu: Vytvoření výukových lekcí a online systému
pro výuku matematiky, informatiky a počítačové grafiky
v českém a anglickém jazyce za pomocí ICT technologií. Cílem
je zkvalitnění výuky a širší možnosti uplatnění absolventů v EU.
Celkové náklady na oba projekty: 8 651 873,22 Kč

Tel. 577 007 444 | E-mail: gym@gjszlin.cz | www.gjszlin.cz | náměstí T. G. Masaryka 2734–9, 760 01 Zlín
inzerat-projekt-1.indd
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Fotbalisty čeká napínavé jaro
Uherské Hradiště, Zlín – Těžké jaro, ale z pohledu fanoušků velmi zajímavé, čeká dva nejvýše postavené fotbalové kluby ve Zlínském
kraji, prvoligové 1. FC Slovácko a druholigový Zlín. Oba rivalové jsou ale v odlišných pozicích. Tým z Uherského Hradiště přezimuje na 14. místě, pouhé tři body od sestupové
příčky. Zlín je třetí, dva body od druhého místa, které zaručuje návrat do nejvyšší soutěže.
Slovácko zažilo rozporuplný podzim. Nováček první ligy z počátku předváděl parádní
fotbal a zdálo se, že se bude pohybovat daleko od sestupových pozic. Vše změnil šestizápasový trest pro nejlepšího kanonýra týmu
Petra Švancaru, bez kterého tým trenéra Josefa Mazury nevyhrál a usadil se ve spodních
patrech tabulky. „Moje absence určitě hodně
mužstvo poznamenala. Musíme se dát přes
zimu dohromady a dobře se připravit na jaro.
Máme kvalitu na to, abychom první ligu zachránili,“ je přesvědčený Petr Švancara.
I přes nízký bodový zisk se na Slovácku žádné trenérské zemětřesení nekonalo, Mazura
má nadále od představenstva klubu důvěru a dokonce prodloužil smlouvu do konce

prosince příštího roku. Během zimy se dočká
několika nových hráčů. „Cílem těchto změn
bude stabilizace hráčského kádru,“ oznámil
ředitel 1. FC Slovácko Vladimír Krejčí.
Přípravu Slovácko zahájí v pondělí 4. ledna,
kdy odjede na soustředění do Velkých Losin.
Kvůli vyladění herní formy má tým naplánovaný pobyt v Turecku. Jarní mistrovská premiéra čeká Slovácko v neděli 28. února, kdy se
představí v Olomouci.
Také Zlín je nováčkem, druhou ligu hraje
po sestupu z nejvyšší soutěže. Podzim potvrdil, že ševci mají sílu se do první ligy vrátit,
když během něj vykopali 32 bodů. „Pokud kolem třiceti bodů nahrajeme i na jaře, postup
by nám uniknout neměl,“ je přesvědčený kapitán Zlína Ivo Zbožínek. Zároveň ale upozornil, že dosavadní výsledky jeho týmu jsou lepší než předvedená hra.
Přípravu na jaro zahájí ševci stejně jako Slovácko 4. ledna, na rozdíl od něj se ale budou připravovat pouze v tuzemsku. Kondiční soustředění absolvují v Luhačovicích. Kromě českých soupeřů Zlín v přípravě narazí
i na slovenské celky. 
(zd)

sport
Kraj je baštou házené
Zlín – Zlínský kraj patří dlouhá léta mezi bašty házené v tuzemsku, ať už v mužských nebo
ženských kategoriích. V současné době region
zastupují v nejvyšší soutěži žen - WHIL - tým Zlína, mužskou extraligu hraje Zubří. V první lize
žen působí juniorka Zlína a Jiskra Otrokovice,
ve stejné soutěži mužů kraj zastupují Bystřice
pod Hostýnem a Napajedla.
Házenkářské kluby z regionu těží z dlouhé tradice, tento sport byl oblíbený už za baťovské
éry. Mezi muži je v posledních letech jednoznačně nejúspěšnějším oddílem Zubří, v regionu je však celá řada klubů, která si nejvyšší soutěž v minulých letech také vyzkoušela. Právě
určitá roztříštěnost sil je podle dalšího uznávaného kouče Dušana Poloze důvodem, proč má
kraj v extralize jen jednoho zástupce. „Kluby
jako Bystřice, Napajedla nebo Zlín by se mohly
spojit a vytvořit jeden silný oddíl, je přitom jedno, kde bude sídlit. Jen tak může vzniknout určitý protipól Zubří. O tomto nápadu se už začalo diskutovat a jsem přesvědčený, že by mohlo
dojít k jeho realizaci,“ myslí si Poloz. 
(zd)

Fitnessky ze Zlína
jsou nejlepší na světě

Fitness tým ze Zlína. Foto: Zdena Šteflová

▪▪ Plavcům Zlína se dařilo
Zlín – Tři prvenství a několik umístění na stupních vítězů - to je bilance plavců SK Zlín na letošní Vánoční ceně, kterou uspořádali v pětadvacetimetrovém bazénu. Markéta Strapková
a Karel Beníček dominovali na znakařské padesátce, závod na 200 metrů volný způsob
ovládl Martin Tomášek. „Naši závodníci dosáhli výborných výsledků, jsem spokojený,“
prohlásil šéftrenér oddílu Petr Přikryl. Ve Zlíně se představilo celkem 240 plavců ze čtyř
evropských zemí. Hlavní hvězdou byla Petra
Chocová z České Lípy, která zvládla 100 metrů prsa v čase 1:06,80 a o osm desetin překonala vlastní český rekord.

▪▪ Vzpěrač Hofbauer tvořil rekordy
Holešov – Mistrovství ve vzpírání jednotlivců kategorie mladších žáků hostil Holešov.
Skvělých výsledků dosáhl Lukáš Hofbauer
ze Sokola Defend Zlín, který se stal mistrem
v kategorii do 56 kilogramů. Během šampionátu vytvořil hned šest českých rekordů. „Lukáš si vedl opravdu super, byl výborně připravený,“ chválil Hofbauera jeho trenér Jaroslav Janeba. Hofbauer letos vytvořil 28 českých rekordů.
▪▪ Kraj ocenil mladého golfistu
Rožnov pod Radhoštěm – Slavnostním přijetím, pamětním listem a věcným darem odměnil Zlínský kraj vítěze amatérského Mistrov-

Martinik – Mistrovství světa ve sportovním
aerobiku a FISAF fitness týmech se konalo
na Martiniku. Zúčastnil se ho i tým fitness senior Aerobik klubu Zlín, který je již držitelem
zlatých medailí z letošního mistrovství Evropy. Po vyrovnaných výkonech ve všech kolech závodu potvrdil svou suverenitu a získal
pro Českou republiku, náš kraj, město i pro
svůj klub titul mistrů světa. Tým pracuje v Aerobik klubu Zlín pod vedením trenérek Renáty
Myjavcové a Sylvy Košacké. V konkurenci sedmi nejlepších světových fitness týmů děvčata
zvítězila ve všech kolech soutěže a přesvědčivým výkonem ve finále potvrdila svou světovou suverenitu.
(zš)

ství světa v golfu Martina Rudeckého. Dvaadvacetiletý hráč ligového klubu v Rožnově
pod Radhoštěm se v konkurenci dvou tisíc
hráčů kvalifikoval na loňské říjnové mistrovství ve španělské Marbelle. Skvěle reprezentoval v turnají World Golfers Championship.
▪▪ Úspěchy malých krasobruslařek
Zlín – Nejmladší závodnice oddílu krasobruslení HC RI Okna Zlín uspěly na několika
závodech. Alžběta Štramberská zvítězila v kategorii nováčků v Malé ceně Kopřivnice. „Zajela výbornou volnou jízdu,“ pochválila Marta
Havlová, šéftrenérka zlínského klubu. V Malé
ceně Havířova brala Štramberská bronz, stejně jako Julie Šteflová v mladších nováčcích.
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Kroměřížsko
8. 1. Bystřice pod Hostýnem
Loutkové divadlo Na Galerii
V pátek v 17:00 v sokolovně proběhne loutkové představení O nespokojeném kohoutkovi. Jednotné vstupné 25 Kč.
www.mubph.cz
9. 1. Holešov
Novoroční koncert
Zahájení nového roku v Zámku Holešov ve velkém sálu.
Začátek v 18:00.
www.holesovskyorchestr.cz
3. 12. - 31. 1. Kroměříž
Karel Zeman: Medaile,
grafika, známky
Výstava významného českého rytce, grafika a medailéra
k jeho životnímu jubileu. Výstava v Muzeu Kroměřížska
postihne tvorbu posledních
deseti let.
www.zlin.cz

Uherskohradišťsko
8. 1. Uherský Brod
Výstava fotografií
Antonína Šáchy
Od pátku začíná ve foyer
Domu kultury výstava fotografií Antonína Šáchy – Příroda. Výstava potrvá do 7. 2.
2010.
http://dk.ub.cz
10. 1. Uherské Hradiště
O pejskovi a kočičce
Říše loutek Kroměříž zahraje pro nejmenší v Redutě na
Masarykově náměstí v 15:00.
Vstupné 40 Kč.
www.kkuh.cz
10. 1. Uherské Hradiště
Nedělní čaj s UH
Senior Bandem

V Klubu kultury v 15:00.
Vstupné 70 Kč.
www.kkuh.cz
do 24. 1. Uherský Brod
Výstava Československé
řády a vyznamenání
V neděli končí výstava v Muzeu Jana Amose Komenského v Uh. Brodě.
www.mjakub.cz
14. 1. Uherské Hradiště
IV. abonentní jazz
V prostorách Reduty zahraje Josef Vejvoda Trio – Kryštof
Marek na klavír, Ondřej Štajnochr na kontrabas, Josef Vejvoda na bicí. Začátek v 19:30.
Vstupné: 80 Kč.
www.kkuh.cz

Vsetínsko
22. 11. - 21. 2. Vsetín
Pásli ovce Valaši
Přijďte nahlédnout do světa
starých Valachů a dozvědět
se více o historii pastevectví
a salašnictví na Valašsku. Zámek Vsetín.
www.muzeumvalassko.cz
16. 1. Bumbálka – Vsetín
Valašská padesátka
na lyžích
KČT Vsetín pořádá 36. tradiční
zimní přejezd. Start na Bumbálce od 7:30 do 10:00. Cíl
okolí města Vsetín. Startovné včetně dopravy ze Vsetína
150 Kč, jinak 50 Kč.
www.mestovsetin.cz
14. 1. Valašské Meziříčí
Bigbítový mejdlo
M-klub od 19:00. Hrají: Chupa
Cabra, Papa furat la muerte,
Re-generation, Without Money, Death NeverR Pain.
Vstupné 70 Kč.
www.kzvalmez.cz

kalendář akcí

Zlínsko
6. 1. Zlín
Tříkrálové zámecké
koštování
Třinácté zámecké tříkrálové koštování v Muzeu jihovýchodní Moravy (Zámek Zlín).
Vstupné 30 Kč.
http://muzeum.zlin.cz/kostovani
8. 1. Zlín
Ale, ale, copak to jíte?
Seminář s lékařkou Kateřinou
Cajthamlovou, téma Zdravá
výživa pro každého aneb jak
na to. Aula Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 16:00. Vstupné 70 Kč. Předprodej: Velké
kino Zlín.
www.linieklub.cz
15. 1. Luhačovice
Dixielandu není nikdy dost
Pro dobrou pohodu hraje dixieland band Jazzzubs. Hotel
Palace – kavárna Čas. Začátek
koncertu v 19:30.
www.luhacovice.cz
23. 1. Slavičín
Valašský bál
K tanci a poslechu bude
hrát cimbálová muzika Slavičan a Dúbravanka. Začátek od 19:00 v sále sokolovny Slavičín. Vstupné s místenkou 100 Kč. Předprodej: Městský klub.
www.mesto-slavicin.cz
6. 2. Zlín
Reprezentační ples
podnikatelů Zlínska
pořádají Zlínský kraj, Krajská
hospodářská komora
Zlínského kraje, Sdružení
pro rozvoj Zlínského kraje
a Sdružení podnikatelů
Zlínského kraje v Interhotelu
Moskva Zlín ve 20:00.

Baťův mrakodrap
4. 1. – 17. 1.
Mládí kraje
Prezentace studentských prací vzniklých v rámci soutěže Mládí kraje. Představeny budou výkresy na téma „Sportovní odvětví charakteristické pro moje město“, 2. etáž (denně do 22:00)
19. 1. – 31. 1.
Strategická průmyslová zóna Holešov
– nová adresa pro Vaše podnikání
Představení makety zobrazující dokončení infrastruktury s vizí jejího zastavění investorskými subjekty v horizontu několika málo let.
Prezentace bude doplněna o autentické fotografie pořízené během celé výstavby a o informace týkající se zóny, 2. etáž (denně do 22:00)
15. 1. – 15. 2.
Tvořím, tvoříš, tvoříme…
Výstava nabízející průřez dvacetiletou historií
výtvarného oboru ZUŠ Zlín-Jižní Svahy včetně
nejzajímavějších děl, 16. etáž (denně do 22:00)
11. 1. – 7. 2.
My a náš svět
Výstava výtvarných prací, které vytvořily děti
z Dětského domova a Základní školy ve Vizovicích, 3. etáž (pracovní dny, 7:00-17:00)
Stálé výstavy
Expozice 21
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž (denně do 22:00).
Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje
také o satelitních městech baťovského impéria (pracovní dny, 7:00-17:00).
Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny na terase (10:00-22:00) a restaurace ve 3. etáži (po–pá 11:00-13:30, poté individuálně po dohodě; so–ne individuálně
po dohodě).
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lyžařské středisko

• restaurace
• 2 vleky v délce 350 m
• 1 vlek v délce 170 m
• dětský vlek
• kapacita 2500 osob/hod.
• lyžařská škola
• skiservis a půjčovna
• pravidelné zasněžování
• lyžování denně od 8.30 do 20.30 hod.
- každý pátek do 21.00 hod.
• 50 km od Zlína a 20 km od Uh. Hradiště
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Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Osvobození 699, 686 04 Kunovice
inzerce_zima2009_oknodokraje
Tel.: 572 548 035, fax: 572 548 788
9. prosince 2009e-mail:
9:09:43epi@edukomplex.cz

STUDIJNÍ OBORY
PRO AKADEMICKÝ ROK 2010/11
Elektronické počítače
Finance a daně
Ekonomická informatika
Management a marketing
zahraničního obchodu
DENNÍ I VÍKENDOVÁ FORMA STUDIA
MOŽNOST STUDOVAT
NA PRACOVIŠTI HODONÍN,
KUNOVICE, KROMĚŘÍŽ
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:
9. 1. 2010
30. 1. 2010
13. 2. 2010
27. 3. 2010
10. 4. 2010
15. 5. 2010
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studentské a mezinárodní
konference

www.edukomplex.cz

HORKÁ LINKA

606 301 224

(

Doporučujeme

Architektonické návrhy
na Krajské kulturní
a vzdělávací centrum

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

do 24. ledna 2010, Dům umění ve Zlíně
www.kgvu.zlin.cz

Par tner Vašich projektů
• úvěry pro fyzické i právnické osoby
v objemu 3 – 100 milionů Kč
• investiční, provozní a hypotekární úvěry,
re nancování
•

exibilita a vstřícnost při posuzování
úvěrového případu

nancoval
již stovky úspěšných projektů.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Sadová 7, 76001 Zlín
www.mpu.cz, e-mail: uvery@mpu.cz

úvěrová linka MPU

800 678 678

Vrcholně kvalitní práce

Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919

www.valentik.cz

