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Zimní atmosféra v Hostýnských vrších.
Foto: Pavel Sušeň

Jednotlivé fakulty budou pořádat
prezentace vždy v 10.00, ve 12.00
a ve 14.00 hodin.
Zájemci budou mít možnost si
prohlédnout prostory budov
a jejich vybavení.
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Vážení a milí spoluobčané,
„Už jsi psal i lepší,“ řekla manželka myslíc poslední úvodník. Asi
se mi nepodařilo dost dobře vyjádřit, že v době, kdy není dne,
aby nepřišla nepříznivá zpráva, je třeba hledat to pozitivní. Tak
jsem si myslel, že v adventní čas připomenutí přírody a dějů v ní,
by mohlo být dobré. Stejně tak se na to dívám i nyní, kdy stojíme
na prahu nového roku. Víme, co nám zdraží, za co zaplatíme, ač
jsme dosud platit nemuseli, neboli kolik nám vyberou z peněženek. No, nebudu to raději vyjmenovávat, a to nejen proto, že
je toho tolik, ale nechci, aby někomu přišlo mdlo.
Ovšem také platíme zbytečně, aniž bychom si to uvědomovali, ba dokonce rádi. Nevěříte? Jenom si vezměte, kolik je mobilů mezi lidmi. Kolik se nablábolí času o zbytečnostech, jako by
hovorné za minuty neexistovalo. Na internetu čteme bezcenné e-maily… Nebo proč stále nakupujeme balenou vodu, i když z vodovodu je stejně dobrá? Polykáme naprosto zbytečné a pěkně
drahé vitamíny přesto, že je máme v normální stravě. Zdravé máslo, ale i sádlo jsme nahradili
umělými tuky a věříme, že je to lepší. Přitom tak důležité vitamíny jako A, D, E, K jsou rozpustné pouze v živočišných tucích. Kupujeme náhražky potravin, párky, kde není maso, atd. To jen
správné koření nás plete.
Jak je možné, že všemu, co přináší globalizace, podléháme? Je to v reklamě? Jistě ano. Ale nejvíce
působí vytváření atmosféry strachu. My lidé jsme ochotní zaplatit cokoliv za pocit bezpečí, zvláště
pak, máme-li malé děti. Obáváme se o jejich budoucnost. Všichni chceme žít zdravě a déle.
Proto vybízím, vnímejme přírodu kolem sebe. V našem kraji obzvláště zachovalou. Vraťme se
k opravdovým hodnotám v životě. K nám domů, k tradicím, ke kořenům, kde byly vždy dobré
časy pospolitosti. To, co si tady vypěstujeme, vybudujeme, je pro nás, a ne, že se to tady zaplní
nekvalitním „drekem“ ze světa.
Važme si poctivé práce a také dbejme, aby slušnost, čestnost, vlastenectví, poctivost, upřímnost, pokora, nebyla bezobsažná slova. Pozor na sliby těch, za kterými není vidět práce pro náš
kraj, ale pouze zviditelnění se.
Tak, vážení a milí spoluobčané, nenechejme se zlomit, vykročme do toho nového roku s odvahou a s nadějí. K tomu vám přeji pevné zdraví i tolik potřebné štěstí a také vám přeji mnoho
radosti, lásky a pohody. Tak ať je ten rok 2012 lepší, než se očekává.

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

▪▪ Více než půl miliardy na silnice
Takřka 580 milionů korun. S takovou částkou
mohou silničáři počítat na opravy a investice
v příštím roce. Z této částky použije Ředitelství
silnic Zlínského kraje 165 milionů na investice.
Je to o 40 milionů víc než pro rok 2011. Provozní prostředky ve výši 414 milionů slouží
na opravy, letní a zimní údržbu, opravy a podobně. „Posílením částky na investice chceme
zejména poskytnout dostatečnou finanční
spoluúčast na čtyřech velkých stavbách, u kterých je podána žádost na spolufinancování
z finančních prostředků Evropské unie,“ řekl
náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.
▪▪ Nejlepší stránky škol
Nejkvalitnější web má Střední průmyslová
škola strojnická Vsetín. Vyplynulo to z prvního
ročníku Soutěže o nejlepší internetové stránky
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škol a školských zařízení zřizovaných Zlínským
krajem. V rámci projektu byly hodnoceny internetové stránky všech 104 škol a školských
zařízení zřizovaných Zlínským krajem. Na druhém místě skončila Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí a třetí byla
Střední zdravotnická škola Kroměříž. Celkem
bylo oceněno deset škol.
▪▪ Umění slovenských dráteníků
Staré řemeslo i umění drátenictví představuje
až do 22. ledna výstava v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě. Jde o expozici Slovenského národního muzea v Martine. Vznikla
původně na výzvu Slovinského etnografického muzea, které požádalo jednotlivá evropská
národní muzea o reprezentativní výstavu jevu
typického pro danou zemi. Slovenské národní
muzeum se rozhodlo pro téma drátenictví. Při-

bližně od poloviny 19. století dráteníci rozšířili
své služby o vlastní výrobky z drátu a plechu.
Z drátu vyráběli háčky, věšáky, klece pro ptáky, košíky, podnosy, z plechu různé lopatky,
struhadla, pekáče, skříňky a další. Zhotovovali
nejen užitkové předměty, ale i tvarově náročné
dekorace.
▪▪ Program prevence kriminality
Ministerstvo vnitra ČR otevřelo pro rok 2012
program Prevence kriminality pro města, obce
a městyse. Podmínky, výše podpory a další informací lze nalézt na webu www.mvcr.cz a dále
na internetových stránkách Zlínského kraje
www.kr-zlinsky.cz. Ve složce neziskový sektor je
prolink přímo na příslušnou webovou stránku
ministerstva. Termín podávání žádostí o dotaci
je do 15. února 2012. Žádosti se podávají prostřednictvím krajského úřadu.
strana 3

Novinky v nemocnici
Kroměříž – Řady oprav a rekonstrukcí se dočkala v uplynulém roce pracoviště Kroměřížské
nemocnice. Z fondu oprav Krajského úřadu
Zlínského kraje bylo za tyto akce zaplaceno více
než pět milionů korun. Kompletní rekonstrukce
elektroinstalace se dočkaly centrální operační
sály, oddělení mikrobiologie a ortoptiky zase
získala nová plastová okna. Byly obnoveny
nátěry, malby a vyměněny dveře na oddělení
druhé chirurgie. Zmodernizovala se kompresorovna na výrobu medicinálního vzduchu,
zrekonstruovaly se podhledy a závěsy stropního osvětlení na endoskopickém sálku urologie.
Opravy se dočkala také výjezdová komunikace
vedoucí kolem budovy interních oborů. Několik milionů korun bylo v letošním roce vyčleněno také na investice spojené s přístrojovým
a technickým vybavením. Například nový neuromonitor slouží při operačních výkonech ušnímu, nosnímu a krčnímu oddělení. 
(vc)
Do seznamů UNESCO se jako první v kraji dostaly Bílé Karpaty (na snímku Vyškovec). Foto: Pavel Karmelita

Čtyři položky v seznamu UNESCO

Stát opravoval
krajské silnice

Zlínský kraj – Jedna z nejbarvitějších folklorních tradic – Jízda králů – se stala součástí
světového nehmotného dědictví. 27. listopadu 2011 o tom rozhodl na indonéském
ostrově Bali mezivládní výbor Organizace
spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO).
Podklady pro žádost připravilo ministerstvo kultury a Národní ústav lidové kultury
ve spolupráci se čtveřicí moravských obcí
– Vlčnovem, Hlukem, Kunovicemi (Zlínský kraj), Skoronicemi (Jihomoravský kraj).
Ve Vlčnově organizují Jízdu králů každoročně, v Kunovicích každý druhý rok, v Hluku
každý třetí rok.
„Je to velký úspěch nejen dnešní generace,
ale všech generací, které se na akci kdy podílely. Zapsáním se potvrdilo, že Jízda králů je
významná nejen pro Zlínský kraj nebo Českou republiku, ale pro celý svět,“ řekl k úspěchu starosta Vlčnova Jan Pijáček.
K východní Moravě se vztahují ještě další

dvě památky zapsané do světového dědictví UNESCO. Arcibiskupský zámek se zahradami v Kroměříži byl zapsán do seznamu
UNESCO v roce 1998. Mezi národní kulturní
památky patří od roku 1995. Další památkou
na seznamu UNESCO je od roku 2005 slovácký verbuňk. Jde o mužský tanec skočného
charakteru. Jeho neodmyslitelnou součástí
je předzpěv taneční písně. Vyskytuje se v jihovýchodní části Moravy – v etnografické
oblasti Slovácko.
Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty je
od roku 1996 biosférickou rezervací pod
ochranou UNESCO. Statut znamená formu
mezinárodní ochrany přírody. Hlavním posláním je ochrana biologické rozmanitosti
a udržení harmonického využívání krajiny.
Kritérii pro zařazení území do tohoto systému je vedle ochrany divokých živočichů
a planých rostlin i ochrana kulturních plemen a odrůd a klasických technologií obhospodařování krajiny.
(red)

Zlínský kraj – Státní organizace Ředitelství
silnic a dálnic ČR opravila v uplynulém roce
na vlastní náklady zejména na Kroměřížsku
desítku úseků krajských silnic II. a III. třídy.
Šlo o silnice, které byly v minulých letech
poškozeny těžkou nákladní dopravou při
přepravě materiálu ke stavbě dálnice D1
a rychlostní komunikace R55. Některé úseky bude ŘSD opravovat ještě v jarních měsících. „Náš požadavek byl vyšší, rozsah byl
postupně redukován, takže se podařilo opravit alespoň něco. V jednáních s investorem
a sdružením dodavatelů pokračujeme, tak
aby v roce 2012 byly dokončeny další úseky,“
řekl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje,
které se stará o krajské silnice, Bronislav Malý.
ŘSD v roce 2011 takto opravilo přes 23 kilometrů krajských silnic. Nejdelší úseky byly
mezi Záhlinicemi a Kurovicemi, Tlumačovem
a Machovou, Prusinovicemi a hranicí kraje,
Zahnašovicemi a Míškovicemi a mezi Střížovicemi a Kvasicemi. 
(vc)

▪▪ V Kloboukách plánují kompostárnu
Valašské Klobouky – Město Valašské Klobouky začne v příštím roce budovat kompostárnu - místo, kde se bude zpracovávat
biologicky rozložitelný odpad z domácností
i z veřejné zeleně. Výstavba kompostárny
v areálu bývalého Fučkova mlýna a nákup
nových kompostérů přijde na dva miliony
korun. Radnici se na investici podařilo získat
dotaci z operačního programu Životní prostředí ve výši 90 procent celkových nákladů.
Získaný kompost se využije při úpravách veřejných prostranství.

činnost. Slavnostní předání cen za přítomnosti významných představitelů města Vsetína,
zástupců neziskových organizací, nominovaných dobrovolníků a hostů, proběhne začátkem roku. „Jsou to ocenění pro obyčejné lidi
a organizace, kteří dělají neobyčejné věci,“
řekla mluvčí městského úřadu Jana Čadová.

▪▪ Domov Kamarád přišel o část sbírky
Rožnov pod Radhoštěm – Pouhý týden vydržela v předvánočním období kasička s finanční
sbírkou pro Domov Kamarád u vánočního stromu v Rožnově pod Radhoštěm. Neznámý pachatel ji rozbil a peníze ukradl. Domov Kamarád
tak přišel o asi 4 000 až 5 000 korun.

▪▪ Za parkování lze platit mobilem
Uherský Brod – Novou službu pro obyvatele
a návštěvníky města zavedli v podzimním období v Uherském Brodě. V zónách placeného
stání ve městě lze nově platit nejen v parkovacích automatech, ale také odesláním textové
zprávy z mobilního telefonu. Motorista si odesláním SMS ve stanoveném tvaru může předplatit za cenu 15 Kč buď 45 minut stání v zóně
1, nebo 75 minut stání v zóně 2. Když se zdrží,
může poslat další placenou SMS, kterou se
parkovací doba prodlouží.

▪▪ Otrokovice získaly nový sál
Otrokovice – Nový sál s čalouněnými křesly
pro 500 osob byl otevřen v závěru uplynulého
roku v objektu Otrokovické Besedy. S celkovými náklady ve výši 40 milionů korun představovalo jeho vybudování jednu z největších
investic města. Nový velký sál má moderní
vzhled a jeho špičková technika umožňuje
pořádání kulturních akcí, kongresů a konferencí. „Jistě si najde své místo v konkurenci
jiných kulturních zařízení,“ uvedl starosta Otrokovic Jaroslav Budek.

▪▪ Vsetín oceňuje filantropy
Vsetín – Cena za firemní filantropii, Osobnost
neziskového sektoru a Křesadlo, to jsou tři
ocenění ve městě Vsetíně, jejichž společným
jmenovatelem je podpora a rozvoj dobrovolnictví, dobročinnost a veřejně prospěšná
strana 4
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investice v roce 2011

Řada zajímavých staveb vznikla
nebo se rekonstruovala v uplynulém roce z prostředků Zlínského kraje. Představujeme některé
z těchto investic v resortech kultury, školství, sociálních služeb
a zdravotnictví.
(Vpravo objekt centralizace vybraných provozů Vsetínské nemocnice
za 93 milionů korun.)

Co se také podařilo ve Zlínském kraji v roce 2011

Široké veřejnosti mohl být po rekonstrukci zpřístupněn zámek v Lešné u Valašského Meziříčí.
Stavební obnova a modernizace tohoto zámku přišly na 34 milionů korun. Akce byla spolufinancována z Regionálního operačního programu Střední Morava. Provozovatelem zámku
je Muzeum regionu Valašsko Vsetín.

V Otrokovicích byla vybudována přístavba depozitáře Muzea jihovýchodní Moravy za 31 milionů korun.

Byla zateplena budova Obchodní akademie
v Kroměříži. Náklady 10 milionů korun.

V Uherskohradišťské nemocnici se investovalo 42 milionů korun do zateplení objektů. Tato akce
byla spolufinancována z Operačního programu životní prostředí. Přínosem zateplení budou zejména nižší náklady nemocnice na vytápění. 
Foto: archiv ZK
Okno do kraje / leden 2012

Přístavba domova pro osoby se zdravotním postižením v Kunovicích stála 27 milionů korun.
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návštěvy v kraji

Každý rok přijíždí do Zlínského kraje řada významných hostů. Nabízíme vám stručný přehled několika
z nich: Srpnovou návštěvu astronauta Andrewa Feustela ve Zlínském
kraji provázel velký zájem veřejnosti. Na snímku je zachycen při besedě
s občany v Aule Academia centra
ve Zlíně. Cílem jeho návštěvy bylo
vzbudit hlavně v mladých lidech
a dětech zájem o vědu.

Významné návštěvy ve Zlínském kraji v roce 2011

Do kraje zavítala velvyslankyně Indonésie Emeria Siregar. Cílem bylo navázání vazeb se Zlínským krajem především v oblasti kultury.

Velvyslankyně Velké Británie Sian Christina
MacLeod chtěla především poznat Zlínský kraj.
Všechny překvapila naprosto plynnou češtinou.

Velvyslankyně Jihoafrické republiky Celii-Sandra Botha představila aktivity ambasády a projednala možnosti spolupráce. Setkala se také se
zástupci Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Návštěva představitelů z čínského města Shenyang. Odborníci z úřadu pro ochranu životního prostředí se zajímali o vodní a odpadové hospodářství, likvidace průmyslového odpadu, čištění odpadních vod, likvidace komunálního odpadu. Na snímku Jiang Songjie, zástupce ředitele úřadu.
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Velvyslanec Čínské lidové republiky Yu Qingtaise se zajímal především o holešovskou zónu.
Navštívil i Kroměříž a Luhačovice.

Foto: Petr Zákutný
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rozpočet

Moderní hřiště na kroměřížské
Střední odborné škole Tauferova, zateplená budova a vyměněná okna ve zlínském Domově pro
seniory Burešov, nové výjezdové
stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Uherském Hradišti či
opravená Hvězdárna ve Valašském
Meziříčí. To jsou příklady novinek,
které nás v tomto roce čekají.

Velkou investicí je pokračující konverze budov 14 a 15 baťovského areálu. Foto: Petr Zákutný

Na co se můžeme těšit – investice kraje v roce 2012
V rozpočtu Zlínského kraje na letošní rok
ve výši 9 263 461 tisíc korun, který v prosinci schválilo krajské zastupitelstvo, se počítá
s celou řadou dalších investic a částka na ně
určená přesahuje dvě miliardy korun. To je
o půl miliardy více než v loňském roce. Tyto
peníze směřují mimo jiné do škol, nemocnic,
silnic či kulturních objektů Zlínského kraje
a my vám na následujících řádcích přinášíme
výběr některých z plánovaných akcí.
V oblasti zdravotnictví kraj v tomto roce
přispěje například na projektovou přípravu
Centrálního objektu v Krajské nemocnici
T. Bati ve Zlíně. Uherskohradišťskou nemocnici čeká v letošním roce rekonstrukce lůžkové části rehabilitačního oddělení. V Kroměřížské nemocnici proběhne rekonstrukce
kuchyně a budovy B. Vsetínskou nemocnici
čeká letos projektová příprava výstavby interního pavilonu a stavební úpravy centrální
sterilizace.
Ředitelství silnic Zlínského kraje se chystá
z krajského rozpočtu v letošním roce vystavět tři nové mosty, a to v obcích Hovězí,

Komárno a Jankovice. Bude rekonstruovat
silnice v Pašovicích, Troubkách, Vážanech,
Trnavě a Štípě. Na těchto akcích se finančně spolupodílí uvedené obce a město Zlín.
Chystá se také přestavba křižovatek v Pohořelicích, Kvítkovicích a v Uherském Brodě na typ okružní křižovatky. Významnou
investicí, kterou připravuje Ředitelství silnic
Zlínského kraje společně s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem, bude zkapacitnění
frekventované křižovatky v centru Uherského Hradiště.
Stavební úpravy proběhnou například v Domově pro seniory Podlesí nebo v Domovech
se zvláštním režimem v Pržně i Loučce. Pozadu nezůstanou ani školy. Například Střední
škola průmyslová, hotelová a zdravotnická
Uherské Hradiště se dočká výstavby nového
spojovacího krčku. V oblasti kultury bude
za podpory Zlínského kraje pokračovat konverze budov 14 a 15 baťovského továrního
areálu na 14|15 Baťův institut a dokončena
bude také I. etapa přístavby depozitáře muzea v Otrokovicích.

Investovat budou také města
Své rozpočty a investice naplánovaly s koncem uplynulého roku také města a obce. Například město Zlín chystá rekonstrukci podchodu na náměstí Práce, měnit se budou
i další prostory v centru: Gahurův prospekt
– předprostor Kulturního a univerzitního
centra a park Komenského.
V Kroměříži proběhne revitalizace veřejných
prostranství na sídlišti Slovan či první fáze
opravy koupaliště Bajda.
Ve Vsetíně dojde k úpravě ploch parku
na Trávníkách a Rybníkách v blízkosti trati
Českých drah. Bude také dokončena rozsáhlá rekonstrukce mateřské školy Kobzáňova.
Mezi největší investice v Uherském Hradišti bude patřit zkapacitnění silnice II/497
a úprava stěžejní křižovatky I/55. Chystá se
tu také revitalizace Jezuitské koleje, ze které vzniká Slovácké centrum kultury a tradic. Opravovat se bude i náměstí Republiky
a parkoviště v ulicích Malinovského a Mánesova.


Gabriela Sýkorová Dvorníková

inzerce

Střední
průmyslová
škola Zlín
Státní maturita 2011:
Nejúspěšnější střední
odborná škola Zlínského kraje
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Studijní obory:
Strojírenství – počítačová graﬁka
Ekonomika výrobního podniku
Pozemní stavitelství
Ekonomika ve stavebnictví
Slaboproudá elektrotechnika
Aplikace počítačů
v automatizaci a robotice
Elektronické zabezpečovací
systémy
Technické lyceum

Dny otevřených dveří:
úterý 10.1.2012
od 13.30 do 17.30 hodin
úterý 14.2.2012
od 13.30 do 17.30 hodin
web: www.spszl.cz
e-mail: reditel@spszl.cz
telefon: 577 005 311
adresa: třída T. Bati 4187
762 47 Zlín
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Zlínská nemocnice
zvyšuje kvalitu péče

Rekonstrukce a přístavba hotelu v Luhačovicích zaujala nejvíce. Foto: Ivo Hercik

Lidem se nejvíce líbí hotel Alexandria
Zlín, Olomouc – Wellness hotel Alexandria
v Luhačovicích, škola gastronomie v Přerově
a hotel Kolštejn v Branné na Jesenicku. To jsou
první tři projekty, kterým veřejnost poslala své
hlasy jako nejzajímavějším projektům spolufinancovaným z Regionálního operačního
programu Střední Morava. Ze Zlínského kraje
se dále na předních příčkách umístil hotel Horal ve Velkých Karlovicích a dostavba střelnice
v Uherském Ostrohu. Obecně hlasující nejvíce
zaujaly stavby pro volnočasové aktivity, například wellness hotely, cyklostezky a podobně.
V anketě přitom během října a listopadu
hlasovalo 12 517 lidí, kteří se na webových
stránkách projektu zaregistrovali. „S takovým
počtem registrovaných hlasujících jsme nepočítali. Původní odhady byly maximálně dva
tisíce hlasujících. Podle nás je to veliký úspěch
a musím přiznat, že jsme velmi spokojeni,“ řekl
ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík.
„Jednalo se o pilotní projekt Úřadu Regionální
rady. Veřejnost měla příležitost na webových

stránkách www.mujprojekt.eu svým hlasem
označit jeden nebo více projektů realizovaných
s dotací ROP Střední Morava v Olomouckém
a Zlínském kraji,“ dodal Ivan Matulík. Na webových stránkách byly shromážděny informace
a fotodokumentace o 432 projektech, které již
dnes slouží veřejnosti. Hlasující mohl jednotlivé projekty hledat buď přímo na mapě, nebo
podle patnácti tematických oblastí, do kterých
byly prezentované projekty rozčleněny. Webové stránky www.mujprojekt.eu jsou postupně
doplňovány o další projekty a budou sloužit
k prezentaci výsledků ROP Střední Morava
v Olomouckém a Zlínském kraji.
Regionální operační program Střední Morava
je jedním z nejvýznamnějších dotačních zdrojů
v regionu. Do konce listopadu roku 2011 bylo
na účty žadatelů o dotace ze Zlínského a Olomouckého kraje poukázalo celkem 8,327 miliardy korun. Program je určen k čerpání peněz
z evropských strukturálních fondů v období
2007 až 2013.
(red)

▪▪ Nemocnice pokřtila publikaci
Kroměříž - Slavnostním křtem představila
Kroměřížská nemocnice veřejnosti ve středu
14. prosince novou publikaci „100 let Kroměřížské nemocnice“. Sbírka vznikala více než
rok a průřezově mapuje nejen celé století
existence nejstarší nemocnice Zlínského kraje, ale také představuje jednotlivá oddělení
tohoto zařízení a přináší vzpomínky bývalých
zaměstnanců.

nosti. Zlínský kraj začínající včelaře podporuje
již několik let za sebou, a to od roku 2006. Tato
podpora přináší příznivé výsledky projevující
se zahájením činnosti nových mladších včelařů a nárůstem počtu včelstev,“ uvedla krajská
radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova Milena Kovaříková.
Podpora bude poskytována na nákup základního a doporučeného vybavení pro začínající
včelaře. Maximální výše dotace bude opět činit 10 000 korun, minimální pak 5 000. O dotaci budou mít žadatelé možnost žádat Zlínský
kraj v době od 16. ledna do 29. února.

▪▪ Peníze na včely budou i příští rok
Zlínský kraj – Začínající včelaři ze Zlínského
kraje budou mít opět v příštím roce možnost
žádat o finanční podporu na péči o svá včelstva. „Podpora včelaření v České republice
je nedostatečná, o čemž svědčí pokles stavu
včelstev, úbytek aktivních včelařů a zvyšování
průměrného věku lidí věnujících se této činstrana 8

▪▪ Opakované zkoušky maturanti zvládli
Zlínský kraj – Po opravných zkouškách státních maturit je největší podíl, konkrétně 86
procent, úspěšných maturantů ve Zlínském
kraji. To ho řadí na první místo v rámci Čes-

Zlín – Za úspěšný může uplynulý rok považovat Krajská nemocnice T. Bati. Podařilo se jí
uskutečnit několik akcí, jež přispěly k zajištění lepší péče a spokojenosti svých pacientů.
Nejvýznamnější je otevření kardiovaskulárního centra pro dospělé. Pacientům Zlínského
kraje s onemocněním srdce a cév se tak zvýšila dostupnost léčby a pracoviště umožnilo
poskytovat nové léčebné metody. „Vznik kardiocentra posílil pozici KNTB jako centrální
nemocnice v kraji. Máme 12 center, například
onkologické, perinatologické, iktové, diabetologické, urogynekologické, centrum pro
screeningovou koloskopii, a o další usilujeme. Všechna, vybavená špičkovou technikou,
poskytují nejlepší možnou péči,“ ujistil ředitel
KNTB Bohuslav Škubal.
Dokončena byla rekonstrukce 17. pavilonu,
kam bylo prozatímně umístěno nové pracoviště dlouhodobé intenzivní péče (DIP) se sedmi lůžky. Zahájena byla oprava 12. pavilonu,
kam se letos v lednu pracoviště DIP přestěhuje
a počet lůžek se o tři zvýší. „Lůžka DIP jsou velmi důležitá pro pacienty, u kterých je zdravotní
stav po kritickém onemocnění stabilizovaný,
ale ještě se u nich neobnovila některá nebo
více ze životních funkcí,“ vysvětlil ředitel.
Kromě zmíněných akcí viditelných na první pohled podpořil zkvalitnění poskytované
zdravotní péče v říjnu získaný certifikát kvality
podle normy ISO 9001. „Potvrzuje, že poskytujeme péči, která uspokojí očekávání pacientů.
Kromě zdravotnických služeb hodnotí také
kvalitu personálu, prostředí a další aspekty,
které v konečném důsledku vedou k jedinému
cíli: zvyšovat kvalitu péče o naše pacienty tak,
aby se zlepšil jejich zdravotní stav a aby byli
v naší nemocnici spokojeni,“ sdělil ředitel.
Na spokojenost pacientů myslela nemocnice i při zajištění nové nezdravotnické služby.
Příbuzní pacientů nyní mohou přespat v ubytovnách nemocnice. Hlavně ti, kteří jsou ze
vzdálenějších míst, tuto možnost vítají. Mohou
své blízké častěji navštěvovat, což pacientům
pomáhá lépe své onemocnění zvládat. (red)

ké republiky. V prvním kole, před opravnými
zkouškami, se Zlínský kraj v rámci České republiky umístil na místě šestém.
Zlínský kraj je nyní nejúspěšnějším krajem
rovněž ve společné části maturitní zkoušky,
kdy jeho školy dosáhly výsledku o 3,6 procentního bodu nad celorepublikovým průměrem. I v souhrnném ukazateli úspěšnosti škol
je Zlínský kraj o 3,5 procentního bodu na druhém místě za Prahou.
▪▪ Kraj vyhlašuje výběrové řízení
Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitel/ředitelka Sociálních služeb Uherské
Hradiště, p. o. Bližší informace a podmínky podání přihlášek naleznete na www.kr-zlinsky.cz
v sekci Kariéra. Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 20. 1. 2012.
Okno do kraje / leden 2012

▪▪ Uherský Brod hostil Mládí kraje
Uherský Brod – Sport je radost a zároveň i dřina. Tak znělo téma soutěže Mládí kraje pro
první pololetí aktuálního školního roku, jejíž
výsledky byly vyhlášeny v Muzeu Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě. Soutěž byla
tentokrát vyhlášena jako fotografická, zúčastnit se mohli žáci všech typů škol, kteří se narodili v roce 1996 nebo dříve. Zasláno do ní
bylo 57 fotografických prací ze 16 škol. Soutěžilo se ve třech kategoriích, vítězná práce
z každé kategorie postupuje na Hry V. zimní
olympiády dětí a mládeže ČR, které se uskuteční na přelomu ledna a února příštího roku
v Moravskoslezském kraji, kde budou bojovat
o olympijské zlato.
.
▪▪ Obce si rozdělí 32 milionů korun
Zlínský kraj – Dvaatřicet milionů korun chce
uvolnit Zlínský kraj ze svého rozpočtu pro rok
2012 na podporu rozvoje venkova. Rozhodli
o tom krajští zastupitelé. O dotaci se mohou,
stejně jako v minulých letech, ucházet obce

Zlínského kraje, v nichž žije maximálně 2 000
obyvatel. Peníze je možné žádat na rekonstrukci a obnovu venkovské zástavby a občanské vybavenosti v majetku obcí, jako například opravy a rekonstrukce mateřských a základních škol
či na přeměnu nevyužitých objektů nebo na investice do místních komunikací. Obce mohou
také případně získat příspěvek na zpracování
územního plánu.
▪▪ Mluvilo se o přístupu k postiženým
Zlín – Zlínský kraj se podílel na pořádání konference zabývající se postoji veřejnosti k osobám se zdravotním postižením. Byla určena
nejen zdravotně handicapovaným občanům,
ale i pracovníkům státní správy a samosprávy,
poskytovatelům sociálních a zdravotních služeb či občanským sdružením.
„Je nepochybné, že oproti období před rokem
1989 se přístup české společnosti k osobám
se zdravotním postižením o poznání změnil k lepšímu. Pořád je však na čem pracovat.
Za nesmírně důležité považuji to, aby byla

rozvíjena integrace handicapovaných dětí
a mladých lidí do vzdělávacího systému, neboť
to je ten nejpřirozenější způsob, jak odstraňovat bariéry,“ uvedl na konferenci Václav Krása
z Národní rady osob se zdravotním postižením
České republiky.
▪▪ Do kostelů přišlo takřka 100 000 lidí
Zlínský kraj – Rekordní počet návštěvníků, téměř 100 000, vstoupilo během sezony 2011
do 21 kostelů Zlínského kraje přihlášených
do projektu Otevřené brány, aby využilo
možnosti nechat na sebe mimo časy pravidelných bohoslužeb působit tato posvátná
místa a něco se o nich dozvědět díky výkladu
odborně vyškolených průvodců. Přesně je evidováno, že od května do září, kdy je v kostelích
návštěvnický režim s průvodem zajišťován,
jej využilo 95 271 turistů všech věkových kategorií, z toho bylo 10 677 cizinců. Otevřené
brány jsou zatím v České republice ojedinělým
projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého a měst a obcí v regionu.

Senioři se bavili

Senioři připravili řadu vystoupení. Foto: Petr Zákutný

Kraj získal peníze jako první v ČR
Zlínský kraj – Povodně v květnu a v červnu loňského roku způsobily ve Zlínském kraji škody
na majetku kraje a obcí ve výši přes 377 milionů
korun. Zlínskému kraji se nyní jako vůbec prvnímu v celé České republice podařilo na úhradu
těchto škod získat více než 36 milionů korun
z Fondu solidarity Evropské unie, který byl zřízen především pro odstraňování následků povodní v Polsku a v České republice. Finance jsou
určeny hlavně kraji a obcím.
Pro úhradu prvotních nákladů na odstraňování
následků těchto povodní byla kromě prostředků kraje, měst a obcí využita částka 28 milionů
korun ze Všeobecné pokladní správy podle
krizového zákona a také dary ve výši 1 350 000
korun. Po vyhlášení programů obnovy území
postiženého povodní Ministerstvem pro místní
rozvoj využil Zlínský kraj a obce Zlínského kraje těchto programů a na obnovu území bylo
vyčerpáno dalších více než 156 milionů korun.
Okno do kraje / leden 2012

Protože však stále nebyly pokryty některé prvotní náklady kraje a obcí na odstraňování následků povodní, zahájil hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák jednání s Ministerstvem financí
České republiky, jehož výsledkem bylo připojení Zlínského kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Jihomoravského kraje
do Fondu solidarity Evropské unie.
Následovala opakovaná jednání Zlínského kraje s postiženými obcemi a městy. Propláceny
mohly být pouze akce ukončené a proplacené
do 30. června 2011 a odpovídající podmínkám
čerpání z fondu. Veškerá agenda a podkladová dokumentace k těmto akcím byla Krajským
úřadem Zlínského kraje zpracována do konce
srpna 2011. Výsledkem této práce je rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 36 224 069 korun.
Z toho připadne Zlínskému kraji 18 496 477 korun a obcím Zlínského kraje a Ředitelství silnic
Zlínského kraje 17 727 592 korun.
(red)

Luhačovice – Hudební, taneční či recitační vystoupení. Taková byla náplň již tradiční akce
nazvané Barvy života, kterou pro seniory pořádá každoročně Zlínský kraj. O program se
přitom postarali přímo obyvatelé domovů pro
seniory. Letos se akce konala v Luhačovicích
v Městském domě kultury Elektra. V programu dále vystoupili finalisté pěveckého a výtvarného festivalu Nad oblaky aneb Každý
může být hvězdou 2011. Akci doprovázela dechová hudba Buchlovjané. „Jelikož se koná již
sedmý ročník této akce, je vidět, že je o ni zájem a lidé se zde dobře baví. Jsme našim seniorům hodně dlužni, neboť celý život pracovali
a vytvářeli hodnoty. Věřím, že je pro ně dnešní
setkání vítaným rozptýlením a potěšením ze
vzájemného setkávání,“ řekl na akci hejtman
Stanislav Mišák. „Tato akce, která již má svou
tradici, je určená k tomu, aby se senioři měli
možnost setkat, pobavit a zároveň jakýmsi
způsobem zahájit adventní čas. V názvu Barvy
života je jakási symbolika pestrého podzimu,
kdy je akce pravidelně pořádána, neboť stejně
tak pestrý může být i život seniorů,“ přiblížila
krajská radní pro oblast sociálních věcí Taťána
Nersesjan, která se akce zúčastnila.
(tz)

Živnostník roku je
ze Zlínského kraje
Zlínský kraj – Era živnostníkem roku 2011 byl
zvolen David Vlk ze Zlínského kraje. Do soutěže se přitom letos přihlásilo více než 2 300 živnostníků. David Vlko provozuje síť hudebních
zkušeben po celé České a Slovenské republice
a své služby nabízí na serveru zkusebny.com.
V jeho zkušebnách se na koncerty připravovali například Petr Kolář či Aneta Langerová.
„Naše zkušebny však nejsou jen pro vyvolené.
Mým snem bylo, aby se v nich mohl realizovat
každý, i čtrnáctiletý kluk s kytarou,“ řekl podnikatel, který prostory ke zkoušení pronajímá už
od 15 Kč za hodinu. 
(tz)
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rozhovor
Ing. Ludvík Urban
▪▪Narodil se v roce 1969 v Přílepích.

▪▪Maturoval na Gymnáziu v Holešově.

▪▪Studoval na Vysoké škole dopravy a spojů
v Žilině, obor provoz a ekonomika železniční
dopravy, promoval v roce 1991.
▪▪Pracoval jako výpravčí železniční stanice Otrokovice, později jako dozorčí přepravy.
▪▪V letech 1996 – 2000 pracoval na pozici inženýra železniční dopravy pro výstavbu vysokorychlostních koridorů.
▪▪Byl přednostou železniční stanice Zlín střed,
vrchním přednostou uzlové železniční stanice
Otrokovice, zástupcem ředitele ČD.
▪▪Od r. 2008 je ředitelem Krajského centra osobní dopravy ČD ve Zlíně.
Ludvík Urban spojil svého koníčka s životním povoláním. Foto: Ivo Hercík

▪▪Je ženatý, má jedno dítě.

Urban: Zavedli jsme ze Zlína přípoj k Pendolinu
U drážní dopravy se často potkáváme s lidmi, kteří jsou nejen zaměstnanci, ale i fanoušky své profese. Jak tomu bylo u vás?
Už při studiu na gymnáziu jsem se zajímal o dopravu a dopravní techniku. Tehdy jsme měli také
exkurzi na vysokou školu do Žiliny. To mne ovlivnilo při výběru dalšího studia. A samozřejmě
jako kluk jsem měl kolejiště modelové železnice.
Ve vytváření vztahu k dopravě mne asi ovlivňovala i okolnost, že jsme v Holešově bydleli v blízkosti nádraží a že se nedaleko nacházelo také
letiště. Měl jsem rád historické jízdy vlaků.
Jakých výsledků své práce ve Zlínském kraji
si nejvíc vážíte?
Velký důraz klademe na obnovu vozového parku a rekonstrukci železničních stanic. V posledních letech se podařilo obnovit nádražní budovy v Holešově, v Bojkovicích, v Otrokovicích
– včetně přednádražního prostoru – a v Uherském Hradišti. Právě stanice v Uherském Hradišti letos dokonce vyhrála celostátní soutěž o nejkrásnější nádraží v ČR.
Věnujete se obnově vozového parku.
Od roku 2006 jsou na všechny tratě v kraji postupně nasazovány nové motorové soupravy

typu Regionova, které poskytují cestujícím větší
pohodlí než známé starší vozy řady 810 a 010.
Nyní už v kraji jezdí na patnáct jednotek Regionova. V souvislosti s čerpáním peněz z Regionálního operačního programu se nám podařilo vyjednat, že se do našeho kraje nakoupí šest zcela
nových motorových jednotek výrobce z polské
firmy Pesa Bydgoszcz. První by měla být dodána v říjnu 2012, druhá asi o měsíc později, další
v roce 2013. Čtyři z těchto jednotek budou nasazeny na trať z Kojetína do Valašského Meziříčí,
zbývající dvě pak plánujeme pro trať Vizovice –
Otrokovice se zajížděním až do Uherského Hradiště, Uherského Brodu a Bojkovic. Tyto jednotky budou nízkopodlažní, mají 120 míst k sezení.
Co byste vzkázal cestující veřejnosti? Jsou
lidé, kteří třeba deset roků nejeli vlakem...
Snažíme se naše služby zlepšovat, abychom
potěšili jak stávající zákazníky, tak abychom
oslovili a dali zajímavou nabídku i těm, kteří
s námi v posledních letech nejezdili. Od 11. prosince platí nový jízdní řád, který například nově
zavádí zastavování nočního rychlíku Chopin
v Otrokovicích. Cestující ze Zlínska tak získali
nové přímé spojení do Vídně, Budapešti nebo

na opačnou stranu do Varšavy či lůžkovým vozem až do Moskvy. Zkoušíme pro Zlíňany také
nové spojení do Prahy s jedním přestupem
v Olomouci. Spěšný vlak do Olomouce s oddíly
druhé i první třídy odjíždí ze Zlína v pracovních
dnech v 9.20 hodin. V Olomouci mají cestující
deset minut na přestup do vlaku SuperCity Pendolino, který pokračuje do Prahy.
Jak s vaší profesí souvisí vaše angažovanost ve veřejné správě?
V roce 2006 jsem byl poprvé zvolen členem
Městského zastupitelstva v Holešově, od roku
2010 mám v Holešově i funkci radního. Od roku
2008 jsem rovněž krajským zastupitelem. Tyto
veřejné funkce beru jako prostředek k podpoře
rozvoje železniční dopravy v kraji. Ve spolupráci
se samosprávami vytváříme prostředí, aby docházelo například k modernizaci železničních
přejezdů a zvyšování jejich bezpečnosti. Bez
podpory místních samospráv by se nám asi ani
nepodařilo prosadit tempo nasazování modernizovaných vlakových souprav v našem regionu. Byli jsme v Česku prvním krajem, kde začaly
jezdit nové motorové soupravy Regionova.

Vojtěch Cekota

inzerce

Kontaktujte nás
a získejte
jarní slevu!

▪ bezplatný rozpočet
▪ realizace plochých střech
▪ realizace šikmých střech
▪ prodej střešního materiálu
▪ prodej komínových systémů IBF
Objízdná 1628, Otrokovice tel. 606 700 819

www.strechykmb.cz
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Zlínská filharmonie bilancuje
Zlín – První rok působení v nových prostorách Kongresového centra má za sebou
Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Její
vedení považuje tuto změnu za pozitivní
a nešetří chválou.
„Po padesáti pěti letech pořádání koncertů
v Domě umění se naše filharmonie začátkem
roku 2011 přestěhovala do nového Kongresového centra ve Zlíně. Změna sídla naší
filharmonii přinesla velká pozitiva. Je jimi
především možnost využívání Velkého sálu
a zázemí Kongresového centra, které jsou
na světové úrovni,“ říká ředitel filharmonie
Josef Němý.
Největším pozitivem je podle Němého až
neuvěřitelně vysoká návštěvnost koncertů.
V roce 2011 navštívilo koncerty zlínské filharmonie v Kongresovém centru 40 tisíc posluchačů, což je v průměru 600 posluchačů
na koncert. „Naše posluchače kromě klasických koncertů vážné hudby velmi zaujala netradiční spojení filharmonie s populární hudbou, například se skupinou Olympic či s Ivou

Bittovou či Miro Žbirkou. Vrcholem a kulturní
událostí roku zlínského regionu pak byl zcela
jistě koncert světové mezzosopranistky Magdaleny Kožené, který navštívilo přes 900 posluchačů,“ uvedl Josef Němý.
Filharmonie Bohuslava Martinů pravidelně
vystupuje na koncertech a hudebních festivalech v městech Zlínského kraje. V uplynulém
roce to byly koncerty ve Vsetíně, Kroměříži,
Uherském Hradišti, Luhačovicích či Holešově. Ohlasy publika na výkony orchestru byly
vždy velmi vřelé. Hudebníci filharmonie také
výborně reprezentují Zlínský kraj jak v České
republice, tak i v zahraničí. Svědčí o tom účast
filharmonie na těch největších hudebních festivalech v Česku, například na Janáčkově máji
v Ostravě. „Výborné renomé máme na Slovensku, proto byla na galakoncert k 20. výročí
vzniku známé skupiny Ciganski diabli přizvána právě naše filharmonie,“ doplňuje Josef
Němý. Velkou propagací filharmonie a zlínského regionu byla rovněž turné filharmoniků
v Itálii a v Německu.
(red)

kultura
Odešla folkloristka
Helena Mičkalová
Velké Karlovice – Milovníci folkloru se zármutkem přijali zprávu, že 22. listopadu zemřela
valašská spisovatelka a folkloristka Helena Mičkalová. Bylo jí 76 let. Helena Mičkalová se narodila v Mistříně u Kyjova. Jako dítě trávila každé
prázdniny u prarodičů ve Velkých Karlovicích,
odkud pocházela její maminka. Vystudovala
Střední pedagogickou školu v Kroměříži a Pedagogický institut ve Zlíně. Ve Velkých Karlovicích nastoupila na své první učitelské místo
a celý aktivní život zde pracovala jako učitelka,
později jako zástupkyně ředitele. Psala obecní
kroniku. Mezi její záliby patřily především knihy,
ochotnické divadlo (vytvořila řadu zajímavých
rolí) a národopis, kterému se věnovala po mnoho let. Působila ve folklorním souboru dospělých, později 27 let vedla dětský soubor Javorník a pěvecký sbor žen Karlovjanky. Zajímala se
o pověsti a originální vyprávění, plné krásného
nářečí. Knižně vyšly pod názvem O čem si vyprávjajú Karlovjané a Co sa Karlovjanom stalo aj
nestalo. 
(vc)

Zbojníci ze stacionáře

Hra Tož zbojníci vznikala přibližně dva roky. Foto: archiv

▪▪ Sedmý román Kláry Janečkové
Chvalčov – Svůj v pořadí již sedmý román
vydala koncem uplynulého roku chvalčovská spisovatelka Klára Janečková. Detektivní román má název Temnota a spisovatelku
k jeho napsání inspirovala návštěva parku
v Amsterodamu v roce 2009. „V hlavě se mi
zrodil příběh mladé ženy, která je tam nalezena v listí a která ztratila paměť,“ prozradila
Janečková. Knihu pokřtil hejtman Stanislav Mišák. Dvaatřicetiletá autorka pracuje
v Bystřici pod Hostýnem jako psycholožka.
▪▪ Zlínské kroky do Evropy
Zlín – Nový divadelní projekt o poznávání současného evropského divadla Zlínské
kroky do Evropy odstartovalo v listopadu
Městské divadlo Zlín. Během divadelní sezony 2011/2012 budou v sále nazvaném Dílna
9472 představeny čtyři evropské země. PrvOkno do kraje / leden 2012

ní díl byl věnován Německu. Velký francouzský večer se uskuteční v pondělí 9. ledna.
Jako hosté vystoupí francouzský dramatik
Caya Makhelé, autor hry Čarování, a překladatelka Jana Podhorská. V pondělí 12. března se koná Velký italský večer s autorem hry
Ohlušující pach bílé Stefanem Massinim
a překladatelkou Kateřinou Bohadlovou.
V pondělí 14. května nabídne divadlo Velký
polský večer s autorem hry Noc Andrzejem
Stasiukem a překladatelkou Irenou Lexovou.
▪▪ Muzejníci restaurovali Bibli
Uherské Hradiště – Slovácké muzeum zrestaurovalo další Bibli českou ze svých sbírek.
Už podruhé se v uplynulých dvou letech
podařilo odborným pracovníkům muzea
v Uherském Hradišti zajistit restaurování
vzácného starého tisku ze svého sbírkového fondu. V roce 2009 byl restaurován pr-

Vsetín – Tož zbojníci. To je název divadelní hry,
která vznikala dva roky v rámci teatroterapie
s klienty denního stacionáře Naděje pro zdravotně postižené ve Vsetíně-Rokytnici. Scénáře,
režie a hlavně trpělivého nácviku se ujala Daniela Hanáková, která do stacionáře pravidelně
přicházela vést teatroterapii jako dobrovolník.
Ve hře účinkuje 16 herců z řad klientů i personálu stacionáře.
Hra měla premiéru ve vsetínském Lidovém
domě 1. prosince 2011. V divácích vzbudila
obrovský ohlas a nadšení. „Tento zdařilý projekt si určitě zaslouží pozornost také proto, že
je krásným příkladem integrace zdravotně postižených do běžného života a toho, čím vším
dokážou společnost obohatit,“ uvedla krajská
radní Taťána Nersesjan. 
(red)

votisk Bible české, zvané pražská, vydané
roku 1488. O dva roky později byl restaurován třetí nejstarší exemplář ve sbírce, Bible
česká, Nový zákon, zvaná Štyrsova, vydaná
v Mladé Boleslavi roku 1525. Veřejnost si
mohla nově restaurovanou bibli prohlédnout v prosinci na výstavě „Od člověka
k Bohu…“.
▪▪ Plzeňská pěna
Zlín – Slovní spojení Plzeňská pěna odkazuje nejen k tradičnímu plzeňskému pivu. Je
to název výstavy, která je od konce listopadu do 26. února otevřena v Krajské galerii
výtvarného umění ve Zlíně. Výstava děl tří
desítek umělců provádí prostřednictvím
padesáti exponátů základními okruhy současné výtvarné scény Plzně a okolí. Dává
vyniknout specifikům autorů i uměleckých
přístupů.
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Ve Zlíně padly rekordy

Na Vánoční Cenu města Zlína se sjela česká špička. Foto: www.zlinswim.cz

Troják slouží i handicapovaným
Troják – Nejen zdraví, ale i handicapovaní milovníci lyžování ve Zlínském kraji teď mají kam
za svým oblíbeným sportem vyrazit. Ojedinělý projekt totiž přichystali ve Ski Areálu Troják
v Hostýnských vrších. Během prosince tam
totiž uvedli do provozu centrum pro lyžaře
s fyzickým postižením, které má potenciál stát
se základnou pro handicapované na celé východní Moravě. K nápadu pustit se do takového projektu přivedl jednatele Ski Areálu Troják
Jakuba Juračku konkrétní zážitek. „Viděl jsem
letos, jak funguje lyžařská škola pro handicapované v podobně velkém středisku. Zaujala mě
ta vnitřní síla, se kterou člověk s handicapem
nehybné dolní poloviny těla lyžuje,“ svěřil se
Juračka. Tato zkušenost ho podnítila, aby začal pracovat na realizaci objektu pro sportovce
s postižením právě na Trojáku.
„Apartmán pro vozíčkáře už máme přímo přístupný z hlavní cesty. Chyběl tedy jen objekt
s nabídkou lyžařských služeb, dobře umístěný
přímo na svahu,“ popisuje jednatel ski areálu.
A jak centrum, na jehož realizaci se pracovalo už
od konce listopadu, vypadá? Bezbariérový ob-

jekt je rozdělený na dvě poloviny. Jednu představuje servis s půjčovnou, lyží, snowboardů
a monoski. Druhá polovina je pak zázemí pro lyžařskou školu, ohřívárna pro děti a převlékárna
handicapovaných lyžařů. V budově je samozřejmostí i bezbariérové WC pro vozíčkáře a terasa
s výhledem na hřeben Vičanova.
Budova má mít také vlastní pokladnu, aby
se handicapovaní vyhnuli dlouhému čekání
ve frontě u hlavní kasy. „Objekt nám umožní
i zatraktivnit výuku dětí v naší lyžařské škole,
která je poměrně velká, a to tak, že děti budou
moct kombinovat výuku na lyžích s teorií přímo
v budově na svahu, kde si odpočinou, ohřejí se
a instruktor jim může lépe osvětlit v klidu prvky
na zlepšení jízdy,“ vysvětlil Jakub Juračka.
Podobných projektů je jako šafránu a Juračka
potvrzuje, že sehnat na něco takového peníze není jednoduché. „Polovinu nákladů jsme
uhradili z dotace pro místní rozvoj, druhou část
ale musely pokrýt vlastní zdroje a úvěr,“ dodal
s tím, že věří, že vynaložené úsilí bude mít smysl
a handicapovaní lyžařští nadšenci najdou přátelský prostor pro sportovní vyžití.
(oh)

▪▪ Slováčtí veslaři posbírali medaile
Uherské Hradiště – Zimní přípravu si veslaři VK
Slovácko zpestřili při prvním závodě Českého
poháru v jízdě na trenažérech. A jejich první
trenažérový závod sezony, který se jel v Přerově, jim vyšel fantasticky. Ze šesti startů totiž dokázali vyválčit čtyři medaile. V kategorii
juniorů se blýskl Michal Plocek, který skončil
druhý a mezi českými závodníky nenašel přemožitele. V kategorii Masters vybojoval stříbrnou pozici Jaroslav Kandrnál. Zaskvěli se
i nejmenší veslaři. Druhé místo mladšího žáka
Davida Šimka a třetí příčka staršího žáka Davida Zetíka jen dokazují, že mládež VK Slovácko
má do budoucna velký potenciál.

▪▪ Panteři to dotáhli do semifinále
Otrokovice – Velkolepé tažení florbalovým
Pohárem České pojišťovny mají za sebou florbalisté Panthers Otrokovice. Nováček nejvyšší
florbalové soutěže v poháru připomněl, že
už s ním konkurenti musejí počítat, protože
patří k české špičce. Panteři na pohárové cestě smetli Litomyšl a Olomouc a první těžký
oříšek je čekal až ve čtvrtfinále. Doma Panteři vydřeli vítězství 5:4 po prodloužení nad
Buldoky z Brna a mohli se radovat z postupu
do semifinále. V něm hostili přetěžkého soupeře. 1. SC WOOW Vítkovice patří dlouhodobě
mezi nejlepší týmy v ČR. A v zápase s Pantery
to Vítkovičtí jen potvrdili. I když se může zdát

Zlín – Už po osmačtyřicáté se začátkem prosince sjeli do Zlína plavci z celé republiky i zahraničí, aby ve zdejším bazénu poměřili své
síly při tradiční Vánoční Ceně města Zlína. A že
se bylo tento ročník opravdu na co dívat, dokládá nejen účast 262 účastníků ze čtyřicítky
klubů. Plavci navíc svými výkony pokořili deset
rekordů soutěže. Jeden z nich má na svědomí
domácí závodník Karel Benýšek, který zvítězil
v závodě na 50 m znak v čase 26,01. Benýšek
navíc uspěl i v dalších závodech a byl jasně zlínským nejlepším plavcem na soutěži. Dařilo se
však i dalším domácím sportovcům – například
Martin Tomášek zvítězil v závodě na 200 m volným způsobem a stejnou distanci opanovala
i domácí Jitka Kuchtíčková.
Velmi dobře si vedl také Tomáš Polčák patřící
mezi handicapované sportovce. „Ve vložených
závodech na pětadvacetimetrových tratích se
předvedli žáci z plavecké přípravky a ukázali, že
plavecký klub Zlín systematicky pracuje na budoucích talentech,“ těšilo hlavního trenéra zlínských plavců Petra Přikryla.
(oh)

Kniha představuje
slavné sportovce
Zlín – Dvě stě padesát stran a bezmála pět
set unikátních fotografií obsahuje kniha Sláva
zlínského sportu, kterou v listopadu vydalo
Muzeum jihovýchodní Moravy. Její autorka
Yvona Činčová v ní mapuje sport ve Zlíně
v uplynulých sto deseti letech. „Impulzem
k napsání byla stejnojmenná výstava v roce
2009. Chtěla jsem, aby mnou shromážděné
materiály nezapadly, ale naopak byly trvale
zpřístupněny veřejnosti. Kniha je určena nejširší zlínské veřejnosti se zájmem o historii
Zlína a sport. Nejbližší jistě bude všem bývalým i současným zlínským sportovcům, kteří
mohou díky publikovaným fotografiím vzpomínat,“ dodala autorka, která pracuje jako historička zlínského muzea.
(oh)
výsledek 1:7 jako debakl, Panteři si za nečekaný postup do semifinále zaslouží uznání.
▪▪ Litovelské Pomoraví opanoval Blaha
Kroměříž – Kroměřížský atlet Tomáš Blaha se
stal vítězem premiérového ročníku závodu
Lyžařský běh Litovelským Pomoravím, který
spadá do Středomoravského běžeckého poháru 2011. Celý závod, na jehož start se postavilo 64 závodníků, provázelo sychravé počasí
a chladný vítr. Ani tyto svízelné podmínky však
závodníka týmu AK Asics Kroměříž nerozhodily a ten více než jedenáct kilometrů dlouhou
trať prolétl v čase 38:09, čímž ustanovil rekord
závodu. Kroměřížskému borci pomohl především silný finiš.

Vydavatel: Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320 ve spolupráci s HEXXA komunikační agentura s.r.o.; Registrace MK ČR E 16332 | Vychází v nákladu 256.000 ks jednou
měsíčně, uzávěrka 10. den měsíce. Distribuce do všech schránek ve Zlínském kraji. Neprodejné. | Redakce: Pekárenská 42, Zlín, tel./fax: 577 011 538, e-mail: redakce@oknodokraje.cz | Redakční
rada: Ing. Hana Příleská – předsedkyně, Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Bronislav Fuksa, RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác,
Mgr. Vojtěch Cekota, Mgr. Jaroslav Janečka | Odpovědná redaktorka za ZK: Jana Bubeníková | Zlom: Ivo Hercik | Inzerce: Ing. Jana Nováková – 774 438 700, Martina Hofrová – 776 542 474, Pavel
Zapletal – 777 708 489 | Distribuce: Česká pošta, s.p., tel.: 577 004 113 | Pokud tiskovinu nedostáváte do poštovní schránky, informujte nás na: distribuce@oknodokraje.cz | www.oknodokraje.cz
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Uherské Hradiště, Uherský Brod
Uherské Hradiště
Největší počet obcí (48) zahrnuje správní obvod Uherské
Hradiště. Rozlohou a počtem obyvatel se však řadí až
na druhé místo v rámci kraje.
Region se rozkládá v jihozápadní části Zlínského kraje
a jižní hranicí tento správní
obvod sousedí s Jihomoravským krajem. V rámci kraje
sousedí na západě a severu
se správním obvodem Kroměříž, na severu s otrokovickým
správním obvodem, na severovýchodě a východě pak se
správními obvody Zlín a Uherský Brod.
Povrch je značně rozmanitý,
v západní části oblasti se rozkládá pohoří Chřiby. Směrem
k východu se pohoří svažuje
do Dolnomoravského úvalu,
úrodné nížiny kolem toku řeky
Moravy s odlesněnou a obdělávanou půdou plnou vsí, luk,
mokřin a slepých ramen. Téměř 60 % představuje zemědělská půda, podíl orné půdy
je třetí nejvyšší v kraji.
Příhodné klima i strategická
poloha na důležité křižovatce
obchodních cest u řeky přitahovalo osadníky už od starší
doby kamenné, doloženo je
i osídlení keltské a římské.
Nachází se zde několik archeologických lokalit. K nejvýznamnějším patří trojměstí
Staré Město-Uherské Hradiště-Kunovice nebo hradisko sv.
Klimenta u Osvětiman.
Ze stavebních památek patří
k nejzajímavějším středověký
obranný hrad Buchlov, ke kterému patří i nedaleká kaple sv.
Barbory. Z přelomu 17. a 18.
století je zámek v Buchlovicích s parkem plným vzácných

jehličnatých a listnatých stromů. Centrem oblasti je město
Uherské Hradiště s bohatou
historií a řadou památek,
k nimž patří barokní farní kostel, morový sloup nebo lékárna U Zlaté koruny.
V regionu se nachází významné centrum náboženského
života, poutní místo Velehrad,
se kterým se spojuje cyrilometodějská a velkomoravská
tradice. Dlouhou tradici, sahající až do 16. století, má využití
zdejších léčivých vod, dnes
jsou navštěvovaná lázeňská
zařízení v Ostrožské Nové Vsi
nebo lázně Leopoldov v Buchlovicích-Smraďavce
Zdroj: Český statistický úřad
Zlín, www.zlin.czso.cz.
Soutěžní otázka: Jaký je nejvyšší vrchol Chřibů?
Uherský Brod
Nejnižší podíl městského obyvatelstva v kraji má správní
obvod Uherský Brod. Spravuje
30 obcí. Svou rozlohou je čtvrtým největším správním obvodem v kraji, počtem obyvatel je však až na šestém místě.
Správní obvod Uherský Brod
leží v jižní části Zlínského kraje,
na jihozápadě sousedí s Jihomoravským krajem a na jihu
a východě pak se Slovenskou
republikou. V rámci kraje je
na západě jeho sousedem
správní obvod Uherské Hradiště, na severu správní obvody
Zlín a Luhačovice.
Převážnou část území pokrývá pohoří Bílé Karpaty, pro
něž jsou typické táhlé hřebeny, druhově bohaté louky se
skupinami osamělých stromů
a rázovité obce s výraznou
lidovou architekturou. Nej-

vyšší horou je Velká Javořina
v Bílých Karpatech na hranici
se Slovenskem ve výšce 970
metrů. Uherskobrodské části
Karpat dominují především
Moravské Kopanice s typickou roztroušenou zástavbou
a mozaikou sušších míst,
mokřadů, drobných lesíků,
křovin a nevelkých políček.
Centrem Kopanic je Starý
Hrozenkov, ve kterém se každý rok konají tradiční Kopaničářské slavnosti za účasti
folklorních souborů z obou
stran moravsko-slovenského
pomezí. Celá oblast je součástí národopisného regionu
Slovácko, a proto i v ostatních obcích se udržují lidové
tradice. Konají se obchůzky
o masopustu a o Velikonocích,
hodové či dožínkové slavnosti
a především je to vlčnovská
slavnost Jízda králů, pořádaná
o poslední květnové neděli.
Největším centrem osídlení
je Uherský Brod s řadou starobylých památek, ke kterým
patří budova radnice, barokní
stavba palácového charakteru Panský dům, kostel Mistra Jana Husa, barokní farní
kostel a dominikánský kostel
s klášterem. Druhým městem
oblasti jsou Bojkovice se zámkem Nový Světlov.
V oblasti se nachází CHKO Bílé
Karpaty, národní přírodní rezervace Javořina a za přírodní
rezervace byly vyhlášeny louky a pastviny s výskytem ohrožených druhů rostlin.
Zdroj: Český statistický úřad
Zlín, www.zlin.czso.cz.
Soutěžní otázka: Která města a obce na Uherskobrodsku
jsou označována jako možná
rodiště J. A. Komenského?

regiony, soutěž
Představení regionů
kraje se soutěží
Pokračujeme v představování všech správních
obvodů obcí s rozšířenou působností. Úřady
těchto sídel plní roli mezičlánku mezi krajským
úřadem a ostatními obcemi ve svém obvodu.
Na starosti mají rovněž agendu přenesené
státní působnosti. To znamená, že na těchto
úřadech se vydávají cestovní a osobní doklady,
živnostenská oprávnění a podobně. S představováním obvodů je spojena i další soutěž –
otázky se vztahují právě k nim (najdete je v textu v levé části). Odpovědi posílejte na email
redakce@oknodokraje.cz nebo na adresu Okno
do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 10. ledna. Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná odpověď) budou odměněni.
Výherci minulého kola: Anna Hadašová (Valašské Meziříčí), Ivana Křenová (Zlín), Ladislav
Jelen (Uherské Hradiště).
Správné odpovědi byly: 1) Současné Otrokovice vznikly sloučením Otrokovic a Kvítkovic,
2) Zubří bylo vyhlášeno městem v roce 2002.

Uherské Hradiště

Bojkovice
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Začátek roku je na akce bohatý
Východní Morava – Plný lákadel – tak by se dal
označit z hlediska nabídky leden 2012 na východní Moravě. Pro zájemce je připravená pestrá nabídka – stačí si tedy jen vybrat.
Koloniál u pana Bajzy
Zamilovali jste si knihu Karla Poláčka Bylo nás
pět? Pokud ano, můžete se o koloniálu u pana
Bajzy dozvědět více na výstavě, kterou pořádá
až do 29. ledna 2012 Muzeum Kroměřížska.

Návštěvníci se seznámí s vybavením i zbožím
dobového koloniálu, cukrárny, obchodu s textilem a řeznictvím, ale také navštíví výroční trh
či interaktivní hernu s hokynářstvím. Cílem
výstavy je přiblížit dětem i dospělým, z jakých
základů a pod jakými vlivy se rozvíjel obchod
v českých zemích a do jaké míry se udržely
rodinné i prvorepublikové tradice. Výstavní
kolekce pocházejí z bohatých sbírek Múzea
obchodu v Bratislavě, Moravského zemského
muzea, Národního zemědělského muzea, Muzea Vysočiny a od soukromých sběratelů.
Jak se rodí večerníčky
Kdo dává před knížkami spíše přednost světu
animovaného filmu, pro něj je určená výstava
Jak se rodí večerníčky ve valašskomeziříčském
Muzeu regionu Valašsko. Ti, kdo ji navštíví, se
dozví, kolik dá práce, než se začnou pohybovat
oblíbené večerníčkové postavičky. Výstavu lze
navštívit až do 29. ledna 2012.
Sněhové království
Beskydské Pustevny ožijí už 14. ročníkem mezinárodního sochařského sympozia Sněhové
království. Ti, kteří se chtějí potěšit pohledem
na nevšední umělecké výtvory, by si měli v kalendářích označit termín 14. a 15. ledna 2012.

Ledové a sněhové sochy budou tvořit profesionální výtvarníci i žáci škol ze Zlínského a Moravskoslezského kraje. Více o akci, kterou v posledních letech navštěvují tisíce návštěvníků,
se dozvíte na www.dagi.cz.
Výstavka Svatby naší báby
Nikoho asi nepřekvapí, že módě podléhají i svatby. Co bylo „in“ v 60. letech minulého
století, zjistíte na výstavce Svatby naší báby,
kterou připravilo Obuvnické muzeum ve Zlíně.
Šlo o dobu, kdy téměř každá nevěsta toužila po šatech z vyšívaného silonu a chtěla mít
na nohou elegantní střevíčky s ostrou špičkou
a tvarovaným kovovým podpatkem. Výstava
nabízí i opravdové unikáty. Mezi ně patří bezesporu elegantní kostým, který měla v den své
svatby oblečený vnučka Františka Novosada,
známého majitele zlínského oděvního salonu.
A nejvzácnější z celé kolekce jsou elegantní
šaty z hedvábného saténu, ve kterých se vdá-

zábava, volný čas
Další lednové tipy
Schola Gregoriana Pragensis
Novoroční koncert. Maiestas Dei — středověká polyfonie v díle Petra Wilhelmi de Grudencz. Kde: Dominikánský klášter a kostel
Nanebevzetí Panny Marie Uherský Brod. Kdy:
7. ledna, 17.30.
Šangri-la
Unikátní výstava světů ve stínu Himálaje. Součástí je jedinečný doprovodný program. Kde:
Zámek Zlín. Kdy: do 14. ledna.
Velký dětský karneval
Na návštěvníky čeká velké překvapení a bohatá tombola. Kde: Klub kultury Hulín. Kdy:
15. ledna, 14.00.
Stromy kolem nás
Výstava 188 prací od 275 autorů zhotovených
různými výtvarnými technikami. Kde: KIS Tlumačov. Kdy: do 20. ledna.
Moje dlouhé mlčení
Autorské čtení z knihy Eriky Bezdíčkové. Kde:
Muzeum Luhačovického Zálesí, Luhačovice.
Kdy: 26. ledna
Karlovská padesátka
Tadiční běžkařský závod pro veřejnost, součást seriálu SKI Tour. Kde: Velké Karlovice. Kdy:
26. ledna.

vala ve 20. letech 20. století slavná pražská ilustrátorka Marie Fischerová-Kvěchová. Výstavka
Svatby naší báby trvá do 31. ledna 2012.

Svetom, moje svetom - slovenští dráteníci
Unikátní výstava. Kde: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod. Kdy: do 22. ledna.

Betlémy a jejich výstavy
Komu utekly Vánoce příliš rychle a chce si je
na chvíli opět připomenout, pro něj může být
výborným tipem návštěva nově vybudovaného mechanického betlému v Horní Lidči.
V Uherském Hradišti je instalována výstava
současné české, slovenské a polské betlemářské tvorby, která je přístupná až do 22. ledna
v Galerii Slováckého muzea. K vidění je například Příběh o narození Ježíše Krista, obrazy
a grafika 16. – 19. století či Papírové vystřihávané betlémy ze sbírky Vratislava Schillera.

Od člověka k Bohu…
Výstava vůbec poprvé představí část sbírky
Slováckého muzea, zahrnující soubor liturgických předmětů, která bude doplněna o další
cenné uměleckohistorické předměty. Kde:
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti. Kdy:
do 4. března.
Stranu připravila Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy. Vyčerpávající přehled všech
akcí nejenom ve Zlínském kraji naleznete na
www.vychodni-morava.cz.
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tel.: +420 577 432 891
fax: +420 577 433 350
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť
a zpevněných ploch
Pokládka asfaltového betonu nišerem
Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
Čištění komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství
Prodej kameniva
Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích

www.suszlin.cz

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

„Kvalitní vzdělání od maturity až po vysokoškolský
bakalářský diplom pod jednou střechou.“

STŘEDOŠKOLSKÉ STUDIUM
OBCHODNÍ AKADEMIE

(zaměření: Podniková ekonomika, Cestovní ruch, Mezinárodní obchod)

VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

Čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou.

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM

MARKETING PRO STŘEDNÍ STUPEŇ ŘÍZENÍ
ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Tříleté denní studium ukončené absolutoriem.
Certifikace: diplomovaný specialista (DiS.)

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Více místa pro přírodu,
více peněz pro Vás.

Děkujeme PF 2012
Peníze za váš odpad - ihned.

Volejte 777 770 680

provozovna areál Svit Zlín, Malotova ulice (vedle Intersparu), mapa a ceník na www.vykupna.cz

ve spolupráci s Fakultou managementu a ekonomiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně:

MARKETING
FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Tříleté prezenční i kombinované studium ukončené
státní závěrečnou zkouškou. Certifikace: bakalář (Bc.)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 19. 1. 2012 (14:00–17:00)
náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín
tel.: 577 006 555, fax: 577 006 559
mail: oatb@oazlin.cz, www.oazlin.cz

Doporučujeme

Schola Gregoriana Pragensis
novoroční koncert v Uherském Brodě
(Dominikánský klášter)
7. ledna 2012
www.ub.cz

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

Úvěr Dobrý klient
neúčelový, bez ručitele, bez doložení příjmů.
pevný úrok

do výše 10 000 000 Kč

6,9 %
p.a.

www.mpu.cz
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