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Info a vstupenky na dobírku:
Pragokoncert, tel. 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com www.mastersofrock.cz

www.handicap.cz, tel.: 736 749 240
e-mail: dobrodej@handicap.cz, 42. budova areálu - Zlín

▪▪ Než vyjedete do sněhu a ledu
Zlínský kraj – Jízda v zimě může být někdy
hodně stresující. Pokud máte k dispozici
aktuální informace, dá se mnohým nepříjemným situacím vyhnout. A kde vám
poradí? Na telefonních číslech dispečinků
zimní údržby ve Zlíně (577 432 894), Kroměříži (573 331 457), Uherském Hradišti
(572 434 210) a Valašském Meziříčí (571
611 686). Informace o sjízdnosti jsou zveřejňovány rovněž na celostátním internetovém portále www.dopravniinfo.cz.
Na příslušnou stránku dovede motoristy
také odkaz ze stránek www.rszk.cz.
O zimní údržbu silnic ve Zlínském kraji
se během zimního období stará 410 pracovníků. K dispozici mají 69 sypačů, 112
traktorových radlic, 38 nakladačů a 20
těžkých mechanismů. Chemický posyp je
uplatňován na 972 kilometrech dopravně
nejzatíženější silniční sítě (45 %), inertními posypy (kamennou drtí) se udržuje asi
1 052 kilometru (49 %). Na začátku zimy
bylo ve skladech SÚS připraveno 11 000
tun soli a 19 000 tun kamenné drti.
▪▪ Trumfy: Vzdělávání a ekologie
Zlínský kraj – Dobré životní prostředí s velký podílem chráněných území
a péče o vzdělávání. To jsou hlavní tahouni úspěchu Zlínského kraje v projektu
Místo pro život, který již druhým rokem
srovnává všechny kraje. Právě ve zmíněných dvou oblastech dosáhl region
na pomyslné medailové příčky. Dobré
hodnocení si kraj odnesl i v porovnání
zdravotní a sociální sítě. Naopak prakticky na samém chvostu skončil region v kategorii občanská společnost a tolerance.
Celkově tak Zlínský kraj skončil sedmý,
když za sebou s výjimkou Vysočiny zanechal všechny ostatní moravské kraje.
O konečném žebříčku krajů rozhodla
nejen statistická data, ale také průzkum
mezi 1 400 respondenty z celé ČR a kolegiem 20 respektovaných osobností napříč všemi obory.
▪▪ Koledníci budou vybírat na charitu
Zlínský kraj – Tradiční Tříkrálová sbírka se
uskuteční i v tomto roce, a to během prvních čtrnácti lednových dnů. „Nejvíc kolednických skupinek bude možné potkat
o prvním lednovém víkendu, okolo svátku Tří králů,“ uvedla koordinátorka Pavla
Romaňáková z Charity Zlín. Obecným
účelem sbírky, kterou pořádá Charita
ČR se sídlem v Praze, je pomoc rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla. Ve Zlínském kraji se
Tříkrálová sbírka konala poprvé v roce
2000. V roce 2012 bylo ve Zlínském kraji
rozpečetěno 2 271 kasiček. Do koledování bylo zapojeno asi 9 000 dospělých
a dětí. Výnos činil 11 142 561korun. Více
než polovina darovaných finančních prostředků vždy putuje zpět do místa, kde
byly vykoledovány. Tam pomáhají především postiženým dětem, osamělým
maminkám s dětmi, sociálně slabým rodinám, starým a nemocným či těm, které
zasáhla přírodní katastrofa.
Okno do kraje / leden 2013

Vážení a milí spoluobčané,
tak jsem si nějak v hlavě zafixoval, že Okno do kraje se vám dostává pravidelně do rukou v posledním týdnu předcházejícího měsíce. Jenže toto číslo, jak jsem se dozvěděl, když jsem začal psát tento úvodník, budete mít v rukou až v prvním týdnu nového roku.
Tak se tedy stalo, že jsem vám nenapsal přání k vánočním svátkům. Věřím však, že se vám je podařilo prožít v pohodě, v radostné atmosféře a také, že jste zvládli ve zdraví i silvestrovskou noc.
Ano, ano, jak ten čas letí, není tomu tak dávno, co jsme si připomněli deset let Zlínského kraje. V těchto dnech si připomínáme
další významné výročí. První lednový den roku 1993 se začala
psát historie nového státu – České republiky.
Rozpad federace, domluvený v Praze a v Bratislavě, přinesl starosti hlavně lidem v příhraničí. Po desetiletí nerozlišovali, na které straně hranice co dělají. Pracovali tam, kde bylo potřeba, bavili se
tam, kde měli chuť. Vznik dvou samostatných států se tak promítl do jejich života velmi zásadně.
Není proto divu, že změnu prožívali emotivně.
Trvalo roky, než se všechny hlavní problémy podařilo odstranit. Nicméně nyní už zřejmě nikdo ze
změny těžkou hlavu nemá. Mnozí jsou dokonce přesvědčeni, že vznik dvou samostatných států,
které se následně staly součástí Evropské unie a vstoupily do shengenského prostoru, byl proměněnou šancí na dosažení bezproblémových vztahů dvou národů, které k sobě historicky mají
blízko, ale přesto chtějí být suverénní.
Tak to v životě chodí: člověk potřebuje vyvzdorovat, dospět a osamostatnit se, aby si mohl uvědomit, že má své kořeny, svou minulost, svou rodinu, svou historii, která má vždy barevná a světlá
místa i stíny. A vážit si všeho toho, co funguje a na čem se dá stavět. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli
dětem, vnukům a všem, kdo přijdou po nás. To platí v životě jednotlivce, národů i celé lidské civilizace. Hledat to, co spojuje. I když to dá víc osobní námahy, než se vyhranit, uzavřít a nekomunikovat. Protože to předpokládá dobrou vůli na stranách všech zúčastněných, tedy i té vlastní. Historie
nebude hodnotit to, co jsme řekli, ale co jsme udělali.
Bývá zvykem, že s příchodem nového roku si mnoho z nás dává předsevzetí. Některá z nich mají
jepičí život, jiná se naopak podaří splnit. Ať už jsou ta vaše jakákoliv, přeji vám, aby spadala do té
druhé kategorie. A pokud z jejich naplnění bude mít v dobrém prospěch i vaše okolí, přeji vám
úspěch dvojnásob.
Tak ať vám v tom novém roce slouží pevné zdraví, nechybí štěstí a je kolem vás (i ve vás) vždy hodně lásky, dobré vůle a prožíváte mnoho radosti.

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje
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▪▪ Přehrada láká cyklisty
Luhačovice – Luhačovická přehrada má
opravenou obslužnou komunikaci, která
vede po celém jejím obvodu včetně hráze. Akce trvala necelý měsíc a vyžádala si
finanční náklady ve výši téměř 2,8 milionu Kč. „Dva miliony korun pokryla dotace
z rozpočtu Zlínského kraje,“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Radim Světlík.
Komunikace slouží pro přístup k rekreačním zařízením, ale umožňuje i příjezd
udržovací techniky k vodě a využívá se
jako cyklostezka a bruslařská inline trasa.
Do konce roku 2012 měli stavbaři dokončit ještě rekonstrukci koruny hráze, opravu jejího osvětlení a také opravu vlnolamu
na návodní straně hráze.
▪▪ Zlínští vědci získali cenu Siemens
Zlín – Výzkumný tým pracovníků Fakulty
aplikované informatiky Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně získal pod vedením profesora Karla Kolomazníka ocenění v prestižní
soutěži Werner von Siemens Excellence
Award. V kategorii Nejlepší výsledek vývoje/inovace získali zlínští vědci třetí místo
za svou práci Technologie pro komplexní
zpracování koželužských tukových odpadů. Navrhli technologii, která je schopna
zužitkovat odpadní tuky z kožedělného
průmyslu na cenné produkty, jako je bionafta, glycerin nebo proteinové produkty.
▪▪ Panský dvůr dostal ocenění
Kunovice – Agentura CzechInvest ocenila investory a podnikatelské nemovitosti
roku 2011. Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr (PIK-PD) byl jediným
zástupcem celého Zlínského kraje, kterému se podařilo probojovat mezi oceněné.
V kategorii nemovitost roku 2011 – High-tech nemovitost se PIK-PD umístil na
3. místě. Slavnostního večera se v listopadu zúčastnila starostka Kunovic Ivana Majíčková a ředitelka PIK-PD Jana Bánovská.
PIK-PD vznikl regenerací památkově chráněné nemovitosti a po kolaudaci v září
2011 zahájil svůj provoz se stoprocentní
obsazeností. Působí zde 29 firem.

Zima na Trojáku. Foto: Ivo Hercik

Na hory i bez lyží. Nuda nehrozí
Zlínský kraj – Nová lyžařská sezona se rozjela
většinou začátkem prosince ve všech zimních
areálech Zlínského kraje. Milovníci zimních
sportů si mohou vybírat z téměř 70 lyžařských
lokalit. Na řadu z nich přitom můžete vyrazit
i bez lyží. Buď vám je půjčí přímo tam, případně
nabídnou jinou zábavu, ke které je vůbec nepotřebujete: snowtubing, bruslení, sáňkování
nebo půjčování sněžnic. A jaká je tedy nabídka
pro tuto sezonu?
„Kohútka a ski areál Bílá (Moravskoslezský kraj)
nabízejí společný skipas pro dvou a vícedenní
lyžování. Na Trojáku je specializovaná lyžařská
škola pro děti, lyžovat se zde učí také handicapovaní sportovci,“ uvedl Zdeněk Urbanovský
z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Mezi zajímavosti letošní zimy nepochybně patří, že lyžařský vlek Búřov ve Valašské Bystřici
zdarma vyveze běžkaře k nástupu na hřebenové trasy ve Vsackých Beskydech. Kyčerka nabízí
možnost výletu do hor na sněžnicích (s průvodcem), také projížďky sněžným skútrem. Ski areál Razula nabízí mimo jiné snowtubing, snowpark, lyžařskou Tygří školku, půjčovnu se ski

servisem. Během ledna zahájí provoz sáňkařská
louka u sjezdovky Horal.
„Zavedli jsme letos novou jízdenku pro ranní
lyžovačku. Platí od 8.30 do 10.30 a v její ceně je
i jedna káva. Máme novou půjčovnu lyží a ski
servis,“ sdělil provozovatel areálu Ski Karolinka
Jan Dudek.
Od roku 2001 funguje v nadmořské výšce 350
až 450 metrů ve Chřibech na západě Zlínského
kraje lyžařské středisko Stupava. Noční lyžování
se zde provozuje každý den do 20.30, v pátek
do 21 hodin. „V roce 2012 jsme rekonstruovali
vlek, máme nové parkoviště, vybudovali jsme
příjezdovou cestu k parkovišti. Zavedli jsme
zvláštní cenovou relaci pro seniory,“ uvedla
pracovnice střediska Bohdana Orlová. Za stejné
ceny jako vloni se jezdí na vlecích ve Skicentru
Bílé Karpaty na Mikulčině vrchu. „Rekonstrukci
celého areálu chystáme na další sezonu,“ informoval správce areálu Petr Kroča. K dispozici
jsou zde dvě sjezdovky. V Horní Bečvě funguje
pro lyžaře a návštěvníky zimních hor dvousedačková lanovka, na Kohútku v Javorníkách se
dá vyjet čtyřsedačkovou lanovkou.
(vc)

Města už mají jasno, do čeho chtějí v novém roce investovat
Zlínský kraj – Většina velkých měst v kraji už
měla začátkem prosince jasno v tom, do kterých investic by se ráda pustila v roce 2013.
Přibližně 350 milionů korun chce v roce 2013
vynaložit na investice město Zlín. „Mezi největší investiční akce roku 2013 řadíme tři projekty spolufinancované z fondů EU: rekonstrukci
podchodu na náměstí Práce (68 mil. Kč), revitalizaci parku Komenského (66,5 mil. Kč) a revitalizaci Gahurova prospektu - spodní část (20,5
mil. Kč),“ informoval mluvčí magistrátu Zdeněk
Dvořák. Počítá se s rekonstrukcí budovy lázní 25metrového bazénu, s rekonstrukcí ulice
J. Staši a ulice Tyršovy, s výstavbou cyklostezky
Zlín - Otrokovice a cyklostezky Lešná - Lukov.
Návrh rozpočtu města Kroměříže, který v době
uzávěrky Okna do kraje ještě čekal na schválení
zastupiteli, počítal s částkou 63,5 milionu korun
strana 4

na investice. „Největší by měla být revitalizace
sídliště Slovan (15 mil. Kč), revitalizace Slovanského náměstí (13 mil. Kč), zateplení Základní
školy Zachar (11 mil. Kč), rekonstrukce Starého
pivovaru (6,5 mil. Kč),“ sdělil mluvčí radnice Pavel Zrna.
Ve Vsetíně plánují investice ve srovnatelné
výši s rokem minulým – přibližně 150 milionů
korun. Například na stavební úpravy pozemních komunikací je počítáno s částkou 22,5
milionu korun, výstavba šaten včetně přípojek
pro fotbalisty (fotbalové hřiště Pod Pecníkem)
přijde na 3,5 milionu korun. V kapitole školství
se počítá s rekonstrukcí elektrorozvodů včetně
výměny osvětlení (MŠ Luh) a s výměnou oken
v ZŠ Ohrada.
Méně prostředků na investice mají pro rok 2013
v Uherském Hradišti. Zatímco v roce 2012 byly

plánovány investice za 202 milionů korun, pro
rok 2013 je plán navržen ve výši 144 milionů.
K největším plánovaným investicím roku 2013
patří: odvedení odpadních vod Míkovice-Vésky
(21,7 mil. Kč), konverze vojenského cvičiště Rochus (22,2 mil. Kč) a realizace několika investic
v rámci integrovaného plánu rozvoje města.
Především velké rekonstrukce veřejných budov
za účelem snížení energetické náročnosti jejich
provozu a zajištění výrazných úspor připravuje
pro rok 2012 město Valašské Klobouky. Největší
z investic bude zateplení základní školy v celkové hodnotě 16 milionů korun. Na poliklinice
podobné stavební zásahy vyjdou na tři miliony
a v domě s pečovatelskou službou na 5 milionů
korun. Dům dětí a mládeže se dočká nejen zateplení a výměny oken, ale také změny vytápění, a to při nákladech 7 milionů korun. 
(vc)
Okno do kraje / leden 2013

Bez investic se kraj neobejde
Na rok 2008 Zlínský kraj může vzpomínat v dobrém. Tehdy do krajské pokladny doputovalo
ze sdílených daní, které tvoří významnou část rozpočtů krajů, rekordních 2,67 miliardy
korun. Pak už křivka pomyslného grafu zamířila dolů. Například v roce 2012 to bylo o zhruba
300 milionů méně. „Za poslední čtyři roky jsme se tak museli vypořádat se situací, kdy jsme
v podstatě přišli o miliardu korun. Potřeba investic se naproti tomu nijak nesnížila. Spíše
naopak,“ říká statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.
Podařilo se v loňském roce i přes další
výpadky daňové výtěžnosti ve Zlínském
kraji investovat?
Muselo. Kraje bohužel nejsou v situaci, kdy
si mohou dovolit zamknout pokladnu a šetřit a šetřit. Po státu zdědily rozsáhlý majetek, který byl často ve špatném stavu. Jde
například o silnice II. a III. tříd, zdravotnická
či školská zařízení. Například u silnic je přitom historicky dluh v podobě dlouhodobého podcenění investic nejlépe patrný. Tento
majetek je nutné neustále udržovat. Kromě
toho je úkolem krajů budovat infrastrukturu,
která umožní další rozvoj celého regionu.
Jaké tedy byly investiční výdaje v loňském roce?
Celkem šlo o 1,39 miliardy korun. Jde jak
o investice samotného kraje, tak i investiční dotace našim příspěvkovým organizacím
a podobně. Celkem tak na investice putovalo více než 15 procent z celkového rozpočtu.
Kvůli investicím musel kraj využít úvěrové zdroje. Nehrozí, že se Zlínský kraj zadluží?
Zadlužení hrozí každému, kdo si půjčuje.
Proto je k tomuto kroku potřeba přistupovat
velmi odpovědně. Na prvním místě vždy stojí otázka, zda je vůbec nutné si půjčit. Pokud
dojdete k závěru, že v budoucnu není reálné
zvýšit příjmy a projekt realizovat z vlastních
peněz, pak následuje druhá otázka. Je tato
investice nezbytná? Kraje jsou bohužel v situaci, kdy si prostě čerpání úvěrů nemohou
dost dobře zakázat. Podobnou situaci vel-

Stavba obchvatu Holešova. Foto: Vojtěch Cekota
mi dobře zná také řada domácností. Úvěry
se ale musejí velmi pečlivě hlídat. Jedním
z nejpoužívanějších nástrojů, jak dluhy udržet na uzdě, je ukazatel dluhové služby. Ten
v procentech vyjadřuje, kolik subjekt v daném rozpočtovém období vydá na splácení
svých závazků a platbu úroků ve vztahu k určité kategorii příjmů. U Zlínského kraje jde
aktuálně o 2,13 procenta.
Co toto číslo znamená v praxi?
Uvedu příměr k domácnosti, která má čistý
měsíční příjem 20 000 korun. U ní by to znaOkno do kraje / leden 2013

menalo, že každý měsíc vydá z této částky
na splácení svých závazků 426 korun. Takže
pokud si tato domácnost pořídila z půjčky
smysluplnou věc, o které byla přesvědčena,
že ji potřebuje co nejdříve, pak rozhodně nejde o špatný krok.
Každý určitě zná situaci, kdy je lepší upřednostnit úvěr před postupným spořením.
Ideálním příkladem je zateplení. Okamžité
snížení spotřeby neustále se zdražujících
energií bohatě vyváží úroky z úvěru.
Jak jsou na tom ostatní kraje?
U krajů se dluhová služba v roce 2011 pohybovala maximálně do necelých osmi procent. Zlínský kraj byl tak hluboce pod průměrnou mírou zadlužení. Zde je ale nutné
zdůraznit, že kraje mají jen zanedbatelný
podíl na celkovém schodku veřejných financí. Horší situace je u obcí. Ministerstvo financí proto každoročně vyhodnocuje jejich

Iktové centrum ve zlínské krajské nemocnici. Foto: Petr Zákutný
dluhovou službu. Těm, které překročí hranici
30 procent, pak zašle písemné vyrozumění
s upozorněním na překročení ještě relativně
bezpečné meze.
Jako jeden z největších problémů Zlínského kraje je odborníky uváděna nedostatečná dopravní infrastruktura, což mimo
jiné brzdí hospodářský rozvoj. Podařilo
se vloni s tímto stavem pohnout?
Zde je potřeba celý problém rozdělit na dva
základní okruhy. Jedním jsou naše vlastní
komunikace, které jsme získali od státu. Jde
přibližně o 1 700 kilometrů silnic II. a III. třídy. Tam investujeme průběžně my. Druhou
oblastí jsou pak silnice I. třídy a dálniční síť,
o něž se stará stát. Tady se sice kraj na investicích nepodílí přímo, jeho aktivity však
mohou být zásadní. Jsem přesvědčen o tom,
že bez silného tlaku regionu na centrální orgány by bylo méně kilometrů rychlostních
silnic a dálnic.
Vloni se podařilo konečně dořešit napojení
krajského města na dálniční síť prostřednictvím čtyřpruhové komunikace. Dále se výrazně zvýšily šance na realizaci R49. V argumentaci ale nesmíme polevit, ještě nás čeká
spousta práce.
(jjn)

Jaroslav Drozd Foto: Ivo Hercik

▪▪ 440 milionů do krajských silnic
Zlínský kraj – Investiční injekce ve výši kolem 440 milionů korun pomohla v roce 2012
zlepšit stav silnic II. a III. třídy ve Zlínském
kraji. Celkem bylo realizováno 24 velkých
projektů. Patří mezi ně například dokončené průtahy obcemi Pašovice, Jalubí, Trnava
a Troubky-Zdislavice či okružní křižovatka
v Pohořelicích. Vekou část z celkového balíku peněz tvoří dotace od Zlínského kraje
ve výši 165 milionů korun, což je meziročně
o 40 milionů více. „Navýšení investiční dotace souvisí se získáním 170 milionů korun
z evropských fondů. Evropská unie totiž
vždy zaplatí jen část projektu, další peníze
musí doložit ten, kdo o ně požádal,“ vysvětlil
zvýšení objemu peněz na investice statutární náměstek hejtmana Stanislav Drozd.
Projekty podpořené z unijních peněz se zároveň řadí mezi nejvýznamnější stavby v regionu. Jde o obchvat Holešova, zcela novou
silnici u Bystřice pod Hostýnem, kompletní
rekonstrukci cesty z Nedašovy Lhoty na hranici se Slovenskem a již dokončenou opravu
silnice mezi Kroměříží a Jestřabicemi.
▪▪ Osud letiště má v rukou armáda
Zlín, Přerov – O tom, zda se bude i nadále
Zlínský kraj angažovat v projektu letiště
v přerovské části Bochoř, rozhodne Armáda
České republiky. Ta již avizovala, že o další využívání letiště nemá zájem. Společný
projekt Přerova a Olomouckého a Zlínského
kraje přitom počítal se smíšeným provozem
– armáda by dál provozovala vrtulníkovou
letku a samosprávy by část areálu nechaly
upravit pro civilní využití. Náklady na provoz by se pak dělily. Bez účasti armády tak
projekt získává trhliny. „Nyní vše záleží na armádě. Pokud skutečně odejde, musí nějakým způsobem naložit s majetkem na letišti. Především jde o budovy. Pokud by je byla
ochotna přenechat za symbolickou cenu,
můžeme s ostatními partnery o pokračování příprav dál jednat. V opačném případě to
zřejmě udělá definitivní tečku za naší účastí
v projektu,“ vysvětlil statutární náměstek
hejtmana Zlínského kraje Jaroslav Drozd.
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dát šanci

Mentální postižení není překážkou k svobodnému a plnohodnotnému životu. Foto: Jaroslav Staněk

Dostanou šanci žít jinak?
Téměř 200 lidí s postižením, kteří nyní žijí
v ústavech, dostanou šanci na samostatnější
a svobodnější život. I tímto způsobem se dá
dívat na transformaci ústavů sociální péče.
Proces transformace pobytových sociálních
služeb je podporován v celé České republice,
která tak navazuje na pozitivní zahraniční zkušenosti. Postupně jsou u nás zaváděny způsoby a metody poskytování sociálních služeb pro
osoby se zdravotním postižením, které jsou
v jiných evropských státech již několik desetiletí považovány za běžné. Do projektu transformace je zapojeno 32 ústavních zařízení z celé
země. Ve Zlínském kraji se to týká dvou velkých
zařízení: Domova pro osoby se zdravotním
postižením Zašová a Domova pro osoby se
zdravotním postižením na Velehradě–Salašská.
Tedy asi 200 lidí s postižením...
„Transformace umožní lidem z ústavů začít
žít svůj život v podmínkách běžného života
a způsobem, který je pro většinu lidí kolem nás
obvyklý. Lidé se z velkých, dnes již nevyhovujících, ústavů přestěhují do malých objektů, rodinných domků či bytů, kde jim bude zajištěna
potřebná pomoc a podpora. Nejedná se o rušení péče pro lidi s postižením, ale o změnu její
podoby,“ vysvětluje krajská radní pro sociální
oblast Taťána Nersesjan. S podporou sociálních
služeb jsou mnozí lidé s mentálním postižením
schopni žít v běžných malých domácnostech,
vykonávat spoustu činností, pečovat o svou
osobu a domácnost, případně i chodit do zaměstnání či do chráněných dílen, pěstovat své
záliby nebo se stýkat s přáteli z okolí. Není důvod, aby svůj život trávili ve velkém ústavním
zařízení, kde tyto činnosti mohou vykonávat
jen ve velmi omezené míře nebo vůbec.
Život lidí s jakýmkoliv postižením není jednoduchý. V minulosti byli lidé s mentálním
postižením odsouváni na okraj společnosti.
Velké ústavy, kde byli tito lidé umísťováni, se
většinou budovaly na odlehlých místech. Člověk s mentálním postižením se dříve v očích
mnohých spoluobčanů zdál být nesamostatstrana 6

ným či dokonce nežádoucím a nebezpečným,
a proto byl zavírán za vysoké zdi a mříže ústavu.
Naštěstí se pohled na osoby s mentálním postižením mění. Už není odmítavý a nepřátelský.
Naopak jsou vyvíjeny snahy vedoucí k podpoře
naplňování lidských práv.
Lidé s postižením jsou na nový způsob života
připravováni prostřednictvím různých forem
činností, které jsou schopni samostatně zvládnout. Podle svých schopností se učí drobným
domácím pracem, nakupovat, pohybovat se
samostatně mimo zařízení, cestovat a zapojovat se do aktivit v okolí. S každým klientem
se pracuje s přihlédnutím k jeho individuálním
schopnostem. Nové sociální služby jsou plánovány především v obci Zašová a městech
Rožnov pod Radhoštěm, Valašské Meziříčí,
Vsetín, Staré Město a Uherské Hradiště. Podpora jednotlivých klientů v nových službách bude
individualizována podle jejich zdravotního
stavu, na základě jejich preferencí a možností.
Pro klienty, kteří potřebují více pomoci, budou
vybudovány „domovy pro osoby se zdravotním postižením“, kde bude zajištěna celodenní
komplexní péče. Ostatní klienti budou využívat
služby nazvané „chráněné bydlení“ nebo „podpora samostatného bydlení“, což jsou v podstatě domácnosti rodinného charakteru, které
využívá i běžný občan, ale s tím rozdílem, že
zde dle potřeby klienta působí odborný personál a pomáhá mu s činnostmi, které vzhledem
ke svému omezení nezvládne. Potřebnou podporu budou lidem s postižením v nových službách poskytovat především pracovníci stávajících domovů, kteří jsou také na transformační
změnu intenzivně připravováni formou různých typů vzdělávání či sdílením dobré praxe
v zařízeních, kde transformační proces probíhá
již delší dobu.
„Kraj jako zřizovatel pobytových zařízení si je
vědom toho, že proces transformace je velmi
složitý. Přesto zvolit typ ústavní péče pro člověka s postižením považujeme až za možnost
nejzazší,“ shrnuje Taťána Nersesjan.
(red)

▪▪ Příběh pana R.
Pan R. byl v patnácti letech umístěn z důvodu nepříznivé situace ve vlastní rodině
do Domova pro osoby se zdravotním postižením v Zašové. V zařízení žil na pokoji
společně s dalšími 6 klienty téměř tři desítky
let. Rád pomáhal v kuchyni, jen mu časem
vadilo, že pracuje zadarmo. Před rokem mu
bylo umožněno navštěvovat půlroční kurz
pomocných a úklidových prací ve Vsetíně,
kam pravidelně ze Zašové dojížděl. Volný
čas si dokáže organizovat sám: „Ve volných
chvílích jsem hrával stolní tenis v klubu TJ
Gumárny Zubří, dnes hraji za TJ Valašské
Meziříčí. Chodil jsem také s kamarády do hudebního kroužku.“
Už pátý měsíc žije pan R. společně s dalším
bývalým klientem domova v pronajatém
bytě ve Valašském Meziříčí. Podporu potřebnou pro zvládání některých životních situací mu poskytují pracovníci terénní sociální
služby. Svůj nový život hodnotí pan R. takto:
„Život v bytě mi ukázal, že žít samostatně
není jen zábava, ale také mnoho povinností, na které musíme s kolegou dbát. Musíme
vyprat, uklidit, občas uvařit, nakoupit… Samostatný život mi ale umožnil více volnosti
a především soukromí.“ Podporu asistenta
potřebuje pan R. zejména při nakládání s financemi, nákupech a zajištění chodu domácnosti. I nadále jezdí pracovat do zašovského domova, ale již to není zadarmo. Má
uzavřenou dohodu o provedení práce jako
uklízeč a dostává plat. „Díky tomu si mohu
s kamarády zajít posedět do města, plánuji
návštěvu kina a také chodím na hokejová
a fotbalová utkání. Pravidelně každý pátek
zajdu do knihovny na internet a půjčuji si
CD s hudbou. V podobném zařízení, jako je
domov v Zašové, jen je to ve Skaličce, mám
kamarádku, se kterou se potkávám na společenských akcích, často si voláme a píšeme.
Až domov v Zašové zanikne a nebudu tu už
moci uklízet, chtěl bych si najít práci, která by
mě bavila. Nejraději bych dělal kuchaře nebo
číšníka. Abych mohl být ještě nezávislejší, je
pro mě velmi důležité, aby mi byla navrácena alespoň částečná právní způsobilost.“

„Že jsou vám přání a sny pana R. povědomé? Že na nich není nic neobvyklého?
A přesto… Největší překážkou v nastoupeném trendu transformace ústavů se
u nás bohužel stává veřejné mínění. Vůči
postiženým, kteří žijí v ústavní péči, stále
existuje ve společnosti celá řada předsudků. A mnozí lidé se pořád brání sdílet
s nimi veřejný životní prostor. Chápu, že
v některých lidech tato nová, tedy neznámá situace vyvolává obavy. Kdo chce
hodnotit či přijímat závěry, pak v prvé řadě
musí znát a orientovat se. Vy, co jste dočetli
až po tyto řádky, protože chcete rozumět,
zasloužíte dík,“ vzkazuje krajská radní pro
sociální oblast Taťána Nersesjan.
Okno do kraje / leden 2013

podnikání
Sto nejlepších. Jsou
mezi nimi i uzeniny,
pistole či žaluzie

Zakladatel a majitel firmy ELKO EP Jiří Konečný. Foto: archiv ELKO EP

Stříbro pro inteligentní instalace
Pokud jste si v posledních letech pořídili
elektrický vypínač, máte více než 85procentní jistotu, že jej vyrobila holešovská
společnost ELKO EP. Ta patří po devatenácti
letech mezi nejvýznamnější elektroinstalační firmy v Evropě. V uplynulém roce poprvé výrazně investovala do podpory systému inteligentní elektroinstalace iNELS.
Úspěch se dostavil záhy. V říjnu 2012 bylo
ELKO EP vyhlášeno Firmou roku Zlínského
kraje, o dva měsíce později obsadilo druhé
místo v celostátním kole prestižní ankety Vodafone Firma roku 2012.
„Je to báječný úspěch, jehož základem jsou
samozřejmě skvělá ekonomická čísla z po-

Vyhodnocení ankety Vodafone. Foto: archiv ELKO EP

sledních let, neustálý rozvoj technologií nebo
náš příspěvek k zaměstnanosti v regionu. Porotu jsme ale přesvědčili i tím, že máme jasnou vizi rozvoje do budoucnosti. V tuto chvíli
disponujeme unikátním produktem – iNELS,
který umožňuje řídit cokoli elektrického v domácnosti, kanceláři nebo firmě pomocí chytrého telefonu, tabletu nebo počítače,“ říká Jiří
Konečný, zakladatel a majitel firmy ELKO EP.
Hlavní výhodou systému iNELS je pak skutečnost, že se vyvíjí už sedmým rokem. Dokáže
řídit provoz domu od regulace vytápění a klimatizace, ovládání osvětlení, rolet nebo spotřebičů, až po zabezpečení domu a ochranu
majetku.
„Mohli jsme si dovolit luxus investovat velké
prostředky do vývoje produktu a ten je v tuto
chvíli připravený prakticky pro všechny typy
zákazníků. Je překvapivě dostupný, dají se
z něj vybírat jen konkrétní moduly, funguje
s dráty i bezdrátově. Teď bychom chtěli pořádně šlápnout i do jeho propagace, proto
od nového roku spouštíme výraznou kampaň
Jednou nohou doma. Protože s iNELS jste skutečně jednou nohou doma, kdykoli a kdekoli
se vám zachce,“ dodal Jiří Konečný. (red)

Zlínský kraj, Praha – Mezi stovkou nejlepších
českých firem je i osm ze Zlínského kraje. Takové jsou aspoň výsledky letošního 17. ročníku
ankety „Českých 100 nejlepších“, kterou pořádá
sdružení Comenius.
Slavnostní vyhlášení výsledků letošního ročníku ankety se uskutečnilo na konci listopadu
2012 na Pražském hradě. Jak uvedl zástupce
společnosti Comenius Tomáš Čáp, ze Zlínského kraje se mezi stovku nejlepších dostaly tyto
firmy: Pozemní stavitelství Zlín, Servis Climax
Vsetín, Janek Rožnov pod Radhoštěm, Rudolf
Jelínek Vizovice, Synot W Uherské Hradiště,
Česká zbrojovka Uherský Brod, Voma Uherský
Brod a MP Krásno Valašské Meziříčí.
„Tato anketa je hlavně o tom, jak lidé vnímají
naši značku. Velice si vážíme, že firma podnikající v tak těžkém oboru, jakým je v dnešní
době oděvnictví, se již od roku 2003 pravidelně
umísťuje v této prestižní anketě. Je to ocenění
práce všech našich zaměstnanců, neboť jejich
přičiněním můžu hrdě říci, že na Valašsku vyrábíme na zakázku kvalitní pánské košile a dámské halenky, jež oblékají tisíce spokojených
zákazníků po celé Evropě,“ reagoval na ocenění generální ředitel firmy Janek Alois Holiš.
Miroslav Mahdalík, jednatel firmy Voma z Uherského Brodu, řekl: „Toto ocenění nás zavazuje
i nadále vyrábět kvalitní uzenářské výrobky
a prodávané maso. Věříme, že naši zákazníci,
kteří u nás trvale nakupují, budou spokojeni.“
Cílem ankety „Českých 100 nejlepších” je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit
a veřejně slavnostním způsobem ocenit české
firmy, podniky či společnosti z co nejširšího
spektra ekonomických aktivit. Systém vyhodnocení a stanovení pořadí ankety v maximální
míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace vycházejí
z osobních znalostí, zážitků či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných
jak při profesionální činnosti, tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty. 
(vc)
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▪▪ Lady Pro Aleně Gajdůškové
Zlín – Místopředsedkyně Senátu, Alena
Gajdůšková, získala ocenění v prestižní
anketě Lady Pro 2012. Čestný titul je udělován ženám, které ve své manažerské,
obchodní, politické, sportovní, umělecké
nebo jiné významné činnosti a kariéře
dosáhly skutečně mimořádných výsledků.
Anketu pořádá Comenius, pan-evropská
společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci. Kromě Aleny Gajdůškové byly oceněny například tenistka Andrea Hlaváčková, farmářka Eliška
Kravcová či policistka Radka Drexlerová.
▪▪ Příspěvek pro všechny
Zlínský kraj – Zlínský kraj vyjde vstříc všem
198 žadatelům, kteří si do října loňského
roku zažádali o poskytnutí finančních dotací na hospodaření v lesích. Z rozpočtu
Zlínského kraje bude v prvním pololetí
roku 2013 vyplacena částka přesahující
sedm milionů korun. Vlastníci nebo nájemci lesů mohou z těchto peněz zajistit obnovu a výsadbu lesních porostů anebo je
využít při práci v lesním terénu k uplatnění
ekologických a k přírodě šetrných technologií. Během roku 2013 se budou příspěvky na hospodaření v lesích vyplácet
ještě vícekrát, celkem se v rozpočtu počítá
s uvolněním částky v celkové výši 14,2 milionu korun. Zlínský kraj finančně přispívá
na hospodaření v lesích již od roku 2005.
▪▪ Hasili lesní požár, dostanou peníze
Zlínský kraj – Dotaci dobrovolným hasičům ze Zlínského kraje, kteří pomohli při
odstraňování rozsáhlého lesního požáru
v květnu letošního roku u Bzence, tedy
na území Jihomoravského kraje, rozdělí
zlínské hejtmanství. Celkem bude deseti
městům a obcím rozdělena částka 210 000
korun. „Peníze budou přiděleny na základě
žádostí starostů měst a obcí, aby se dotacemi mohly dobrovolným hasičům alespoň částečně kompenzovat škody vzniklé
na požární technice a věcných prostředcích požární ochrany,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Stáří nemusí být černobílé
Luhačovice – Divadelní, pěvecká, taneční i recitační vystoupení seniorů byla hlavní náplní již
osmého ročníku akce s názvem Barvy života,
který se uskutečnil v Městském domě kultury
Elektra v Luhačovicích. Barvy života se konají
hlavně proto, aby senioři strávili příjemné chvíle s ostatními jinde než v prostorách domova
a potěšili se z vystoupení svých kolegů z ostatních domovů pro seniory.
„Dnešní setkání je důkazem toho, že i takzvaný
podzim života lze prožívat aktivně a naplno.
To, že se tato akce koná již několik let, svědčí

o tom, že je potřebná a oblíbená,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák, který se setkání zúčastnil.
„Mým největším přáním vždy je, aby se všichni
přítomní skvěle bavili a aby je toto příjemné
setkání nabilo pozitivní energií,“ svěřila se radní Taťána Nersesjan. V průběhu odpoledne se
svým programem představili zástupci Domova
se zvláštním režimem Kvasice, Domovů pro seniory z Karolinky, Nezdenic, Kvasic, Luhačovic,
Uherského Hradiště a Loučky a rovněž rockový pěvecký sbor BUDU z Domova pro seniory
Buchlovice. 
(van)

Senioři v Luhačovicích se bavili navzájem. Foto: Petr Zákutný

Startuje soutěž, která má pomoci stavbařům
Zlínský kraj – Do března mají investoři, architekti, projektanti a dodavatelé možnost přihlásit
stavby dokončené v loňském roce do soutěže
o tituly Stavba roku 2012 Zlínského kraje. Soutěž vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora architektů a Česká komora
autorizovaných techniků a inženýrů a Zlínský
kraj již po jedenácté. Jejím smyslem je podpora

stavebnictví, které bohužel v posledních letech
zažívá recesi. To se projevuje mimo jiné tím,
že klesá počet přihlášených staveb. Například
v minulém ročníku jich bylo 51, meziročně o 10
méně. Přesto je na tom Zlínský kraj ve srovnání
s ostatními regiony dobře – v posledních třech
ročnících byl vždy na prvním místě. Za dobu trvání prošlo soutěží téměř 300 staveb.
(red)

Cena kvality: Zlínský kraj se neztratil

Včelaři omládnou

Praha, Zlín – Hned několik ocenění získali zástupci ze Zlínského kraje během slavnostního
finále sedmého ročníku celostátní soutěže
Cena kvality v sociální péči, které se uskutečnilo
v Rytířském sále Parlamentu České republiky.
Cenu kvality pro poskytovatele sociálních slu-

Zlínský kraj – Podpora začínajících včelařů
bude pokračovat i v letošním roce. Konkrétně má být uvolněna částka půl milionu
korun. Dotační program vznikl již v roce
2006. Díky němu se podařilo nejen získat
nové mladé včelaře, ale také zajistit opylovací službu na větším území Zlínského kraje.
Přes pozitivní výsledky se však na včelstvech
stále v posledních letech podepisuje klimatická nevyrovnanost, která se projevuje
opakovaným výskytem moru včelího plodu
a roztočů. V případě výskytu moru včelího
plodu musí postižený včelař podle zákona
o veterinární péči spálit nejen všechny úly a
včelstva, ale i veškeré vybavení. I v roce 2012
se tak muselo zlikvidovat několik desítek
včelstev. Nejhůře postižené přitom bylo Kroměřížsko. 
(red)

Ocenění sociální pracovníci. Foto: archiv soutěže
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žeb pro osoby se zdravotním postižením získalo Integrované centrum Slunečnice IZAP ze
Zlína, ocenění převzala jeho ředitelka Miluška
Zvonařová. Osobností roku v sociální péči se
stal Antonín Gajdoš, vedoucí Domova pro seniory Buchlovice. Mezi oceněnými v kategorii
Sympatie pak byli Ludmila Hájková, vrchní sestra Domova pro seniory Buchlovice, a Ivo Vojtek,
ředitel sociálních služeb města Kroměříže.
Vyhlašovatelem soutěže Cena kvality v sociální
péči je časopis Ošetřovatelská péče. Smyslem
soutěže je každoročně hledat, podporovat
i morálně oceňovat ty jednotlivce a instituce,
kteří v dnešní náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro klienty svého
zařízení sociální péče a svým přístupem k práci
potvrzují, že kvalita spočívá především v profesionalitě a osobním přístupu.
(red)

Okno do kraje / leden 2013

Poutní stezka by mohla vést na Slovensko
Zlín, Vsetín – Prodloužit v rámci přeshraniční spolupráce stávající trasy poutních stezek
z Moravy na Slovensko a odtud pak na jih
Evropy je cílem nového projektu Zlínského
kraje. Ten se již delší dobu snaží podpořit úsilí církve a přispět svými možnostmi k rozvoji
poutnictví, které se celosvětově těší vzrůstajícímu zájmu. Při příležitosti 1150. výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu
do oblasti kolem Velehradu, které připadá
na rok 2013, se uskuteční řada akcí, které
vznikly z iniciativy Zlínského kraje.
„Také si slibujeme, že oslava takto významného jubilea přímo na území Zlínského kraje je
mimo jiné i dobrou příležitostí k rozvoji církevní a poutní turistiky, pro niž jsou v našem
regionu příhodné podmínky,“ sdělil radní

Zlínského kraje Ladislav Kryštof, zodpovědný
za kulturu, cestovní ruch a spolupráci s církvemi. Konkrétně se jedná o spoluúčast Zlínského kraje při vytváření Evropské kulturní
stezky sv. Cyrila a Metoděje s vazbou na Velehrad, který by byl hlavním centrem této trasy,
ať již ve smyslu výchozího bodu či cíle.
V současné době již na Moravě existuje poutní cesta, která je rozdělena na tři hlavní úseky
a která spojuje čtyři významná poutní místa:
sv. Kopeček u Olomouce, sv. Hostýn, Velehrad
a sv. Antonínek. „Chceme využít možností
operačního programu Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika
2007-2013, a proto nyní do výzvy předkládáme projekt zaměřený na prodloužení stávající
poutní stezky o další úsek, a to ze sv. Antonín-

ka do Kopčan-Mikulčic přes Gbely do Šaštína.
Tím by došlo k protažení trasy o sedmdesát
kilometrů, přičemž do budoucna předpokládáme další směřování stezky do Nitry a odtud na jih Evropy,“ přiblížil Ladislav Kryštof.
Finanční prostředky z Evropské unie, které by
kraj mohl získat, mají být využity ke značení
terénu a k zajištění propagace. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na 588 000 korun.
Zlínský kraj se na rozvoj církevní a poutní turistiky zaměřil již během minulých let, kdy například zahájil pilotní a v České republice zatím ojedinělý projekt Otevřené brány. Rovněž
uzavřel smlouvu s mezinárodní organizací
I Cammini d´Europa zacílenou na propagování potenciálu církevní turistiky na zahraničních veletrzích cestovního ruchu.
(hm)

Zlín má farmářskou prodejnu. Je na Tržnici
Zlín – Kvalitní domácí jogurty, čerstvé sýry
z kravského i kozího mléka, voňavý kváskový chléb, pravá švestková povidla, včelí med,
panenský slunečnicový olej a mnoho dalších
tradičních krajových delikates je možné zakoupit v prodejně, která byla v prosinci otevřena v centru Zlína – v objektu nově zrekonstruované Tržnice na náměstí Práce.
Nese příznačný název „Z dědiny“, protože
nabízí výhradně potraviny vyrobené ze surovin vypěstovaných na moravském venkově.
Zákazníci zde najdou především produkty,
které byly oceněny v soutěžích Perla Zlínska
nebo Regionální potravina Zlínského kraje.
Zprovoznění obchodu symbolickou finanční
dotací z rozpočtu kraje podpořil i hejtman
Stanislav Mišák.
„Při nejrůznějších příležitostech se snažím
klást lidem na srdce, aby dávali přednost
těm potravinám, které mají původ přímo
v našem kraji, protože jsou často mnohem
kvalitnější než to, co se k nám dováží. Mají
však mizivou šanci proniknout do obchodních řetězců, protože podmínky nastavené

pro menší výrobce v supermarketech jsou
vesměs prakticky likvidační. Věřím, že tuto
prodejnu spotřebitelé uvítají a že bude motivací i pro místní zemědělce a farmáře,“ řekl
hejtman Stanislav Mišák, který společně se
zástupci agrární komory nechyběl při otevření obchodu.
Zlínský kraj již od roku 2006 podporuje místní zemědělce a výrobce potravin tím, že
společně s Agrární komorou Zlínského kraje organizuje soutěž Perla Zlínska. Současně participuje s ministerstvem zemědělství
na pořádání soutěže Regionální potravina
Zlínského kraje. O jakosti výrobků rozhoduje
odborná komise, která přísně zohledňuje nejen chuťové a kvalitativní vlastnosti potravin,
ale také se zajímá o původ prvotních surovin. I ty musí pocházet z regionu. Kromě toho
Zlínský kraj podporuje akci Top Víno Slovácka, která je obdobou Perly Zlínska pro vinaře.
Samoobsluha na Tržnici je otevřena ve všední dny od osmi do osmnácti hodin, v sobotu
od devíti do dvanácti. Více informací naleznete na www.zdediny.cz.
(hm)

Prodejna nabízí regionální potraviny. Foto: Petr Zákutný
Okno do kraje / leden 2013

Informace Zlínského kraje
▪▪ Program prevence kriminality
Ministerstvo vnitra ČR vyhlásilo Program
prevence kriminality na rok 2013, jehož
prostřednictvím mohou být poskytnuty
státní účelové dotace pro kraje a obce
na oblast prevence kriminality. Podmínky poskytnutí dotace a další upřesňující
informace lze nalézt na webu www.mvcr.
cz v odkazu O nás – Prevence kriminality
a dále na webu Zlínského kraje v odkazu
Neziskový sektor. Předkládat žádosti o dotaci je možné výhradně cestou krajského
úřadu nejpozději do 15. února.
▪▪ Dotace pro neziskové organizace
Tři podprogramy podporující aktivity
v oblasti dobrovolnictví, prevence rizikového chování a integrace romské menšiny
schválili krajští radní. Celkem tak půjde
v roce 2013 na dotace pro zajištění těchto činností 3,5 milionu korun. Do 7. února
2013 budou moci neziskové společnosti
působící v těchto oblastech předkládat své
žádosti na základě výzvy, která bude zveřejněna během druhého lednového týdne.
Podprogram na podporu romské menšiny ve Zlínském kraji, zaměřený zejména
na vzdělávání a volnočasové aktivity, bude
disponovat částkou 500 000 korun. Stejná
částka je určena i pro Podprogram na podporu nestátních neziskových organizací
na úseku rozvoje občanské společnosti.
Podprogram pro nestátní neziskové organizace v oblasti prevence rizikových typů
chování počítá s rozdělením částky 2,5 milionu korun.
▪▪ Ekologická výchova
S částkou 500 000 korun mohou pro rok
2013 počítat nestátní neziskové organizace, školy a školská zařízení, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické
osoby se sídlem v kraji, které zajišťují environmentální vzdělávání a ekologickou
výchovu. Cílem je rozvíjet zejména u dětí
a mládeže zodpovědný přístup k životnímu prostředí, přírodě a životu v ní.
strana 9

rozhovor
Zdeněk Patík
▪▪Krajský koordinátor BESIP.

▪▪Narodil se v r. 1970 ve Zlíně.

▪▪V roce 1988 maturoval na Střední
průmyslové škole Zlín, obor strojírenství.
▪▪Po vojně se stal instruktorem na
dětském dopravním hřišti ve Zlíně.
▪▪Od roku 2003 je držitelem profesního
osvědčení pro učitele autoškoly, této
práci se věnoval několik let externě.
▪▪Nyní pracuje pro Centrum služeb pro
silniční dopravu Praha.
Zdeněk Patík je koordinátorem BESIP ve Zlínském kraji. Foto: Ivo Hercik

▪▪Je ženatý, má dvě děti, žije v Otrokovicích.

Na silnicích se vyvarujte hlavně agresivity
Vykonáváte poměrně výjimečnou profesi.
Krajský koordinátor BESIP působí jen jeden v kraji. Co je jeho úkolem?
Krajští koordinátoři BESIP pracují pro servisní
organizaci ministerstva dopravy, která má název Centrum služeb pro silniční dopravu. Scházíme se a radíme se všichni společně čtyřikrát
do roka. Kromě toho se potkáváme i na některých společných akcích, na nichž se podílí několik sousedních krajů. Jinak působíme ve svých
krajích a jsme prakticky v každodenním kontaktu prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonů. Tento systém funguje od roku 2004. Slovo BESIP tedy není název organizace, ale spíše
jen označení naší činnosti. A tou je především
dopravní výchova.
Vaše sídlo je v objektu u dětského dopravního hřiště ve Zlíně-Malenovicích. To je
i základ vaší práce?
Více než polovina mé pracovní náplně je zaměřena na výchovu dětí k bezpečnosti silničního
provozu. Zajišťuji spolu s dalším instruktorem
dopravní výchovu pro přibližně devadesát
procent základních škol v kraji. Týká se to především žáků čtvrtých ročníků. Pořádáme pro

ně celoroční kurz v rozsahu deseti vyučovacích
hodin. Část probíhá na dopravních hřištích, část
formou besed ve školách. Kdo úspěšně absolvuje závěrečné zkoušky, získává průkaz cyklisty.
Na provozní náklady dopravní výchovy nám
významným způsobem přispívá i Zlínský kraj.
V celém kraji máme devět vybavených dětských dopravních hřišť a dvě školní dopravní
hřiště. Snad jenom v jihovýchodní části kraje
– na Brumovsku a Valašskokloboucku – zatím
žádné dopravní hřiště nevzniklo.
A kromě dětí?
Spolupracujeme se státní policií i se strážníky,
zúčastňuji se některých bezpečnostních akcí,
pořádali jsme kurzy bezpečné jízdy pro záchranáře. Organizujeme i větší výchovné akce, kdy
na dané místo přijíždí celý promo team BESIP.
Koordinátoři BESIP se účastní akcí, kdy se například řidičům kontrolují zimní pneumatiky,
upevnění nákladu a hmotnost vozidel, sledují provoz na cyklostezkách. Pro střední školy
vsetínského okresu jsme připravili akci „Z nás
piráti nebudou“. Vítěz získá jako odměnu kurz
autoškoly zdarma. Středoškolákům se totiž dopravní výchova zatím hodně vyhýbá. Pro výcvik

řidičů bychom potřebovali vhodnou cvičnou
plochu. Tu v kraji nemáme.
Co považujete za nejdůležitější, aby člověk
zůstal v silničním provozu živý a zdravý?
Chodci by měli být především dobře vidět.
Reflexní prvky nebo světlá barva oblečení při
chůzi po krajnici nebo okraji vozovky mají velký
bezpečnostní význam. Řidiči by teď v zimě měli
mít dobrou zimní výbavu. Musí počítat s delší
brzdnou dráhou a přizpůsobit tomu styl své jízdy. Cyklisté by na zasněžené a namrzlé silnice
(ani cyklostezky) neměli vyjíždět raději vůbec.
A všichni by se v silničním provozu měli oprostit
od veškerých projevů agresivity. Ta je velmi nebezpečná a bohužel na ni nejčastěji doplácejí
ne samotní agresoři, ale nevinní lidé.
Jak hodnotíte kvality řidičů v regionu?
Souvisí to s charakterem krajiny, ve které jsou
motoristé zvyklí nejčastěji jezdit. V tomto ohledu se náš kraj dělí na rovinatější západní část
a hornatý východ. Mám zkušenost, že řidiči
z hornatého Vsetínska bývají lépe připraveni
na špatné podmínky a zhoršenou sjízdnost
na silnicích než například motoristé z okolí
Uherského Hradiště.
Vojtěch Cekota

inzerce

Od 1. 8. 2011 do 28. 2. 2013 probíhá na SPŠ polytechnické – COP Zlín (www.spspzlin.cz) projekt
„Moderními metodami k lepším řemeslným vědomostem“, který je zaměřen na vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Po celé období trvání projektu se vytváří a ověřuje ucelený komplex moderních výukových materiálů
(prezentací, textových dokumentů, e-learningu, e-testů) pro pět studijních oborů, které mohou žáci
v denním studiu studovat. Jedná se o obory strojírenské, elektrotechnické, polygracké, zpracovatelské a ekonomické.
Nabízené výukové materiály zahrnující vyučovaná témata ze všeobecně vzdělávacích a odborných
předmětů jsou k dispozici na serveru školy, který byl za �mto účelem v rámci projektu pořízen. Tento způsob studia umožňuje žákům (nejen SVP) kdykoliv si ověřit a upevnit nově nabyté vědomos�
ve zvolených oblastech studia a pedagogům dává možnost zefek�vnit a více individualizovat výuku.
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V galerii můžete poslouchat očima
Valašské Meziříčí – Výstava s názvem Poslouchat očima je otevřena do 18. ledna v galerii
Kaple ve Valašském Meziříčí. Jedinečné propojení vizuálního a hudebního vnímání si
mohou návštěvníci vychutnat během mnoha
akusticky laděných hudebních vystoupení.
Projekt „Poslouchat očima“ vznikl na základě výzvy Didiera Montagne a jeho iniciativy
propojit spolupráci dvou tvůrců: skladatele
současné vážné hudby Miroslava Srnky a autorky vizuálního umění Kateřiny Vincourové.
„Galerie Kaple vystavuje velkorozměrnou
nafukovací bílou strukturu. Objekt vytvořený Kateřinou Vincourovou, jenž vám zprostředkovává nový akt poslechu. Cílem je poukázat na to, co se stane, když zrak už není
orgánem predikce, a jaké odhalení nastane,
když je oko fyzicky umístěno ve stavu poslouchat. Tato instalace byla vystavena jen
na jeden den v Českém muzeu hudby a galerie Kaple umožnila druhou výstavní premiéru tohoto objektu,“ uvedl kurátor výstavy
Leszek Wojaczek.

Putovní koncertní sál „malé tornádo“ dává
možnost průběžně vstupovat i vystupovat
z události koncertu, a to jak posluchačům,
tak i hudebníkům. Nevyhnutelná blízkost
těl diváků posluchačů a interpretů, konfrontace jejich pohledů, pohybů a hudby, která
se kolem točí, způsobuje okamžité odtržení účastníka od okolní reality a vtahuje ho
do víru tornáda. „Pro mne to samozřejmě
byla výzva, krok do neznáma a nebylo lehké
se dobýt výsledku. Těší mne, že ve Valašském
Meziříčí můžu představit tento náš projekt
a přizvat místní společnost k vdechnutí života objektu pořádáním koncertů bez zábrany,
a to jak nahodilým jednotlivcům vstupujícím do galerijního prostoru, tak osloveným
hudebníkům napříč generacemi. Každý se
může stát koncertujícím a každý divákem.
Jedinou podmínkou je důstojné chování
a opatrné zacházení s bílým objektem,“ řekla
výtvarnice Kateřina Vincourová. Pro umocnění jedinečného zážitku se během ledna
uskuteční mnoho hudebních akcí. 
(red)

kultura
Karneval na zámku
Vsetín – Více než jedenáct let organizuje Rodinné a mateřské centrum Vsetín – Sluníčko karneval pro děti. V pátek 18. ledna od 15.30 hodin
se ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko
uskuteční další ročník Karnevalu na zámku ve
Vsetíně. Pro malé i velké se otevřou všechny
komnaty zámku, vítat a provázet je budou nejrůznější pohádkové bytosti. K poslechu a tanci
zahrají živě valašští umělci. 
(sh)

Z minulého ročníku karnevalu. Foto: archiv MRV Vsetín

▪▪ Řek Zorba se vrátil
Zlín – Legendární muzikál Řek Zorba se
po dvaceti pěti letech vrátil do Zlína. Vydařenou dvojpremiéru měl v prosinci v Městském divadle Zlín. „ Příběh má v sobě obrovské optimistické poselství. Ze Zorby
sálá lidskost, volnost a láska k životu, ať je
už jakýkoliv. Věřím, že se podaří přenést
tyto emoce i na diváky,“ říká ředitel MDZ
Petr Michálek a zároveň zve diváky na další
reprízy, které se budou konat 11., 16. a 17.
ledna.

Z výstavy Poslouchat očima. Foto: archiv

Divadla táhnou. Přibývá návštěvníků
Zlín, Uherské Hradiště – Mírně rostoucí zájem veřejnosti zaznamenávají obě profesionální divadelní scény ve Zlínském kraji.
Jejich umění a samozřejmě i usilovná a tvrdá
práce dokážou přilákat věrné, ale i nové diváky. V polovině listopadu přivítalo Městské

Městské divadlo ve Zlíně. Foto: Ivo Hercik
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divadlo ve Zlíně jubilejního diváka s pořadovým číslem 100 tisíc (v roce 2012). Přišel
na komedii Brouk v hlavě a z divadla si odnesl jako dárek roční Veselé předplatné a dárek
od generálního partnera, tlakový hrnec. „Sto
tisíc je zlom, na který v ČR nedosáhne každý,
mnohdy ani za celý rok. Velmi povzbuzující
je i to, že diváků budeme letos mít více než
loni. Pořád je to ale jen příjemná hra s čísly.
Daleko víc mě zajímá, aby se lidé do divadla
vraceli. Pro zážitek,“ komentuje ředitel MDZ
Petr Michálek. Za celý rok 2011 mělo MDZ
asi 107 tisíc diváků. Vysokou návštěvností se
může pochlubit i Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Do konce listopadu 2012 už
přijalo téměř 89 tisíc návštěvníků. Za celý rok
2011 přišlo do Slováckého divadla bezmála
95 tisíc návštěvníků. 
(vc)

▪▪ Kdo byl Daniel Arnošt Jablonský?
Uherský Brod – Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě připravuje na pátek 25. ledna vernisáž „Budování mostů.
Daniel Arnošt Jablonský v Evropě raného
osvícenství“. Výstava Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze vůbec poprvé české veřejnosti
komplexně představuje život a dílo Daniela Arnošta Jablonského (1660-1741), vnuka
J. A. Komenského. Jablonský se narodil poblíž Gdaňsku jako druhý syn v rodině Petra
Figula a Alžběty rozené Komenské.
▪▪ Muzeum vás pošle do školy
Uherské Hradiště – Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti připravilo výstavu
„Pohádka ve škole. Zachráněné vzpomínky“. Jsou zde prezentovány vzácné školní
obrazy ze sbírek Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského
v Praze s tematikou pohádkových příběhů.
Nejstarší obrazy, které dříve visely ve školních třídách, pocházejí z počátku 20. století a jsou inspirovány pohádkami bratří
Grimmů. Na výstavě jsou zastoupeny rovněž ilustrace českých autorů k pohádkám
Karla Jaromíra Erbena a Boženy Němcové
pocházející z období od první republiky až
do 90. let 20. století.
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sport
▪▪ Zlínští plavci přivezli bronz
Zlín – Jednu medaili, pět bodovaných výkonů a 31 osobních rekordů si z loňského
zimního Mistrovství ČR v plavání přivezli
žáci Plaveckého klubu Zlín. Jedenáct nominovaných zaznamenalo celkem 34 startů. Nejúspěšnější byla bronzová štafeta
děvčat na 4x50 VZ. Pro většinu zlínských
žáků to byl poslední start v žákovské kategorii, od ledna budou soutěžit mezi dorostenci.

Souboje univerzitních týmů nepostrádají atraktivní momenty. Foto: Zdeněk Němec

Hokejisté UTB chtějí titul
Zlín – O tom, že Zlín je hokejové město, sportovní fanoušky nepřesvědčují jen hokejisté
Beranů, kteří momentálně válí v extralize. Činí
se také hokejový tým Univerzity Tomáše Bati.
Letos na jaře bude bojovat o titul akademického šampiona pro Českou republiku. Chce
navázat na vítězství z roku 2011. Mimo to čas
od času na svém ledě přivítá některý významný zahraniční univerzitní tým. A jde o kvalitní
hokej. Koncem listopadu se na stadionu Luďka Čajky představil jeden z nejlepších evropských týmů - University of Jyväskylä z Finska.
Na strhující podívanou dorazily téměř dva
tisíce diváků, což byl návštěvnický rekord
hokejistů UTB. „Soupeř byl nejtěžší, s jakým
jsme dosud hráli. Za Jyväskylä totiž nastoupili kluci s bohatými zkušenostmi z finských
soutěží,“ popisoval člen UTB týmu a zároveň
organizátor této akce Michal Rudecký. Do-

mácí nakonec podlehli Finům 4:7. Zápas s Jyväskylä byl už třetím v pořadí, kdy tým UTB
přivítal na svém ledě zahraničního soupeře.
V minulosti už se ve Zlíně představili hokejisté
z Vídně a Manchesteru. A z těchto mezinárodních utkání vzniká pěkná tradice. A navíc je
podpořena velkým diváckým zájmem. Další
mezinárodní utkání plánují zlínští hokejisté už
na březen. „Chtěli bychom zase pozvat finský
tým. Přeci jen Finové hrají nejkvalitnější hokej
v Evropě,“ míní organizátor.
Z kádru, který vybojoval titul mistra republiky, odešlo asi deset zkušených hráčů. Teď
UTB pracuje v podstatě s jiným mužstvem.
V únoru a březnu je čeká kvalifikace a případné souboje s dalšími českými vysokými
školami na mistrovství republiky. „Zatím ale
myslíme jen na postup z kvalifikace,“ říká Michal Rudecký. 
(oh)

Slovácké krasobruslení skrývá mladé talenty
Zlínský kraj – Předním českým krasobruslařům Tomáši Vernerovi a Michalu Březinovi
dost možná rostou nástupci a nástupkyně.
Přestože ve Zlínském kraji není tento sport
zdaleka tak populární jako například hokej,
mají krasobruslaři své malé bašty v Uherském Brodě a Uherském Hradišti. A mladé
naděje z těchto klubů už o sobě dávají vědět.
Například na listopadovém závodu v Orlové
zvaném Orlovská pirueta skončila v kategorii
mladších žaček na skvělém třetím místě Barbora Viktorýnová reprezentující BK Uherský
Brod. Na bronzových příčkách skončil i Břetislav Španěl v kategorii žáků a Klára Světlíková mezi juniorkami. Oba reprezentovali
SK Kraso Uherské Hradiště. „Hodně příjemně
překvapil především Břeťa (Španěl). Byl to
jeho první start v nové sezoně v kategorii
žáků a hned z toho byla bronzová medaile,“ zhodnotila uherskohradišťská trenérka
Svatava Mazurková. Talentované mladé krasobruslaře ze Slovácka čeká letos množství
soutěží. „Nejvíce očekáváme od páru Katka
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Koníčková a Matěj Lang a Karolíny Koníčkové, kteří závodí mezi juniory. Velkými talenty
jsou i Lukáš Buksa a právě Bára Viktorýnová,“
vyjmenovala předsedkyně uherskobrodského klubu Dana Koníčková. V barvách Uherského Hradiště bude patřit k favoritkám Klára Světlíková, která je velkým talentem.
Přestože potenciál v klubech ze Slovácka
třímá, nemá to krasobruslení v konkurenci
jiných sportů vůbec jednoduché. „Pro většinu chlapců bude sportem číslo jedna spíš
hokej. Navíc krasobruslení není levnou záležitostí. Děti potřebují nové brusle a šatičky, což je záležitost i desetitisíců,“ popisuje
Dana Koníčková. Aby bylo možné vychovat
dobré krasobruslaře, musí se podle ní sejít
trpělivost dětí a tolerance rodičů. „Pro děti je
ze začátku těžké udržet se tři čtvrtě hodiny
na ledě. Od určitého věku navíc musejí mít
i individuální plány ve školách, kvůli časům
tréninků. Ale pokud se všechno sejde, tento
sport určitě stojí za to,“ říká závěrem předsedkyně uherskobrodského klubu. 
(oh)

▪▪ Panteři v poháru končí
Otrokovice – Hrozivou porážku si ze závěrečného zápasu čtvrtfinálové skupiny
českého poháru odnesli extraligoví florbalisté Panthers Otrokovice. Po dvou třetinách prohrávali s týmem Bulldogs Brno
na domácím hřišti 0:10, ve třetí části se
skóre upravilo na konečných 1:11. Otrokovičtí Panteři pod novým trenérem Danem
Foltou jsou tedy z českého poháru vyřazeni, loňskou účast v semifinále nezopakují.
▪▪ Kuželkáři už nejsou poslední
Zlínský kraj – Domácí výhry a postup v tabulce první ligy mužů zaznamenaly v 11.
kole oba kuželkářské týmy ze Zlínského
kraje. TJ Sokol Luhačovice porazil hlavně
díky nejvyššímu výkonu v utkání Jiřího
Mrlíka hostující KK PSJ Jihlava a poskočil
na 9. místo. TJ Valašské Meziříčí zvítězilo
nad Centropenem Dačice. I díky nejlepšímu výkonu Tomáše Cabáka, který srazil
601 kuželek, se odlepili ze dna tabulky
a posunuli se na 11. místo.
▪▪ Vrcholí Valašská boulderová tour
Valašsko – Založit novou tradici lezeckých
závodů se pokoušejí tři spřátelené valašské horolezecké oddíly. Uspořádaly Valašskou boulderovou tour – Vamos. Bouldering je druh lezení na nízkých skalách bez
lana, jen několik metrů nad zemí. Členové
kategorií nazvaných profíci, holky a pohodáři musejí zdolat vždy několik různě obtížných lezeckých cest. Poslední závod se
koná 19. ledna v Novém Jičíně.
▪▪ Judistka byla druhá
Kroměříž – Druhé místo ve váhové kategorii do 44 kilogramů obsadila na přeborech
ČR starších žáků a žákyň Zuzana Červinková z oddílu juda Slavia Kroměříž. Ve finále
podlehla soupeřce z Litoměřic a titul přeborníka ČR starších žákyň z loňského roku
tedy neobhájila. Medaili si z přeboru ČR
starších žáků přivezl i Spartak Hulín. Daniel Vydra získal v kategorii do 60 kg bronz.
▪▪ Vabroušek na závěr roku pátý
Zlín – Skvělým pátým místem v závodě
Ironman v australském Busseltonu zakončil letošní sezonu zlínský triatlonista Petr
Vabroušek. Ve skoro tropických podmínkách tak vylepšil svoje loňské umístění
o jedno místo. Úspěšný sportovec letos
v sérii Ironman sedmkrát nakoukl do první desítky.
Okno do kraje / leden 2013

Vodní elektrárny ve Zlínském kraji
Vodní elektrárny jsou podle mnohých nejčistším zdrojem elektrické energie. Využívají obnovitelný zdroj, neruší své okolí
hlukem, ani nezabírají ornou půdu. Pokud
je z nich vůbec něco vidět, pak se nejedná
o nic, co by krajinu hyzdilo. Většinou jsou
totiž zraku kolemjdoucích skryty v útrobách hrází přehrad a podobně.
Ve Zlínském kraji není žádná vodní elektrárna, která by byla z pohledu výroby elektrické
energie významným zdrojem. Těch menších,
které přirozeně využívají vodních děl, je ale
celá řada.
Významným provozovatelem vodních elektráren ve Zlínském kraji je státní podnik Povodí Moravy. Provozuje celkem šest elektráren
s výkonem od 17 do 70 kW. Největší elektrárna je v Těšově na Olšavě, naopak nejmenší
v Horní Bečvě. Další jsou v Bystřičce, Karolince, Slušovicích a Luhačovicích.
Největší vodní elektrárnu ale provozuje skupina ČEZ. Jde o zařízení ve Spytihněvi. Tato
elektrárna byla uvedena do provozu v roce
1951. Je osazena dvěma vertikálními soustrojími s plně regulovatelnými Kaplanovými

turbínami. Maximální výkon činí 2 600 kW.
Zřejmě nejzajímavější elektrárnou v kraji ale
najdete v Kroměříži. Vodní elektrárna na Strži
představovala ve své době vrcholné energetické dílo v Československu a patřila k nejmodernějším svého druhu na světě. Stala se
vzorem pro pozdější vodní elektrárny v Československu.
S výstavbou elektrárny bylo započato v roce
1920. Do provozu byla dána o tři roky později. Dvě tehdy instalované turbiny vyráběly
ročně pět milionů kilowatthodin elektrické
energie.
Obec sobě
Zajímavá elektrárna stojí u Bohuslavic nad
Vláří. O její vznik se totiž postarala přímo
obec. Odkoupila objekt starého jezu, postavila další objekty a instalovala dvě turbíny.
Každá z nich má výkon 18,5 kW, celkově tedy
37 kW. Za vše obec zaplatila asi 9 milionů
korun, větší část ale zaplatila Evropská unie
v rámci příhraniční spolupráce. Partnerský
projekt na slovenské straně hranice vznikl v obci Lomná. V provozu je elektrárna
od roku 2007.

zajímavosti, soutěž
▪▪ Elektrárna v Bělově
Momentálně se ve Zlínském kraji dokončuje vodní elektrárna na bělovském jezu.
Dílo má přitom pohnutý osud. Stavba
byla zahájena již v polovině 90. let minulého století. V roce 1998 byla stavba
zastavena, vše zakonzervováno zeminou a staveniště osiřelo na dlouhých 14
let. V roce 2011 projekt odkoupil nový
majitel a po krátkých přípravách stavbu
obnovil. Nyní vše nasvědčuje tomu, že
již v červnu příštího roku by mohlo být
hotovo. Na tuto dobu je připravováno

Stavba v Bělově. Foto: archiv
spuštění zkušebního provozu. Brzký termín dokončení umožnil mimo jiné velmi
vstřícný přístup podniku Povodí Moravy.
Soutěžní otázka: Jaký je instalovaný výkon malé vodní elektrárny, kterou vybudovala obec Bohuslavice nad Vláří?
Odpověď posílejte na emailovou adresu
redakce@oknodokraje.cz nebo na adresu
Okno do kraje, Vavrečkova 5262, 760 01
Zlín do 10. ledna. Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná odpověď) budou odměněni.
▪▪ Minulé kolo soutěže

Správná odpověď: Cena Pro Amicis Musae
má podobu bronzové plastiky ve tvaru svitku. Navíc je spojena s finanční odměnou.
Výherci: Lada Schiller (Uherské Hradiště),
Ladislav Drábek (Holešov), Iveta Balouchová (Bánov)
Vodní elektrárna na řece Vláře Foto: Ivo Hercik
inzerce

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN
Pro školní rok 2013/2014 budeme přijímat uchazeče o studium
následujících studijních oborů:
79-41-K/81 Gymnázium (osmileté studium)
79-41-K/41 Gymnázium (čtyřleté studium)
79-41-K/41 Gymnázium (tělesná výchova)
79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou
Uchazeče o studium zveme na Dny otevřených dveří, které
proběhnou ve dnech 29. ledna 2013 a 14. února 2013.
Pro zájemce o studium bude organizován bezplatný přípravný
kurz k přijímacím zkouškám.

Nabízíme:
výuku vybraných předmětů v angličtině,
francouzštině a španělštině,
v rámci výuky přípravu k mezinárodním
jazykovým zkouškám,
specializovanou výuku moderních
informačních technologií,
zahraniční výměnné a poznávací pobyty
pro studenty.
Více informací na Dnech otevřených dveří.

Tel. 577 007 444 | E-mail: gym@gjszlin.cz | www.gjszlin.cz | náměstí T. G. Masaryka 2734–9, 760 01 Zlín
Okno do kraje / leden 2013
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Leden na Východní Moravě
Zlínský kraj – Leden již tradičně zažívá dozvuky příchodu nového roku, je spojen se
svátkem Tří králů a tradičními Tříkrálovými
sbírkami, které proběhnou v celém kraji.
Naplno se rozjíždí plesová sezona. Stranou
nezůstanou ani milovníci zimních sportů.

bit vyhlášený Valašský bál, jehož 36. ročník se
uskuteční 26. ledna v obecním domě v Rusavě na Kroměřížsku, nebo17. Reprezentační
lázeňský ples, který pod záštitou současné
první dámy Livie Klausové proběhne ve stejný
den v Luhačovicích. www.luhacovice.cz

Na zámku Nový Světlov v Bojkovicích se
5. ledna od 17.00 rozezní slavné melodie Johanna Strausse v podání Filharmonie B. Martinů. www.zameksvetlov.cz

Na konec ledna se těší školáci, skončí jim první pololetí školního roku. Zoologická zahrada
ve Zlíně-Lešné má pro ně odměnu v podobě
bezplatného vstupu ve dnech od 1. do 3. února 2013. www.zoozlin.cz

Novoroční koncert lidové hudby s názvem Večer Tříkrálový se uskuteční od 16.00 ve Zvonici
na Soláni. www.zvonice.eu

Od 2. ledna každý pracovní den můžete od 18.00 prožívat Večery u dalekohledu
na Hvězdárně ve Valašském Meziříčí.
www.astrovm.cz
Nadšeni budete z nové expozice „Živá voda“
v Modré. Z proskleného tunelu pod hladinou
rybníka můžete sledovat život ve vodním světě. Expozice je přístupná od úterka do neděle
od 10.00 do 16.00. www.zivavodamodra.cz

Zvonice na Soláni. Foto: archiv
K zimní náladě řadu let přispívá zdomácnělá pohádka Mrazík. V podání hvozdenských
ochotníků ji uvidíte 13. ledna od 16.00 v Domě
kultury ve Vizovicích. www.vizovice.eu
V lednu zpravidla naplno vládne paní Zima,
což dává příležitost k zimním radovánkám
a umělecké tvorbě. V Beskydech na Pustevnách proběhne již 15. ročník mezinárodního
sochařského sympozia s názvem Sněhové
království. Pro veřejnost bude Sněhové království zpřístupněno od 12. do 20. ledna, zajímavé budou nejen sochy z ledu a sněhu, ale
také doprovodný program. www.dagi.cz
Milovníci bílé stopy se vydají 26. ledna do Velkých Karlovic, kde odstartuje Karlovská 50.
Závod pro veřejnost je zařazen do seriálu SKITOUR 2013. www.velkekarlovice.cz
Plesová sezona má v lednu premiéru v podobě 1. plesu Filharmonie Bohuslava Martinů.
V prestižním prostředí Kongresového centra
Zlín bude 19. ledna od 19.00 k tanci hrát zlínská filharmonie. www.filharmonie-zlin.cz
Naopak dlouhodobou tradicí se může pochlu-

Informační centrum v Uherském Hradišti přichází s novinkou v podobě virtuální prohlídky
města. Ta je ke spuštění na webových stránkách města. www.uherske-hradiste.cz
Přehled dalších akcí
5. 1. od 17.00, Uherský Brod, Muzeum J. A.
Komenského, Tříkrálové koledování folklorní obrazy v atriu muzea
12. 1. od 18.00, Holešov, Novoroční koncert
12. až 20. 2., Zvonice Soláň, výstava Josefa
Bartoloměje Krále „Strašidla“
19. 1., Zlín, Kongresové centrum, I. ples
Filharmonie B. Martinů
19. 1. od 20.00, Luhačovice, Křesťanský ples
19. 1., Kunovice, Ples města Kunovice
19. 1., Holešov, Reprezentační ples města
Holešova
24. 1. až 30. 6., Valašské Meziříčí – zámek
Kinských, výstava Bečva – živá řeka
26. 1., Staré Město, Ples města Staré Město
Stranu připravila Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy. Podrobný přehled akcí ve
Zlínském kraji naleznete na internetové adrese
www.vychodni-morava.cz/kalendar-akci.

zábava, volný čas
RegionTour a Východní Morava
Východní Morava na veletrhu RegionTour,
který proběhne na brněnském výstavišti
od 17. do 20. ledna, přichází s nabídkami,
které odpovídají rozmanitosti a barvitosti
našeho kraje. Chceme návštěvníkům ukázat, že je u nás na Východní Moravě přivítá čisté a zdravé prostředí, kulturní krajina
s neporušenou přírodou. Více než třetinu
regionu pokrývají chráněná přírodní území. Pozveme hosty na stovky kilometrů
turistických tras, mezi nimiž nescházejí
ani nejstarší poutní stezky spojující nejvýznamnější poutní místa na Moravě – Svatý
Hostýn, Štípu, Velehrad, Radhošť či Svatý
Antonínek. Ojedinělý projekt Otevřené
brány navíc poskytne služby průvodců
k poznání historie nejznámějších církevních staveb a jejich okolí. Návštěvníci najdou zalíbení v cykloturistických trasách.
Již legendární cyklostezka Bečva a stejně
oblíbená stezka podél řeky Moravy a Baťova kanálu slibují skvělou a hlavně bezpečnou projížďku krásnou krajinou na kolech
i na in-linech. Kdo by se nechtěl nechat
hýčkat v lázních navracejících zdraví, kondici a pohodu v Luhačovicích, Ostrožské
Nové Vsi, Buchlovicích – Leopoldově či
Kostelci u Zlína nebo poznat krásu neopakovatelných zahrad? Ojedinělá je zoologická zahrada kontinentů ve Zlíně-Lešné, naprostým unikátem jsou pak Podzámecká
a Květná zahrada v Kroměříži. Návštěvník
Východní Moravy se nikdy nenudí. Nabídka akcí a aktivit je stejně pestrá a rozmanitá jako celý kraj. www.vychodni-morava.cz
Pavilon P, stánek 101.

Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. 1. – 31. 1. Moderní gymnastika a Zlín
Výstava černobílých snímků Vladimíra Buriana přinášející zajímavý pohled na moderní gymnastiku ve Zlíně. (3. etáž, pracovní
dny 7.00 – 17.00)

inzerce
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SIEŤ BEZHRANIČNÉHO PODNIKANIA
„Projekt je spolunancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje
a státním rozpočtem v rámci OPCS SR-ČR 2007-2013“

V listopadovém čísle magazínu jste
byli informováni o zahájení realizace společného projektu Krajské hospodářské komory Zlínského kraje a
Žilinskej regionálnej komory SOPK
na podporu přeshraničního podnikání „Sieť bezhraničného podnikania“.
Dne 5. 12. 2012 se uskutečnil úvodní seminář Infobodu projektu Sieť
bezhraničného podnikania na téma
„Region Žilina“, jehož účastníci měli
možnost získat informace týkající se
ak�vit a cílů samotného projektu.
Dále se seznámili s ekonomickými
ukazateli, daty a inves�čními příležitostmi a podmínkami pro podnikání
v Žilinském regionu. Účastníkům
semináře byly rovněž prezentovány
ak�vity a produkty v cestovním ruchu a služby slovenské agentury pro
rozvoj inves�c a obchodu. Uvedené
příspěvky přednášejících je možné si
stáhnout na projektovém webu.

Další nejbližší ak�vitou projektu
bude „Roadshow“, pořádaná dne
30. 1. 2013, která bude zaměřena
na cestovní ruch v Žilinském kraji a poté bude následovat seminář
„Daně na Slovensku část I“ (únor
2013).
Chcete-li se více dozvědět o možnostech cestovního ruchu, které nabízí
oblas� Liptova, Oravy, Turiec, Malé Fatry, Kysuc či Pováží, sledujte informace
na www stránkách projektu a využijte
možnos� přihlásit se k účas� na tomto
diskusním panelu.
Pracoviště INFOBODU, které se nachází v sídle Krajské hospodářské komory
Zlínského kraje, je připraveno vám
pomoci řešit problema�ku podnikání
na Slovensku.
Více informací o projektu a jeho ak�vitách se dozvíte na: www.khkzlin.cz/
infobod; tel.: 572 154 555,
mob.: 724 258 824, 702 052 450,
skype INFOBOD CZ-SK.

Název projektu: SIEŤ BEZHRANIČNÉHO PODNIKANIA, kód: NFP22410220081
Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGIÍ
Univerzita Tomáše Ba� ve Zlíně
CHCETE KOUPIT, PRODAT ČI OCHRÁNIT NOVOU TECHNOLOGII?
Centrum transferu technologií nabízí komplexní služby v oblas� ochrany průmyslového a duševního vlastnictví, konzultantskou a informační činnost související se získáním nebo poskytnu�m licencí na nové technologie.

NABÍZÍME:
PORADENSTVÍ A SLUŽBY V OBLASTI OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ
Poradenství v oblas� využi� výsledků výzkumu a vývoje, doporučení vhodného typu
právní ochrany (užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, patent), rešerše v databázích patentů, průmyslových vzorů a ochranných známek, průzkum novos� poznatků, patentové situace výrobku nebo technologie, zpracování analýz průmyslově
právního stavu v zadaných oblastech, odborné zpracování přihlášek patentů, užitných
a průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu, přímé zastupování klientů před ÚPV (Úřadem průmyslového vlastnictví) ČR, EPO (Evropským patentovým
úřadem), OHIM (Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU) a WIPO (Světovou
organizací duševního vlastnictví), zpracování odborných posudků a konzultace v celé
oblas� průmyslově právní ochrany, licence a převody ochranných práv.
ASISTENCE PŘI TRANSFERU TECHNOLOGIÍ DO ČR
Iden�kace technologických potřeb podniku, vyhledání vhodných partnerů (dodavatelů technologie a know-how v zahraničí), zprostředkování kontaktů.
ASISTENCE PŘI TRANSFERU TECHNOLOGIE Z ČR
Odborná pomoc při zpracování nabídky nové technologie, vyhledávání potenciálních zahraničních partnerů a zprostředkování kontaktů.

V případě zájmu
o spolupráci prosíme kontaktujte:
Centrum transferu technologií
Nad Ovčírnou 3685
760 01 Zlín
Tel.: +420 576 038 041
+420 576 038 037
E-mail: c�@utb.cz
www.utb.cz

Doporučujeme
www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz
Termín dalšího vydání: 28. až 30. ledna. Pokud magazín v těchto
dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206.

Valašský bál
s Bartošovým souborem
26. 1., Kongresové centrum Zlín
www.kc-zlin.cz

