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Meteorologická stanice
Podle měření holešovských meteorologů se dozvídá
o počasí na východě Moravy celý svět.
Foto: Ivo Hercík

www.airpohoda.cz

PLÁNUJETE STAVBU DOMU?

A VÍTE ŽE MÙŽETE MÍT?

- rekuperaci, teplovzdušné vytápìní a klimatizaci
v jednom a ušetøit navíc až 2/3 výdajù za topení
- protopit jen 5 - 9.000.-/rok
- zbavit se alergií

snížená
sazba D56
kompletní realizace

NEZÁVAZNÌ:
poradenství, konzultace

ukázkové realizace:
bytový dùm Zlín-Kudlov, a rodinné domy ve Zlínském kraji
info: 773 065 555, 724 059 676

WWW.NEPLATTEZATEPLO.CZ

CHCETE VYMĚNIT OKNA ZA „PÁR“
KORUN NEBO ZCELA ZDARMA?
„POJĎTE S NÁMI ČERPAT DOTACE!“
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obřad nebo svatba
ALL INCLUSIVE

remní akce
• konference a press foyer
setkání s obchodními partnery
• romantické večeře pro dva
•

•

Dopřejte si kompletní servis
pro jakoukoliv akci
a užijte si jedinečné zámecké prostředí.

www.zameknapajedla.cz
 603 972 549

Vybrané příklady z úspěšně podaných projektů programu ZÚ:
1. RD JALUBÍ, okr. UH, Vytápěná plocha domu 205,44m2.
Původní měrná spotřeba tepla: 109kWh/m2. Návrh opatření:
Výměna oken 1NP a 2NP, Uw<1,2. Vyhodnocení: úspora
22%. Cena výměny oken: 125 000 Kč. DOTACE: 133 536
Kč.(zákazník dostane 125 000 Kč a OKNA JSOU ZDARMA!).
pozn. Dotace je vyplácena zpětně.
2. RD OTROKOVICE, okr. Zlín, Vytápěná plocha domu 186m2.
Původní měrná spotřeba tepla: 186kWh/m2. Návrh opatření:
Výměna oken 1NP a 2NP, Uw<1,2. Vyhodnocení: úspora
22,5%. Cena výměny oken: 206 400 Kč. DOTACE: 145
000 Kč.(zákazník dostane 145 000 Kč a OKNA JSOU, V
POROVNÁNÍ S PŮVODNÍ CENOU, ZA „PÁR KORUN“! ).
pozn. Dotace je vyplácena zpětně.

S LE V Y !
S K V Ě LÉ Z IM N Í

„PŘIJĎTE SI
Y!“
PRO DOTACE I V

ExpoWin dobře radí: „Vyměňte si okna co
nejdříve, začněte jednat teď hned!“
„BUĎ POZDĚJI A DRAZE, NEBO TEĎ A LEVNĚ!“

www.expowin.cz

Od 4.1. do 28.2. 2010
Uherské Hradiště
Dvořákova 1210
Tel.: 734 446 018
E-mail:uh@expowin.cz

ZELENÁ
ÚSPORÁM

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

Zlín
Gahurova 5265
Tel.: 775 397 678
E-mail: info@expowin.cz

Kroměříž
Křižná 169
Tel.: 573 332 657

E-mail: kromeriz@expowin.cz

„Přišel jsem, viděl jsem, vyřídil jsem dotaci.“
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▪▪ Mládí kraje
Sport a sportovní odvětví charakteristické
pro mé město – to bylo hlavní tematické
zaměření studentských prací šestého ročníku soutěže Mládí kraje. „Jsem rád, že se
ve Zlínském kraji pořádá soutěž podporující
kreativitu i nadání mladých lidí a nabízí nám
pohled dnešní mládeže na svět kolem sebe,“
řekl při vernisáži těchto prací ve druhé etáži
Baťova mrakodrapu hejtman Stanislav Mišák.
Výstava zde byla instalována do 17. ledna.
Soutěž Mládí kraje byla vypsána pro studenty 1. až 4. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a ZUŠ.
Vypsána byla rovněž kategorie D určená pro
ročníky 1999 – 2002. Soutěže, která byla vyhlášena v prosinci v Uherském Brodě, se zúčastnilo 25 základních škol, 16 středních škol
a 9 základních uměleckých škol.
Okno do kraje / únor 2010

Vážení a milí spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu prostřednictvím tohoto
únorového úvodníku Okna do kraje pozdravit v období před jarními (spíše však zimními)
prázdninami, které si, jak pevně věřím, užijete
se svými dětmi nebo přáteli.
V lednu k nám byla zima svou sněhovou nadílkou štědrá a já doufám, že ti z vás, kteří vyrazí
na hory, si zimních sportů ve zdraví užijí a v krásném prostředí načerpají síly pro první polovinu
roku 2010. Když zmiňuji zimu a sníh, tak se ještě musím vrátit do těch dnů měsíce ledna, kdy
jsme všichni zápasili se sněhovou kalamitou
a jejími důsledky. Na tomto místě bych chtěl poděkovat našim silničářům, kteří se snažili zmírňovat dopady silného sněžení a udržet pro nás
silnice sjízdné. Vypětí, s nímž museli pracovat
nejen ve Zlínském kraji, bylo obrovské. V této
souvislosti bych rád připomenul notoricky známou pravdu, že sjízdnost silnic nezáleží jen na silničářích, ale na každém z nás, kteří v extremním
zimním počasí usedneme za volat. Kromě dobré zimní výbavy našeho vozu musíme umět dobře
posoudit také své schopnosti v nepříznivém počasí cestovat, čímž je možné předejít mnoha komplikacím na našich silnicích. Rovněž chci toto cestou ocenit úsilí správců energetických sítí, kteří museli
řešit řadu havarijních situací na elektrickém vedení v regionu.
Věřím ale, že v době zimy si budeme také moci užít i trochu zábavy, která je pro období začátku roku
typická, mám tím na mysli především plesovou sezonu, která vyvrcholí tradičním lidovým fašankovým veselím.
Ale abych nehovořil příliš o zábavě a relaxaci, musím se vrátit k naší práci. Letošní rok bude velmi důležitý pro jeden z velkých rozvojových projektů s celokrajským dopadem, který připravujeme v Baťovském areálu ve Zlíně. Je jím rekonstrukce budov 14 a 15 na krajské kulturní a vzdělávací centrum,
tedy sídlo galerie, muzea a knihovny. Mnozí z vás jistě zaznamenali, že jsme uspořádali mezinárodní
architektonickou soutěž na podobu rekonstruovaných objektů a návrhy jsme prezentovali široké
veřejnosti. O soutěž byl obrovský zájem, což dokládá zajímavost a důležitost tohoto záměru. V letošním roce výrazně pokročíme k samotné realizaci projektu, který je z hlediska dalšího oživení areálu
srovnatelný s rekonstrukcí Baťova mrakodrapu. I v tomto případě se objevili někteří lidé, kteří o šanci
projekt zrealizovat pochybovali, ale dnešní podoba legendární „jednadvacítky” je důkazem toho, že
odvážná vize slavila úspěch. Věřím, že obdobné to bude i v případě budov 14 a 15, kde naleznou
důstojné prostory naše významné kulturní instituce, které vytváří množství aktivit pro celý kraj.
Pokud hovořím o rozvojových projektech, musím zmínit také strategickou průmyslovou zónu v Holešově, na které nadále intenzivně pracujeme. Současná jednání nasvědčují tomu, že již brzy budeme moci představit prvního investora a v návaznosti pak i další a tento projekt, jehož cílem je posílit
hospodářský růst a ekonomickou sílu celé oblasti střední Moravy, tak bude vykazovat hmatatelné
výsledky. To je pro všechny z nás v době ekonomické krize poměrně dobrá zpráva.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám ještě jednou popřál krásné prázdniny plné zážitků nejen
z našeho rozmanitého kraje a dobrou mysl s přibližujícím se příchodem jara.
Libor Lukáš
statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje

▪▪ Výtěžek pomůže zdravotně postiženým
Přesně 141.714 korun. Takový je výtěžek charitativního novoročního koncertu, který na začátku ledna spolupořádá Zlínský kraj a město
Zlín ve Filharmonii Bohuslava Martinů ve Zlíně. Partneři věnovali 88.500 korun, do kasiček
se pak v průběhu večera vybrala částka 53.214
korun. Peníze budou nyní rozděleny na aktuální potřeby dvou organizací, které ve Zlínském kraji poskytují sociální služby rodinám
pečujícím o děti se zdravotním postižením,
a to Asociaci rodičů a přátel postižených dětí
– Klubu Auxilium z Hostišové a občanskému
sdružení – Středisku rané péče Educo Zlín.
Koncert zahájil hejtman Stanislav Mišák společně s primátorkou Zlína Irenou Ondrovou.
Mezi hosty nechyběly osobnosti kulturního
života, zástupci podnikatelské sféry, přítomen
byl i olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

▪▪ Podpora včelařství
Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo
podporu pro začínající včelaře a podporu
spolkové činnosti včelařů i pro letošní rok.
Rozpočet na tuto oblast činí 580.000 korun,
přičemž minimální částka navržená pro jednoho žadatele je 5.000 a maximální částka
pak 10.000 korun. Zlínský kraj podporuje
včelařství již od roku 2005, kdy poskytl finance na nákup kompresorů a vyvíječů aerosolu se zaměřením na ozdravění chovů.
Od roku 2006 byl vytvořen samostatný Program pro začínající včelaře, který má za cíl
zpřístupnění této záslužné aktivity co největšímu množství zájemců, zejména z řad
mladé generace. Za dobu jeho trvání bylo
z rozpočtu Zlínského kraje uvolněno celkem
2,18 milionu korun na podporu 231 nových
včelařů.
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Na Kohútku můžete
vyjet novou lanovkou

Milovníky hor vyveze na Kohútku nová lanovka. Foto: Zdeněk Němec

Javorníky – Návštěvníci Ski Centra Kohútka na
Vsetínsku mohou od středy 6. ledna využívat
novou čtyřsedačkovou lanovku. Ta patří k nejvýznamnějším novinkám letošní zimní sezony
ve Zlínském kraji – je totiž vůbec první v regionu. Ski Centrum Kohútka prošlo loni zásadní
modernizací s dotací Evropské unie. Hlavní novinkou je právě výstavba čtyřsedačkové lanovky. „Délka lanovky je 730 metrů, má přepravní
kapacitu 2.400 lidí za hodinu a pokryje přepravu lyžařů v podstatě ze všech okolních sjezdovek. Tím se kapacita oproti původním vlekům
zvýší o 140 procent,“ uvedl předseda představenstva Ski Centra Kohútka Miroslav Maczko.
Toto středisko zimní rekreace nabízí lyžařům
kromě lanovky deset sjezdovek o celkové délce 6,66 kilometru. Nejdelší měří 1,7 kilometru.
Běžkaři zde najdou upravované tratě po hřebeni Javorníků v délce 19 kilometrů. 
(vc)

Města budou i přes krizi investovat

Nemocnice má školku

Zlínský kraj – Výstavba ve velkých městech
Zlínského kraje se v letošním roce nezastaví, spíše naopak. Radnice sice počítají kvůli
doléhající finanční krizi se znatelným poklesem na straně příjmů, investice ale nechtějí
omezovat. Důvod je jednoduchý – nemohou
si dovolit zmeškat jedinečnou možnost čerpat dotace z evropských fondů. Proto někde
neváhají ani se sjednáváním nových úvěrů. Stavby, na kterých budou letos v těchto
městech pracovat, tak nejsou nijak malé. Například ve Zlíně chtějí dokončit kongresové
centrum, v Uherském Hradišti budou stavět
akvapark a ve Vsetíně centrum pro nakládání s odpady. V Kroměříži pak bude dokončena regenerace Hanáckého náměstí.
Ve Zlíně je největší letošní investicí jednoznačně kongresové centrum. Radnice na něj
může získat až 18 milionů eur z evropských
zdrojů, což představuje přibližně 80 procent
celkových nákladů. Mezi další velké investice
ve městě patří výstavba koupaliště na Jižních

Svazích za 55 milionů a zahájení dlouho očekávané opravy Stadionu mládeže za 37 milionů korun. V Uherském Hradišti bude největší investicí roku stavba akvaparku za 246 milionů korun. Zároveň uherskohradišťská radnice přesunula některé investiční akce z loňského roku, takže letošní investiční výdaje
jsou největší za několik posledních let – téměř 400 milionů korun.
Vsetínská radnice vyčlenila na investice 300
milionů, z toho 170 milionů tvoří dotace.
Mezi největší plánované akce se řadí další etapa Logistického centra odpadů, rekonstrukce náměstí Svobody a přípravy na rekonstrukce veřejných ploch na Trávníkách
a Rybníkách. Kroměřížská radnice plánuje investice za zhruba 35 milionů korun, i zde pomohou evropské peníze. Kromě rekonstrukce Hanáckého náměstí počítá město rovněž s dokončením cyklostezky z Kroměříže
do Kvasic. Celkové investiční výdaje města
tak činí asi 35 milionů korun.
(jjn)

Uherské Hradiště – Vedení Uherskohradišťské
nemocnice zřídilo pro děti svých pracovníků
zaměstnaneckou školku. „Ve zdravotnictví pracuje výrazně více žen, které se každodenně potýkají s problémem, jak skloubit svůj profesní
a rodinný život. Běžné mateřské školy svou relativně krátkou provozní dobou zdravotníkům
nevyhovují, a proto jsme se rozhodli pro vybudování vlastní školky,“ přiblížil ředitel Uherskohradišťské nemocnice Antonín Karásek. Nejde
o standardní mateřskou školu, ale hlídací zařízení. Bude o děti pečovat každý všední den od
6 do 18.30 hodin v souladu s pracovní dobou
většiny zdravotních sester. Významnou výhodou, kterou školka zaměstnancům nemocnice přinese, bude přijímání dětí již od dvou let
věku. Školka má tři zaměstnance a kapacitu
dvacet dětí. Vybudovala ji Uherskohradišťská
nemocnice ze svých finančních zdrojů nákladem 2,5 milionu korun. O podobném zařízení
uvažuje také Kroměřížská nemocnice. 
(vc)

▪▪ Univerzita nabízí nové obory
Zlín – S novými možnostmi studia přichází Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Její fakulty předkládají k akreditaci nové programy a obory,
k jejichž studiu se uchazeči budou moci hlásit
již pro následující akademický rok 2010-2011.
Fakulta managementu a ekonomiky získala
akreditaci k výuce navazujícího magisterského
oboru management ve zdravotnictví ve studijním programu ekonomika a management.
Fakulta technologická nabízí nově studium
bakalářského oboru obuvnická a galanterní
technologie a hygiena obouvání ve studijním
programu chemie a technologie materiálů.
Akreditaci nového studijního oboru získala
také Fakulta humanitních studií. Ve studijním
programu specializace v pedagogice jde o bakalářský obor andragogika v profilaci na řízení
lidských zdrojů v neziskové sféře. Na Fakultě lo-

gistiky a krizového řízení bude nově vyučován
bakalářský obor ochrana obyvatelstva.

tači. Pomáhá s vyplněním jejich volného času,
organizuje výlety, návštěvy kin, výstav, divadel
nebo sportovní aktivity.
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▪▪ Horizont slouží duševně nemocným
Kroměříž – Nové zařízení sociálních služeb Horizont začalo sloužit duševně nemocným v Kroměříži. Jeho zřizovatelem je Centrum služeb
postiženým Zlín. Zařízení Horizont je otevřeno
v Gorkého ulici v areálu nemocnice, v objektu
bývalé školky pro zrakově postižené děti. Zaměřuje se na lidi trpící schizofrenií a maniodepresivními psychózami. Má jim pomoci znovu
se dostat do běžného života, obnovit hygienické či pracovní návyky a postarat se o sebe. Horizont nabízí klientům například pracovní rehabilitace v keramické, košíkářské a šicí dílně, nácvik
v chráněném tréninkovém bytě, kde se klienti
učí pečovat o sebe a domácnost nebo plánovat,
jak vyjít s penězi. Nabízí rovněž jazykové výukové programy nebo učí klienty pracovat na počí-

▪▪ Tříkrálová sbírka byla úspěšná
Zlínský kraj – Letošní Tříkrálová sbírka ve Zlínském kraji skončila s lepším výnosem než před
rokem, kdy se vybralo přes deset milionů korun.
Více se letos vybralo například ve Vsetíně, Luhačovicích či v Chropyni. Do ulic Zlínského kraje
vyrazilo okolo 2.150 dobrovolníků. O 40.000 korun víc letos sbírka vynesla například ve Vsetíně. Koledníci tam vybrali 176.821 korun. Peníze
Charita Vsetín použije na přímou pomoc rodinám a jednotlivcům v sociální nouzi, zahraniční
humanitární projekty na Ukrajině, zakoupení
elektrických postelí a chodítek do charitní humanitární půjčovny kompenzačních pomůcek,
pořízení pomůcek pro nově vznikající domov
pro seniory na Strmé ulici.
Okno do kraje / únor 2010

V informatice je náš kraj tahounem

Oblast územního plánování a informatiky patří do kompetence
krajského radního Ing. Petra Hradeckého, který je také místopředsedou Komise Rady asociace krajů České republiky pro
informatizaci veřejné správy.
V roce 2009 pokračovala příprava na čerpání
evropských finančních prostředků, zejména
z Integrovaného operačního programu, kdy
se chystala výzva pro kraje. Ing. Hradecký se
zúčastnil řady jednání s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem pro místní rozvoj při formulaci textové části výzvy, na jejímž základě
bude nyní možné využít značné zdroje z evropských fondů právě na rozvoj informatiky.
Pane radní, co považujete za základní přínos společného vyjednávání s oběma ministerstvy?
Považuji za velmi dobré, že jsme si mohli
stanovit podmínky, které jsou pro jednotlivé kraje důležité. Díky rozumnému přístupu
ze strany obou ministerstev jsme mohli výzvu formulovat tak, aby co nejvíc odpovídala konkrétním potřebám krajů, akceptovala
jejich podmínky a tudíž aby peníze z Evropské unie byly co nejlépe využitelné v oblasti informatizace jednotlivých regionů. Vyjednali jsme, že každý jednotlivý kraj získá částku přibližně 150 milionů korun, které bude
moci investovat například do budování technologického zázemí potřebného pro digitalizaci a ukládání dat, nebo na zdokonalování
možností elektronické spisové služby, na vytváření digitálních map veřejné správy a podobně. Systém datových schránek, který byl
ve veřejné správě zprovozněn v minulém
roce, klade vysoké nároky na kapacitu: daleko víc dokumentů je nyní nutné skenovat,
ukládat, archivovat. Zkrátka nové procesy vyžadují nové technologie. Přenos dat v rámci
veřejné správy má svou hierarchii, v níž sehrává významnou roli krajský úřad a dále pak
takzvané malé okresy, neboli obce s rozšířenou působností, jejichž prostřednictvím se
informace dostávají do všech obcí v příslušném správním území.
Zmínil jste systém datových schránek,
který začal naostro fungovat v listopadu a přinesl zásadní změnu v doručování úředních dokumentů, neboť právnické
osoby již nyní mezi sebou musí úřední korespondenci vyřizovat pouze elektronicky. Jak se podle vás osvědčil?
Dosavadní zkušenosti ukazují na téměř klasický průběh, který se opakuje vždy při zavádění moderních informačních technologií: budoucí uživatelé se k většině novinek vyjadřují negativně – často z neznalosti nebo
z neochoty opouštět navyklé metody. Musím
však říci, že po zprovoznění systému datových schránek jsem nezaznamenal žádný větší problém, naopak jsem se setkával s mnoha pozitivními reakcemi například ze strany
podnikatelů, kteří kvitují, že si zásilky nemusejí osobně vyzvedávat a díky počítačovému
Okno do kraje / únor 2010

propojení si je mohou zpřístupnit v podstatě
z kteréhokoliv místa na světě. Myslím, že výhody tohoto systému oceníme teprve tehdy,
jakmile budou dotaženy všechny další návaznosti. Obecně platí, že přínos informačních
technologií si vždy uživatelé uvědomují až
s určitým časovým odstupem – když se s novinkami naučí pracovat a také jakmile se doladí všechny technické záležitosti. Osobně vnímám jako jediný problém snad jen to, že zákon striktně nařídil všem právnickým osobám
přechod na systém datových schránek, přivítal bych asi v tomto případě větší míru dobrovolnosti. Přesto jsem přesvědčen, že je to další z kroků, který nás posouvá směrem k civilizovanému světu.
Zlínskému kraji se v minulém roce dostalo
velkého ocenění, když byl se svou „Jednotnou digitální technickou mapou“ vyhodnocen jako druhý nejzajímavější projekt v elektronizaci veřejné správy v rámci
celé České republiky. Mohl byste přiblížit,
v čem spočívá význam oceněné iniciativy?
Digitální technická mapa obsahuje velmi podrobné informace o polohopisu a průběhu
inženýrských sítí, což je důležitá pomůcka při
územním plánování i soukromém projektování. Je to produkt, na kterém se dlouhodobě podílí tým našich specialistů – pracovníků krajského úřadu. Samozřejmě jsme velmi
hrdi, že v oblasti uplatňování informačních
technologií patří již několik let Zlínský kraj
společně s krajem Vysočina a krajem Plzeňským k tahounům.
Čím si vysvětlujete, že se v oboru IT řadíme k nejprogresivnějším regionům? Může
to být dáno například vyšší koncentrací
technické inteligence?
Řekl bych, že je to dáno lidmi a jejich úsilím, zájmem dělat něco nad rámec průměru.
Všimněme si, že v oblasti informatizace jsou
úspěšnými kraji spíše ty malé a tak trochu geograficky „odstrčené“ – jako by ve zdejších lidech byla snaha držet krok se světem, když
k tomu technika nabízí příležitosti.
Mimochodem v současné době se v Bruselu
hovoří o nutnosti posílit venkovské regiony
s horší dopravní dostupností zasíťováním lokalit, v nichž jsou ztížené možnosti pracovního uplatnění, aby občané mohli získávat
informace, komunikovat přes internet a třeba i pracovat z domu. Očekávám, že se tento trend může stát silným tématem z hlediska možného čerpání finančních prostředků
z Evropské unie.
Minulé období tedy bylo pro Zlínský kraj
– pokud se týká informatizace a elektronizace veřejné správy – opravdu zdárné.
Na čem pracujete nyní?

Krajský radní Petr Hradecký. Foto: Ivo Hercík
Chceme se zaměřit na vytvoření moderního
ekonomického manažerského systému krajského úřadu a následně i krajem zřizovaných
organizací tak, aby lidé zodpovědní za řízení
měli možnost získávat okamžitá a přehledná
data o ekonomických jevech a parametrech
z kteréhokoliv odboru, což by mělo usnadnit
rozhodovací procesy. Je to systém naprosto
běžný u většiny komerčních firem, ovšem zatím se potýkáme s tím, že dosud nebyl aplikován v žádném z krajských úřadů. Proto je
nutné nejprve vytvořit softwarový produkt,
který by vyhovoval potřebám regionální samosprávy. V současné době probíhá první
kolo Zlínským krajem organizované soutěže,
kdy firmy nabízejí určitý způsob řešení neboli know-how, v dalším kole pak bude posuzována ekonomická náročnost. Je to věc zcela nová, neodzkoušená, figuruje zde spousta
neznámých. Tipuji, že minimálně rok až dva
bude trvat, než se systém podaří vyprecizovat tak, aby splnil to, co od něj očekáváme.
Mám představu, že na konci tohoto volebního období by mohl být uveden do provozu.
V první polovině roku bývají tradičně oceňována města a obce, které se zapojují do soutěže o nejlepší webové stránky
a elektronické služby. Bude se tak dít i letos?
Ano, soutěž Zlatý erb, na jehož krajském kole
se spolupodílí i Zlínský kraj, opět hledá svého
vítěze a lidé mohou do 25. února – do 16:00
posílat své hlasy a tipy na zdařilé webové
stránky měst či obcí. Více se čtenáři dozví
na adrese http://zlatyerb.obce.cz . Díky rozvoji internetových prezentací i těch nejmenších vesniček, kde se webu mnohdy věnují nadšení fandové, se dnes svět propojuje
a můžeme takto získávat nepřeberné množství informací. Soutěž hodnotí nejen přehlednost, estetickou stránku, ale také přístup
pro zdravotně postižené občany. Lidé se navíc prostřednictvím místních webů také mohou zapojovat do diskusí, posílat své náměty
nebo třeba fotografie z akcí a tím se rovněž
podílet na obecním životě.

Helena Mráčková
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Policii slouží 12. budova továrního areálu. Foto: Ivo Hercík

Samostatné policejní ředitelství má
od začátku tohoto roku Zlínský kraj.
Nová policejní struktura odpovídá
současnému územnímu rozložení krajů. Jde o významnou změnu,
která je jedním z deseti pilířů právě
probíhající reformy Policie ČR.

Vzniklo krajské policejní ředitelství
Krajské ředitelství
Krajská ředitelství policie společně s územními odbory vnější služby a územními odbory kriminální policie a vyšetřování jsou základním pilířem nové organizační struktury policie.
Na územních odborech obou typů zůstal pouze výkon tzv. základních policejních činností, veškeré podpůrné činnosti, zejména personální, logistické či ekonomické, jsou nově zajišťovány z krajské úrovně. Vznikem územních
odborů došlo k zefektivnění řízení a nastavení účinnější spolupráce s místní samosprávou
a zároveň ke zvýšení výkonnostního potenciálu policie.
Nově vzniklé Krajské ředitelství policie Zlínského kraje sídlí v rekonstruovaných prostorách
12. budovy zlínského továrního areálu, ulice
J. A. Bati 5637. Bude zde pracovat asi 150 zaměstnanců. Svou kancelář zde má krajský ředitel, ředitel kanceláře, náměstci pro pořádkovou
policii i pro službu kriminální policie a vyšetřování a jejich týmy, analyticko-právní oddělení,
odbor vnitřní kontroly, ředitelství pro řízení
lidských zdrojů, logistické články i preventivně
informační oddělení.
Historicky prvním ředitelem Krajského ředitelství policie Zlínského kraje byl jmenován Bedřich Koutný, který v minulosti působil ve Zlíně
po řadu let jako okresní policejní ředitel. Statutárním náměstkem a náměstkem krajského ředitelství pro vnější službu se stal Jaroslav Vaněk.
Náměstkem ředitele pro službu kriminální policie a vyšetřování byl ustanoven František Dočekal. Místo ředitele lidských zdrojů bude zastávat Jaroslav Čožík. Ředitelkou kanceláře ředitele se stala Kateřina Nassvetterová.
Policistům patří z třípatrové 12. budovy továrního areálu druhé a třetí nadzemní podlaží
a recepce v přízemí. „Budova byla v poměrně
špatném stavu a prošla totální rekonstrukcí.
Opravovaly se její nosné konstrukce, plášť i celý
interiér,“ uvedla krajská policejní mluvčí Jana
Bartíková. Policisté koupili už zrekonstruovastrana 6

nou budovu od původního vlastníka, kterým
bylo Obchodní centrum Zlín. Na stavbě se
opravilo obvodové zdivo a vyměnily se původní vchodové dveře. Velkých změn doznal také
interiér. Celá budova byla vyztužena ocelovou
konstrukcí, na kterou se použilo 160 tun oceli.
Obměnila se rovněž všechna okna, dveře i sociální zařízení. Byla nainstalována protipožární
signalizace. Ve druhém a třetím patře vznikly
nové kancelářské prostory, prosklené příčky
nahradil sádrokarton. Místnosti se dispozičně
upravily tak, aby sloužily potřebám krajského
ředitelství. Rekonstruovalo se ústřední vytápění včetně výměníkové stanice. Stavební firma
citlivě zrenovovala původní baťovské zábradlí
na schodišti budovy. Chodby zdobí historické
fotografie.
Do nákupu zrekonstruovaného objektu policie
investovala 88 milionů korun. „Stovky milionů se tak ušetřily díky tomu, že jsme ustoupili

od původního návrhu stavět novou budovu
v areálu územního odboru radnice na náměstí
T. G. Masaryka. Z ekonomického hlediska vyšla
investice do zrekonstruované budovy bývalého areálu Baťových závodů daleko úsporněji
než výstavba nového objektu na zelené louce,“
poznamenala mluvčí Jana Bartíková.
Nové rozmístění zlínské policie
Ve 12. budově továrního areálu bude umístěno hlavní policejní ředitelství nového kraje.
V původní policejní budově na náměstí T. G.
Masaryka budou umístěna všechna oddělení
služby kriminální policie a vyšetřování, dopravní policie a pohotovostní a eskortní oddíl.
Na jaře by se odtud měla přestěhovat všechna
odvětví, která jsou nejvíc vyhledávaná samotnými občany. Těm bude sloužit zejména velmi
dobře přístupná budova v centru Zlína na třídě
Tomáše Bati č. 44 (na křižovatce tř. T. Bati a ulice
Hluboká), do které se přestěhuje obvodní od-

Každodenní policejní práce. Foto: PČR
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Policejní sbor měl dosud na území našeho kraje 1.200 příslušníků a 240 občanských zaměstnanců. Přibližně stovku
míst, o která se počet pracovníků v kraji nyní zvyšuje, obsazují většinou současní zaměstnanci policie. Mnozí z nich
přecházejí do Zlína z brněnské správy.

dělení Zlín, oddělení pro zbraně, střelivo a bezpečnostní materiál a dopravní přestupky. Bude
zde sídlit i odbor azylové a migrační politiky
ministerstva vnitra. Zmíněný objekt právě prochází rekonstrukcí, na kterou přispěl významnou částkou i Zlínský kraj. Policie ČR se do něj
nastěhuje v první polovině roku 2010.
Policejní pracoviště na území kraje
Občané, kteří potřebují pomoc policie, najdou
jejích územní odbory a služebny na území celého kraje, jak byli dosud zvyklí. Územní odbory
policie najdou v každém ze čtyř okresních měst
kraje. Každý územní odbor má dva vedoucí: vedoucího vnější služby a vedoucího služby kriminální policie a vyšetřování. Pod územní odbor
patří v každém okresním městě také dopravní
inspektorát a pracoviště služby kriminální policie a vyšetřování. Ke konkrétním zásahům v terénu vyjíždějí zpravidla hlídky z jednotlivých
obvodních oddělení policie. Ta jsou rozmístěna
i v menších městech nebo velkých obcích kraje.
Pod územní odbor Kroměříž spadají obvodní
oddělení policie v Bystřici pod Hostýnem, Holešově, Hulíně, Kroměříži, Morkovicích. Územní
odbor Uherské Hradiště má obvodní oddělení
v Bojkovicích, Buchlovicích, Uherském Hradišti,
Uherském Brodě a v Uherském Ostrohu.

Symbolickou pásku krajského ředitelství přestřihli (zleva) Bedřich Koutný, Oldřich Martinů a Stanislav Mišák. Foto: Ivo Hercík

Pod územní odbor Vsetín patří obvodní oddělení v Horní Bečvě, Horní Lidči, Jablůnce, Karolince, Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí a ve Vsetíně.
A konečně územní odbor Zlín má svá obvodní
oddělení policie ve Fryštáku, Luhačovicích, Napajedlích, Otrokovicích, Slavičíně, Valašských
Kloboukách, Vizovicích a ve Zlíně.
Cizinecká policie
Služba cizinecké policie je liniově řízenou, vysoce specializovanou složkou Policie ČR. Plní úkoly související s povolováním vstupu a pobytu cizinců na území České republiky, odhalováním
nelegální migrace, uplatňováním represivních
opatření vůči cizincům zdržujícím se na území
republiky v rozporu se zákonem, plní úkoly vyplývající z mezinárodních smluv a přímo použitelných právních předpisů Evropského společenství včetně řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním státních hranic
nebo přeshraniční trestnou činnost.
Oblastní ředitelství služby cizinecké policie sídlí v Brně. Inspektoráty cizinecké policie mají
sídla ve Slavičíně (pro okresy Zlín a Kroměříž),
v Uherském Hradišti a ve Vsetíně. Skupiny povolování pohybu pracují ve Zlíně, v Kroměříži, v Uherském Hradišti a ve Vsetíně. Detašo-

vaná pracoviště má cizinecká policie ve Svatém Štěpánu (město Brumov-Bylnice), v Květné
a v Horní Lidči.
Jak jsme na tom s kriminalitou?
V oblasti kriminality patří Zlínský kraj k nejméně zatíženým krajům a tím se staví v pořadí zatíženosti jednotlivých regionů republiky na poslední místo. V posledních letech docházelo
k mírnému poklesu celkové kriminality. Skokový meziroční vzrůst kriminality v roce 2007
byl způsoben novelizací trestního zákona, která rozšířila počet trestných činů například o řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění a řízení pod vlivem alkoholu.
„Problematickými oblastmi jsou zejména dopravní uzly s vysokou migrací osob, velká nákupní centra, sídliště, městské lokality s vyšší
koncentrací nočních barů, restaurací, diskoték
a heren a oblasti, v nichž žije větší počet společensky nepřizpůsobivých osob,“ konstatovala
krajská policejní mluvčí.
Za hlavní příčiny kriminality lze podle ní považovat nezaměstnanost, nevhodné bytové podmínky, sociální deprivaci a vyloučení, rodinné
problémy, ztrátu identity, náboženských a morálních hodnot či ztrátu sousedské soudržnosti.

Vojtěch Cekota

inzerce
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Nové mapy pro turisty

Křest map a turistických průvodců. Foto: Michal Kratochvíl

Kraje společně lákají turisty
Zlín, Olomouc – Přilákání zahraničních turistů
z Německa, Rakouska a Itálie na nejkrásnější
místa Střední a Východní Moravy je hlavním
cílem projektu Moravská jantarová stezka II,
který vznikl ve spolupráci Zlínského a Olomouckého kraje. Během putování Moravou
poznají návštěvníci regionu jeho historická
města i slavná poutní místa, malebnou přírodu, lidovou architekturu, folklór, technické
zajímavosti i skvostné památky Unesco, lázeňství a gastronomické speciality. Zastřešujícím
prvkem je odkaz na Jantarovou stezku –obchodní cestu spojující sever Evropy s jižními
zeměmi Itálií, Řeckem a Egyptem, po které
na přelomu letopočtu vozili obchodníci své
zboží, zejména jantar.
Oba kraje se v projektu zaměřily na turisty
z Německa, Rakouska a Itálie hlavně proto,
že turisté z těchto zemí do České republiky
obecně rádi cestují a právě Morava jim může
nabídnout přesně to, co podle průzkumů
a analýz preferují. Projekt si klade za cíl také

podpořit dlouhodobější pobyty cizinců v regionu. „Například ze zkušenosti s rakouskými
turisty vyplývá, že na Moravu, s výjimkou lázní
Luhačovice, vyjíždí spíše na jednodenní výlety a u těch vícedenních preferují Prahu, lázně
a Český Krumlov. Tímto společným projektem
chceme zahraničním návštěvníkům ukázat, že
i na Moravě se dá příjemně, pestře a smysluplně prožít několik dnů. K tomu zde navíc máme
ideální podmínky pro gastronomickou turistiku, kterou obyvatelé zmíněných zahraničních
zemí preferují,“ uvedl za nositele projektu
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Projekt navazuje na Moravskou jantarovou
stezku I, kterou Zlínský kraj realizoval v letech 2006 až 2008. Zaměřil se tehdy na Rusko,
Polsko, Slovensko, Litvu, Lotyšsko, Estonsko,
Ukrajinu a Bělorusko. Pro každou zemi byl připraven specifický program. Například zatímco
Rusové preferují lázeňství, nábožensky založení Poláci poznávali spíše církevní památky
a zajímavosti. 
(zk)

▪▪ Peníze na dopravu
Zlínský kraj – Dodatky smluv o zajištění závazku
veřejné služby k zajištění dopravní obslužnosti
na území kraje pro letošek s 11 dopravci schválili krajští zastupitelé. Dopravci obdrží dotaci
v celkové výši asi půl miliardy korun. Dotace poslouží k úhradě prokazatelné ztráty dvou drážních a devíti linkových dopravců. „V souladu se
zákonem zastupitelé stanovují rozsah základní
dopravní obslužnosti pro území kraje. Kraj pro
rok 2010 vyjednal s dopravci zajištění dopravní
obslužnosti v linkové a drážní dopravě. V návaznosti na smlouvy uzavřené převážně již v roce
2006 a vydefinování rozsahu dopravní obslužnosti se specifikací kilometrů jednotlivých
spojů a celkového počtu kilometrů v závazku
veřejné služby, byly zastupitelstvem schváleny
dodatky k těmto smlouvám,“ řekl náměstek
hejtmana pro dopravu Jaroslav Drozd.

▪▪ E-learning pokračuje
Zlínský kraj – V návaznosti na nový model administrace projektů v ROP NUTS II Střední Morava
spustil na začátku listopadu 2009 krajský úřad
pokračování e-learningového kurzu na téma
„Řízení a administrace projektů“. Cílem kurzu
je usnadnit žadatelům a příjemcům prostředků z ROP cestu k dotaci. Na základě pozitivního
ohlasu ze strany absolventů, kteří úspěšně dokončili předchozí e-learningový kurz připravil
kraj aktualizovaný kurz. Je určen potenciálním
žadatelům a především příjemcům finančních
prostředků z ROP - obce Zlínského kraje nad
500 obyvatel, podnikatele se sídlem ve Zlínském kraji a neziskový sektor. Kurz je bezplatný.
Probíhá po dobu 6 měsíců (od 2. listopadu 2009
do 30. dubna 2010). Zájemci se mohou registrovat do 30. března 2010 na vzdělávacím portále
na adrese: http://zlin.elearningove-kurzy.cz.
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Zlín, Brno – Představitelé Zlínského kraje –
hejtman Stanislav Mišák a jeho náměstek
Jindřich Ondruš – společně s ministrem pro
místní rozvoj Rostislavem Vondruškou pokřtili ve čtvrtek 14. ledna v Brně při příležitosti
zahájení veletrhu cestovního ruchu Regiontour balíček nových propagačních materiálů
– turistických průvodců a map, které vydala
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.
Nového turistického průvodce má každá ze
čtyř oblastí Východní Moravy – Kroměřížsko,
Valašsko, Slovácko i Zlínsko a Luhačovicko.
Brožurky byly vydány v celkovém nákladu
59.000 kusů v několika jazycích. Vedle toho
Centrála cestovního ruchu vydala tři nové
mapy v celkovém nákladu 27.000 kusů. Dvě
z nich – Kroměřížsko a Bílé Karpaty – jsou cykloturistické. Poslední z tiskovin – nová mapa
Zlínska a Luhačovicka – přibližuje historické
a kulturní zajímavosti regionu. Tiskoviny jsou
k dispozici v informačních centrech. 
(zk)

Brownfields v kraji
Zlínský kraj – Kraj podpoří čtyřmi miliony korun přípravu projektů zaměřených na regeneraci brownfields. Staré a nevyužívané plochy a objekty po průmyslové či zemědělské
činnosti jsou na území Zlínského kraje tvořeny většinou pozemky a nemovitostmi ztrácejícími svou původní funkci a využití, často i ekologicky zatíženými. Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji zmapovala
nevyužívané lokality a identifikovala veřejné
zdroje, které je možné zapojit do realizace takovýchto projektů.
Finanční podporu lze získat na předprojektové přípravy směřující k oživení konkrétních
lokalit. Předprojektovou přípravu tvoří například studie využitelnosti území ve variantním řešení, koncepce napojení na dopravní
a technickou infrastrukturu, architektonické
a objemové studie plánovaného záměru či
studie proveditelnosti. Žadatelé mohou své
žádosti předkládat do 15. března, výše dotací se budou pohybovat od 100.000 až do
700.000 korun.
(zk)

▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsazují následující pracovní místa:
• Lékaři v různých medicínských oborech
– Kroměříž, Vsetín
• Radiologický laborant a Zdravotní laborant
– Kroměříž, Vsetín
• Rehabilitační a fyzioterapeutický pracovník
– Kroměříž, Vsetín, Zlín – Burešov
• Všeobecná zdravotní sestra – Kroměříž,
Vsetín, Zlín – Burešov
• Porodní asistentka – Kroměříž, Vsetín
Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera. Na tomto portále najdete „On-line registraci do centrální databáze“ pro uchazeče o zaměstnání.
Okno do kraje / únor 2010

▪▪ Katalog sociálních služeb
Zlínský kraj – Krajský úřad vydal cennou pomůcku pro všechny zájemce hledající na území regionu některou ze sociálních služeb. Nový
katalog tvoří dvě části. První se věnuje sociálním službám pro seniory a osoby se zdravotním postižením, druhá je zaměřena na služby
pro rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním
vyloučením. Publikace nabízí kompletní přehled všech domovů pro seniory, kontaktních
center, azylových domů, terénních programů
a podobně. Jde o dvě tiskoviny, které budou
v nejbližších dnech k dispozici na všech obecních úřadech v kraji a u všech poskytovatelů
sociálních služeb. V elektronické podobě je
i na webových stránkách Zlínského kraje.
▪▪ Aktuálně z ROP Střední Morava
Zlín, Olomouc – Obcím, městům, podnikatelům i neziskovému sektoru se sídlem na území Zlínského kraje bylo vloni z Regionálního
operačního programu (ROP) Střední Morava
schváleno celkem 185 projektů za více než 3,2

miliardy korun. Celkově pak bylo v loňském
roce na území Olomouckého a Zlínského kraje
Úřadem Regionální rady Regionu soudržnosti
Střední Morava podepsáno 450 smluv o poskytnutí dotace z ROP za více než 7,5 miliardy
korun. Příjemci se mimo jiné zavázali vytvořit
v obou krajích 483 nových pracovních míst.
Z celkového počtu schválených projektů bylo
loni ve Zlínském kraji kompletně stavebně dokončeno a proplaceno 102 konkrétních projektů v celkovém souhrnu 966 milionů korun.
▪▪ Investice do oprav silnic a mostů
Zlínský kraj – Kraj loni vybudoval a zrekonstruoval na Kroměřížsku, Uherskohradišťsku,
Vsetínsku a Zlínsku celkem 18 staveb silnic
a mostů v celkové výši přesahující 436 milionů korun. Těmito plánovanými investicemi
do zlepšení dopravní infrastruktury zahájenými v posledních dvou letech Zlínský kraj
postupně snižuje dluh vůči řidičům a vůbec
všem občanům a návštěvníkům kraje. Zlínský kraj všech 18 dopravních staveb zre-

alizoval prostřednictvím své příspěvkové
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje
za výrazného přispění finančních prostředků
z Evropské unie.
▪▪ Léčba onkologických pacientů je ve Zlíně
na nejvyšší úrovni
Zlín – Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně získala statut Komplexního onkologického centra.
Před dvěma lety bylo zařazeno do celorepublikové sítě a díky splnění podmínek, jako je
technické a personální vybavení, se podařilo
nemocnici získat osvědčení, které dokazuje,
že KNTB může poskytovat péči nejvyššího
stupně při léčení onkologicky nemocných pacientů. Jak dodává ředitel Petr Pšikal, nemocnice má v plánu pracoviště rozvíjet i o navazující obory, jako je například radiodiagnostika,
nukleární medicína nebo genetická laboratoř.
Při rozvoji centra spolupracuje zlínská nemocnice i s nemocnicemi ve Vsetíně, Kroměříži
a Uherském Hradišti.

Léčba očních vad

Vyšetření v ortoptickém ústavu v nemocnici v Kroměříži. Foto: KN, a.s.

Obce se mohou ucházet o peníze
Zlínský kraj – Kraj podpoří projekty zaměřené na obnovení a zachování specifických hodnot venkovského prostoru udržující obecní majetek a projekty na zpracování územních plánů obcí v letošním roce částkou 32 milionů korun. Tato částka bude v letošním roce rozdělena jednotlivým žadatelům v rámci Podprogramu podpory obnovy venkova.
Krajští radní schválili prováděcí dokument tohoto podprogramu obsahující konkrétní informace pro žadatele. Jsou zde nejen lhůty pro
podání žádostí, ale také specifikována pravidla
předkládání žádostí, jejich povinné doklady,
způsobilost výdajů, kritéria hodnocení podle
vyhodnocovací tabulky. Tyto informace budou
spolu s výzvou k předkládání žádostí do tohoto
podprogramu zveřejněny na webových stránkách Zlínského kraje. V rámci časového harmonogramu realizuje Zlínský kraj z Podprogramu
podpory obnovy venkova dva dotační tituly.
Okno do kraje / únor 2010

Prvním jsou rekonstrukce venkovské zástavby a
občanské vybavenosti s datem příjmu žádostí
12. února a druhým jsou projekty na zpracování
územních plánů, kde je nejzazším datem pro
doručení žádostí konec března letošního roku.
Při posuzování doručených žádostí budou preferovány akce řešící havarijní stav majetku obcí,
případně omezení či ohrožení provozu budov,
které obce nebudou schopny pokrýt vlastními
penězi. Stejně jako v minulém roce budou podporovány výše zmíněné akce obcí do dvou tisíc
obyvatel. Od roku 2004, kdy přešla obnova venkova do kompetence krajů, je ve Zlínském kraji tato podpora realizována formou Podprogramu obnovy venkova. Za šest let kraj takto poskytl žadatelům 250 milionů korun. Zlínský kraj
za dobu existence podprogramu podpořil například opravy venkovské zástavby, komplexní
úpravy veřejného prostranství, venkovní a dětská hřiště či místní silnice a chodníky. 
(zk)

Kroměříž – Významné výročí si před časem
připomnělo oddělení ortoptiky Kroměřížské
nemocnice, a.s. Před 60 lety totiž právě tam
vzniklo první internátní zařízení pro šilhající
a tupozraké děti v tehdejším Československu.
Pracoviště je dodnes zaměřeno na léčbu vrozených i získaných vad očí zejména u dětí a dospívajících. „Náplní práce našeho oddělení je především ortoptika, tedy léčebné postupy mající
za cíl navrátit očím jejich správné paralelní postavení. To se děje pomocí cvičení na přístrojích, nácviku koordinace oko-ruka formou hry
u malých dětí, ale i pomocí operačních výkonů,“
přiblížil vedoucí lékař oddělení Jakub Ošmera.
Další součástí léčebné péče oddělení je takzvaná pleoptika, což je soubor metod, kterými se
zdravotníci snaží zlepšit zrakovou ostrost tupozrakého oka. V léčbě tupozrakosti se oddělení
zaměřuje pouze na děti a mládež, protože je
tato vada u dospělých neléčitelná.
(vk)

Evropský koridor
Zlínský kraj – Zlínský kraj se připojil ke sdružení 18 evropských regionů a schválil navržený
dokument podporující realizaci Baltsko-jaderského koridoru Gdaňsk – Varšava – Brno/Bratislava – Vídeň – Bologna. Sdružené regiony
z ČR, Slovenska, Polska, Rakouska a Itálie tímto
naléhavě žádají Evropskou komisi, Evropský
parlament i zainteresované členské země EU
k přijetí všech opatření k zajištění výstavby
koridoru z Gdaňska do Bologni. Tím se jednak zlepší dostupnost prosperujících regionů
na trase železničního koridoru, ale také zvýší
jejich hospodářský rozvoj a konkurenceschopnost. Významnou prioritou celého projektu je
také ochrana klimatu. Přesun nákladní dopravy
ze silnice na železnici je dalším krokem směřujícím k naplnění klimatických závazků přijatých
Evropskou unií. Zásluhou Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu byla do připravovaného dokumentu formálně začleněna také trasa přes
frekventovaný železniční uzel Otrokovice.  (zk)
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rozhovor
Ing. Rudolf Maňas
▪▪narodil se 7. března 1946
▪▪ženatý, 2 děti a 2 vnučky

▪▪vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině,
Fakulta provozu a ekonomiky dopravy
▪▪dva roky pracoval jako frekvenční technik ve Vojenském opravárenském závodě
Uherský Brod
▪▪následně začal pracovat pro rozhlas, kde působí již 39 let
▪▪ve zlínském (dříve gottwaldovském) rozhlasovém studiu je služebně nejstarší
▪▪celkem na 13 let se sídlo zlínského rozhlasu,
bývalá vila J. A. Bati, stalo i jeho domovem,
kde bydlel s celou rodinou
Rudolf Maňas. Foto: Ivo Hercík

▪▪mezi jeho záliby patří četba, hudba, rozhlasová práce, trochu kutilství, rodina

Rudolf Maňas: Rozhlas byla moje životní volba
Takřka celý svůj profesní život jste spojil
s rozhlasem. Jak jste se k této práci dostal?
Už od malička mě zajímala elektrotechnika,
jako jiní kluci jsem sestrojoval primitivní krystalové rozhlasové přijímače, později jsem se
věnoval i opravám větších přijímačů. Vysokou
školu dopravní v Žilině jsem sice opouštěl coby
provozní ekonom spojů, ovšem zápal pro elektrotechniku vždycky převažoval nad ekonomikou. Proto jsem začal nejprve u vývoje a oživování vojenské elektroniky v blízkém Uherském
Brodě, což trvalo asi dva roky, no a pak jsem
začal korespondovat s různými podniky včetně tehdy Československého rozhlasu Brno. No
a vyšlo to, nastoupil jsem tehdy do gottwaldovského studia a ani ve snu mě tenkrát nenapadlo, že to bude moje životní volba.
Co má rozhlasový technik na starosti?
Rozhlasový technik, to je trochu široký pojem,
skrývající více specializací. Naše zlínská zpravodajská redakce a studio je součástí Českého
rozhlasu Brno, pracujeme v malém kolektivu, zpravodajsky ale přispíváme do celé sítě
Českého rozhlasu a moje zařazení je vlastně
provozně-technické, zahrnující vše, co souvisí

s funkčností veškeré rozhlasové technologie,
přípravou a odbavením vysílání, sportovních
přenosů a dalšími provozními povinnostmi.
Vysílání zažilo obrovský technologický posun. Je obtížné držet krok s technikou?
No jo, když si vzpomenu na své zdejší začátky,
tak je to opravdu až komické – ten technický
přerod od elektronek k dnešním mikroprocesorům a do všeho zasahující digitalizace, to by
bylo na delší povídání. Ale pro mě byla každá
nová technika či technologie výzvou. Přiznám
se, že někdy jsem měl i zaječí úmysly, ale život
mě naučil stavět se překážkám čelem. Psychicky mě často podporovala i manželka Marie.
Rozhlas sídlí v bývalé vile J. A. Bati. Jaký
máte k této stavbě vztah?
No to jste mi zahrál na citlivou strunu, moji blízcí přátelé vědí, že tato budova mně poskytla
nejenom zaměstnání, ale na dlouhých 13 let
i bydlení pro moji, tehdy začínající rodinu. Takže
s trochou nostalgie často říkávám, že moji kolegové sem docházejí do práce, ale já i s manželkou do svého druhého domova, to se prostě
nedá vymazat. Dodnes si ale oba myslíme, že
tady ten Baťův duch stále někde přebývá…

Už jste v důchodovém věku. Co vás stále
drží „za mixážním pultem“?
Režijní pult není zdaleka moje jediné obslužné
pracoviště, ale víte, povolání „rozhlasák“, to je
něco jako specifický druh závislosti, něco jako
droga, jestli mi rozumíte. Možná na to existuje i nějaký „detox“, ale zatím bych ho nechtěl
absolvovat. Jsem dlouhou dobu i členem
Syndikátu novinářů a víme oba dva, že práce v médiích, a v tom našem elektronickém
to platí možná ještě víc, přináší něco nového.
A ve zpravodajství se vlastně včerejšek stává
dávnou historií, která často už nikoho nezajímá. A to mě také někdy uchvacuje.
Jaká je současnost zlínského rozhlasu?
Právě v těchto dnech si naše zlínské studio
připomíná 5 let působnosti v nově rekonstruovaných prostorách. Všechny nás těší, že i my
se spolupodílíme na tvorbě rozhlasového programu ČRo Brno, který už mnoho let zaujímá
čelní místa jak v objemu programové výroby,
tak v žebříčku poslechovosti v Jihomoravském
a Zlínském kraji. 
Jaroslav Janečka

inzerce

bytcentrum
exkluzivní
sedací soupravy
na míru
kůže & látka
www.bytcentrum.com
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celokožený rohový model

F I R E N Z E
(260 x 160 cm)

• včetně samostatného taburetu 70 x 50 cm
• v béžovém a hnědém provedení

Podzámčí 61, Napajedla
tel.: +420 577 941 012

AKCE!

ihned
k odběru

39.900,- Kč
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Galerie seznamuje s Niklovými
Zlín – Kdo by neznal harmonikového Kocoura nebo nafukovacího Buvola? Málokdo
však ví, že tvorba návrhářky Libuše Niklové
(1934–1981) obsahuje úctyhodné množství
inovativních plastových hraček, jejichž originalita ve své době dalece předčila běžnou
hračkářskou produkci doma i ve světě. Ještě méně lidí si její jméno spojuje se známým
výtvarným umělcem a divadelníkem Petrem
Niklem (1960), členem bývalé skupiny Tvrdohlaví a autorem úspěšného mezinárodního projektu Orbis pictus.
Právě syn Libuše Niklové inicioval vůbec
první retrospektivní přehlídku prací své matky. Na její počest k ní vytvořil navíc i souběžnou výstavu vlastního díla s ozvěnami maminčiny tvorby.
A kde jinde by měl být tento jedinečný putovní projekt zahájen než ve Zlíně, rodném
městě Libuše Niklové i jejího syna Petra?
Symbolický název celého projektu 200 dm3
dechu odkazuje na zásadní roli, již ve všech
výtvorech designérky, ať už se jednalo o malé

gumové figurky, zvířátka s varhánkovým trupem, nebo nafukovací objekty, hrál vzduch
– vytvářel jejich tvar a objem, dovolil jim
vydávat zvuk a dokonale souzněl s měkkostí
a poddajností plastu.
Ačkoli designérka Libuše Niklová opustila
svět v pouhých čtyřiceti sedmi letech, zanechala za sebou nesmírně bohaté průkopnické dílo, celkem devět patentů a tři chráněné
průmyslové vzory a spolu s nimi především
velkou radost, již její hračky dodnes působí
dětem i dospělým.
Výstava Libuše Niklové bude otevřena
od 2. února do 21. března v prostorách
Domu umění. Ve stejné době bude ve zlínském zámku instalována expozice Petra Nikla, který zde povede svůj intimní umělecký
dialog s maminkou prostřednictvím obrazů,
kreseb, ilustrací a loutek.
V pozměněné podobě se tento projekt představí od dubna tohoto roku i v Praze v prostorách Uměleckoprůmyslového muzea
a Památníku národního písemnictví. (mb)

kultura
V divadle hraje tuleň
Uherské Hradiště – Divadelní krejčové jsou
zvyklé šít nejrůznější kostýmy. Oblékají herce
napříč staletími i žánry, připravují dobové šaty
i zcela současné modely, ale tentokrát byly postaveny před nelehký úkol. Vytvořit kostým pro
tuleně. Je to jedna z důležitých postav v nové
komedii Harold a Maude, kterou ve Slováckém
divadle připravil tým režiséra Igora Stránského s Květou Fialovou v titulní roli. Její premiéra
se uskutečnila 16. ledna. „Je mi v tom kostýmu
strašlivé horko. Ale stojí mi to zato,“ řekl herecký představitel tuleně Petr Žajdlík. Květa Fialová si vybrala Slovácké divadlo, aby si v něm splnila své přání k osmdesátým narozeninám - zahrát si postavu Maude. Příběh o neobvyklém
přátelství starší dámy a mladého muže vyvolal mezi diváky zájem. I když bylo na leden naplánováno devět představení, už několik týdnů
předem bylo vyprodáno.
(jk)

O polárních výzkumech

Z tvorby Libuše Niklové. Foto: Libor Stavjaník

▪▪ Zkameněliny - archiv života
Zlín – Výstavu Zkameněliny - archiv života mohou návštěvníci Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně zhlédnout od 4. února do 25. dubna.
Autoři výstavy se snaží podat návštěvníkovi
ucelené informace o rozmanitosti životních
forem v různých obdobích geologické historie
Země. A to prostřednictvím zajímavě a netradičně pojatých informačních panelů, které doplňují vzorky zkamenělin. Souběžně s výstavou
bude v přísálí velkého výstavního sálu probíhat
menší výstava Duhové minerály, kde se představí jedny z nejvzácnějších minerálů geologické sbírky Muzea jihovýchodní Moravy.
▪▪ Výstava loutek
Luhačovice – Výstava loutek a loutkových divadel je otevřena do 14. února v Galerii MěDK
v Luhačovicích. Ze soukromých sbírek se zde
představují různé typy loutek, maňásků, mariOkno do kraje / únor 2010

onet a divadélka domácí i sériové výroby spolu
s dekoracemi. Výstava je doplněna replikami
historických kostýmů zapůjčených ze souboru
historických tanců Campanulla při DDM Luhačovice, knižní ukázkou a plakáty. Další sekcí
výstavy je historická reminiscence o zrodu prvního loutkového divadla v Luhačovicích na počátku 20. století, kdy se začalo hrát na staré poště a v bývalém Lidohotelu v improvizovaných
podmínkách, a vzpomínka na Štěpána Karlovského, který vedl loutkářský soubor od roku
1940 do roku 1980.
▪▪ Filharmonie dobývala německé sály
Zlín – Již čtyřikrát od roku 2005 byla Filharmonie
Bohuslava Martinů pozvána do největších koncertních sálů v Německu představit své umění.
Turné, které probíhalo od 27. prosince do 4. ledna, mělo značný ohlas u německého publika.
Filharmonici zahráli šest koncertů na nejpres-

Valašské Meziříčí – Seznámit veřejnost s historií
polárních výzkumů, ekologicky naléhavou problematikou polárních oblastí a rolí české vědy
v jejím výzkumu má výstava, která je otevřena
od začátku prosince až do letošního14. února v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.
Návštěvníci si mohou prohlédnout exponáty a fotografie ze života původních obyvatel
arktických oblastí - Laponců a Inuitů. Početné
jsou exponáty z arktických oblastí, především
ze Špicberk- fosilie, minerály a ukázky květeny. Tato oblast je představena prostřednictvím
ukázek ptáků hnízdících na útesech na pobřeží pevniny nebo ostrovů za polárním kruhem
nebo na mokřadech ve vnitrozemí pevninské
Arktidy. Výstavu Sever a jih připravilo Moravské
zemské muzeum v Brně ve spolupráci s Krkonošským muzeem ve Vrchlabí, Masarykovou
univerzitou v Brně, Botanickým ústavem AV ČR
a Českou geologickou službou.
(vc)

tižnějších německých pódiích. FBM představila
operní repertoár z děl nejslavnějších italských
operních mistrů a Straussovy valčíky pod taktovkou dirigenta Lukase Beikirchera.
▪▪ Tradice bez hranic
Valašské Meziříčí – Navázání přeshraniční spolupráce dvou odborných škol a vzájemné seznámení s místními tradicemi a odlišnou kulturou dvou regionů jsou hlavní cíle společného
projektu Integrované střední školy – Centra
odborného pracoviště ve Valašském Meziříčí
a Združené stredné školy obchodu a služeb
v Martině. Hlavní náplní projektu budou výměnné stáže, při kterých studenti získají nové
poznatky i zkušenosti. V neposlední řadě se studenti při čtyřech cíleně zaměřených aktivitách
blíže seznámí s kulturou sousedního regionu
a tím se společně vzájemně obohatí o místní
tradice, zvyky a obyčeje.
strana 11

tipy na výlet
z Rottalu – Rottalovice. Ve výstavní síni jsou
vystavena výtvarná díla od umělců, kteří si
poklidnou dědinku s bohatou a vzácnou květenou zamilovali. Další část muzea věnovaná
lidové kultuře a umění představuje nástroje
na domácí výrobu a zpracování textilu, vyšívačské umění, valašské kroje, obrázky na skle,
vybavení domácností, zemědělské nářadí
a další dřevařské výrobky, které patřily k životu rusavského lidu.
Památník se nachází v budově obecního úřadu. Mimo sezonu, tedy od září do června, je
muzeum přístupné po předchozí domluvě
(telefon 573 392 066). Více informací najdete
na www.rusava.cz.

Komňa - dům z roku 1850
Muzea nejsou pouze záležitostí velkých měst.
Ve Zlínském kraji je několik obcí, které se
díky nadšení tamních obyvatel mohou pyšnit vlastními expozicemi. Muzea, popisovaná
v tomto čísle, mají přitom otevřeno rovněž
v zimním období.
Komňa
V malebné vesničce Komňa na Uherskohradišťsku čekají na turisty hned dvě lákadla. Prvním
z nich je Památník Jana Amose Komenského,
který byl otevřen v roce 1992 u příležitosti 400.
výročí Komenského narození. Památník sídlí
v památkově chráněné sýpce z roku 1774. Jde
o jednopatrovou kamennou stavbu. V průčelí
je stěna s pavlačí ze dřeva, se vstupem a dvěma
okénky v přízemí. Štíty jsou vyzděny až do hřebene sedlové střechy kryté břidlicí. Pavlač je
krytá prodlouženou střechou. V sýpce je umístěna stálá expozice historie obce a expozice věnovaná Komenskému, jehož v Komni považují
za tamního rodáka.
Druhým veřejnosti zpřístupněným historickým objektem v obci je památkově chráněný domek z roku 1850 stojící naproti základní škole. Domek slouží jako ukázka bydlení
zvěrokleštiče z II. poloviny 19. století a je zde
umístěna expozice velmi rozšířeného a dnes
již zaniklého řemesla zvěrokleštičství. Jde
přitom o stále ještě novinku – po náročné re-

konstrukci byl totiž domek zprovozněn v létě
loňského roku.
Památník Jana Amose Komenského i památkově chráněný domek jsou otevřeny kdykoliv,
prohlídku je ale nutné domluvit na telefonních číslech 572 641 140 či 736 750 290. Další
informace o obou objektech, obci a jejím okolí naleznete na www.komna.cz.
Rusava
V Rusavě, která je spolu s okolím považována
za jednu z nejkrásnějších částí Kroměřížska,
mohou turisté zavítat do muzea již od roku
1954. Památník obce prezentuje dějiny Rusavy, tamní kulturu a způsob života obyvatel.
Návštěvníci muzea se mohou dovědět podrobnosti o malebné obci, která datuje svoje
založení k 23. dubnu 1657 a až do roku 1918
nesla jméno svého zakladatele hraběte Jana

Muzeum Rusava

Šumice
Obec Šumice na Uherskohradišťsku se vlastním muzeem pyšní od roku 2004. Zasadili se
o to přímo tamní obyvatelé, kteří také dali
dohromady většinu exponátů.
Muzeum, jež se nachází v budově pošty
v horním patře, je zaměřeno na historii obce
a zachycení běžného života jejích obyva-

Muzeum Šumice
tel v minulosti. Exponáty jsou soustředěny
do tří expozic. První místnost je jakousi obdobou jizby, která byla v dřívějších dobách
hlavní obytnou místností každého domu.
Druhá místnost je věnována šumickému
kroji a jeho podobám v různých životních
situacích. Poslední část je pak hospodářská
místnost, v níž jsou umístněny předměty,
jež pomáhaly lidem v jejich obživě zemědělstvím a řemeslem. Šumické muzeum je přístupné celoročně, vždy ve středu od 10:00
do 11:00 o od 16:00 do 17:00 a v neděli
od 15:00 do 17:00. Další informace o muzeu
i obci získáte na www.sumice.cz.

inzerce
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Orientační běžci slaví šedesátiny
Zlín – Šedesát let od svého založení letos slaví Sportovní klub orientačního běhu Zlín,
nejstarší a v současnosti i jeden z největších oddílů v České republice. A také velmi
úspěšný, vždyť v posledních desíti letech nasbírali jeho členové 40 medailí ze světových
a evropských šampionátů.
SKOB Zlín vznikl již v roce 1950 jako součást tehdejšího oddílu turistiky. Ve stejném
roce uspořádal první orientační závod v Československu, trasa byla tehdy vytýčená ve
Chřibech. Tradice tohoto podniku vydržela
až do těchto dnů. „Pořadatelé toho premiérového ročníku, ať už Zdeněk Němec nebo
třeba Pavel Mezihorák, už nejsou mezi námi,
ale nelze na ně zapomenout,“ vzpomněl na
bývalé kolegy dlouholetý člen oddílu Jan
Žemlík. SKOB během roku uspořádá kolem
deseti orientačních soutěží, od vrcholových
až po Olympiádu zlínských škol, na které
startuje kolem 900 dětí.
Za šest desítek let existence vychoval zlínský klub několik desítek reprezentantů, jména jako Galík, Mertová nebo aktuálně Smola,
Hradil nebo sestry Hančíkovy jsou v tomto

sportu pojmy. „Mistrů a přeborníků republiky máme stovky. Podklady máme k dispozici a jsou k nahlédnutí na našich stránkách,“
sdělil Žemlík. Úspěchy už slaví i kluboví veteráni nad 35 let, kteří získali světové a české medaile. „Předností našeho sportu je, že
se mu můžou věnovat osmileté děti i sedmdesátiletí senioři. Je to celoživotní záležitost,
při které závodníci poznají spoustu krásných
míst v přírodě,“ konstatoval předseda SKOB
Zlín Filip Pastuszek.
V současné době má zlínský klub kolem
dvou stovek členů. Závodníci trénují několikrát týdně, protože orientační běh je sportem, kde je nutná výborná fyzická kondice.
„Přes zimu chodíme do posilovny, potom do
přírody. Malé děti mají i teoretickou přípravu, učí se třeba pracovat s mapou,“ prozradil Pastuszek.
Jeden z nejlepších současných závodníků
na světě Michal Smola trénuje během týdne
desetkrát a naběhá až 200 kilometrů. „Aby se
člověk výrazně prosadil, je kromě nezbytného talentu nutná i velká píle,“ upozornil orientační běžec.
(zd)

sport
Anketa Sportovec roku
Zlín – Už podeváté
vyhlásil krajský úřad
anketu Sportovec
Zlínského kraje. Ocenit hodlá sedm kategorií. Nominace na
ocenění lze podávat
nejpozději do 5. března prostřednictvím standardizovaného formuláře, který je umístěný
na adrese www.kr-zlinsky.cz. Z vybraných nominací bude moci veřejnost zvolit svého oblíbeného sportovce, který získá Cenu občanů
Zlínského kraje. Hlasování bude probíhat prostřednictvím internetových stránek Zlínského
kraje od 15. března do 15. dubna. Slavnostní
vyhlášení se uskuteční 27. dubna v 19:00 ve
Velkém kině Zlín. Do hodnocení můžou být
zařazení sportovci s registračním průkazem,
který jim umožňuje startovat za sportovní organizace se sídlem ve Zlínském kraji, dále reprezentanti ČR s trvalým pobytem ve Zlínském
kraji a trenéři s působností v regionu. 
(zd)

Sedláček je zklamaný

Jakub Sedláček. Foto: PSG Zlín

▪▪ Nový sportovní ředitel Slovácka
Uherské Hradiště – Fotbalisté 1. FC Slovácko
mají nového sportovního ředitele a zároveň
šéftrenéra. Stal se jím Miroslav Soukup, který
do nové funkce nastoupil počátkem letošního
roku. Známým se stal před dvěma roky, kdy
jako hlavní trenér dovedl tým fotbalistů do 20
let ke stříbrným medailím na mistrovství světa. „Soukup bude garantem sportovní části
a také organizační struktury klubu,“ prohlásil
ředitel 1. FC Slovácko Vladimír Krejčí.
▪▪ Volejbalista Novotný do Polska
Zlín – Bývalá opora volejbalistů Fatry Zlín
Marek Novotný přestoupil z řeckého celku
Patras do polského týmu Jastrzebski Wegiel,

se kterým si zahraje Ligu mistrů. V novém působišti podepsal jednatřicetiletý reprezentační smečař smlouvu do konce této sezony.
Novotný byl jedním z klíčových hráčů v extraligovém ročníku 1998/1999, ve kterém Zlín
získal svůj dosud jediný mistrovský titul.
▪▪ Dotace pro vsetínské hokejisty
Vsetín – Vsetínští zastupitelé podpořili místní
hokejový klub finanční dotací o celkové výši
více než tři miliony korun. Částku 960 tisíc korun dostane seniorský oddíl, dva miliony 359
tisíc korun obdrží mládežnické celky. „V obou
případech se jedná o dotaci na úhradu nájemného, energií a dalších služeb zimního
stadionu a to od srpna do prosince loňského

Zlín – Rychle zapomenout na nepovedený
šampionát hokejistů do 20 let v Kanadě chce
brankář PSG Zlín Jakub Sedláček. I přes jeho
spolehlivé výkony skončil ambiciózní tým až
na sedmém místě. „Mistrovství světa nám nevyšlo, trenéři musí odhalit příčiny,“ přiznala
brankářská jednička týmu, která odchytala na
šampionátu pět utkání. O neúspěchu Čechů
rozhodly podle Sedláčka úvodní dva zápasy,
ve kterých podlehli Švédům a Finům. „Deset
gólů od Švédů s námi zacloumalo, potom
jsme ztratili třígólové vedení s Finy,“ mrzí gólmana. Hned po návratu ze zámoří se Sedláček
vrátil do branky Beranů. Seniorský hokej je
podle něj zcela jiný než juniorský. „Mnohem
více se v něm brání, defenzívní systémy jsou
propracovanější, protože každý ví, co má
hrát,“ konstatoval gólman. 
(zd)
roku,“ vysvětlila místostarostka města a jednatelka Vsetínské sportovní Iveta Táborská.
▪▪ Fotbalisté a fanoušci přispěli na mládež
Otrokovice – V tradičním charitativním utkání, které se hraje osm let na hřišti Jiskry Otrokovice, prohrál domácí tým s výběrem hráčů
z regionu 3:4. Sportovci a fanoušci během
utkání přispívali na vybavení pro malé fotbalisty Jiskry, za vybraných sedm tisíc korun
jim oddíl nakoupí například dresy nebo pomůcky. „Je to dobrá tradice, se takhle sejít.
A když se ještě vyberou peníze na dobrou
věc, je důvod v této tradici pokračovat,“ svěřil
se odchovanec zlínského fotbalu a současný
obránce Teplic Vlastimil Vidlička.
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Kroměřížsko
13. 2. Rajnochovice (Troják)
Hostýnský Yetty
Běžecký závod po Hostýnské
magistrále Hostýn - Tesák Troják. Pro děti a jejich rodiče
bude připraven program.
www.czecot.com
13. 2. Bystřice pod Hostýnem
Valašský bál
Tradiční již 55. Valašský bál.
Hrají Cimbálová muzika Rováš, Cimbálová muzika Voděnka. Bohaté občerstvení a
tombola zajištěna. Vstupné
100 Kč, krojovaní 50 Kč. Společenský dům Sušil, začátek
od 19:30.
www.vychodni-morava.cz

Muzeum J. A. Komenského pořádá výstavu ilustrací Renáty Fučíkové. Vernisáž
od 17:00 ve Sloupovém sále.
www.mjakub.cz
13. 2. Ostrožská Nová Ves
Fašank - sraz maškar
Sraz fašankových maškar
ve 12:30 před městským úřadem.
www.slovacko.cz
13. 2. Kudlovice
Valentýnská výstava vín
Od 10:00 proběhne v sále
kulturního domu v Kudlovicích degustace, výstava a veletrh vín.
www.jizni-morava.info

do 14. 2. Kroměříž
Výstava Mongolsko – země
nedotčená
Výstava unikátních snímků
známého kroměřížského fotografa Jana Bureše ml. z cest
po Dálném Východu. Expozice v Muzeu Kroměřížska.
www.muzeum-km.cz

Vsetínsko

14. 2. Hulín
Karneval pro děti
SVČ Hulín pořádá v neděli
v Kulturním klubu Hulín karneval pro děti.
www.kkhulin.cz

12. – 13. 2. Francova Lhota
Fašankový průvod
Fašankový průvod s voděním medvěda v podání lhotských hasičů. Večer následuje taneční zábava v kulturním
domě s pochováváním basy.
www.vychodni-morava.cz

20. 2. Kvasice
Košt pálenek
Tradiční akce se tentokrát
koná v klubovně mysliveckého svazu ve vilaparku Kvasice.
Začátek akce 13:00.
www.vychodni-morava.cz

Uherskohradišťsko
5. 2. Uherský Brod
Vernisáž výstavy Osobnosti
české historie

31. 1. – 21. 3. Vsetín
Výstava Marcely Podzemné
V zámecké galerii proběhne výstava mladé výtvarnice – nositelky Ceny Rudolfa
Schlattauera – Marcely Podzemné.
www.oz.cz

13. 2. Lidečko
Fašank
Fašanková obchůzka obcí.
www.vychodni-morava.cz
20. 2. Branky
Dětský karneval
Tradiční dětský karneval
začíná ve 14:30 v restauraci
U Staňků.
www.vychodni-morava.cz

19. 2. Valašské Meziříčí
8. Zámecký ples
Hlavní ples sezony ve Valašském Meziříčí. Hrají Rivieras
Showband. Začátek 20:00.
www.kzvalmez.cz

Zlínsko
2. 2. Zlín
Prázdninové odpoledne
deskových her
Populární i méně známé
deskové hry. Určeno pro
všechny věkové kategorie.
Hvězdárna Zlín 15:00-21:00,
vstupné 30 Kč.
www.zas.cz
do 14. 2. Luhačovice
Výstava loutek
a loutkových divadel
Výstava v Galerii Elektra
představí různé typy loutek,
maňásků a divadélek.
www.luhacovice.cz
16. 2. Brumov-Bylnice
Fašanková merenda
Zábava s maškarním
průvodem a pochováváním
basy v kulturním domě.
www.mic.uh.cz
18. 2. Zlín
Cestopisná přednáška:
Sahara - Hoggar
Přednáška Roberta Baziky
o saharské pustině poblíž
Alžírska. Hvězdárna Zlín
18:00, vstupné: 50 Kč.
www.zas.cz
20. 2. Trnava
Od smrka důle
Pátý ročník závodů
v lyžařském slalomu pro
děti i dospělé. Začátek
závodu v 11:00. Občerstvení
zajištěno.
www.lyzari.trnava.cz.

kalendář akcí
Baťův mrakodrap
Do 7. 2.
My a náš svět
Výstava výtvarných prací, které vytvořily děti z
Dětského domova a Základní školy ve Vizovicích, 3. etáž (pracovní dny, 7:00-17:00)
Do 15. 2.
Tvořím, tvoříš, tvoříme…
Výstava nabízející průřez dvacetiletou historií
výtvarného oboru ZUŠ Zlín-Jižní Svahy včetně nejzajímavějších děl, 16. etáž (denně do
22:00)
5. 2. – 26. 3.
Krajinou Bílých Karpat
Autor Lubomír Pospěch představí své velkoformátové fotografie zachycující podmanivé
kouzlo krajiny Bílých Karpat, 2. etáž (denně do
22:00)
Stálé výstavy
Expozice 21
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž (denně do 22:00).
Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje
také o satelitních městech baťovského impéria (pracovní dny, 7:00-17:00).

Salvator 2009
Cena Salvator 2009 – Cena
hejtmana Zlínského kraje
Supersílu nepotřebujete, velké
srdce stačí.
Hlasujte v kategorii OBČAN do 25.
února. Hlasovací formulář naleznete webu Ceny Salvator.
www.cenasalvator.cz
Přehled akcí je platný k 13. lednu 2010, případné
změny po tomto termínu jsou vyhrazeny.

inzerce

Gymnázium a Jazyková škola ve Zlíně nabízí
výuku vybraných předmětů v cizích jazycích
Kvalitní vzdělávání, motivace žáků a zejména pak zlepšení jejich připravenosti pro život
i praxi si nelze představit bez posílení a prohloubení výuky cizích jazyků. Díky dobré jazykové vybavenosti se mladým lidem otvírají
studijní, pracovní či jiné příležitosti prakticky
po celém světě. Gymnázium a Jazyková škola Zlín proto vedle klasických způsobů výuky
cizích jazyků hledá i nové a pro žáky atraktivní formy, jako je výuka všeobecně vzdělá-

strana 14

vacích předmětů v cizích jazycích. Přínosem
této metody je, že osvojování cizího jazyka
je neuvědomované a velmi přirozené.
V současné době nabízí škola žákům možnost rozhodnout se již od 1. ročníku pro výuku základů společenských věd a geograe
v anglickém jazyce a dějepisu, geograe
a matematiky ve francouzském jazyce.
Výuka předmětů v cizích jazycích má v Evropě již dlouholetou tradici, u nás je zatím

v počátcích. Gymnázium má zatím nejbohatší zkušenosti s výukou dějepisu ve francouzském jazyce, která probíhá již čtvrtým
rokem. Zájem o ni každoročně roste.
Učitelé využívají možností poskytovaných
Zlínským krajem a ESF, pracují na projektech, v rámci nichž vytvářejí programy pro
výuku dalších předmětů v cizích jazycích,
a rozšiřují tak jejich nabídku pro žáky školy.
Mgr. Alena Štachová

Okno do kraje / únor 2010

Doporučujeme

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

Cena Salvator 2009
hlasujte v anketě o hrdinech kraje
www.cenasalvator.cz

Par tner Vašich projektů
• úvěry pro fyzické i právnické osoby
v objemu 3 – 100 milionů Kč
• investiční, provozní a hypotekární úvěry,
refinancování
• flexibilita a vstřícnost při posuzování
úvěrového případu

Moravský Peněžní Ústav financoval
již stovky úspěšných projektů.

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

800 678 678

Vrcholně kvalitní práce

N

vsaďte na dřevo
Tel.: 775 620 601
www.maderateco.com

Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919

www.valentik.cz

