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Moderní železnice ve Zlíně?
Jubileum Cyrila a Metoděje
Zlatý Ámos míří do Kunovic

t

14|15 Baťův institut
Ve 14. budově vrcholí přípravy na otevření
stálých expozic muzea a galerie.
Vizualizace: City Work

Swedish Empire Tour

8.3. Zlín Sportovní hala EURONICS
22.3. Zlín
Kongresové
centrum

23. 3. Zlín Zimní Stadion Luďka Čajky
Speciální host kapely Citron:

TANJA
Předkapely:

:

a vstupenky

Zaváděcí cen
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Legenda českého
heavy matalu je zpět!

platná

27. 4. ZLÍN 19:30 Masters of Rock Café

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

cz
projektování a realizace zahrad, koupací jezírka

www.rkr.cz

Dlouholetá tradice
již 15 let
ve Zlínském regionu
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ZAHRADNÍ SERVIS
objednávejte nyní za skvělé CENY!

Ze

- DESIGN
- REALIZACE
- ÚDRŽBA
JARO V NOVÉ
ZAHRADĚ!
6-7 komorová
okna s trojskly

www.garden-uh.cz
Staré Město, Hradišťská 250
tel.: 777 743 026
email: garden.uh@gmail.com

za poloviční ceny
Kontakt:
tel.: 573 776 189
mobil: 603 244 219
e-mail: info@rkr.cz
www.rkr.cz

vstupní
dveře od

15 985 Kč

garážová vrata
již od

19 320 Kč

Uvedené ceny
jsou včetně DPH.

▪▪ Konference pomůže s úsporami
Zlín – Energetická agentura Zlínského kraje
pořádá ve dnech 21. a 22. března konferenci Zlíntherm. V rámci konference, která se
koná ve sportovní hale Euronics ve Zlíně
jako součást veletrhu Stavebnictví-Therm
2013, budou zájemci seznámeni s aktuálně
platnou energetickou legislativou, zejména povinností týkajících se energetických
štítků a energetických průkazů budov.
Prezentace budou zaměřeny na nejnovější
trendy v oblasti zateplení budov, ekologického stavění a vytápění a hlavně možnosti
získání dotací pro města a obce, ale také
pro občany. S aktuálním zněním programu
Nová Zelená úsporám vystoupí přímo pracovníci ministerstva životního prostředí.
Z programu Zelená úsporám zatím čerpalo dotaci přes 8 000 žadatelů ze Zlínského
kraje a obdrželi na svá opatření téměř dvě
miliardy korun, což je ve srovnání s ostatními kraji třetí nejlepší výsledek. Konference
je nejen pro profesionální pracovníky projekčních, stavebních a topenářských firem,
starosty měst a obcí, ale hlavně pro vlastníky rodinných a bytových domů. Vstup je
bezplatný. Podrobný program konference
naleznete na www.eazk.cz.
▪▪ UTB obdržela prestižní ocenění
Zlín – Důležité ocenění ze strany Evropské komise získala Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně. Na konci uplynulého roku byl UTB
udělen certifikát ECTS Label. Jde o nejprestižnější evropské ocenění v oblasti terciárního vzdělávání. V roce 2012 se o udělení
certifikátu ucházelo 7 českých vysokých
škol, hodnocením prošlo úspěšně 5 z nich.
Celkem má nyní v ČR tento prestižní certifikát z přibližně 30 státních a veřejných vysokých škol 10 z nich. UTB si letos připomíná
12. výročí svého založení. Univerzita má
nyní šest fakult a více než 12 500 studentů.
▪▪ Kdy a kde podat daňové přiznání
Zlínský kraj – Blíží se konec března a s ním
i termín pro podání daňových přiznání
k dani z příjmů fyzických osob. Místa pro
podání jsou územní pracoviště Finančního
úřadu pro Zlínský kraj a nacházejí se ve Zlíně, Otrokovicích, Luhačovicích, Valašských
Kloboukách, Vsetíně, Valašském Meziříčí,
Rožnově p. R., Bystřici p. H., Holešově, Kroměříži, Uherském Hradišti a Uherském Brodě. Aby podávání přiznání bylo plynulé, budou územní pracoviště otevřena od 25. 3.
do 2. 4. ve všech pracovních dnech od 8.00
do 18.00. Územní pracoviště ve Zlíně, Vsetíně, Kroměříži a Uherském Hradišti budou
otevřena navíc i v sobotu 30. 3. od 8.00
do 12.00. Pracovníci finančního úřadu budou přijímat daňová přiznání a poskytovat
informace pro vyplňování formulářů také
v budovách městských a obecních úřadů
těchto měst a obcí: Fryšták, Slušovice, Vizovice (13. a 27. 3.), Bojkovice (25., 27. 3.
a 2. 4.), Slavičín (20. 3.), Horní Lideč a Karolinka (25., 27. 3.), Horní Bečva (25. 3.), Hutisko Solanec (27. 3.), Zubří (25. a 27. 3.), Zašová a Kelč (13. a 20. 3.), Morkovice (18. 3.),
Chropyně a Koryčany (20. 3.), Uherský Ostroh (28. 3.). Více na www.financnisprava.cz.
Okno do kraje / březen 2013

Vážení a milí spoluobčané,
dostalo se mi velké cti Vás prostřednictvím úvodníku „Okna
do kraje“ co nejsrdečněji pozdravit a zároveň se i krátce představit. Do podzimních krajských voleb jsem šel, stejně jako
ostatní, s cílem uspět. To se podařilo, přestože mé politické působení v orgánech kraje nebylo některými jedinci přijato zrovna s nadšením. Na straně jedné se snažím je chápat a porozumět jim, na straně druhé však očekávám totéž od nich. Jako
radní Zlínského kraje zodpovídám za oblast životního prostředí, rozvoje venkova a územního plánování a mým osobním
cílem je v této funkci pracovat naplno a zodpovědně tak, abych se nemusel já, ani nikdo jiný,
za odvedenou práci stydět. Věřím, že mé mnohaleté zkušenosti z působení v oblasti Povodí
Moravy, myslivosti, lesnictví a údržby krajiny mi pomohou tento cíl naplnit.
Pomalu nám končí nevlídné zimní období plné splínu a nedostatku energie. Brzy nastoupí jaro
s prvními slunečními paprsky, které v nás probouzí pozitivní očekávání a chuť do života. Konec
zimy a začínající jaro však u řady občanů našeho kraje není spojeno jen s radostným očekáváním
budící se přírody, vyvolává také nepříjemné vzpomínky na konec března a duben roku 2006, kdy
náš kraj postihly rozsáhlé povodně. Snad se v dohledné době nic podobného nebude opakovat. Jenže přírodě se poručit nedá, proto nesmíme ponechat nic náhodě. Jak krizový štáb, tak
i povodňová komise ve Zlínském kraji se průběžně a důsledně připravují i na tuto nepravděpodobnou, ale možnou alternativu. Postižená města, obce, i správci toků získali z minulosti cenné
zkušenosti. Výrazně se pokročilo i s budováním protipovodňových opatření.
Smyslem tohoto úvodníku však není občany děsit, ale minimálně, s jistě nastupujícím astronomickým jarem, se těšit na nástup skutečného jara v plné své síle, s postupně rozkvétajícími
loukami, rašícími stromy, ranním osvěžujícím ptačím zpěvem a pozvolna se rodícím novým
životem. Příroda po období zimního strádání znovu začíná žít a nabízí načerpání nových sil,
které každý člověk tolik potřebuje. Čerpejme tedy energii plnými doušky, ale vždy mějme
na paměti, že příroda je matkou všech a že se k ní vždy musíme chovat s úctou, láskou a pokorou tak, aby i další generace dostaly vždy s nastupujícím jarem stejnou možnost.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům Zlínského kraje, se kterými jsem už měl možnost přímo komunikovat, za projevy podpory. Rovněž tak se těším na mnohá další setkání,
hlavně ta, která nabízí smysluplnou komunikaci a spolupráci vedoucí k dobrým výsledkům.
Všem občanům přeji, s mírným zpožděním, úspěšný rok 2013 a pevné zdraví podložené alespoň špetkou štěstí.
Ing. Ivan Mařák,
náměstek hejtmana Zlínského kraje
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▪▪ Krizový štáb cvičil na povodně
Zlín – Cvičné zasedání krizového štábu
a povodňové komise Zlínského kraje svolal
v lednu do krajského sídla hejtman Stanislav Mišák. Členy krizového štábu a povodňové komise jsou zástupci základních
složek Integrovaného záchranného systému, tedy hasičského záchranného sboru,
Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby,
dále armády, Povodí Moravy, Lesů ČR, Krajské hygienické stanice a dalších strategicky významných organizací a také odborní
pracovníci krajského úřadu napříč různými
specializacemi. „Smyslem cvičného svolávání krizového štábu a povodňové komise,
které hejtmanům ukládá zákon, je především prověřit dostupnost a akceschopnost
jejích členů, abychom byli připraveni na mimořádné situace, jež mohou nastat. Shodou okolností se tentokrát cvičné zasedání
uskutečnilo v době, kdy na horách i jinde
začíná tát velké množství sněhu a lze tak
očekávat zvýšení hladin toků. Všichni však
věříme, že nebude potřeba v nejbližších
dnech svolávat zasedání znovu, tentokrát
už naostro,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.
▪▪ Oblíbená jména: Eliška a Tomáš
Zlínský kraj – Celkem 4 761 nově narozených dětí zapsali během roku 2012 do matriky úředníci na městských úřadech ve Zlíně, Vsetíně, Uherském Hradišti a Kroměříži.
Je to přibližně stejný počet jako v předchozím roce. Ve Zlíně se narodilo o 35 dětí více,
v Kroměříži o deset víc, ale v Uherském
Hradišti naopak o 75 méně. Nejčastěji dávaným křestním jménem byla u děvčat
Eliška (Zlín, Vsetín) nebo Natálie (Kroměříž).
Chlapci narození ve Zlíně se nejčastěji jmenují Tomáš, ve Vsetíně Jakub a v Kroměříži
Lukáš. Jak uvedl mluvčí radnice Jan Pášma,
v Uherském Hradišti v loňském roce rodiče
neobvykle preferovali dívčí jméno Stella.
V okresních městech se dávala ojediněle
i poměrně netradiční či exotická jména:
Taylor, Violeta, Vivien, Glorie, Rebeca, Sonia, Amy, Hugo, Joschua, Merlin, Stephen,
Heda, Luka.

Norští kolegové učí neurochirurgický operační tým KNTB. Foto: KNTB Zlín

Operují nádory novou technologií
Zlín – Jako první v Česku operovali v minulých dnech neurochirurgové zlínské Krajské
nemocnice T. Bati nádor v mozku s využitím
multimodální technologie přístroje SonoWand
Invite, který propojuje předoperační navigaci
s ultrazvukovým zobrazením během operace.
S prvními dvěma operacemi jim pomohl tvůrce
systému, norský fyzik Atle Kleven. Přístroj za 6,8
milionu korun koupila KNTB z vlastních zdrojů.
„V současnosti jde o nejlepší přístroj umožňující
spojení předoperačních snímků z magnetické
rezonance v navigaci s peroperačním ultrazvukovým zobrazením. U prvních dvou operací
jsme si ověřili jeho přednosti. Díky navigaci
najdeme nejlepší a nejpřesnější cestu k nádoru,
jak to umožňují všechny PC navigace. Nákupem a využíváním této víceúčelové technologie jsme se dostali mezi špičková komplexně
vybavená neurochirurgická pracoviště pro onkologickou operativu,“ sdělil primář neurochirurgického oddělení Michal Filip.
Díky nové technologii lze nádor v mozku odstranit s minimálním rizikem poškození zdravé
okolní tkáně. SonoWand je nástroj spojující

bezpečnost neurochirurgického výkonu s kvalitou operace pro pacienta,“ zdůraznil ve Zlíně
fyzik Atle Kleven.
Podle primáře Filipa se v krátkém čase stane
využití multimodálního přístroje SonoWand
běžnou zobrazovací technikou u většiny operací mozkových nádorů v KNTB. Ročně se to
bude týkat přibližně 70 – 80 pacientů. KNTB
operuje pacienty diagnostikované ve všech
nemocnicích Zlínského kraje. „Po konzultaci
s námi dostane pacient termín přijetí k hospitalizaci v našem oddělení, kdy doplníme speciální vyšetření k účelům navigace ve spolupráci
s oddělením zobrazovacích metod. Druhý den
pacienta operujeme a během výkonu radikalitu
a bezpečnost kontrolujeme novou technologií.
Operační tým tvoří neurochirurgové, anesteziologové, zdravotní personál a technička na operačních sálech, neurologové, kteří zajišťují neurofyziologický monitoring,“ doplnil primář Filip.
Přístroj SonoWand Invite mají kromě KNTB neurochirurgové na Slovensku (Bratislava), v Norsku, Anglii, Německu, Belgii a začíná se rozšiřovat v USA. 
(red)

Význam železnice mezi Otrokovicemi a Zlínem se má zvýšit
Zlín – Město Zlín má velký zájem na tom, aby
dlouho připravovaná modernizace a elektrizace železniční trati z Otrokovic do Vizovic byla
zahájena už během několika příštích let.
„Chceme, aby se význam železnice v osobní
dopravě posílil. Aby byla skutečně alternativou pro ty, kteří budou cestovat mezi Zlínem
a Otrokovicemi. Chceme dosáhnout toho, aby
mohli lidé přesedat z autobusů a trolejbusů
do vlaků na více místech než doposud. Oba
typy dopravy na sebe musí více navazovat, než
je tomu nyní,“ prohlásil náměstek primátora Jiří
Kadeřábek, který má na starosti oblast dopravy.
V souvislosti s modernizací železniční trati má
ve Zlíně vyrůst rovněž zcela nová nádražní budova. „Bude plnit funkci přestupního terminálu
a velkokapacitního parkoviště, bude možné
z ní nejen nastupovat a vystupovat do vlaků,
strana 4

ale i přestupovat na linky MHD a meziměstské
autobusy,“ říká mluvčí magistrátu Zdeněk Dvořák. Na rozdíl od řady jiných velkých měst Zlínu
komplexní dopravní terminál stále chybí.
„Celý projekt bude velmi nákladnou záležitostí, finanční rozpočet se ještě tvoří. Spoluúčast
města bude v řádu desítek milionů korun,“ řekl
dopravní specialista magistrátu Karel Říha.
Modernizaci železniční trati považuje za velmi
potřebnou i ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD ve Zlíně Ludvík Urban. „Současná trať
je už využita na maximum své kapacity a neumožňuje nám dál zlepšovat vlakové spojení
Zlína s okolními regiony,“ řekl Urban.
Na dotaz Okna do kraje uvedla Andrea Volaříková z tiskového oddělení ministerstva dopravy: „V současné době se připravují podklady,
samotná studie proveditelnosti, která bude ob-

sahovat více variant řešení, by měla být hotova
do konce tohoto roku.“ Studie proveditelnosti
je podmínkou pro schválení projektu a pokračování v jeho přípravě. „Pokud studie prokáže,
že některá z posuzovaných variant je ekonomicky efektivní, bude na tuto variantu vypracován investiční záměr a ten bude předložen
k posouzení centrální komisi ministerstva. Realizace se předpokládá nejdříve v roce 2016,“ říká
Andrea Volaříková.
Náklady na modernizaci trati vyplynou ze
studie. V minulosti se celkové investiční náklady pohybovaly od 3,5 miliardy korun bez
DPH za úsek Otrokovice – Zlín až po 8 miliard
za celou trať Otrokovice – Vizovice. „Při této
ceně však stavba tzv. ekonomicky nevyšla, tj.
náklady přesahovaly přínosy stavby,“ dodala
za ministerstvo Andrea Volaříková.
(vc)
Okno do kraje / březen 2013

Rozsah péče musí být zachován
Řídit krajské zdravotnictví je nelehký úkol. Na jedné straně je nutné bojovat proti
stálému podfinancování, na straně druhé je pak nutné zlepšovat kvalitu a zachovat
dostupnost zdravotní péče. Na podzim loňského roku se této role zhostil náměstek
hejtmana Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas.
Ze dne na den jste se stal radním Zlínského
kraje. Jaký byl přechod z ordinace do kanceláře náměstka hejtmana?
Již jako lékař jsem mimo práci s pacienty v ordinaci pracoval ve funkci krajského zástupce
praktických lékařů a předsedy okresního sdružení ČLK. Z těchto pozic jsem často komunikoval s Krajským úřadem Zlínského kraje. Proto
přechod z ordinace do kanceláře náměstka,
který má na starosti zdravotnictví, nebyl tak
bolestivý. Přesto je to i pro mne výrazná změna
a bude ještě chvíli trvat, než se s ní úplně sžiji.
Ale již dnes můžu říct, že jsem byl mile překvapen pozitivním přijetím pracovníky krajského
úřadu i koaličními politiky.
Stačil jste již zjistit, v jaké kondici je zdravotnictví v našem kraji?
Zlínský kraj vlastní čtyři nemocnice jako akciové společnosti, zřizuje Zdravotnickou záchrannou službu Zlínského kraje, Dětské centrum
Burešov ve Zlíně a Kojenecké a dětské centrum
ve Valašském Meziříčí. Dobře vím, že zdravotnická zařízení plní své funkce velmi dobře. Ale
bohužel nemocnice jsou špatně financovány
zdravotními pojišťovnami. Úhrady zdravotních
pojišťoven za výkony pro naše nemocnice jsou
jedny z nejnižších v republice. A také nemocnice si nesou dluhy z minulých období, které
zhoršují jejich ekonomiku. A to budeme muset
společnými silami v brzké době změnit. Pokud
nechceme zhoršit dostupnost a úroveň zdravotní péče v našich nemocnicích, musíme také
doplácet na provoz těchto nemocnic z rozpočtu Zlínského kraje.

Nové stanoviště záchranky v Uherském Hradišti. Foto: PZ
Jak to vypadá s uzavíráním smluv mezi nemocnicemi a pojišťovnami? Je ohrožena
péče o pacienty?
Nemocnice již podepsaly nové smlouvy se
zdravotními pojišťovnami. I když došlo dohodou s pojišťovnami ke snížení počtu lůžek
na některých odborných odděleních, tak to
bude znamenat jen lepší využití lůžkového
fondu. Pacienti to prakticky vůbec nepoznají.
Přesto nejsme úplně spokojeni. Podle nové
úhradové vyhlášky ministerstva zdravotnictví
dojde ke snížení příjmů nemocnic. Zdravotní
pojišťovny mají nemocnicím i ambulancím
snížit letos úhrady. Další ekonomickou ranou
pro nemocnice bude zvýšení DPH. Je to sice
Okno do kraje / březen 2013

jen o 1 %, ale současně některý zdravotnický
materiál a přístroje se letos přesunuly ze snížené sazby DPH do základní. To je skok ze 14
na 21 procent, což naruší ekonomiku našich
nemocnic.
V minulém volebním období se začalo pracovat na koncepci zdravotnictví Zlínského
kraje. V jaké fázi zpracování nyní je? Bude
se na jejím dokončení pokračovat nebo
máte jiné záměry?
Koncepci zdravotnictví Zlínského kraje navrhneme v blízké době ke schválení zastupitelstvu
Zlínského kraje. Pracovalo se na ní více než dva
roky a my ji chceme jen mírně upravit. Věřím,
že bude schválena a podle ní bude Zlínský
kraj rozvíjet své zdravotnictví. V koncepci je
základní myšlenkou zachování všech čtyř našich nemocnic v majetku kraje s dosavadním
rozsahem odborné péče. Krajská nemocnice
Tomáše Bati ve Zlíně bude nemocnice se svou
centrovou péčí a s veškerou šíří odborných
oddělení. Jedná se především o centra kardiologické, neonatologické, traumatologické,
onkologické, gynekologické a další.
Řídit zdravotnictví rozhodně není a nebude jednoduché. Vstupujete do „minového
pole“ i co se týká lékařů a zdravotnického
personálu. Od ministerstva zdravotnictví
se například nedočkali slibovaného finančního navýšení.
Problém platů zdravotníků bude jistě výbušným tématem. Byl to nejdříve příslib ministra
zdravotnictví o navýšení platů lékařů. Tomuto
slibu však nenásledovalo navýšení příjmů nemocnic ani z ministerstva, ani ze zdravotních
pojišťoven. A nemocnice se s tím samy neumí
vypořádat. Je to problém celostátní a nebude
lehké jej řešit. Já ale věřím, že se mi ve Zlínském kraji bude dařit komunikovat tuto problematiku se zdravotníky lépe, než tomu bylo
v minulém období.
Jaké jsou pro vás pro následující čtyři roky
priority? Kam byste chtěl zdravotnictví
v kraji posunout?
Mým úkolem bude především nechat schválit krajskou koncepci zdravotnictví, stabilizovat ekonomiku nemocnic řízených krajem při
zlepšení odborné personální situace. Budeme
chtít vybudovat centrální chirurgický pavilon
v Uherskohradišťské nemocnici, novou centrální budovu v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně i novou internu ve Vsetínské nemocnici.
Nezapomeneme také na rekonstrukci Kroměřížské nemocnice. Musíme zlepšit spolupráci
nemocnic Zlínského kraje mimo jiné i ve spolupráci s krajskými odborníky jednotlivých
medicínských oborů. Při plnění těchto úkolů
bude záležet také na tom, jak mi budou pomáhat všichni zdravotníci i naši političtí koaliční
partneři. 
(red)

Lubomír Nečas. Foto: Ivo Hercik

▪▪ Modernizace iktového centra
Uherské Hradiště – Iktové centrum v nemocnici v Uherském Hradišti projde modernizací. Souhlas se spoluúčastí Zlínského kraje na financování projektu schválili
krajští radní. Iktové centrum je jako součást
neurologického oddělení určeno pacientům s cévní mozkovou příhodou, kterým
je schopno poskytnout vysoce odbornou
péči. „Statut Iktového centra byl v květnu
loňského roku nemocnici udělen ministerstvem zdravotnictví. To nemocnici umožňuje předložit žádost o finanční podporu
na modernizaci a obnovu přístrojového
vybavení tohoto centra do Integrovaného
operačního programu, čehož se nemocnice
rozhodla využít. Podmínkou však je finanční
spoluúčast kraje, coby zřizovatele nemocnice, na projektu ve výši 15 %,“ sdělil Lubomír Nečas, náměstek hejtmana odpovědný
za oblast zdravotnictví. Pokud bude modernizace z evropských zdrojů podpořena,
předpokládá se její dokončení nejpozději
do ledna 2014.
▪▪ Pomohou s poruchami spánku
Zlín – Od dubna 2005 se lékaři ve zlínské
Krajské nemocnici T. Bati (KNTB) zabývají
diagnostikou a léčbou poruch spánku, a to
ve spánkové laboratoři, která je součástí
plicního oddělení. Dosud zde vyšetřili přes
1 500 lidí. Nejčastěji lékaři diagnostikují
a léčí pacienty se syndromem obstrukční
spánkové apnoe. „Projevuje se nadměrným nočním chrápáním, zástavami dechu
ve spánku, nadměrnou denní únavou, probouzením se s pocitem nedostatečného,
neefektivního spánku někdy s výraznými
bolestmi hlavy,“ řekl primář plicního oddělení KNTB Vladimír Řihák.
Zástavy dechu ve spánku vedou k nízkému okysličení organismu. Následkem toho
dochází u pacientů kromě výrazné únavy
i k několikanásobně zvýšenému riziku vzniku náhlé cévní mozkové příhody, infarktu
myokardu, arytmii, obtížně léčitelného zvýšení krevního tlaku. Výrazně stoupá riziko
cukrovky i obezity.
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budovy 14 a 15
koncepci stávající lokality a zároveň do místa vnese nový nápad.
V roce 2009 kraj vypsal mezinárodní architektonickou soutěž, která vzbudila nebývalý zájem architektů. V komisi, která měla
posoudit jednotlivé návrhy, zasedli špičkoví
odborníci – například profesoři Miroslav Masák, Emil Přikryl či Pavel Zatloukal.

Plánovaný vzhled objektů 14 a 15. Vizualizace: City Work

Z továrních hal centrum kultury
Možná i ti čtenáři Okna do kraje, kteří
do krajského města Zlína zavítají jen výjimečně, si v minulých měsících povšimli, jak se dva velké průmyslové objekty
ve východní části někdejší továrny na výrobu obuvi staly dějištěm čilého stavebního ruchu. Tyto budovy postavené po druhé světové válce se nacházejí v těsné
blízkosti vlakového i autobusového nádraží a pozornost na sebe poutaly i díky
tomu, že v jednu dobu byly obnaženy až
na samotný železobetonový skelet a kolemjdoucí mohli se zatajeným dechem
pozorovat, s jakou bravurou se po tomto
torzu pohybují stavbaři v reflexních vestách a bezpečnostních přilbách.
Ohlédnutí zpět
Budovy s čísly 14 a 15 byly postaveny
po druhé světové válce na místě vybombardované části Baťových závodů. Po zániku
Svitu začaly chátrat a v posledních letech
sloužily už jen provizorním skladovacím
a prodejním účelům. Zlínský kraj však měl
o jejich smysluplném využití jasnou představu. Již historicky první krajské zastupitelstvo
v čele s hejtmanem Františkem Slavíkem se
zabývalo nápadem oba domy zrekonstruovat tak, aby do nich v budoucnu mohly být
přestěhovány tři krajské kulturní instituce
pracující v nevyhovujících podmínkách:
Krajská knihovna F. Bartoše, Krajská galerie
výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní
Moravy. Myšlenka však zůstala „u ledu“ kvůli
nevyjasněným majetkovým vztahům v bývalé fabrice.
Teprve během druhého volebního období,
za hejtmana Libora Lukáše, došlo k odblokování zástav, čímž se kraji uvolnily ruce,
aby mohl věci posouvat dopředu. Štafetu
dlouhodobého úsilí o revitalizaci továrního
areálu převzala i další krajská reprezentace
vedená Stanislavem Mišákem.
Pro náročný projekt v celkové výši 900 milionů korun se Zlínskému kraji podařilo získat
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dotaci 500 milionů korun z evropských finančních zdrojů. Byť se v průběhu času ozývaly z části politického spektra i dílčí výhrady
vůči této nákladné investiční akci, všechna
krajská zastupitelstva ji svým souhlasným
stanoviskem podpořila. Byla vedena snahou
pokračovat v záchraně areálu někdejších
Baťových závodů poté, co byla úspěšně zrekonstruována památkově chráněná budova
21 (mimochodem dnes u domácích i zahraničních turistů oblíbené a hojně navštěvované místo). Zlínský průmyslový areál totiž
představuje stavební komplex mimořádné
architektonické hodnoty, kterou si možná
mnohem víc uvědomují odborníci v cizině
než místní lidé.

V objektu 15 bude knihovna. Vizualizace: City Work
Protipól konzumu
Nešlo však jen o to zakonzervovat zajímavý úkaz industriální architektury spojené
se slavnou érou baťovského podnikání.
Kraj chtěl především vdechnout vybydlené
a značně zdevastované městské zóně zcela
nový život. Vytvořit zde jakýsi protipól vůči
„nákupním střediskům konzumu“, která se
u nás vyrojila za posledních dvacet let, a nabídnout veřejnosti centrum pro duševní
obohacení: místo, kde se mohou vzdělávat,
kde mohou odpočívat obklopeni krásou výtvarných děl, kde si mohou zajít na koncert,
navštívit zajímavé přednášky, posedět při
kávě…K tomu bylo nutné mít v rukou projekt, který zohlední původní urbanistickou

Obrovský zájem architektů
Soutěžní podmínky si vyzvedlo 149 zájemců
z České republiky, Slovenska, Velké Británie,
Rakouska, Španělska, Nizozemska a Itálie. Ze
všech hodnocených návrhů (které následně byly veřejnosti představeny na výstavě
v Domě umění) porotu nejvíce oslovilo řešení pražské společnosti A.D.N.S. Production.
„Jako Češi musíme být rádi, že je zde ve Zlíně
po jedenadvacítce další pokus zachraňovat
baťovské baráky,“ řekl lapidárně profesor
Masák z Fakulty architektury VUT Brno, který
vítězný návrh definoval jako provozně čisté
řešení na profesionální úrovni.

Budoucí expozice galerie. Vizualizace: TRANSAT architekti
Ve výběrovém řízení pak kraj vybral projektanta, před kterým stanul nelehký úkol vyrovnat se s řadou specifických provozních
požadavků tří svébytných kulturních institucí. Otázkou například bylo, jak vytvořit
sklad knih, který je problematický z hlediska
nosnosti stropních konstrukcí. Potom nastoupili dodavatelé stavebních prací – Sdružení KKVC, které vyhrálo výběrové řízení. To
spolu s dělníky převedlo výkresy architektů
do hmatatelné podoby.
Termíny zprovoznění
Během několika týdnů bude otevřena první z renovovaných budov – „čtrnáctka“. V ní
se usídlí Krajská galerie výtvarného umění
a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
Prostor zde najdou dvě stálé expozice –
např. největší a nejucelenější prezentace
batismu, jaká kdy vznikla. Kromě toho se
připravuje pestrý program krátkodobých výstav, koncertů, divadelních představení, filmových projekcí a tvůrčích setkání. Budova
číslo 15, do níž se přemístí krajská knihovna,
pak bude zprovozněna letos na podzim.
Třebaže 14I15 Baťův institut stojí ve Zlíně, očekává se, že jeho využití bude mít
univerzální přesah. Měl by se stát jakýmsi
moderním „palácem kultury“ přitahujícím
do regionu všechny zvídavé a poznání chtivé návštěvníky.

Helena Mráčková
Okno do kraje / březen 2013

sv. Cyril a Metoděj
na Velehradě, ale také o zajištění tematických
konferencí, výstav, populárně naučných publikací, koncertů a přednášek, na nichž se podílejí příspěvkové organizace Zlínského kraje
a řada dalších institucí, měst i obcí. Jde nám
o to, abychom co nejširší veřejnosti přiblížili
i státotvorný význam cyrilometodějské misie. Jubileum je také výjimečnou příležitostí
k rozvoji cestovního ruchu, především poutní
turistiky,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák s tím, že kraj má eminentní zájem na důstojném průběhu oslav.

Velehrad je jednou z kolébek vzdělanosti a státnosti. Foto: archiv obce

Jubileum má bohatý program
Letos si připomínáme 1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu,
do oblasti kolem dnešního Velehradu. Pro
dějiny našeho národa byl rok 863 velmi
významný, protože učenci z řecké Soluně
k nám přinesli kulturu, jíž zdejší lidé rozuměli. Položili základy písemnictví i právního systému.
Otevřeli cestu do vyspělé Evropy
Vzdělanost v té době zcela zásadně ovlivňovalo křesťanství, které se do tehdejšího
pohanského prostředí šířilo hlavně díky německým misionářům. Spolu s jejich vlivem
však také sílilo nebezpečí politického podmanění ze strany Východofranské říše. Proto
kníže Rastislav požádal byzantského císaře
Michaela III. o vyslání duchovních, kteří by zavedli bohoslužby ve slovanském jazyce. Cyril
a Metoděj ale nepřinesli jen biblické poselství
přeložené do lidu srozumitelné staroslověnštiny, vytvořili také písmo – hlaholici – a první
občanský zákoník. Tím vším začala naše cesta
k začlenění mezi vyspělé kulturní národy Evropy, která byla složitá, přerušovaná a v podstatě trvá dodnes.

Zlínský kraj se na jubileum důkladně připravuje s vědomím toho, že oslavy vyvrcholí
na Velehradě – místě úzce spjatém s cyrilometodějskou tradicí. V Den slovanských věrozvěstů, patronů Evropy a spolupatronů Moravy, 5. července, zavítá do regionu mnoho
návštěvníků včetně významných osobností
církevního, veřejného i akademického života
z domova i ze zahraničí. Proto již v roce 2009
schválila Rada Zlínského kraje projekt „Velehrad 2013“ s výčtem rozmanitých akcí, které
později byly převzaty na celonárodní úrovni
v rámci příprav oslav. V listopadu 2009 zástupci kraje při audienci ve Vatikánu pozvali
papeže k návštěvě Velehradu. Zlínský kraj
také inicioval vytvoření grafického symbolu
cyrilometodějských oslav, který je univerzálně používán v celostátním měřítku. Vedle
vyloženě duchovního rozměru jubilea, který
je pochopitelně především v rukou církve, se
kraj snaží akcentovat zejména ty aktivity, které mají vzdělávací charakter a přispějí k poznání vlastní historie.
„Jedná se o výročí, které má několik dimenzí. Nejde jen o organizaci samotných oslav

Výstavy, přednášky i komiks
Kraj ve spolupráci se svými příspěvkovými
organizacemi pořádá bohatý kalendář akcí
určených všem věkovým skupinám. Tak například Slovácké muzeum v Uherském Hradišti nabídne výukový program pro mládež
„Cyrilometodějskou akademii“, komponovaný večer s multimediální prezentací „Noc
s věrozvěsty“ a vydá také třídílnou populárně naučnou publikaci o svatých bratřích,
přičemž pro ty nejmladší adresáty bude mít
formu kresleného komiksu a dobrodružné
interaktivní hry. Slovácké muzeum také uspořádá výstavu o cyrilometodějském Velehradu,
která bude instalována v termínu od května
do prosince v nově otevřeném 14I15 Baťově
institutu ve Zlíně. Tato putovní prezentace
bude jakousi pozvánkou do nejhlubších vrstev dějin našeho regionu.
Podobně svůj běžný plán akcí obohatí o cyrilometodějské téma Muzeum Kroměřížska
v Kroměříži, které připravuje cyklus přednášek
renomovaných historiků a teologů a Muzeum
regionu Valašsko ve Vsetíně, které chystá lektorské programy pro základní i střední školy.
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
představí výtvarná díla vytvořená od středověku až po 20. století, v nichž se téma slovanských věrozvěstů uplatňuje. Výběr exponátů
zajistí Muzeum umění v Olomouci. Také Krajská knihovna F. Bartoše ve Zlíně organizuje
již od loňského roku cyklus autorských čtení
křesťansky orientovaných autorů. Ani zdaleka tím však přehled akcí nekončí. Více informací o přípravách jubilea lze najít na www.
velehrad.eu.
Helena Mráčková

inzerce
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▪▪ Vodohospodáři čistí potoky
Zlínský kraj – Státní podnik Povodí Moravy zahájil v lednu stavební práce na šestici drobných vodních toků na jihu Moravy
a na Zlínsku. Ve Zlínském kraji jde o akce
v obcích Kněžpole a Rymice a ve Slavičíně-Nevšové. Veškeré plánované stavby budou
hotovy do konce června. V obci Kněžpole
dojde k odstranění sedimentů a vyrovnání břehů potoku Burava. Doplní je prořezávka křovin, stromů a zátarasů, společně
s opravou nátrží a sesuvů břehů záhozem
z lomového kamene. V městské části Slavičín-Nevšová pak stavbaři na 1,3 kilometru
Říky opraví a také doplní opevnění koryta
z kamenné rovnaniny, betonových dlaždic
a betonových zdí. V případě Rymického
potoka stavbaři zpevní a doplní opevnění
břehů. Použijí betonové dlaždice, renovují
betonové zdi včetně základové patky a odstraní nánosy na 670 metrech toku.
▪▪ Zásahové vozy pro hasiče
Zlínský kraj – Přes sedm milionů korun
poskytne Zlínský kraj obcím na vybavení
jejich jednotek požární ochrany. Rozhodli
o tom krajští radní. Peníze si rozdělí 55 obcí,
určeny jsou například na nákup a opravy
automobilových stříkaček a zásahových
automobilů či na nákup čerpadel a osobních ochranných zásahových prostředků.
Pokud budou dotace schváleny zastupitelstvem, přispějí na nákup zásahového
vozidla například v obcích Horní Němčí,
Rymice, Zašová, Slopné nebo Štítná nad
Vláří. Nákup cisternové automobilové stříkačky na základě přidělené dotace plánují
obce Lukoveček, Ostrožská Lhota, Karolinka nebo Brumov-Bylnice. Rada zároveň
schválila poskytnutí dotací obcím na vyrozumívací a varovací systémy. Doporučili
krajským zastupitelům přidělit dotace pro
Bratřejov, Haluzice, Hradčovice, Hulín a Tlumačov v celkové výši 973 000 korun. „Budování varovacích systémů je pro obce velmi
důležité, neboť podle zákona odpovídají
za vyrozumění a varování kromě hasičského záchranného sboru také starostové
obcí,“ vysvětlil hejtman Stanislav Mišák.

Růžena Hlůšková se svými žáky. Foto: Petr Zákutný

Zlatý Ámos učí v Kunovicích
Zlínský kraj – Růžena Hlůšková ze Základní
školy Kunovice, U Pálenice, se stala vítězkou
regionálního kola 20. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky „Zlatý
Ámos“. Regionální kolo bylo určeno zástupcům Zlínského a Olomouckého kraje, účastnilo se ho celkem pět kandidátů. Vítěze určila
odborná porota na základě přihlášek, pohovorů se všemi kandidáty a obhajob, které se
uskutečnily těsně před slavnostním vyhlášením. Během nich byli pedagogové představeni svými žáky prostřednictvím prezentací
a scének.
„Na anketě Zlatý Ámos nejvíce oceňuji to, že
se do ní aktivně zapojují sami žáci a studenti,
kteří navrhují své oblíbené učitele a pak za ně
doslova bojují v regionálních i dalších kolech.
Za toto odhodlání jim patří můj obdiv a dík,“
řekl v úvodu akce hejtman Stanislav Mišák.
„Zlatého Ámose“ vyhlašuje a organizuje nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. Návrhy do ankety předkládají žáci základních a středních

Stát dá na sociální služby o 65 milionů méně
Zlínský kraj – Poskytovatelé sociálních služeb
ve Zlínském kraji obdrželi ze státního rozpočtu
pro letošní rok 419 milionů korun, což je o 65
milionů korun méně než v loňském roce a o 130
milionů méně, než by dle požadavků Krajského
úřadu Zlínského kraje bylo dostačující k zajištění fungování stávající sítě sociálních služeb
v očekávané kvalitě. Právě neutěšený stav financování sociálních služeb ve Zlínském kraji
ze strany státu byl hlavním tématem setkání zástupců obcí s rozšířenou působnosti s krajskou
radní pro sociální oblast Taťánou Nersesjan
a pracovníky krajského úřadu, které se 13. února uskutečnilo v Baťově mrakodrapu.
„Nutnost řešit na začátku roku nedostatek
prostředků na financování sociálních služeb
se bohužel v posledních několika letech stává
smutnou tradicí. Společnou snahou kraje, obcí
strana 8

i samotných poskytovatelů je vytvoření efektivního tlaku na ministerstvo práce a sociálních
věcí s cílem dosáhnout takového dofinancování, které umožní, aby sociální služby v kraji zůstaly zachovány bez výrazných změn,“ uvedla
krajská radní Taťána Nersesjan.
Největší propad zaznamenávají zejména pobytové sociální služby. Již v roce 2012 obdržela řada těchto služeb o 15 % dotací méně než
v roce 2011. V letošním roce je postihlo další
snížení až o 17 %.
Na jednání v Baťově mrakodrapu se přítomní
zástupci obcí mohli připojit ke společné výzvě
ministryni práce a sociálních věcí k hledání
dalších prostředků v rozpočtu ministerstva pro
podfinancované sociální služby. Hlavní odpovědnost za zajištění fungování sociálních služeb
totiž ze zákona náleží státu. 
(van)

škol. Jejím posláním je především popularizace pedagogů, kteří podle hodnocení dětí,
žáků a studentů významně přispívají k utváření kvalitního vztahu mezi žáky a učiteli, případně mezi dětmi a jejich vedoucími.
Letos se koná šest regionálních kol, ve kterých
o postup usiluje celkem 63 pedagogů. Z regionálních kol postoupí maximálně 16 kandidátů do semifinále a ze semifinále maximálně šest kandidátů do finále. To se uskuteční
22. března v Praze.
V loňském roce se vítězem regionálního kola
za Zlínský a Olomoucký kraj stal Michal Mikláš,
který následně postoupil až do finále, kde zvítězil a stal se tak celostátním vítězem ankety.
Ze Zlínského kraje se regionálního kola účastnila také Žaneta Bezděková ze Základní školy
Salvátor Valašské Meziříčí, Yveta Michalcová
ze Základní školy v Nivnici a Adam Skovajsa
z Obchodní akademie v Uherském Hradišti.
Další uznání pedagogů připravuje kraj na konec března v rámci vlastní každoroční akce.
Letos se tak stane již podvanácté.
(van)

Hledají se firmy
přátelské rodinám
Zlín – Síť mateřských center ve Zlínském kraji
vyhlašuje krajské kolo soutěže Společnost přátelská rodině. Soutěž směřuje k ocenění a šíření příkladů dobré praxe jednak příznivých
zaměstnavatelských podmínek pro slaďování
rodinného pracovního života a pak také postupů v uplatňování rovných příležitostí pro
ženy a muže. Dalšími oblastmi hodnocení je
firemní prostředí, společenská odpovědnost
přihlášených organizací a prorodinné aktivity.
Společnosti ze Zlínského kraje se mohou přihlásit do 31. března. Organizace projdou v průběhu dubna až srpna šetřením, jehož výsledky
budou sloužit jako podklady pro rozhodování
poroty. Více informací najdete na internetové
adrese www.materska-centra.cz.
(red)
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Návštěvnost Zlínského kraje roste
Zlínský kraj – Pohled na statistiky návštěvnosti
za rok 2012 vydané Českým statistickým úřadem potvrzuje trendy z posledních let, kdy
mírně rostou počty hostů, kteří do Zlínského
kraje přicestují. Současně stagnuje, případně mírně klesá, počet přenocování, která zde
realizují. Dobrou zprávou je, že Zlínský kraj si
nadále udržuje vysokou dynamiku růstu počtu
zahraničních hostů.
Loni do kraje přicestovalo (a strávilo nejméně jednu noc) 486 547 hostů, z čehož 70 tisíc
(14,3 %) připadá na zahraniční klientelu. Celkově ve srovnání s rokem 2011 navštívilo Zlínský
kraj o 3,7 % hostů více, růst počtu zahraničních
návštěvníků dosáhl hodnoty 8,1 %. Díky tomu
se o procento zvýšil podíl zahraničních hostů
na celkové návštěvnosti. Hosté v minulém roce
v kraji realizovali 1 541 314 přenocování, což je
o necelé procento více než v roce 2011. Počet přenocování zahraničních hostů se zvýšil
o 13 %, počet přenocování tuzemců stagnuje
(- 0,9 %). Průměrná doba pobytu je 3,2 dne, což
je mírně nad celostátním průměrem.

Pomyslná první desítka zahraničních trhů patří hostům ze Slovenska, Německa, Polska,
Rakouska, Ruska, Itálie, Velké Británie, Francie,
Nizozemska a USA. Hosté z těchto 10 zemí
představují 80 % zahraniční klientely ve Zlínském kraji. Rostoucí tendenci má především
návštěvnost ze Slovenska, Německa, Itálie,
Velké Británie a USA, stagnují počty hostů
z Rakouska, Ruska a Nizozemska. Pokles byl zaznamenán u Poláků a dlouhodobě i u Maďarů.
Zajímavý růst byl zaznamenán u čínských klientů. Těch do kraje přicestovalo asi 500, téměř
dvojnásobek proti roku 2011.
Pomohl marketing
„Na růstu počtu hostů se ukazuje, že marketingové působení na tuzemskou a zejména
zahraniční klientelu nese ovoce. Současně je
vidět, že důsledky ekonomické recese mají
na cestování stále vliv. Lidé se svých cest nezříkají, ale zkracuje se délka pobytu v destinacích.
Navíc tvrdé reformní kroky dnešní vlády vedou
tuzemce k úspornému chování, které se proje-

Amatérští fotografové zachytili stáří a mládí
Zlínský kraj – Zachytit soužití různých generací bylo hlavní myšlenkou fotografické soutěže
Mládí a (versus) stáří, kterou vyhlásil Zlínský kraj
17. září loňského roku při příležitosti Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. Na konci ledna se soutěžící dozvěděli,
která fotografie se porotě líbila nejvíce. Čtyři
nejlepší si mimo jiné odnesli fotoaparát.
„Do soutěže se přihlásilo celkem 70 osob se 124
fotografiemi. Naším hlavním cílem bylo upozornit na soužití a vztahy mladé a starší generace
a napomoci vytvářet podmínky, jak stárnout
sebevědomě a s důstojností. Měla přinést zamyšlení nad pomíjivostí života, zranitelností,
závislostí a smrtelností,“ upřesnila iniciátorka a
patronka soutěže, krajská radní pro oblast sociálních věcí Taťána Nersesjan. Do soutěže se
mohli zapojit amatérští fotografové neomeze-

ného věku s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji. Jejich snímky pak posoudila odborná porota,
v které byli mimo jiné ředitel Ústavu reklamní
fotografie a grafiky Fakulty multimediálních komunikací UTB Jaroslav Prokop či umělecký fotograf Zdeněk Hartinger. Města, obce či instituce
si mohou výstavu zapůjčit.
(gad)
Výsledky I. ročníku soutěže
První místo: snímek „Matka a syn“, Stanislav
Navrátil
Druhé místo: snímek „Horňácké slavnosti“, Libor Velan
Třetí místo (dva soutěžící): snímek „Vnitřní oko
nezná věk“, Veronika Krejčí, a snímek „Zvědavá“,
Štěpán Holčák
Kromě toho porota udělila několik dalších ocenění a čestných uznání.

Vítězem soutěže se stal Stanislav Navrátil. Foto: Petr Zákutný
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vuje na snížené spotřebě i v cestovním ruchu.
Situace na trhu vede k tlaku na ceny, který se
může v konečném důsledku projevit i na kvalitě služeb. Jsme si vědomi také toho, že nás
čeká velmi složitý rok, kdy se začnou projevovat negativní důsledky úspor v oblasti léčebné
lázeňské péče“, říká radní Ladislav Kryštof.
Ve srovnání s ostatními moravskými kraji patří Zlínskému kraji v dynamice růstu počtu
hostů i přenocování druhá pozice za krajem
Moravskoslezským. V absolutních číslech
vztahujících se k počtu hostů i návštěvnosti
dosahuje Zlínský kraj lepších výsledků než
kraj Olomoucký.
Pro hodnocení návštěvnosti turistických cílů,
tzv. jednodenní návštěvnosti, sleduje Centrála
cestovního ruchu Východní Moravy od roku
2008 počty návštěvníků 20 vybraných turistických cílů a 18 turistických informačních center.
Zde bylo oproti roku 2011 za loňský rok dosaženo růstu počtu návštěvníků turistických cílů
o 2 %, počet zájemců o služby turistických informačních center se zvýšil o 9 %.
(red)

▪▪ Most v Mirošově čeká proměna
Valašské Klobouky – Most v Mirošově na
Valašskokloboucku, převádějící silnici třetí
třídy přes místní potok Smolinku, se dočká
kompletní přestavby. Ta bude zahájena
v květnu, ukončena by měla být ještě do
konce letošního roku. Náklady na přestavbu dosáhnou zhruba 10 milionů korun,
hrazeny budou z krajských peněz. „Stávající most v Mirošově se nachází v havarijním
stavu. Nahrazen tedy bude novým s železobetonovou nosnou konstrukcí. Součástí
chystané stavby je i odvodnění vozovky,
rekonstrukce navazujících úseků převáděné silnice a úprava koryta potoka v délce
34 metrů,“ sdělil krajský radní Jaroslav Kučera zodpovědný za oblast dopravy. Přestavba mostu proběhne za úplné uzavírky,
doprava bude vedena po objízdné trase.
Pro pěší bude na straně mostu zřízena
provizorní lávka.
▪▪ Statistici osloví domácnosti
Zlínský kraj – Letos již po deváté bude Český statistický úřad zjišťovat životní podmínky domácností. Šetření začne ještě na konci
tohoto měsíce a potrvá až do 12. května.
Uskuteční se na území celé České republiky
v 10  127 domácnostech. Ve Zlínském kraji
je do šetření zahrnuto 578 domácností ze
47 obcí. Zjišťování provádí odborně vyškolení pracovníci Českého statistického úřadu, kteří jsou vybaveni pověřením k výkonu
funkce tazatele a průkazem tazatele, jenž
je platný jen ve spojení s občanským průkazem. Cílem šetření pod názvem EU-SILC
je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje
o sociální a ekonomické situaci domácností
v jednotlivých zemích, kde šetření probíhá. Případné dotazy k šetření vám zodpoví
Krajská správa Českého statistického úřadu
ve Zlíně, tel. 577 004 956.
strana 9

rozhovor
Ing. Libor Lenža
▪▪Ředitel Hvězdárny Valašské Meziříčí.

▪▪Narodil se v r. 1969 v Českém Těšíně.
▪▪Do roku 1991 žil v Havířově.

▪▪Maturoval na Gymnáziu v Havířově.

▪▪V letech 1998–2004 absolvoval Slezskou
univerzitu v Opavě, Obchodně podnikatelskou fakultu v Karviné, obor management a marketing
▪▪Dálkově vystudoval ještě Střední průmyslovou školu stavební ve Valašském
Meziříčí.
▪▪Je ženatý, má dvě děti, žije v Poličné
u Valašského Meziříčí.
Libor Lenža. Foto: Ivo Hercik

Jsme vzdělávací instituce, říká ředitel hvězdárny
Dívají se pracovníci hvězdárny celé dny
(noci) na hvězdy, nebo je jejich poslání širší?
Máme název Hvězdárna Valašské Meziříčí
a patříme pod odbor kultury krajského úřadu,
ale jsme spíše kulturně-vzdělávací instituce.
Kromě dalekohledů a pozorování vesmírných
těles pořádáme pro veřejnost přednášky z široké oblasti přírodních věd i techniky. Naším
úkolem je přitáhnout lidi, zejména mladé,
k vědě a technice. Ukázat jim, že má smysl studovat technické a přírodovědné obory. Snažíme se o to, abychom byli moderní vzdělávací
institucí. Kromě astronomie se hodně věnujeme také životnímu prostředí, energetice,
digitálnímu zpracování obrazu, kosmickým
technologiím. Když sem přijdou děti, mohou
si také například programovat roboty, učit se
robotiku a automatizaci. Loni jsme měli téměř
16 tisíc návštěvníků.
Jak fungujete v oboru astronomie?
Jsme největší hvězdárnou ve Zlínském kraji.
V dřevěné Ballnerově hvězdárně, která je součástí našeho areálu, nadšenci pozorovali hvězdy už v roce 1929. Naše hlavní budova se třemi
pozorovacími kopulemi byla otevřena v roce

1955, další odborné pracoviště je z roku 1964.
Soustavně se věnujeme pozorováním projevů
sluneční aktivity, erupcí, výtrysků hmoty nad
sluneční povrch, slunečních skvrn. Světově
úspěšní jsme v programu pozorování proměnných hvězd. V noci se snímkují vybrané
hvězdy a sledují se změny jejich jasnosti. Třetí
oblastí je pozorování meziplanetární hmoty.
Jsme zapojeni do středoevropské sítě pro pozorování meteorů. Pro tento účel u nás pracují
v automatickém režimu dvě kamery. V neposlední řadě měříme jasnost komet. Spolupracujeme s Astronomickým ústavem Akademie
věd ČR v Ondřejově a rovněž s Krajskou hvězdárnou v Žilině (využíváme prostředky z fondů přeshraniční spolupráce) a také s Hvězdárnou v Partizánském.
Co u vás může pozorovat veřejnost?
Nabízíme denní pozorování Slunce, slunečních skvrn, chromosféry. Za pěkného počasí
jsme schopni našimi dalekohledy i ve dne
ukázat nejjasnější hvězdy. Večer se nejčastěji
pozoruje Měsíc, planety Jupiter, Mars, Saturn
se svým prstencem, dvojhvězdy, mlhoviny,
galaxie. To, co je právě vidět. Ale protože jsme

obklopeni městem a jeho světly, tak méně
jasné vesmírné objekty u nás moc dobře pozorovat nelze.
Jaký máte nejlepší dalekohled?
Můžeme se pochlubit zrcadlovým dalekohledem o průměru asi 350 milimetrů. Slouží pro
pozorování proměny hvězd a pro speciální
vzdělávací účely, když u nás máme praktika a workshopy. Koupili jsme jej v roce 2010
za čtvrt milionu korun.
Jaké názory dnes převládají mezi vědci
na budoucí vývoj vesmíru?
Poslední vědecké poznatky naznačují, že se
vesmír nejen rozpíná, ale že se rychlost jeho
rozpínání zvětšuje. Pokud jde o čas, který zbývá například lidstvu, obávám se, abychom se
nestihli sami zničit ještě dříve, než skončí aktivní věk naší hvězdy, Slunce, a než se změní
v takzvaného rudého obra. To bude trvat
ještě několik miliard let. Na pozemský život
by mohlo mít devastační vliv i záření spojené
s případným výbuchem nějaké blízké supernovy. Hodně by nám mohla uškodit i srážka
Země s nějakým nebeským tělesem…

Vojtěch Cekota

inzerce
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Zámek Napajedla žije pohádkami
Napajedla – Popelka, Zlatovláska, Anděl
páně, Krakonošské pohádky, Královna Koloběžka, Plaváček a další pohádkové příběhy
ožívají od 2. února v zámeckých komnatách
napajedelského zámku. Až do konce března
mohou návštěvníci zhlédnout jedinečnou
výstavu asi šedesáti kostýmů, rekvizit a kulis
z patnácti známých pohádek z tvorby Česko-

Část expozice na zámku. Foto: archiv

slovenské a následně České televize. Výstava
s názvem „Zpátky do pohádky“ měla svou
premiéru v brněnském Letohrádku Mitrovských v roce 2010. V roce 2011 zahájila své
putování po českých a moravských památkách a muzeích. Nyní zavítala i do Zlínského kraje na zámek Napajedla. „Jsme rádi, že
můžeme hostit tak rozsáhlou výstavu u nás
na zámku a poodhalit dětem a milovníkům
pohádek, jak vlastně taková pohádka vzniká,“
uvedla manažerka zámku Petra Psotková.
Součástí výstavy je i fotoprojekce, kde si mohou návštěvníci připomenout herce a kostýmy, ale také si zazpívat známé písničky. Pro
děti je připraven doprovodný zábavný kvíz,
kde si vyzkouší znalost jednotlivých pohádek.
Výstava je otevřena do konce dubna vždy
v sobotu a neděli od 10.00 do 16.00. V jiných
termínech je možné výstavu navštívit po telefonické objednávce. 
(tz)

Hanzelka a Zikmund startují na jevišti
Zlín – Příběh slavných cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda ožije ve Zlíně na
prknech, která znamenají svět. Stane se tak v
sobotu 2. března v 19.00 ve Velkém sále Městského divadla v režii Petra Štindla. Do příprav
se zapojil i Miroslav Zikmund, jenž žije ve Zlíně a 14. února oslavil 94. narozeniny. O den
později uplynulo deset let od úmrtí Jiřího
Hanzelky. „Hanzelka a Zikmund jsou značka,
podobně jako Voskovec a Werich nebo Laurin a Klement,“ váží si úkolu převést na jeviště osudy legendární dvojice Štindl a dodává:
„Inscenace Palubního deníku je velmi zajímavým momentem, který přesahuje hranice
zlínského regionu.“
Scénář napsal dramaturg zlínského divadla
Vladimír Fekar. Zachycuje nejen cestování
prostorem, ale i moderními československými dějinami. Hanzelka se Zikmundem se narodili krátce po vzniku první republiky, seznámili se před jejím rozpadem. Na svou první
cestu vyrazili z demokratického Českosloven-

ska, vraceli se už ale do totalitního státu. Pravda a lež, sen a skutečnost, dobro a zlo, to jsou
pojmy, které je provázely a jejichž hranice za
velmi dobrodružných okolností poznávali.
Středobodem života Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda se stal rok 1968. A inscenace
se pokouší i na tento dramatický zlomový čas
v životě obou cestovatelů reagovat. V první
části se hra v jevištní zkratce dotýká několika
silných momentů, které předcházely jejich
cestám, ale i těm cestovatelským, které se
natrvalo vryly do jejich paměti jako zásadní
životní okamžiky. Druhá polovina hry se nese
ve znamení zastaveného času, do kterého je
normalizační období uvrhlo. Hanzelka a Zikmund kladbu těžce nesou, trpí nečinností,
marně se snaží najít práci a do toho pomalu
stárnou.
Zlínští divadelníci na inscenaci úzce spolupracují s Muzeem jihovýchodní Moravy ve
Zlíně. Diváci se tak mohou těšit i na dobové
materiály. (red)

Jaký byl život za mřížemi věznice?
Uherské Hradiště – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravilo novou výstavu, která
přibližuje dějiny uherskohradišťské věznice
od její výstavby na konci 19. století do zrušení v roce 1960. Návštěvník má možnost projít
historií objektu a poznat, jak se žilo za mřížemi
v době první republiky, co se zde odehrávalo
za druhé světové války nebo kdo byl první
retribuční vězeň dopravený do věznice hned
1. května 1945. Pozornost je samozřejmě
věnována období po roce 1948 a vyšetřovatelům Státní bezpečnosti, jejichž brutální
výslechové praktiky tuto věznici negativně
proslavily. Kromě dokumentů je výstava doplněna o jedinečné artefakty, jako jsou výrobky
politických vězňů vzniklé při pracovním nasazení mimo věznici, ale také charakteristické
předměty – pouta, klíče, obušek, uniforma
Okno do kraje / březen 2013

příslušníka sboru vězeňské stráže, vězeňský
oděv nebo jídelní misky. Věznice je v současné době nepřístupná, a tak je výstava ojedinělou příležitostí, jak nahlédnout za její zdi
třeba i prostřednictvím fotografií z roku 2011.
Výstava v hlavní budově Slováckého muzea
potrvá do 30. června. 
(pp)

Bývalá věznice v Uherském Hradišti. Foto: archiv

kultura
Zazpívá Pecková
Zlín – Z důvodu nemoci dirigenta Maxima
Šostakoviče dochází 21. března ke změně programu koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů. Na tomto koncertě vystoupí mezzosopranistka Dagmar Pecková. Dirigentem bude
Stanislav Vavřínek. Zazní Symfonie č. 8 h moll
Nedokončená od Franze Schuberta, Písně potulného tovaryše Gustava Mahlera a ve druhé
polovině koncertu výběr z operních árií. Dagmar Pecková je jednou z našich nejúspěšnějších pěvkyň za hranicemi republiky. Po angažmá v Saské státní opeře v Drážďanech byla
několik let členkou ansámblu Německé státní
opery v Berlíně. Ve své úspěšné kariéře Dagmar
Pecková vystupovala například na Festivalu
v Salzburgu, ve Státní opeře Hamburg, ve Státním divadle Stuttgart, Národním divadle Praha,
Operním domě Zürich, v Theatre du Chatelet
Paris, v Carnegie Hall New York a mnoha dalších
sálech a divadlech světa. 
(dg)

▪▪ Muzeum pořádá několik výstav
Kroměříž – Čtyři nové výstavy otevřelo během února Muzeum Kroměřížska
v Kroměříži. Muzeum si letos připomíná
80. výročí svého založení. Současně letos
uplyne 140 let od narození Maxe Švabinského v Kroměříži a celé město bude slavit
kulaté 750. výročí založení. „Naše výstavy
budou tato výročí preferovat,“ řekl ředitel muzea Jiří Stránský. Výstava „Spřízněni
městem“ je ohlasem na tvorbu kroměřížských výtvarníků ve 20. – 60. letech minulého století. Potrvá do 7. dubna. „Max
Švabinský očima mladých výtvarníků“ je
název výstavy prací žáků a studentů. Potrvá do 17. března. Do konce roku bude
v prostorách schodiště muzea instalována
výstava fotografií. A na doplnění – barevné
dřevotypy z pekingských lidových dílen si
budou moci zájemci prohlédnout na výstavě „Svět čínských bůžků“ do 20. března.
▪▪ Představují se Dana Sahánková
a Kamila Rýparová
Valašské Meziříčí – Galerie Kaple ve Valašském Meziříčí představuje mladou kreslířku Danu Sahánkovou, která má za sebou
již nemalé úspěchy. Návštěvníci mají až
do 4. dubna možnost zhlédnout převážně
velkoformátové kresby, jejichž typickým
poznávacím prvkem je struktura všudypřítomné zvířecí srsti představující chumel
lidské, nebo zvířecí smečky. V prostorách
galerie Sýpka se mohou zájemci setkat
do 29. března s tvorbou mladé umělkyně,
pocházející z Rožnova pod Radhoštěm,
Kamily Rýparové, která svou výstavu pojmenovala Kitchen Stories. Za tematický
středobod její tvorby lze označit kuchyni.
Stala se jí vhodným prostorem pro reflexi
přetrvávajících společenských konvencí
ve vztahu k tzv. tradiční ženské úloze.
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Na start závodu se postavilo bezmála 600 závodníků. Foto: SkiTour

Padesátka v novém rekordu
Velké Karlovice – Úžasná příroda, dokonale
připravené tratě a takřka šest set závodníků
na startu. Takový byl letošní ročník jednoho
z nejpopulárnějších běžkařských maratonských
závodů v České republice – Karlovské padesátky. Závod, který ve Velkých Karlovicích pořádali
letos už po jedenácté, přivábil bezmála o dvě
stě sportovců víc než loni, čímž vytvořil nový
účastnický rekord. „Karlovská padesátka udělala
během tří ročníků ve SkiTour obrovský pokrok.
To, že se ji podařilo vyprodat, je velký úspěch
a také odměna pro celý organizační tým, který
odvádí fantastickou práci,“ pochvaloval si David
Douša ze společnosti Mather Activation, která
je organizátorem seriálu SkiTour.
Samotný závod nabídl mnoho zajímavých klání
v různých kategoriích na padesátikilometrové
i poloviční trati, na nichž běžkaři zdolávali trať
klasickou technikou. Hlavní kategorii mezi muži
opanoval Václav Sedláček z týmu Atlas Czech
Republic v čase 2:14:49. S náročnou tratí, kterou

tvoří ostrá stoupání i dlouhé rovinaté úseky, se
Sedláček vypořádal bez problémů. „Měl jsem
docela formu. Jsou tady sice prudké kopce, ale
nejsou tak dlouhé a pasáže se soupažemi mi
nevadí. Závod nebyl tak těžký, jak jsem si před
startem myslel,“ mínil vítěz.
Mezi ženami se stala padesátikilometrová
trať kořistí Karolíny Bícové ze Salomon Nordic Racing teamu, která dojela ve famózním
čase 2:35:17. „Obhajoba byla daleko těžší než
loňské vítězství. Když jsem se večer před závodem podívala do startovní listiny, našla jsem
tam několik skvělých holek. Říkala jsem si, že
se musím udržet v prvním kole a že za to pak
vezmu. No a tak jsem za to vzala,“ usmívala se
v cíli vítězná Bícová.
Pořadatelé po úspěšném závodě už pomalu
začínají myslet na následující ročník. „Těšíme se
na další ročníky, protože tento závod má potenciál zařadit se mezi největší zimní běžecké akce
v ČR,“ dodal David Douša. 
(oh)

Snowboardistka zazářila na X-Games
Uherský Brod, Aspen – Uspět na X-Games je
snem každého vyznavače extrémních zimních
sportů. A právě o výjimečný úspěch v letošním ročníku těchto her, které se konaly v lednu v americkém Aspenu, se postarala rodačka
z Uherského Brodu Šárka Pančochová. Tato
dvaadvacetiletá snowboardistka závodící v takzvaném slopestylu za sebou nechala spoustu
velkých jmen. Hlavně její poslední jízda byla
skutečně fenomenální, když na posledním
skoku předvedla přetěžký takzvaný „Backside
720“. Rozhodčí tuto jízdu ohodnotili devadesáti
body, což Šárku katapultovalo jen tři body za vítěznou Američanku. „Je to pro mě nejlepší výsledek kariéry. Ale vím, že je potřeba makat dál.
Takový výsledek mi dává ohromnou motivaci,“
nechala se slyšet Šárka. Tento úspěch ji rázem
pasoval mezi medailové naděje pro olympiádu
v ruské Soči příští rok. Právě tam bude mít totiž
disciplína slopestyle premiéru.
(oh)
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Šárka si životní úspěch užívala. Foto: Přemek Vida

▪▪ Valaška nabídla podívanou
Zlínsko – Dvaadevadesát posádek, nejrůznější závodní speciály mnoha automobilových značek. A především – náročná ledová
trasa. Tohle všechno nabídl tradiční automobilový závod Ve stopě Valašské zimy, jehož osmatřicátý ročník letos pořádali na Vizovicku. Divákům předvedli závodníci již
tradičně atraktivní podívanou. Nechybělo
ani několik drobnějších havárií. „Heslo bylo
opravdu dojet do cíle. To se nakonec nepovedlo třinácti posádkám. Sice budeme řešit
nějaké zbořené ploty, ale vše se obešlo bez
komplikací,“ sdělil ředitel závodu Antonín
Cekota. Co se týče bezpečnosti, pořadatelé
nenechali nic náhodě. Na hladký průběh
soutěže bedlivě dohlíželo také patnáct policistů. Vítězem se stal Tomáš Mikel s Martinem Mikulcem ve voze Renault 5.
▪▪ Pohár obhájil magistrát
Zlín – Fotbalisté Magistrátu města Zlína vyhráli po roce znovu Press cup, tedy halový
turnaj v malé kopané, který tradičně, letos
už po osmnácté, připravila krajská organizace Syndikátu novinářů České republiky
ve Zlíně. Organizátoři rozdělili týmy do
dvou skupin, do semifinále postoupily vždy
dva nejlepší celky, ve finále si pak fotbalisté zlínské radnice poradili se soupeřem,
společností Partners, když zvítězili 1:0. Obhájili tak prvenství z předešlého roku. Na
třetím místě skončili zástupci Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje, čtvrtá
je pak Filharmonie Bohuslava Martinů.
▪▪ Krajský přebor vrcholí
Zlínský kraj – Velmi vyrovnanou hokejovou
podívanou letos nabízí Krajská liga mužů
Jihomoravského a Zlínského kraje. Před
posledními zápasy základní části bylo jasné, že na špici zůstanou hned dvě mužstva
ze Zlínského kraje. Po jednadvaceti odehraných zápasech bylo na špici mužstvo
Brumova-Bylnice, které s dvoubodovým
odstupem následoval Uherský Brod. V první čtyřce se ještě statečně prali hokejisté HK
Kroměříž. Po skončení základní části v březnu začíná play-off, kde se mužstva rozdělí
podle krajů. Na vítěze soutěže pak čeká baráž o druhou ligu.
▪▪ Nejlepší jsou veslař a bikrosař
Uherské Hradiště – Již popatnácté letos
vyhlašovali tradiční anketu Nejlepší sportovec Uherského Hradiště. Za uplynulý rok
nejvíce oslnil veslař Michal Plocek závodící
za tým VK Slovácko Uherské Hradiště. Ten
loni posbíral juniorské tituly mistra Evropy
i světového šampiona. V kategorii do patnácti let pak byl oceněn nadějný bikrosař
Dušan Hůlka z SK Míkovice, který je úřadujícím mistrem republiky a na loňském
mistrovství světa v Birminghamu zazářil
třetím místem. Ocenění za nejlepší kolektiv získala juniorská atletická štafeta 4x400
metrů a nejlepším trenérem byl vyhlášen
kouč veslařů Milan Šurý.
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Sklárny mají v kraji velkou tradici
Sklářská výroba patřila v minulosti k ozdobám hospodářského vývoje území dnešního kraje. Vznikaly všude tam, kde byl
dostatek dřeva pro energeticky náročnou
výrobu. Postupně se rozrůstaly a časem se
staly podniky s rozhodujícím významem
pro zaměstnanost v okolí. Sklářskému průmyslu se ale krize nikdy nevyhýbaly, a tak
postupně zanikaly. Dneška se dožilo jen
málo z nich. Přesto sklářský průmysl z našeho regionu zcela nezmizel.
Nejstarší sklárna
Sklárny vznikaly především na Hornovsacku,
Valašskomeziříčsku, jižním Valašsku, Bílých
Karpatech a Chřibech. Nejstarší průmyslová
sklárna v regionu byla založena v katastru
obce Strání. V roce 1794 byla zahájena výstavba hutě Stranier Glashütte, dnes známé jako
sklárny Květná. Za tu dobu prošla pozoruhod-

Salomon Reich v Krásně, jež je dnes součástí
Valašského Meziříčí. Podnik postupně střídal
majitele, nicméně vždy zůstala zachována
orientace na užitkové, zejména osvětlovací
sklo. V 60. letech se zde mimo jiné automaticky vyráběly televizní baňky, které odebírala
Tesla v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm.
V 90. letech sklárny zažily několik otřesů, které vedly až k ukončení výroby.
Tu se podařilo následně oživit německému
koncernu Schott, který ve Valašském Meziříčí
založil několik dceřiných společností. Dnes
tyto firmy sice stále produkují výrobky obsahující sklo, to je již ale dováženo odjinud.
Odstavení poslední pece koncern oznámil
v květnu 2012.
Salomon Reich stojí, mimo jiné, i za založením skláren v Karolince. Ty fungují dodnes
jako závod Crystalexu Nový Bor. Jejich pracovníci se ale věnují zušlechťování automaticky vyráběného skla, které je sem dováženo
z Nového Boru.

zajímavosti, soutěž
▪▪ Odborníci pro celou Moravu
Valašské Meziříčí bylo v minulosti významnou baštou tuzemského sklářství i z důvodu existence sklářské školy. Ta, v podobě
učiliště, vznikla v roce 1944 a připravovala
kvalifikované pracovníky pro řadu skláren
na celé Moravě. V průběhu desetiletí prošlo zařízení řadou změn a nyní funguje
jako Střední uměleckoprůmyslová škola
sklářská Valašské Meziříčí a je přidruženou
školou UNESCO. Své žáky připravuje především ve výtvarných oborech zaměřených
na design skla, průmyslový design, užitou
malbu, uměleckořemeslnou tvorbu a sklářských oborech. Praktická příprava žáků
probíhá ve školní huti a dále v ateliérech
a odborných pracovištích školy. Škola má
laboratorní pracoviště, které se účastní výzkumných projektů a poskytuje poradenské služby. Více na www.sklarskaskola.cz.

Další významné podniky
Hutě vznikly rovněž ve Velkých Karlovicích, Svaté Sidonii a Svatém Štěpánu (dnes
součást Brumova-Bylnice), Starých Hutích,
Koryčanech či Vsetíně. Většinou ale, s výjim-

Ukázka skla z Květné.
ným rozvojem a její výrobky ji proslavily po celém světě. Vaz jí málem zlomila až na počátku
21. století záplava automaticky vyráběného
skla z dovozu. Továrnu tehdy před uzavřením
zachránili odboráři, kteří ji odkoupili, udrželi provoz a následně našli nového investora.
Od roku 2011 je tato nejstarší dosud fungující
sklárna v České republice součástí koncernu
Crystalite Bohemia a zažívá další rozvoj: v loňském roce se počet pracovníků zvýšil na 200.
Prakticky veškerá produkce ručně vyráběného
a dekorovaného skla přitom míří na export.
Krásenské sklárny
Zřejmě nejvýznamnější sklárnou na území
Zlínského kraje byla ta, kterou v roce 1854
založili společně hrabě Kinský a podnikatel

Školní ateliérová huť.
Soutěžní otázka: Kolikáté výročí oslaví
škola v příštím roce?
Výroabky vizovických sklářů.
kou Vsetína, zanikly ještě v první polovině
20. století. Rozmach, byť způsobený hlavně
menšími podnikateli, zažila sklářská výroba
po listopadu 1989. Vůbec první soukromou
sklářskou hutí se stala vizovická firma Glass
Atelier Morava. Ručně vyráběné sklo s hutní
dekorací produkuje úspěšně dodnes. Ostatní
projekty (například BAG Vsetín či Huť Charlotta Karolinka) již byly ukončeny. 
(jjn)

Odpověď posílejte na emailovou adresu
soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu
Okno do kraje, Vavrečkova 5262, 760 01
Zlín do 10. března. Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná odpověď) budou odměněni.
▪▪ Minulé kolo soutěže
Správná odpověď: Pivovar Kroměříž používá značku Maxmilian.
Výherci: Petra Hrubová (Valašská Polanka),
František Kuba (Rožnov p. R.), Daniela Rozsypalová (Kroměříž)

inzerce
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Akce v březnu – ve znamení jara
Zlínský kraj – Březen je měsícem, kdy dochází ke střídání dvou ročních období – zimy
a jara. Příchod jara je v lidovém zvykosloví
spojen s velikonočními svátky, kterými končí období čtyřicetidenního půstu. V březnu
bude v Kroměříži zahájena poutní sezona v Čechách a na Moravě. Ale březen je
také měsíc, kdy dostatek sněhu na horách
a předjarní sluníčko zvou k aktivnímu odpočinku. Tomuto období odpovídá také různorodá nabídka na trávení volného času.
V pátek 1. března bude Kongresové centrum
Zlín místem konání XIII. reprezentačního plesu Univerzity T. Bati ve Zlíně.

III. miniveletrh cestovního ruchu Slovácka
bude prezentovat turistické možnosti
na Uherskohradišťsku 21. března na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti.
22. – 24. března organizují v Kroměříži „Dny
poutníků“. Součástí této akce je Poutní jarmark lidových řemesel na Velkém náměstí
v Kroměříži (22. – 23. března od 8.00 do 18.00).
V pátek 22. března bude poutí k Bolestné Panně Marii v Kroměříži oficiálně zahájena poutní
sezona v Čechách a na Moravě.

Kombinaci lyžování a veselé zábavy nabízí
Karneval na lyžích, který na sobotu 2. března
připravil Skiareál Troják.
V Hluku – Tvrzi proběhne 3. března od 13.00
košt kysaného zelí se soutěží „O najlepší kysané zelé na Slovácku“.
Autorské čtení s autorkou poezie z Moravských Kopanic Marií Gazdovou-Kročilovou
pořádá 5. března v 9.30 Městská knihovna
Františka Kožíka Uherský Brod v rámci Akademie volného času.
7. března v 17.00 bude v Městské knihovně
Holešov zahájena Výstava starých fotografií
Holešova z fondu Městského muzea.
9. března si v Bystřici pod Hostýnem v Kulturním domě Sušil dají sraz mažoretky, které budou soutěžit o Podhostýnský pohár 2013.
Do Holešova stejný den zamíří milovníci filmů
na X. mezinárodní festival outdoorových filmů. Projekce od 17.00 a 19.00 v New Drive
Clubu na zámku Holešov. Promítány budou
vítězné soutěžní snímky.
V sálech Otrokovické Besedy se 9. března
od 9.00 můžete inspirovat na Svatebním
a společenském veletrhu. K vidění budou nejen svatební šaty, ale i mnoho dalšího.
Noc z 15. na 16. března je výzvou pro „železné“ poutníky, kteří se mohou zúčastnit Pěší
celonoční postní poutě ze Svatého Kopečka
u Olomouce na Svatý Hostýn. Příchod poutníků na Svatý Hostýn se očekává do 7.15.
V neděli 17. března na Svatém Hostýně proběhne Svatojosefská pouť mužů.

Velikonoce ve skanzenu. Foto: archiv
Velikonoční program ve skanzenu
Bohatý velikonoční program tradičně připravuje Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm.
30. března (Bílá sobota), velikonoční jarmark
s řemeslnými ukázkami, areál Dřevěného
městečka.
31. března (Hod boží velikonoční), tradiční velikonoční a jarní zvyky v podání folklorních
souborů s nabídkou kraslic, pomlázek, areál
Dřevěného městečka.
1. dubna (Červené pondělí), šmigrust s programem, areál Dřevěného městečka.
Ve zvykoslovném programu se mimo jiné
představí Valašský soubor písní a tanců Radhošť a Malý Radhošť z Rožnova pod Radhoštěm, dětský folklorní soubor Radosť z Trenčína,
rapáčníci z Tylovic, k dobré pohodě budou vyhrávat muziky Javořina, Soláň, Staré gatě, Radegast a další.
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
HITy sezony Východní Moravy
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy vyhlásila 29. ledna výsledky soutěže
HIT sezony, kterou již tradičně vypisuje pro
neziskový a pro podnikatelský sektor. „Hlavním cílem soutěže je motivovat subjekty
působící v cestovním ruchu k tvorbě nápaditých produktů, které obohatí nabídku pro
turisty a v konečném důsledku budou znamenat ekonomický přínos pro celý region,“
vysvětluje krajský radní Ladislav Kryštof.
Letos porota vybírala mezi 13 produktovými návrhy. V kategorii neziskového sektoru
označila za nejlepší produkt „EnviCentrum
dětem 2013“. Ten je určen dětským kolektivům a skupinám. Pobyt je organizován
v EnviCentru ve Vysokém Poli. Je zde připraven program, který učí poznávat přírodu, vnímat historii místa, které navštíví, pracovat se zvířaty a učit se zábavnou formou.
V kategorii podnikatelského sektoru se porotě nejvíce líbil produkt „Wellness dovolená v lázních a na horách aneb To nejlepší
z wellness Východní Moravy“. Ten do soutěže přihlásila akciová společnost Lázně
Luhačovice, a. s., která na jeho přípravě spolupracovala s resortem Valachy ve Velkých
Karlovicích. Jeho náplní je kombinovaný
pobyt. Klient stráví 3 noci v Luhačovicích
a 3 noci ve Velkých Karlovicích. Během pobytu tak budou představeny dvě turisticky
významné oblasti, v nichž se nacházejí nejlepší wellness kapacity obou partnerů.

Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. 3. – 31. 3. Rok na vsi
Výstava nabídne snímky zachycující běžný
život na venkově ve Zlínském kraji; 3. etáž
(pracovní dny 7.00 – 17.00)
1. 3. – 24. 3. HAKUNA MATATA
Výstava, jejímž prostřednictvím studenti
UTB představí činnost neziskových organizací ze Zlínska; 16. etáž (denně do 22.00)

inzerce

KURZY PRO VEŘEJNOST
FINANCE A RODINA Jak snížit své náklady? Jak účinně spořit? Kde a jak si (ne-)půjčovat?
středa 16.00 – 19.30
6. 3. a 13. 3. 2013
8 lekcí celkem za 300 Kč
JAK ZLEPŠIT SVÉ PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Jak napsat životopis? Jak se připravit na pohovor? Jak na sobě pracovat?
čtvrtek 14.00 – 15.30
od 14. 3. do 25. 4. 2013
14 lekcí celkem za 500 Kč
ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI Jak na internet? Jak být v kontaktu s ostatními? Jak pracovat s textem?
úterý
15.30 – 17.00
od 12. 3. do 4. 6. 2013
26 lekcí celkem za 950 Kč
ÚPRAVA DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE Jak správně fo�t? Jak upravovat fotky? Jak publikovat na internetu?
úterý
15.30 – 17.00
od 12. 3. do 4. 6. 2013
26 lekcí celkem za 950 Kč
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Kurzy probíhají v budově OA Zlín,
nám. TGM 3669, Zlín (nad novým
Kongresovým centrem).
Na Vaše dotazy rádi odpovíme
na tel. 731 642 865 (Mgr. Vít Štourač)
nebo v.stourac@vosezlin.cz.
Přihlásit se do kurzu můžete
do 4. 3. 2013 na adrese
v.stourac@vosezlin.cz
nebo osobně v budově školy.

75 let zkušenos�

s odborným vzděláváním
Okno do kraje / březen 2013

Okresní hospodářská komora
Kroměříž

Běží Vám výpovědní lhůta nebo končí pracovní
smlouva? Nevíte, co dál? Nevěšte hlavu!!!
Okresní hospodářská komora Kroměříž zahájila 1. 1. 2013 dvouletý
projekt s názvem „Šancí je změna“ reg. č. CZ.1.04/1.2.05/36.00029
Cílem projektu je pomoci zaměstnancům ve výpovědi z organizačních
důvodů a zaměstnancům, kterým končí smlouva na dobu určitou,
rekvalikovat se, zahájit podnikatelskou činnost a najít novou
pracovní příležitost – ZDARMA.

O ČNÍ KL INIKA

VIDĚT SILUETU NESTAČÍ.

Laserové odstranění dioptrií
Operace šedého zákalu
Léčba sítnice
Estetické výkony

NABÍZENÉ REKVALIFIKACE:

obchodní zástupce, elektrotechnické a elektroinstalační práce, stavební
dělníci, obsluha zemních a příbuzných strojů, ICT, obsluha/ operátor
CNC strojů, řidičské oprávnění (B, C, D, B+E, C+E), svářečské kurzy,
kuchař/číšník (hos�nská činnost), kadeřnice, kosme�čka, manikúra,
pedikúra, operátor call centra

Kontaktujte konzultantku a přijďte se poradit!
Ing. Adriana Klučková
tel.: 573 331 650, 724 613 012
e-mail: ohkkm@ohkkm.cz
Komenského nám. 435, 767 01 Kroměříž

Veškeré informace ohledně projektu naleznete na www.ohkkm.cz
Projekt je nancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Zimní nabídka již běží.
Více se dozvíte na www.gemini.cz/skipas
a www.facebook.com/klinikagemini
ZLÍN • PRAHA • BRNO • OSTRAVA • ČESKÉ BUDĚJOVICE • VÍDEŇ

VÝROBA
V
ÝRO
PLASTOVÝCH
A HLI
HLINÍKOVÝCH OKEN
STĚN A DVEŘÍ
HS PORTÁLY ZDVIŽNĚ POSUVNÉ
BEZBARIEROVÉ DVEŘE

NAKUPUJTE
U ČESKÉHO
VÝROBCE

nová
zelená
úsporám

Adresa U Olšavy 2541, Uherský Brod
E-mail: montplast@oknamontplast.cz,
Tel. 572 635 969, 731 494 094

www.oknamontplast.cz

Doporučujeme

Josefský jarmark
www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz

15. a 16. března, Masarykovo náměstí

Termín dalšího vydání: 25. až 27. března. Pokud magazín v těchto

Rožnov pod Radhoštěm
www.tka.cz

dnech ve své
schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206.
t - rybníky
297

+420 604 460 786

WWW.ZALUZIE-ZLIN.CZ
Z

WWW. ZASKLIVANI-ZLIN.CZ

www.expowin.cz

ŽALUZIE, SÍTĚ, PARAPETY
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ
OKNA, DVEŘE

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ
UŽIJTE SI PROSTOR
Zasklíváme balkony a lodžie
Díky zasklení získá váš byt:
• balkon chráněný před
větrem, deštěm, sněhem
• ochranu před vnějším
hlukem a prachem
• lepší tepelnou ochranu

ŽALUZIE A ROLETY ZLÍN
Široký výběr vnitřních
i venkovních žaluzií a rolet
• Horizontální žaluzie
• Vertikální žaluzie
• Plissé žaluzie
• Textilní rolety
• Venkovní žaluzie
• Venkovní rolety

CENA JIŽ OD
H
7.990 Kč vč. DP

KA

PLISSÉ-NOVIN

* v rámci Zlínského kraje. Nevztahuje se na nákup přes e-shop.

Uherské Hradiště
Dvořákova 1210
Tel.: 734 311 136
E-mail: uh@expowin.cz

Zlín
Gahurova 5265
Tel.: 734 314 277
E-mail: info@expowin.cz

Kroměříž
Břest 134
Tel.: 810 222 777

E-mail: kromeriz@expowin.cz

ZAŘÍDÍME VÁM DOTACE
ZATEPLÍME VÁŠ DŮM
PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Spolehlivě Vám zajistíme projektovou dokumentaci
a veškerou inženýrskou činnost potřebnou k realizaci.

projekce realizace údržba prodej
sadové úpravy vodní plochy závlahové systémy

ZAHRADNÍ
CENTRUM
Areál Svit - Rybníky 297, Zlín-Prštné
tel.: 774 625 115

!!OTEVÍRÁM
Registrovaný dodavatel programu Zelená
úsporám. Držitel certiﬁkátu ISO 9001:2009
a ISO 14001:2005.

Tel. 725 556 938
www.fasadyzlin.cz
Doposud jsme pomohli našim klientům
k získání dotací v celkové výši 37.000.000 Kč.

DÁREK

ke každému nákupu

E 16.3.2013!

!

