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Valašský mikulášský jarmek
Náměstí ve Valašských Kloboukách každoročně ožívá 

mikulášským jarmekem, na němž nechybějí tradiční masky.  
Foto: Lenka Zvonková 
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Pomoc hasičů: 3 921 zásahů
Bezmála u čtyř tisícovek událostí pomáhaly loni jednotky hasičů 

v kraji. Více o činnosti integrovaného záchranného systému najdete na straně 5.  
Foto: Zdeněk Hošák
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ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ
U Olšavy 2541, Uherský Brod

tel.: 572 635 969

NOVĚ!

INTERIÉROVÉ 

DVEŘE 
A OBLOŽKOVÉ 
ZÁRUBNĚ

Přijďte se na nás podívat  27. – 29. 3. 
na veletrh STAVEBNICTVÍ-THERM 2014.

bez 
registračních 

poplatků

Změň svůj život, poznej novou 
kulturu, nauč se anglicky a to 
vše téměř bez nákladů. 
REGISTRUJ SE HNED A  ODJEĎ  
TŘEBA I BĚHEM PÁR DNŮ!!

KONTAKT: 
Britjob s.r.o. , MAIL: info@britjob.com
TELEFON: 00420 725 638 414, WEBSITE: www.britjob.com

Podmínky pobytu:
• věk 19 – 30 let
• základní znalost anglického jazyka
• praktické zkušenosti s dětmi
• ochota pracovat minimálně 6 – 12 měsíců

AU-PAIR  V  ANGLII
NOVĚ I SENIOR CARE ASSISTANT

GALERIE ŠANTOVKA OLOMOUC

200
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nákupy / zábava / události
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 ▪ Ocenění pro Miroslava Zikmunda
Zlín – V  pořadí již čtvrtým držitelem čest-
ného doktorátu zlínské univerzity se stal 
Ing.  Miroslav Zikmund z  legendární ces-
tovatelské dvojice Zikmund+Hanzelka. 
Vědecká rada UTB schválila udělení čestné 
hodnosti doctor honoris causa za  obdivu-
hodné celoživotní dílo, kterým společně 
se svým dlouholetým kolegou a  přítelem 
Jiřím Hanzelkou výrazně obohatili a rozšířili 
mnoho oblastí lidského vědění. Slavnostní 
ceremoniál, při kterém Miroslav Zikmund 
obdržel čestný doktorát UTB, se uskutečnil 
13. února, tedy v předvečer jeho 95. naro-
zenin. Dosud čestný doktorát Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně obdrželi José Manuel 
Barroso, Eva Jiřičná a Sonja Baťová. 
Během 9,5 let procestoval Zikmund s Han-
zelkou ve voze Tatra 87 celkem 114 zemí Ev-
ropy, Afriky, Ameriky, Asie, Austrálie a Oce-
ánie. Z  cest tak vzniklo 702 rozhlasových 
a  293 novinových reportáží, 4 celovečerní 
a 10 dokumentárních filmů a 19 cestopisů, 
které byly přeloženy do 11 jazyků.

 ▪ Benefice pomůže nemocnici
Vsetín – Valašský orchestr lidových nástrojů 
zahraje v neděli 30. března od 17.00 ve vel-
kém sále Domu kultury Vsetín originální va-
lašskou zpěvohru Osloboděná slibka. Výtě-
žek získá léčebna dlouhodobě nemocných 
Vsetínské nemocnice a.s. Jedná se o  první 
z benefičních akcí projektu, jehož cílem je 
shromáždit peníze pro obnovu lůžek či ná-
kup rehabilitačních potřeb.

 ▪ Kde je možné podat daňové přiznání
Zlínský kraj – Blíží se poslední březnový den 
a s ním i termín pro podání daňového při-
znání k dani z příjmů fyzických osob. Roz-
hodnete-li se pro osobní doručení, můžete 
ve Zlínském kraji přiznání podat na přepáž-
ce územního pracoviště ve Zlíně, Otrokovi-
cích, Luhačovicích, Valašských Kloboukách, 
Vsetíně, Valašském Meziříčí, Rožnově pod 
Radhoštěm, Bystřici pod Hostýnem, Hole-
šově, Kroměříži, Uherském Hradišti a Uher-
ském Brodě. 
Podatelny těchto pracovišť mají celoročně 
společnou otvírací dobu: pondělí a  středa 
8.00 – 17.00, úterý a  čtvrtek 8.00 – 15.30 
a  v  pátek 8.00 – 14.00. Aby poplatníci ne-
museli dlouho čekat a  podávání přizná-
ní bylo i  koncem března plynulé, budou 
všechny podatelny od 24. 3. do 31. 3. ote-
vřeny v pracovních dnech až do 18.00. Na-
víc ve Zlíně, Vsetíně, Kroměříži a Uherském 
Hradišti můžete s daňovým přiznáním přijít 
i v sobotu 29. 3. od 8.00 do 12.00.
Pracovníci Finančního úřadu pro Zlín-
ský kraj budou přijímat daňová přiznání 
a  poskytovat související informace pro 
vyplňování formulářů také v  budovách 
městských a  obecních úřadů těchto měst 
a obcí: Fryšták, Slušovice, Vizovice (12. a 26. 
3.), Slavičín (20. 3.), Bojkovice (26. a 31. 3.), 
Horní Lideč a  Karolinka (24. a  31. 3.), Hor-
ní Bečva (26. 3.), Hutisko-Solanec (24. 3.), 
Zubří (24. a 26. 3.), Zašová (19. a 26. 3.), Kelč 
(17. a 24. 3.), Morkovice (v Agrodružstvu 24. 
3.), Koryčany (17. 3.), Uherský Ostroh (v in-
formačním centru 27. 3.), Napajedla (24. 3.).
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Vážení spoluobčané,

jsem velmi rád, že mám příležitost vás oslovit právě v  měsíci 
březnu. V měsíci, ve kterém si připomínáme odkaz duchovní-
ho otce a zakladatele moderního vzdělávání J. A. Komenského. 
28.  března na  Den učitelů si připomínáme význam této výji-
mečné profese pro naši společnost. Mimo jiné i tím, že letos již 
po třinácté Zlínský kraj ocení pedagogy všech typů škol a škol-
ských zařízení. 

O významu učitelské profese byly popsány stohy papíru a mým 
cílem není je rozšiřovat. Využiji však příležitosti, abych všem pe-
dagogickým pracovníkům poděkoval, protože díky jejich poctivé práci patří výsledky základ-
ních a středních škol našeho kraje k nejlepším v republice.

Zajištění kvality na všech úrovních vzdělávání a udržení oborové nabídky pro budoucí potřeby 
trhu práce v kraji jsou jednoznačné priority. Jsem přesvědčen, že finanční prostředky věnované 
na jednotné přijímací zkoušky, podporu učebních oborů i spolufinancování projektů na pod-
poru technického vzdělávání přinášejí výsledky.

To, že se většina krajů přidává k těmto opatřením, napovídá, že jdeme správnou cestou. Věřme, 
že to nejhorší z pohledu demografického vývoje máme za sebou a spolu s oživením ekonomiky 
se zlepší i situace v zaměstnanosti absolventů. Poslední statistické informace o stárnutí popu-
lace a vylidňování našeho kraje jsou znepokojivé. Doufám, že se skutečný vývoj v tom lepším 
odchýlí od předpovědi. 

Rovněž věřím, že příští měsíce přinesou více klidu a sociálních jistot pro všechny občany.  Více 
příznivých zpráv v našich nepříliš pozitivně naladěných médiích. To jsou předpoklady proto, 
abychom se my pracovníci ve školství mohli více těšit na zaplněné lavice ve třídách. V naplně-
ných třídách všech stupňů škol je i budoucnost našeho kraje.

Přeji vám optimismus v očekávání věcí příštích a příjemné zážitky v nadcházejících jarních týd-
nech.

PaedDr. Petr Navrátil, 
krajský radní pro školství, mládež a sport
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Chodí se dnes ještě do kina?
Zlínský kraj – Zlatá éra masových návštěv bio-
grafů už je dávno pryč. Počet kin se zmenšuje, 
některá pro nedostatek návštěvníků zanikla. 
Jsou však i příklady, kde je o kino stále zájem.
„Činnost našeho kina Hvězda vzrůstá a nabírá 
nové trendy a  možnosti. Diváci k  nám chodí 
i  na  operní a  baletní představení v  přímém 
přenosu či ze záznamu, podobně i na přenosy 
vážné hudby či velkých popových koncertů,“ 
uvedl ředitel Městských kin Uherské Hradiště 
Josef Korvas. Kino Hvězda hraje minimálně 
třikrát denně asi v 80 % dnů. Má nové plátno, 
kvalitní zvukovou aparaturu, používá 3D tech-
nologie. V posledních deseti letech si udržuje 
mezi jednosálovými kiny v Česku jeho návštěv-
nost na 4. až 7. příčce.
Naproti tomu loni zcela ukončilo činnost kino 
v Kunovicích. Kino ve Starém Městě nepromí-
tá od povodní 1997. „Tak tak se drží nad vodou 
například kino v Hluku. V Polešovicích promí-
tají jen příležitostně, v  Buchlovicích činnost 
ukončili před mnoha lety,“ dodal Josef Korvas. 
Podle něj platí obecné pravidlo, že kina, která 

se nezajímají, nejsou aktivní v moderní progra-
mové i technické nabídce, pokulhávají, což má 
za následek nižší návštěvnost, neefektivní pro-
voz anebo i přímo zrušení.
Na  nízkou návštěvnost nedávno doplatilo 
i kino Květen ve Zlíně-Malenovicích. „Loni zde 
jedno představení přilákalo v  průměru pouze 
pár desítek diváků. K  udržení provozu nepo-
mohla ani dotace, kterou radnice nájemci kaž-
doročně poskytovala,“ uvedl mluvčí zlínského 
magistrátu Zdeněk Dvořák. Z kina radnice udě-
lá víceúčelový dům, ve  kterém bude možné 
pořádat společenské a kulturní akce. 
Nic měnit na současném provozu kina nehod-
lají ve  Vsetíně. Do  tamějšího kina přišlo loni 
přes 30 tisíc diváků. „Kino nic rušit ani omezo-
vat počet představení nebude,“ ujistila mluvčí 
radnice Jana Čadová. „Návštěvnost kina ve Va-
lašském Meziříčí klesá posledních několik let, 
pravidelně každý rok o pár tisíc. Pokles návštěv-
nosti si vysvětluji zvyšující se cenou za vstupné. 
Návštěva kina se stává drahou zábavou,“ uved-
la mluvčí radnice Renata Votrubová.  (vc)

Zlínský kraj – Pokračování výstavby nové sil-
nice I/35 z  Valašského Meziříčí k  Lešné bude 
největší letošní investice Ředitelství silnic a dál-
nic ve Zlínském kraji. Druhá etapa této stavby 
je dlouhá 1,7 kilometru a má hodnotu asi 550 
milionů korun, třetí etapa o  délce 700 metrů 
má hodnotu 631 milionů korun. Jde o součást 
plánovaného přivaděče k  čtyřpruhové silnici 
I/48 u Palačova.
Významnou stavbou na státní silniční síti v na-
šem kraji bude letos výstavba obchvatu obce 
Lhotsko na  silnici I/49. Náklady dosáhnou asi 
200 milionů korun. Stavba má být dokončena 
v polovině roku 2016. Nová silnice bude vede-
na „na zelené louce“ severně od obce.
Silničáři budou v  tomto roce také budovat 
okružní křižovatku v Horní Lidči v místě, kde se 
na silnici I/57 napojuje silnice I/49 od hranice 
se Slovenskem. Stavba má být hotova do kon-

ce září a  bude stát 15 milionů korun. Zmizet 
by měla současná průsečná „křižovatka smrti“ 
u Bezměrova (odbočení na dálnici D1 a na Ko-
jetín). Nahradí ji snad už letos v létě bezpečnější 
okružní křižovatka.
Na  20 milionů korun přijde narovnání silnice 
I/55 mezi Otrokovicemi a Tlumačovem s vytvo-
řením nové odbočky do areálu Toma. Výstavba 
je podle ředitele ŘSD, správy Zlín, Karla Chu-
dárka plánována na měsíce červen až říjen.
Poslední větší investiční stavbou ŘSD v  kraji 
má být letos úprava dvoukilometrového úseku 
silnice I/35 na okraji Rožnova pod Radhoštěm 
za  110 milionů korun. Vzniknou zde odbočo-
vací pruhy, zpřehlední se situace, zvýší bezpeč-
nost provozu. Stavba má být dokončena v po-
lovině roku 2016. V tuto chvíli ještě není jasné, 
jestli bude letos obnovena stavba nové rych-
lostní silnice R49 z Hulína do Holešova.  (vc)

Mladí diváci v kině Hvězda v Uherském Hradišti.    Foto: archiv 

 ▪ Krajskou památkou roku je kostel
Uherské Hradiště – Město Uherské Hra-
diště zvítězilo s  opraveným kostelem Na-
nebevzetí Panny Marie v  Uherském Hra-
dišti-Mařaticích mezi všemi přihlášenými 
v  krajském kole soutěže Památka roku 
2013 a  postoupilo do  celostátního kola. 
Hodnotící komise označila rekonstrukci 
kostela za vzorovou. „Šlo o komplexní sta-
vební obnovu včetně statického zajištění 
a  náročného odvlhčení objektu,“ konsta-
toval místostarosta Uherského Hradiště 
Stanislav Blaha.

 ▪ Luhačovice bodovaly na Regiontouru
Brno, Luhačovice – Již posedmé byly v Brně 
na  veletrzích GO & Regiontour oceněny 
výjimečné a  vysoce kvalitní počiny v  ob-
lasti cestovního ruchu. Lázně Luhačovice 
zde ovládly kategorii „Nejlepší lázeňský 
a  wellness balíček“. Porota ocenila přede-
vším atraktivnost nabídky, propojení ně-
kolika služeb či provozovatelů, oslovení 
cílové skupiny, úroveň zpracování nabíd-
ky, obchodovatelnost produktu. Ocenění 
se Lázním Luhačovice dostalo za  lázeňský 
a wellness balíček Aktivní dovolená v Luha-
čovicích.

 ▪ Mrakodrapu je 75 let
Zlín – Rovných 75 let uplynulo 15. prosince 
od  okamžiku dokončení stavby zlínského 
mrakodrapu, 21. budovy baťovského továr-
ního areálu, nynějšího sídla Zlínského kraje. 
Tehdy byl mrakodrap se svou výškou 77,5 
metru druhou nejvyšší budovou v Evropě. 
Dům z ateliéru architekta Vladimíra Karfíka 
vyrostl za pouhé dva roky od položení zá-
kladů. Udává se, že železobetonový skelet 
zlínského mrakodrapu postavilo 40 dělníků 
se čtyřmi jeřáby za 160 dnů.

 ▪ Sklárny slaví výročí
Strání-Květná – 220. výročí svého založení 
si v tomto roce připomínají sklárny v Květ-
né. Jde o  nejstarší dosud fungující sklárny 
v  České republice. Výročí si podnik připo-
mene dnem otevřených dveří, který se 
bude konat 1. března. Sklárny jsou součástí 
holdingu Crystalite Bohemia.

Školáků bude víc
Zlínský kraj – K zápisu k povinné školní docház-
ce měli rodiče přivést ve  stanovených termí-
nech v  lednu a v únoru asi 7 600 dětí. Z toho 
asi 6  200 mělo přijít k  zápisu poprvé a  1  400 
po odkladech. Takový byl odhad výsledku zápi-
sů do prvních tříd podle pracovníků krajského 
úřadu. Přesná čísla budou k  dispozici až kon-
cem dubna. Ve školním roce 2014/2015 tak na-
stoupí do prvních tříd základních škol ve Zlín-
ském kraji zhruba 6  000 žáků, což by bylo 
o přibližně 150 prvňáků v kraji více, než kolik 
jich usedlo do  lavic v  letošním školním roce. 
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo první 
třídy základních škol v kraji 5 740 žáků, letos je 
to 5 849 žáků. Ve Zlínském kraji je nyní 227 zá-
kladních škol zřizovaných obcemi, 4 církevní, 3 
soukromé a 23 zřizovaných krajem – pro žáky 
se speciálními vzdělávacími potřebami včetně 
těch, které jsou součástí jiných subjektů.  (vc)

Co se letos chystá na státních silnicích v kraji

strana 4  Okno do kraje / březen 2014



Krajští záchranáři bilancují

Policie ČR
Ve  Zlínském kraji se v  roce 2013 stalo 9  197 
trestných činů. Zlínský kraj však má ve srovná-
ní s  jinými kraji čtvrtý nejmenší počet zjiště-
ných trestných činů. „Stejně jako v  roce 2012 
se i  v  roce 2013 podařilo objasnit 54 procent 
trestných činů, čímž jsme se v  celorepubliko-

vém srovnání udrželi na špici mezi jednotlivými 
kraji a dosáhli jsme druhé nejvyšší objasněnos-
ti. Stále platí, že máme na starost nejvíce oby-
vatel na  jednoho policistu v  republice. Proto 
jsem s  procentem objasněnosti a  pomyslnou 
stříbrnou pozicí v rámci republiky velmi spoko-
jen,“ uvedl ředitel krajského ředitelství Bedřich 
Koutný. Na jednoho policistu ve Zlínském kraji 
připadá 481 obyvatel.
V  roce 2013 policisté v  souvislosti s  trestnou 
činností stíhali celkem 4 800 lidí, z  toho 2 298 
recidivistů, 556 žen (nejčastějším druhem trest-
né činnosti u  žen jsou hospodářské delikty). 
Celkově 114 trestných činů spáchali mladiství 
ve věku 15 – 17 let, dalších 41 pak děti, kterým 
ještě nebylo 15 let. Pod vlivem alkoholu se stalo 
1 167 trestných činů.
V  okrese Zlín se stalo 2  936 trestných činů, 
v  Uherském Hradišti 2  002, v  Kroměříži 1  685 
a ve Vsetíně 2 574. V přepočtu na 10 tisíc obyva-
tel je nejvyšší kriminalita v našem kraji v okrese 
Vsetín.
Počet násilných trestných činů zůstal ve  srov-
nání s  přechozím rokem téměř stejný, v  roce 
2013 došlo k 698 takovým skutkům a  v  roce 
2012 se jich stalo 687. Mezi nejčastější násilné 
trestné činy se každoročně řadí úmyslné ublí-
žení na zdraví (273, objasněno 78 %) a porušo-
vání domovní svobody (115, objasněno 73 %). 
Celková objasněnost násilných trestných činů 
přesáhla 74 procent.  
V rámci celé republiky se v loňském roce stalo 
182 vražd. Ve Zlínském kraji došlo k 17 vraždám 
a  pokusům vražd. V  devíti z  těchto případů 
jednali pachatelé pod vlivem alkoholu. Devět 
pachatelů již bylo soudně trestáno. V roce 2012 
bylo těchto závažných případů 15.
Potěšující zprávou je jistě úbytek loupeží. Opro-
ti předloňským 85 loupežím došlo v  loňském 
roce ke snížení o 14 skutků. V této oblasti se po-
dařilo zvýšit počet objasněných případů na 39, 
přičemž na objasňování dalších případů krimi-
nalisté stále pracují. 

„V  roce 2013 jsme zaznamenali v  celém Zlín-
ském kraji výrazný nárůst informační kriminali-
ty, do které spadá široká oblast trestných činů, 
které jsou páchány pomocí digitálních techno-
logií a informačních systémů. Vloni do této ob-
lasti bylo zařazeno 157 trestných činů, zatímco 
v roce 2012 šlo o 85 případů,“ uvedla policejní 
mluvčí Jana Macalíková. 
Přibylo dopravních nehod – o 277 událostí. Cel-
kem policisté vyšetřovali 3  280 nehod, z  toho 
u  392 byl zjištěn vliv alkoholu. V  roce 2013 
zemřelo na  silnicích Zlínského kraje 41 osob, 
což je o devět více než v roce 2012. V  loni ze-
mřelo 12 řidičů osobních a nákladních vozidel,  
11 chodců, 9 cyklistů, 6 spolujedoucích a 3 mo-
tocyklisté. Na linku tísňového volání 158 se vo-
lalo za loňský rok 96 957krát, což je nárůst o více 
než šest tisíc přijatých volání.

Zdravotnická záchranná služba
Zdravotničtí záchranáři zaznamenali v loňském 
roce 5% nárůst počtu výjezdů, což potvrzuje 
dlouhodobou vzestupnou tendenci výkonnos-
ti a  efektivity práce zdravotníků. „V  roce 2013 
zasahovaly naše posádky u 52 214 případů. Bo-
hužel stále přibývá stavů, které nelze v terénu 
řešit jinak, než zásahem posádky zdravotnické 
záchranné služby,“ sdělil ředitel ZZS ZK Josef 
Valenta. 
V roce 2013 převzali operátoři zdravotnického 
operačního střediska celkem 204  750 hovo-
rů (560 hovorů denně). Pouze pětina volání 
na tísňovou linku 155 však spadá do kategorie 
případů, které jsou následně řešeny výjezdem 
posádky zdravotnické záchranné služby. Kromě 
přebírání tísňových výzev a  koordinace posá-
dek v  terénu poskytuje zdravotnické operační 
středisko velké množství konzultací a  slouží 
často jako poradna při akutním zhoršení zdra-
votního stavu. Zdravotnická záchranná služba 
se podílí na  zajišťování iktového, kardiologic-
kého, traumatologického a  transplantačního 
programu a  spolupracuje se specializovanými 
centry po celé České republice. Pokud jde o no-
vou techniku, zdravotnická záchranná služba 

Zlínského kraje loni získala devět moderních 
sanitních vozidel v  hodnotě téměř 17 milionů 
korun a  12 defibrilátorů v  hodnotě bezmála  
7 milionů korun. Byla dokončena výstavba 
výjezdové základny v  Karolince a  ve  Vsetíně 
v  ceně cca 17 milionů korun. „Zlínský kraj po-
skytnutím finančních prostředků umožnil ne-
jen potřebné zlepšení pracovních podmínek 
pro záchranáře, ale zejména byl nápomocen 
výraznému zkvalitnění podmínek pro poskyto-
vání přednemocniční neodkladné péče,“ uzaví-
rá ředitel záchranky Josef Valenta.

Hasičský záchranný sbor
„V průběhu loňského roku nedošlo k nijak dra-
matickému nárůstu událostí, u kterých zasaho-
valy jednotky požární ochrany Zlínského kraje,“ 
říká mluvčí Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje Libor Netopil. Zatímco v  roce 
2012 bylo evidováno celkem 3  921 událostí, 
v roce 2013 jich bylo 3 969. V uplynulém roce 
výrazně ubylo požárů, kdy oproti 856 požárům 
v  roce 2012 jich loni hasiči likvidovali celkem 
640. Při loňských požárech došlo k úmrtí 7 osob 
a  zranění 59 osob. Evakuováno bylo 56 a  za-
chráněno 14 spoluobčanů. 
Přímé škody u  požárů dosáhly částky 
479  377  000 korun. Uchráněn byl majetek 
v hodnotě 760 603 000 korun. Hasiči dále zasa-
hovali u 893 nehod (822 v roce 2012), při kte-
rých došlo k usmrcení 47 a zranění 654 osob. Při 
nehodách bylo 185 osob zachráněno. Jednotky 
hasičů zasahovaly rovněž u 159 případů úniků 
nebezpečných látek a provedly 1 996 technic-
kých zásahů. Evidováno bylo také 281 případů 
planých poplachů.  Vojtěch Cekota

Jaký byl uplynulý rok pohledem policis-
tů, hasičů a  zdravotnických záchranářů? 
V Okně do kraje se za tím každoročně ohlí-
žíme. Zde je přehled toho nejdůležitějšího.

Zdravotničtí záchranáři a hasiči se hojně setkávají u dopravních nehod.    Foto: archiv HZS ZK 

Hasiči někdy zažívají velmi dramatické okamžiky.

Policisté asistovali při předvádění obžalovaných k soudu.
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zaměstnanost

Kraj podal ruku nezaměstnaným
Krajský úřad pomohl již více než stovce lidí.    Foto: archiv

Zlínský kraj začal intenzivně spolupracovat 
s Úřadem práce ČR, přičemž se zaměřuje hlav-
ně na  ohrožené skupiny lidí starších padesáti 
let a mladé absolventy škol bez praxe. Využívá 
k tomu dotací Evropského sociálního fondu. 

Zlínský kraj je průkopníkem
V  roce 2013 se Zlínský kraj stal průkopníkem 
mezi českými a moravskými kraji, když se zapo-
jil do projektu tzv. veřejně prospěšných prací. 
Jde o  časově omezené pracovní příležitosti 
(maximálně na  dobu jednoho roku), na  které 
stát poskytuje měsíční dotaci ve  výši 15  000, 
což představuje superhrubou mzdu. Vloni bylo 
tímto způsobem na  krajském úřadu a  v  jeho 
příspěvkových organizacích zaměstnáno 119 
lidí.
„Krajští radní se k  možnosti veřejně prospěš-
ných prací postavili velmi vstřícně, přestože 
agenda související s  projektem přináší hodně 
povinností a  starostí navíc. Je potřeba překo-
nat spoustu administrativních překážek, proto 
se asi jiné kraje do  této možnosti příliš nehr-
nou. Ale je nutné za vším tím papírováním vi-
dět osudy konkrétních lidí, pro něž je veřejně 
prospěšná práce šancí nastartovat, případně 
restartovat svou kariéru. Proto považuji za vel-
mi pozitivní, že vedení kraje pro projekt získává 
své příspěvkové organizace i  oporu u  měst-
ských a obecních úřadů,“ říká vedoucí Odboru 
řízení lidských zdrojů krajského úřadu Aranka 
Medková Pekárková.
Ředitel krajského úřadu Vladimír Kutý je o jed-
noznačné přínosnosti projektu veřejně pro-
spěšných prací pevně přesvědčen, zároveň si 
však uvědomuje i jeho úskalí. „Mezi těmi, kteří 
k nám touto cestou přišli, je hodně šikovných 
a aktivních lidí, takže je nám líto, když se pak 
s nimi musíme rozloučit. Je to systém rozum-
ný, efektivní a  výhodný pro všechny, ale urči-
tě bych se přimlouval za  jeho dlouhodobější 
průběh, protože pro lidi je frustrující to, že 
sotva se zapracují, vyprší jim doba praxe. Ne-
rozumím tomu, proč stát nejde víc a důsledněji 

tímto směrem,“ zamýšlí se ředitel Kutý. Nabízí 
se tedy logická otázka, co vlastně získají ti, kdo 
na  několik měsíců přijmou nabídku veřejně 
prospěšných prací. Nezávisle na  tom, mají-li 
vysokoškolské tituly včetně doktorátů, podle 
pravidel projektu musí být zařazeni na pomoc-
né činnosti. Pozitiva určitě převažují: „Mají mož-
nost výdělku, i když čistý plat není nijak vysoký. 
Především ale získají kvalitní praxi v prostředí 
renomovaného zaměstnavatele a  současně 
s  tím i  dobrou referenci do  svého profesního 
životopisu, což bývá zohledňováno při dalším 
hledání uplatnění. Ze dvanácti lidí, kteří byli 
takto na  krajském úřadu zaměstnáni v  roce 
2013, jsme díky přirozené fluktuaci se čtyřmi 
uzavřeli další pracovní poměr a někteří zůstá-
vají jako zástup za ženy na mateřské dovolené. 
Vedoucí si zkrátka všímají, co lidé umí, a ty nej-
lepší se snažíme dále uplatnit. Ačkoliv to není 
možné v té míře, jakou bychom si na obou stra-
nách přáli, mám radost, že díky projektu i takto 
získáváme kvalitní zaměstnance,“ sdělila perso-
nální šéfka Aranka Medková Pekárková.

Věk je často handicapem
Někdy je tendence dívat se na  dlouhodobě 
nezaměstnané s  určitým despektem a  tvrdit, 
že kdo práci opravdu chce, ten si ji vždy najde. 
Avšak je třeba si uvědomit, že z nejrůznějších 
důvodů se mezi klienty úřadů práce vyskytu-
jí i  lidé s  bohatou profesní minulostí. Svědčí 
o  tom příběh inženýra Karla Kleina, který se 
ocitl v kritické věkové kategorii nad padesát let. 
Vystudoval fakultu strojní a  elektro. Potom se 
dlouhé roky úspěšně etabloval v průmyslu, jez-
dil po světě, byl dekorován jako nejlepší odbor-
ník v oboru telekomunikační techniky v rámci 
České republiky, učil, zkrátka jel „na plný plyn“. 
Dvacet let podnikal a posledních šest let pra-
coval pro různé společnosti. Vykonával kom-
pletní personalistiku včetně vzdělávání. „Byla 
to vynikající práce, která mě hodně bavila. Pra-
covní nasazení však bylo za  hranicemi únos-
nosti, normou byla dvanáctihodinová pracovní 

doba a permanentní režim online na telefonu 
s  majiteli,“ říká pan Klein. Toto dlouhodobé 
vypětí bylo příčinou toho, že zdravotně zkola-
boval a přibližně rok se pak dával dohromady. 
„Přehodnotil jsem celý dosavadní život. Zůstal 
jsem sice v  přátelských vztazích s  bývalými 
kolegy, ale do podnikání jsem se už vrátit ne-
chtěl. Pozastavil jsem živnost a začal hledat jiné 
uplatnění. Nicméně bylo to marné. Reagoval 
jsem minimálně na  tisíc různých pracovních 
nabídek ve  svém oboru a  v  oborech příbuz-
ných.  Setkával jsem se s  reakcemi typu: ´Jste 
velmi zajímavá osoba, ale nejsme schopni vás 
zaplatit´. Přesto jsem stoprocentně přesvěd-
čen, že jediným důvodem neúspěchu byl můj 
věk. Ve společnostech, kde jsem dřív jako per-
sonalista pracoval, jsme na  stáří lidí nehleděli 
s předsudky, protože platil jiný princip: Pokud 
můžeš, dělej, ale naplno, zajímá nás pouze 
výkon. Po prodělání výhasu jsem určitým způ-
sobem opatrnější. Úřad práce mi nabídl jen 
správcovství v bioplynové stanici, jinak vůbec 
nic. Ale i tady jsem nakonec ´nevyhověl kvali-
fikačním předpokladům´. Bylo to samozřejmě 
značně depresivní. Až vlastně díky projektu 
veřejně prospěšných prací jsem se ocitl na kraj-
ském úřadě, na  oddělení informatiky,“ rekapi-
tuluje pan Klein.  Vzhledem k tomu, že do Zlína 
denně téměř hodinu dojíždí, z čistého výdělku 
mu mnoho peněz nezbyde, ale váží si toho, že 
opět může pracovat, nabídnout své odborné 
i životní zkušenosti a být co platný v kolektivu 
mladších kolegů. 
Vedle projektu veřejně prospěšných prací kraj 
umožňuje absolventům dotovanou odbornou 
praxi, nebo neplacenou stáž, jejíž hlavní deví-
zou je získání zkušeností nezbytných pro další 
kariérní rozjezd. „Zároveň hledáme další cesty, 
jak pomoci ohroženým skupinám osob na trhu 
práce, například podporou sociálního podni-
kání, které se nejčastěji zaměřuje na  zaměst-
nanost lidí se zdravotním postižením,“ doplnila 
krajská radní pro sociální oblast Taťána Valen-
tová Nersesjan.  Helena Mráčková  

Na  konci ledna bylo na  úřadech 
práce ve  Zlínském kraji evidováno 
téměř 35 tisíc uchazečů o  zaměst-
nání. Nezaměstnanost představuje 
obrovský ekonomický a sociální pro-
blém celé současné Evropy, které-
mu se snaží, byť v rámci omezených 
možností, předcházet i  regionální 
vlády. 
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Azylový dům pomáhá získat práci
Azylový dům pro ženy a  matky s  dětmi 
ve Vsetíně se snaží pomáhat lidem v nepří-
znivé životní situaci. Jednou z  těch, která 
je v současnosti velmi skloňována, je ztrá-
ta práce a  následné obtížné shánění jiné. 
Není tedy divu, že vsetínský azylový dům 
pomáhá hledat cesty i v tomto směru. A to 
už pět let.  

Od roku 2009 pracuje na mnoha projektech za-
měřených na  oblast zaměstnanosti. „Hlavním 
cílem těchto projektů je zvyšování kvalifikace 
a  podpora pracovního uplatnění lidí, kterým 
v  možnosti nalézt práci brání například níz-
ké vzdělání, nedostatečná praxe nebo péče 
o děti,“ říká ředitel azylového domu Michal Tr-
čálek. 
Pro účastníky jsou v projektech připraveny růz-
né aktivity vedoucí k lepšímu uplatnění na trhu 
práce. V  neprofesním vzdělávání se účastníci 
dozvědí informace sami o  sobě, prakticky se 
naučí asertivním dovednostem, způsobům 
komunikace, jak a kde hledat zaměstnání, jak 
sestavit životopis, motivační dopis nebo jak se 
připravit na výběrové řízení. 
„Na  neprofesní vzdělávání navazuje profesní 
vzdělávání, které zahrnuje různé rekvalifikační 

kurzy, do  nichž jsou účastníci vybíráni podle 
jejich zájmu a  profesní orientace,“ vysvětluje 
Michal Trčálek. Jde například o kurzy pracovník 
v sociálních službách, skladník, úklidové práce, 
administrativní práce, práce na počítači a jiné. 
Po  ukončení profesního vzdělávání následu-
je pomoc při hledání zaměstnání. Zájemcům 
o pracovní uplatnění je po absolvování rekva-
lifikačního kurzu umožněno pracovat na doto-
vaných pracovních místech, která jsou vytvoře-
na u zaměstnavatelů v regionu. 
Prostřednictvím těchto míst mají účastníci 
možnost získat pracovní návyky, zkušenosti 
s  danou pracovní pozicí a  v  případě udržení 
pracovního místa mohou získat i  zaměstnání 
na trvalou dobu. V průběhu realizace projektu 
mají účastníci k  dispozici možnost individuál-
ního poradenství prostřednictvím odborných 
poradců či terénních asistentek. 
Tito odborníci doprovázejí účastníky projektu, 
motivují a  podporují je a  poskytují poraden-
ství. Napomáhají účastníkům k úspěšnému do-
končení kurzů a jsou jim nápomocni při vyhle-
dávání zaměstnání. Všechny aktivity projektů 
směřují k podpoře účastníků a k jejich lepšímu 
uplatnění na  pracovním trhu. Více informací 
naleznete na www.azylovydum.cz.  (red)

Petra Löbbová nyní pracuje v centru Slunečnice.    Foto: archiv

Konkrétní zkušenost
„Nejvíce si cením, že mi poskytl možnost 
získání praxe,“ říká v  rozhovoru o projektu 
připraveném vsetínským azylovým domem 
jeho účastnice Petra Löbbová. 

Proč jste do projektu vstoupila?
Jako matka tří dětí jsem nesmírně obtížně 
hledala zaměstnání. Nemohla jsem najít 
možnosti ani ve  svém oboru, který jsem 
vystudovala, a tak pro mě byla jediná šan-
ce absolvovat rekvalifikační kurz. Na úřadu 
práce mě zaujal rekvalifikační kurz nazvaný 
Pracovník v sociálních službách, který nabí-
zel azylový dům ze Vsetína. A to i z důvodu, 
že zároveň nabízel možnost získání místa. 
Navíc jsem věděla, že role pracovníka v so-
ciálních službách mě bude bavit. Mám k ní 
blízko, protože velmi ráda pomáhám lidem 
a tato činnost mě naplňuje i po psychické 
stránce. 

Jaké zkušenosti získané díky projektu si 
nejvíce ceníte?
Nejvíce si cením, že mi projekt poskytl mož-
nost získání praxe a  tím velmi důležitých 
zkušeností. Na  praxi jsem byla v  Domově 
pro osoby se zdravotním postižením v Kva-
sicích. 

Jak vám možnost pracovat změnila ži-
vot? Jaké problémy jste řešila?
Díky rekvalifikačnímu kurzu jsem získala 
možnost pracovat ve  svém vysněném za-
městnání, a to ve Slunečnici Zlín. Zde mohu 
uplatnit nejen vědomosti získané v rekvali-
fikačním kurzu, ale také mé výtvarné a or-
ganizační nadání.
Do Slunečnice jsem velmi ráda chodila jako 
maminka s dětmi. Práce v Občanském sdru-
žení Slunečnice si velmi vážím a navíc mne 
to opravdu velmi baví. 
Když jsem nastoupila, rodina si musela 
zvyknout na narušení zajetého stereotypu. 
Hlavně pro starší děti to byla změna, mu-
sely se postarat o mladší a zvyknout si, že 
nejsem tak často doma. Nyní už oceňují, že 
chodím domů z práce spokojená.
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 ▪ Snižme energetickou spotřebu
Zlín – Jak snížit energetickou spotřebu do-
mácností? Na  co je možné získat dotace? 
Odpovědi se můžete dozvědět na  kon-
ferenci ZLÍNTHERM 2014, kterou pořádá 
Energetická agentura Zlínského kraje. Jde 
o  součást doprovodného programu vele-
trhu stavebnictví THERM 2014. Odborní 
lektoři zájemcům vysvětlí jak stavět, co si 
ohlídat a seznámí je se zajímavostmi a no-
vinkami ve  výstavbě budov. „Ve  stánku 
Nová zelená úsporám bude možné získat 
přesné informace ke  konkrétnímu domu,“ 
říká Miroslava Knotková, ředitelka ener-
getické agentury. Více informací lze najít 
na  stránkách www.eazk.cz. Konference je 
finančně podpořena z  projektů Energo-
coaching, Coopenergy a  CEP-REC. Akce 
se uskuteční ve  dnech 27. až 29. března 
ve  sportovní hale Novesta ve  Zlíně. Vstup 
na veletrh i konferenci je zdarma.

 ▪ Veřejnost může ocenit zdravotníky
Zlínský kraj – Vyzdvihnout přínos lékařů, se-
ster, záchranářů či zdravotnických asisten-
tů, tedy všech, kdo zachraňují lidské životy 
a  pečují o  zdraví občanů, je cílem ankety 
nazvané Pracovník roku ve  zdravotních 
službách Zlínského kraje, kterou letos popr-
vé v historii vyhlašuje Zlínský kraj. Občané 
i organizace mohou na Odbor zdravotnictví 
Krajského úřadu Zlínského kraje posílat své 
návrhy, které budou následně posuzová-
ny podle kritérií zohledňujících především 
profesionální a  etický přístup k  povolá-
ní zdravotníka. Nominace lze předkládat 
do  31. srpna 2014. Potom bude navržené 
kandidáty hodnotit komise, v níž bude mít 
své slovo krajský radní pro oblast zdravot-
nictví, vedoucí Odboru zdravotnictví Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje a dále zástupci 
lůžkových i  ambulantních zdravotnických 
zařízení Zlínského kraje i  profesních or-
ganizací, jako jsou např. lékařské komory, 
asociace sester a podobně. Předpokládá se 
ocenění čtyř osob, a to dvou lékařů a dvou 
pracovníků v kategorii nelékařský zdravot-
nický personál (zdravotní sestra/bratr, zá-
chranář, asistent). 

 ▪ O titul bojuje přes 50 záměrů
Zlínský kraj – Celkem 51 projektů bude 
usilovat o  úspěch v  již sedmém ročníku 
soutěže Nejlepší podnikatelský záměr. Akci 
tradičně vyhlašuje Technologické inovač-
ní centrum s.r.o. ve spolupráci se Zlínským 
krajem a dalšími partnery. Na nejlepší čekají 
ceny v hodnotě 430 000 korun. Zajímavou 
cenou je například možnost získat prostory 
pro podnikání v  podobě ročního bezplat-
ného pronájmu kanceláře v  centru Zlína 
v  Podnikatelském inkubátoru Technolo-
gického inovačního centra. Soutěžící měli 
možnost předkládat své záměry do konce 
ledna. Největší zájem byl o  společnou ka-
tegorii pro studenty vysokých škol a  ve-
řejnost. V  tomto případě pořadatelům 
dorazilo 34 přihlášek. Dalších 17 projektů 
pak spadá do kategorie určené pro středo-
školáky. Vzhledem k tomu, že na některých 
projektech pracuje společně více lidí, dosá-
hl celkový počet soutěžících 79. Výsledky 
budou oznámeny na konci dubna.

Zlínský kraj – Přes dva a  půl milionu korun 
investoval Zlínský kraj do  vytvoření nového 
centrálního archivu všech nemocnic v regio-
nu. Cílem unikátního projektu je především 
zkvalitnění lékařské a  nemocniční péče pro-
střednictvím sdílení informací o  pacientovi 
mezi jednotlivými nemocnicemi.
„Například když člověk přijde k  úrazu, au-
tomaticky jej v  nemocnici čeká CT, rentgen, 
nebo magnetická rezonance. Při následné 
hospitalizaci nebo převozu do  kterékoli jiné 
nemocnice v kraji již pacient nemusí opako-
vaně podstupovat tato vyšetření. Lékaři si 
snímky vyhledají v  databázi,“ upřesnil jednu 
z  hlavních výhod centrálního archivu kraj-
ský radní pro zdravotnictví Lubomír Nečas. 

Informační systém spočívá ve sjednocení ar-
chivu jednotlivých nemocnic do  centrálního 
datového úložiště.  Navíc dojde ke značným 
finančním úsporám, protože se mnohdy ná-
ročná vyšetření nebudou provádět zbytečně 
dvakrát. 
„Jsme vůbec prvním krajem v  České repub-
lice, který se rozhodl pro takové softwarové 
řešení. Pevně věřím, že budeme vzorem pro 
další, které nás budou následovat,“ doplnil 
Lubomír Nečas. 
Centrální archiv snímků byl pořízen v souvis-
losti s  budováním technologického centra 
krajské komunikační infrastruktury a dlouho-
dobých úložišť (více v hlavním článku na této 
straně).  (jsch)

Nový centrální archiv ušetří pacientům čas

Zlínský kraj – Stovky kilometrů optických 
vláken, disky s  obrovskou kapacitou či 
meteorologický radar. Zlínskému kraji se 
jejich kombinací podařilo vytvořit předpo-
klady pro unikátní využití hned v několika 
oblastech. „Zlepší se například komunikace 
při živelních pohromách, lékaři v nemocni-
cích mohou sdílet informace o  pacientech 
a  zlepšit tím kvalitu péče, bezpečně jsou 
uchovány tisícovky historických dokumen-
tů nevyčíslitelné hodnoty a veřejná správa 
může fungovat lépe za  méně peněz,“ vy-
světluje hejtman Stanislav Mišák. 

To jsou jen ty nejviditelnější přínosy, kterých 
se podařilo dosáhnout kombinací několika in-
vestic podpořených z různých dotačních pro-
gramů. Na jednotlivých projektech, které nyní 
tvoří unikátní celek, pracují desítky lidí praktic-
ky již od roku 2009. Letos bude vše završeno. 

Bez spojení není velení 
Možnost propojení krajského úřadu, všech 
13 obcí s rozšířenou působností a krajem za-
kládaných nemocnic robustní optickou sítí 
byla vždy lákavá. Problém ale představovaly 
náklady v  řádu stovek milionů korun a příliš 
dlouhá doba výstavby. „Nám se podařilo od-
koupit část kapacity již položených sítí, takže 
nově se budovalo jen v malém rozsahu. To již 
bylo finančně únosné, navíc se nám většinu 
nákladů podařilo pokrýt dotacemi,“ říká Sta-
nislav Mišák. 
Tato optická síť má přitom několik využití. 
V běžném provozu zefektivňuje výkon veřejné 
správy. A v případě, že přijde živelní pohroma, 
mohou jednotlivé krizové štáby po celém kraji 
navzájem komunikovat. Bez ohledu na výpad-
ky telekomunikačních služeb. 
Systém navíc umožňuje i  videokonference, 
což ještě více urychlí koordinaci aktivit, napří-
klad záchranných prací. Na optickou síť bude 
letos v červnu napojen i moderní meteorolo-
gický radar. 
„Umístěn bude v  Kroměříži, odkud je mož-
né získat přehled o  dění nad celým krajem. 
Umožní nám to lépe odhadovat, kde lze oče-
kávat přívalové srážky a  tím pádem i  lokální 
záplavy. Získané informace můžeme následně 

sdílet s krizovými centry v jednotlivých obcích 
s  rozšířenou působností,“ vysvětluje přínosy 
Stanislav Mišák. 

Digitální sklady
Srdcem celého systému, do  něhož se sbíha-
jí optická vlákna z  celého Zlínského kraje, je 
technologické centrum se servery a  datový-
mi úložišti. Ty umožňují bezpečné zpracování 
a uložení množství dat. „Ta srdce jsou vlastně 
dvě. A  to z  důvodu bezpečnosti. Hlavní je 
umístěno v budově krajského úřadu. Prakticky 
stejné, které funguje jako záložní, je pak v pro-
storách vysílače Tlustá hora u Zlína,“ vysvětlu-
je Ivo Skrášek, vedoucí oddělení informatiky 
krajského úřadu. Nejde ale jen o samotné uklá-
dání. Obrovská úložiště vytvořila prostor pro 
tři výjimečné služby. První z  nich je centrální 
archiv všech čtyř nemocnic zakládaných Zlín-
ským krajem, který přispěje ke zkvalitnění ne-
mocniční a lékařské péče (více v samostatném 
materiálu na  této straně). Dalším přínosem je 
krajský digitální repozitář, v němž budou bez-
pečně uchovávány digitální kopie historických 
dokumentů ze všech muzeí či galerií zřizova-
ných Zlínským krajem i  z  krajské knihovny. 
Aktuálně je do něj přesouváno bezmála půl 
milionu položek – například historické tisky, 
periodika, negativy či mapy. „Nyní se pracuje 
na vytvoření webového portálu, který umožní 
prostřednictvím internetu snadné vyhledává-
ní a  prohlížení jednotlivých položek. Přístup 
k nim by měla mít odborná i laická veřejnost,“ 
podotýká krajský radní pro kulturu Ladislav 
Kryštof. Třetím využitím datového úložiště je 
pak krajská digitální spisovna, do níž jsou pro 
dlouhodobé bezpečné archivování ukládány 
například elektronické úřední dokumenty ze 
správních řízení a podobně.
„Současnou vybudovanou komunikační in-
frastrukturu lze označit jako páteřní. Ve všech 
obcích s rozšířenou působností jsou přístupo-
vé body k  síti. S  tím, jak se budou postupně 
budovat metropolitní sítě v  těchto městech, 
se mohou na  krajskou infrastrukturu napojo-
vat i další instituce, čímž se ještě zvýší přínosy 
celého systému,“ vysvětlil krajský radní Petr 
Navrátil, do jehož gesce patří mimo jiné i infor-
mační technologie.  (jjn)

Vlákna a disky? Mnoho možností
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Zlínské onkocentrum získá nové přístroje
Zlín – Celkem 20 dalších přístrojů za 96 milionů 
korun získá Krajská nemocnice T. Bati. Sloužit 
budou pacientům onkologického centra. Vět-
šinu nákladů, konkrétně 85 procent, přitom 
pokryje dotace z  evropských peněz. „Díky 
dotaci ušetříme vlastní zdroje, což přispěje 
ke  stabilizaci nemocnice. Chceme centrum 
vybavit zdravotnickými prostředky se zamě-
řením hlavně na zlepšení diagnostiky nemocí 
a  invazivních zákroků u  pacientů. Počítáme 
však také s  modernizací vybavení laboratoří 
a  radioterapie. Zvýšíme tak standard vybave-
ní, bezpečnosti a kvality zdravotní péče o on-
kologicky nemocné pacienty,“ sdělil ředitel 
nemocnice Pavel Calábek. Nemocnice počítá 
například s vylepšením současného lineárního 
urychlovače a obnovou plánovacího systému 

pro radioterapii. Uychlovač je nyní v provozu 
12 hodin denně, ošetří každý den okolo 60 
pacientů. „Kapacita přístroje je nyní naplněna. 
Modernizací dojde ke zkrácení času vlastního 
ozáření a  tím ke  zvýšení počtu ošetřených. 
Nové technické řešení navíc výrazně zkvalit-
ňuje proces ozáření, snižuje množství záření 
pronikajícího kolimačním systémem a tak dále 
snižuje radiační zátěž zdravých tkání a  paci-
enta,“ uvedl primář onkologického oddělení 
Milan Kohoutek. Nové přístroje by měla do-
stat mimo jiné i oddělení nukleární medicíny, 
plicní, zobrazovacích metod, patologicko-ana-
tomické, hematologicko-transfuzní, lékařské 
mikrobiologie, chirurgické, anesteziologicko-
-resuscitační, gynekologicko-porodnické, kli-
nické biochemie a centrální operační sály. (kh)

Jaké jsou turistické hity regionu?
Zlínský kraj, Vsetín – Pohled na automobilo-
vé závody z vrtulníku, plavba luxusní jachtou 
či gastronomické zážitky. To je stručný výčet 
toho, co zajímavého lze prožít ve  Zlínském 
kraji. Tyto a další projekty totiž uspěly v sou-
těži HIT sezony 2014. Výsledky akce, připravo-
vané Centrálou cestovního ruchu Východní 
Moravy, byly vyhlášeny na  odborné konfe-
renci ve Vsetíně.
HIT sezony 2014 získal projekt Tajemství staré 
Kroměříže, jehož autorem je město Kromě-
říž. Město připravilo kostýmované prohlídky, 

které realizují městem podporované zájmové 
organizace. Součástí prohlídek je netradiční 
a  zábavnou formou podávaný soubor in-
formací o  historii, památkách, osobnostech 
apod. Projekt takto oživuje víkendové pobyty 
organizované místními podnikateli a je ukáz-
kou přístupu místní samosprávy k  podpoře 
cestovního ruchu.
Cenu poroty si odnesly projekty Specialized 
Bike resort Valašsko, který připravilo sdružení 
Valašsko – Horní Vsacko, a  Food Festival Re-
sortu Luhačovice, který realizuje obecně pro-
spěšná společnost Luhačovské Zálesí.
V  kategorii podnikatelů odbornou poro-
tu nejvíce zaujal projekt Zážitkový víkend 
na  Barum Czech Rally, v  kterém spojily síly 
společnost Rally Zlín a zlínská univerzita. Ná-
vštěvníkům legendární Barumky projekt na-
bídne pohled na závod z vrtulníku, projížďku 
závodním autem a řadu dalších zážitků. Cenu 
poroty pak získaly projekty Regenerace zad 
a kloubů od Lázní Luhačovice a Luxusní jach-
ta Pandora od  Kroměřížské plavební, která 
jezdí po Baťově kanálu.  (red)

Vsetín – Úspora nákladů za  vytápění až o  40 
procent, zlepšení tepelné pohody i celkového 
vzhledu. To jsou hlavní cíle připravovaných 
stavebních úprav polikliniky Vsetínské ne-
mocnice. Budova bude kompletně zateplena, 
vymění se okna a vstupní dveře.
Rekonstrukce bude stát 16,4 milionu korun, 
část nákladů pokryje dotace Operačního 
programu Životní prostředí.  „V  rámci akce 
necháme také odbourat část nevyužívaných 
balkonů směřujících k  ulici Smetanova,“ do-
plnil vedoucí technického oddělení Vsetínské 
nemocnice Čestmír Čech.
Práce budou zahájeny v  závislosti na  počasí, 
hotovo by mělo být do  konce srpna letoš-
ního roku. Lékárna i  ambulance budou, až 
na  nezbytná krátkodobá omezení, působit 
i po dobu rekonstrukce beze změn.  (tz)

Poliklinika ve Vsetíně 
ušetří za energie

 ▪ Miliony do malých obcí
Zlínský kraj – Zhruba 53 milionů korun 
poskytl v předchozích dvou letech Zlínský 
kraj malým obcím. Dotace na  podporu 
obnovy venkova pomohly v  letech 2012 
a  2013 například s  opravami 45 škol, 15 
víceúčelových budov a 40 místních komu-
nikací v majetku obcí. Program pokračuje 
i v  letošním roce, kraj na tyto účely již vy-
členil bezmála 21 milionů korun. Podpro-
gram je rozdělen do dvou dotačních titulů. 
První z nich je určen na komplexní úpravu 
veřejného prostranství obce či rekonstruk-
ci a výstavbu místních komunikací. Druhý 
je určen na podporu zpracování územních 
plánů obcí nebo jejich návrhů..

 ▪ Vouchery chtějí desítky firem 
Zlínský kraj – Ve třetí výzvě k podávání žá-
dostí o  Inovační vouchery Zlínského kraje 
bylo předloženo rekordních 85 žádos-
tí. Jde o  projekt, jehož cílem je podpořit 
spolupráci firem a akademického sektoru. 
Vouchery fungují tak, že firma si dohodne 
čerpání konkrétní služby od  vysoké školy. 
Po  úspěšné realizaci ze strany univerzity 
a  úhradě ceny je její část proplacena for-
mou dotace. Firmy tak mohou získat ino-
vační voucher v hodnotě až 149 999 korun. 
V aktuálním ročníku chtějí podniky nejvíce 
spolupracovat s  Univerzitou Tomáše Bati 
ve Zlíně.

 ▪ S pasy šetří již tisíce rodin
Zlínský kraj – Projekt Rodinné pasy, který má 
na území Zlínského kraje tradici již od roku 
2008, se setkal s velkým zájmem. Jeho cílem 
je zvyšování zájmu mezi rodinami o volno-
časové aktivity a kulturu, s jeho pomocí lze 
zajistit také výhodnější nákup zboží uplat-
něním slevového systému. „Pomáhá také 
s odstraněním a redukováním bariér pro so-
ciálně slabší rodiny. Mezi širokou veřejností 
je projekt stále oblíbenější a roste i spokoje-
nost zapojených rodin. V současné době je 
v  projektu evidováno 6  761 rodin,“ doplnil 
krajský radní pro oblast kultury a cestovní-
ho ruchu Ladislav Kryštof.

Mosty jsou v nejlepším stavu od roku 2001
Zlínský kraj – Ani jediný z mostů v majetku Zlín-
ského kraje není v současné době v havarijním 
stavu. Dobrou zprávou je také to, že celkový 
stav mostů se za uplynulý rok opět zlepšil. Vy-
plývá to z  výsledků každoročního hodnocení 
stavu mostů na krajské silniční síti, které od spe-
cializované firmy obdrželo Ředitelství silnic 
Zlínského kraje. Průměrná známka pro všech 
716 hodnocených mostů činila k  1. lednu le-
tošního roku 3,44. Před rokem dostaly krajské 
mosty známku 3,51. Hodnotí se přitom na škále 
od jedničky do sedmičky.
Počet mostů v  bezvadném stavu, tedy těch 
hodnocených známkou 1, se za  uplynulý rok 
zvýšil z 83 na 92, naopak počet mostů ve vel-
mi špatném stavu (známka 6) se snížil ze 45 
na 35. V havarijním stavu, pro nějž je vyhraze-
na známka 7, není už druhým rokem ani jeden 
objekt. „Ve Zlínském kraji se nám daří průměr-
nou známku hodnocení stavu mostů neustále 

mírně zlepšovat. Letošní známka je nejlepší 
od  roku 2001,“ uvedl Jaroslav Kučera, krajský 
radní zodpovědný za oblast dopravy. 
V  roce 2013 kraj zrekonstruoval jeden most 
a místo zbouraných se nově postavily dva mos-
ty. Investice do  mostů dosáhly loni hodnoty 
84,9 milionu korun. Dva nové mosty jsou také 
součástí obchvatu Holešova.  (tz) 

Mostů v bezvadném stavu je v kraji přes 90.

Tajemství staré Kroměříže přibližují kostýmy.
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• Dobrý den paní Ryšavá, musíme Vám 
říci, že Vaše informace o obuvi zaujaly ve-
řejnost natolik, že se tomuto tématu bu-
deme i nadále věnovat. Co je u vás v pro-
dejně Obuv Comfort aktuálně nového?
Dobrý den, jsem ráda, že se veřejnost 
o  obuv zajímá, vždyť víte, že dlouhodo-
bě zdůrazňuji, že informovaný zákazník je 
ten nejlepší zákazník. Vzhledem k  tomu, 
že máme březen, je nanejvýš aktuální začít 
přemýšlet o  nové obuvi na jaro, a  právě to 
je u  nás aktuálně nové – kolekce obuvi na 
jaro 2014.

• A  co byste
nám z té nové 
kolekce před-
stavila a  na-
bídla?
Upřímně vám 
musím říci, 
že jsem sama 
nadšená z nových dámských modelů Josef Sei-
bel, to pohodlí, to zpracování, prostě opravdu 
moc pěkné. Ale stejně zajímavá je i kolekce od 
fi rmy Ara nebo Gerry Weber. Naše nabídka je 
sezónu od sezóny lepší a já mám velkou radost, 

že je nová kolekce opět věrná názvu naší pro-
dejny – je prostě komfortní.
• Paní Ryšavá, nezapomněli jste na pány, 
máte něco zajímavého i pro ně?
Přátelé, pánská kolekce Josefa Seibela je jak 
dělaná pro naše moravské chlapy. Je hezká, 
z dobré a kvalitní kůže, dostatečně široká a vel-
mi pohodlná. Milé dámy, vím, že to s pány není 
vždycky jednoduché, ale zkuste to, vezměte 
vaše manžely a  partnery za ruku a  přijďte je 
k nám obout, stojí to za to. A ve fi nále Vám bu-
dou vděční.
• Tak já to doma zkusím, mějte se hezky.

www.obuvcomfort.cz                 Štefánikova 2164, Zlín                tel.: 733 737 960       

inzerce

rozhovor

Vladimír Schlimbach

 ▪Narodil se v roce 1935 v Lutíně.

 ▪ Studoval přírodní vědy na Pedagogické 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

 ▪ V roce 1964 se přestěhoval s rodinou 
do Vlachovic a učil na základní škole.

 ▪Od roku 1971 působil jako učitel a poz-
ději i jako ředitel na Základní škole při 
Lázních Luhačovice.

 ▪ Získal ocenění Zlínského kraje za dlou-
hodobou práci v oblasti volnočasových 
aktivit dětí a mládeže, Nejvyšší resortní 
vyznamenání Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy I. stupně, čestné 
uznání Nadace Charty 77.

Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic je zná-
mý v  našem kraji i  daleko za  jeho hranicemi 
i za hranicemi republiky. Bývalý učitel Vladimír 
Schlimbach mu věnoval čas jako jeho zaklada-
tel a vedoucí bezmála po celý svůj život. 

Na  pedagogické fakultě jste studoval pří-
rodní vědy. Kde jste se dostal k hudbě?
Naproti našeho domu v Lutíně, v podniku Sig-
ma, působil velký dechový orchestr. Já jsem 
za hudebníky často přicházel a sledoval jsem, 
jak hrají na zkouškách. Po určité době mi jeden 
z muzikantů nabídl, abych začal na nějaký hu-
dební nástroj hrát. Sám jsem si vybral saxofon. 
Od té doby na něj hraji.

Kdy jste začal poprvé učit hře na  hudební 
nástroje děti?
Bylo to hned na  počátku mého učitelského 
působení na  Gymnáziu v  Olomouci. Začal 
jsem učit chlapce, mimo povinnou školní vý-
uku, hrát na  hudební nástroje. Vytvořil jsem 
tam přesnou kopii Orchestru Karla Vlacha. Tím 
jsem asi byl pro skutečný Orchestr Karla Vlacha, 
který byl zrovna v Olomouci, zajímavý, a tak se 
stalo, že muzikanti Orchestru Karla Vlacha přišli 
v  kompletním obsazení do  naší školy. Zahrá-

li jsme jim tehdy v tělocvičně. Líbilo se jim to 
a pozvali nás na oplátku do Prahy.

Začínal jste orchestr s chlapci. Jak se stalo, 
že jste přešel k děvčatům?
Jedna dívenka tehdy moc stála o to, aby s námi 
také mohla hrát. Říkal jsem jí, že pro ni v  or-
chestru není žádný nástroj. Ale nakonec jsem 
se nechal přemluvit a vzal jsem ji do sekce sa-
xofonů, kde hrála na  tenor-saxofon. Byl jsem 
brzy překvapen.  Byla v orchestru mezi pěti sa-
xofonisty prakticky nejlepší.

Co bylo důvodem vašeho přestěhování 
z Olomoucka na Valašsko?
Zásadní změnu prostředí si tehdy vyžádal 
vážný zdravotní stav mého syna. Dostal jsem 
v roce 1964 místo ve Vlachovicích. Přidělili nám 
tam dvoupokojový učitelský byt. No a ve Vla-
chovicích jsem dostal nápad, že vytvořím sa-
xofonový orchestr ze samých děvčat. Zkoušeli 
jsme každý den. Za čtyři a půl měsíce jsme měli 
první vystoupení v Luhačovicích.

To byl tedy začátek Dívčího saxofonového 
orchestru, který nyní slaví 50 let?
Ano. Následovala vystoupení v Trenčianských 

Teplicích, v  Piešťanech i  jinde. Hudebních ná-
strojů tehdy nebylo. Pomohl nám závodní klub 
ve Slavičíně, který měl nástroje a neměl orches-
tr. Za pět desetiletí prošlo Dívčím saxofonovým 
orchestrem asi 320 dětí. Působíme dál.

Po osmi letech jste zakotvil v Luhačovicích. 
Co to znamenalo pro orchestr?
Začal jsem totéž dělat pro děti z Luhačovicka. 
Ale i děvčata z Vlachovic dál dojížděla. Orchestr 
z Vlachovic pokračoval v  činnosti v  Luhačovi-
cích. Hrajeme v Karlových Varech, Mariánských 
Lázních i jinde, hodně si vážíme i každoročních 
vystoupení 28. října na  recepcích při udílení 
státních vyznamenání. Loni jsme hráli ve Špa-
nělském sále Pražského hradu už počtrnácté. 
I tato akce by se nemohla uskutečnit bez pod-
pory hejtmana Zlínského kraje. Koncertovali 
jsme už v 16 evropských zemích.

Máte dost zájemců? Pozorujete po padesáti 
letech nějaké změny v zájmech dětí?
Zájem dětí o hru v saxofonovém orchestru už 
není takový, jako kdysi. Nyní o volný čas dětí 
soupeříme s médii, počítači, internetem. Přes-
to si náš orchestr pořád udržuje počet asi 40 
členů.  Vojtěch Cekota

Schlimbach: Hráli jsme už v šestnácti zemích

S Vladimírem Schlimbachem jsme hovořili v hale Vincentky v Luhačovicích.    Foto: Ivo Hercik
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kulturaChléb za břichem nechodí
Valašské Meziříčí – Nová výstava bude otevře-
na od  9. března v  zámku Kinských ve  Valaš-
ském Meziříčí. Její autoři jí dali název „Chléb 
za břichem nechodí aneb Jak se břicho k chle-
bu dostane“. Jak samotný název napovídá, 
výstava představí význam a symboliku chleba, 
který člověka doprovází už po staletí. Hodnota 
potravin, proměny zemědělské krajiny a eko-
logické zemědělství. Orba, úprava půdy, setí, 
sklizeň, mlácení a čištění obilí, mletí, pečení – 
to vše bude prezentováno v zámku Kinských. 
Málokdo ví, že chlebové placky z nekvašeného 
těsta pocházejí již z období pravěku. Nejstarší 
dochovaný kvašený chléb pochází z doby ko-
lem 3500 před naším letopočtem ze Švýcar-
ska. Ve středověku se pekly dva druhy chleba, 
tmavý a světlý. Na vesnici bylo pečení chleba 
záležitostí jednotlivých hospodyň až do konce 
první světové války, v  odlehlejších oblastech 
do poloviny dvacátého století.
Výstava je obohacena i  o  řadu interaktivních 

prvků, mezi které patří například kutí kosy či 
výroba vlastní mouky mletím na žernovu. Pro 
školy je připraven lektorský program Od zrnka 
ke chlebu. Je zaměřen na to, aby ukázal dlou-
hou cestu, jež vede od zrníčka až k bochníku 
chleba na našem stole. K výstavě se váže i pří-
rodovědná soutěž pro žáky škol s názvem Pěs-
tujeme obilí, meleme mouku, pečeme chléb 
a exkurze Za vzácnými i běžnými plevely. Pro 
kreativní návštěvníky, kteří mají rádi ruční 
práce a  chtějí si vyzkoušet tvořit z  různých 
druhů rostlinných materiálů, jsou připraveny 
workshopy Tvoříme ze šustí a slámy. Milovníci 
kuchyně jistě ocení workshop Učíme se péct 
kváskový chleba. 
Na  den otevření výstavy si pracovníci Muzea 
regionu Valašsko připravili pro návštěvníky 
zvýhodněné vstupné za  dvacet korun. Kro-
mě komentované prohlídky bude probíhat 
i  ochutnávka dvaceti různých druhů chleba. 
Výstava potrvá do 29. června.   (sh)

 ▪ Ve Vsetíně začíná Literární jaro
Vsetín – Cyklus autorských čtení, hudeb-
ních vystoupení a  besed se spisovateli, 
překladateli, publicisty, vědci, výtvarníky 
a sportovci – to je jednou větou náplň fes-
tivalu Literární jaro, který začíná v únoru 
a potrvá do června. Za podpory zlínského 
spisovatele Antonína Bajaji, poradce Ro-
mana Plačka a pod vedením Evy Zdráha-
lové jej pořádá Nadace Masarykova gym-
názia ve  Vsetíně. Záštitu nad letošním 
V. ročníkem Literárního jara ve  Vsetíně 
převzali básník a  písničkář Jiří Dědeček, 
předseda PEN klubu, a  radní Zlínského 
kraje Taťána Valentová Nersesjan.

 ▪ Módní show pomůže nemocným
Zlín, Vizovice – Prestižní módní show, le-
tos již druhý ročník, se uskuteční ve čtvr-
tek 20. března v  prostorách Baťova in-
stitutu 14|15 ve  Zlíně. Hlavním bodem 
večera bude charitativní dražba modelů 
šatů od módních návrhářek designu odě-
vu Fakulty multimediálních komunikací 
Univerzity T. Bati. Výtěžek bude věnován 
neziskové organizaci Centrum zdravotní 
a  sociální pomoci Dotek ve  Vizovicích, 
která se stará o  klienty s  Alzheimerovou 
chorobou.

 ▪ Slovácko před 100 lety
Uherské Hradiště – Pod názvem „Slovác-
ko před 100 lety“ byla v  hlavní budově 
Slováckého muzea v  Uherském Hradišti 
otevřena v únoru výstava fotografií Erwi-
na Rauppa. Snímky pocházejí ze sbírek 
muzea a  zachycují Slovácko z  počátku 
20. století. V  roce 1930 získalo Slovácké 
muzeum velkou část sbírkových před-
mětů po  prvním řediteli Františku Kret-
zovi a  mezi ně patřilo také 46 fotografií 
německého autora, který byl z místního 
způsobu života unesen. Velkoformátové 
pozitivy provedené technikou gumotis-
ků zasílal Erwin Raupp řediteli jako for-
mu díků za  jeho pohostinnost. Výstava 
trvá do 21. dubna.

 ▪ Sakrální architektura pro firmu Baťa
Zlín – Výstavu sakrální architektury tvo-
řené v minulosti pro firmu Baťa připravila 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlí-
ně. Galerie představuje prostřednictvím 
originálních plánů, archivní fotodoku-
mentace a fotografií příklady racionálně 
pojatých sakrálních staveb, navržených 
pro firmu Baťa. Realizované stavby, stej-
ně jako ty, které zůstaly jen v  návrzích, 
patří mezi mimořádné architektonic-
ké počiny československé architektury 
na přelomu 30. a 40. let minulého století. 
Autory byli především významní firem-
ní protagonisté František Lýdie Gahura 
a Vladimír Karfík. Výstava vznikla ve spo-
lupráci s  Muzeem města Brna, Státním 
okresním archivem Zlín a  Českobratr-
skou církví evangelickou ve  Zlíně. Bude 
otevřena do 20. dubna.

Zlínský kraj – Bohatým programem se knihovny 
ve Zlínském kraji připojují k pátému ročníku ce-
lostátní akce Březen – měsíc čtenářů.  
Na význam čtení v rodinách chce svým progra-
mem upozornit i  Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve  Zlíně. Umožní zdarma vyřídit roční 
registraci do knihovny dětem do 10 let, jejichž 
maminka nebo tatínek už průkazku do knihov-
ny mají. Kdo z  rodiny vlastně dětem čte? Od-
pověď na  tuto otázku se pokusí zjistit anketa, 
která bude probíhat po  celý měsíc ve  všech 
provozech knihovny. O  jarních prázdninách 
mohou děti přijít do  knihovny na  výtvarnou 
dílnu, uskuteční se ve středu 5. března. Pro do-
spělé je připraveno pokračování přednášek his-
torického cyklu, uvedení nového čísla časopisu 
Východní Morava a  scénické čtení Městského 
divadla Zlín. 
Knihovna Františka Kožíka v  Uherském Brodě 
připravila výstavu fotografií Petry Chaloupkové, 

besedu s  Václavem Polanským o  zapomenu-
tých osudech hrdinů I. světové války. O své kni-
ze Moravské Kopanice promluví Marcela Mošť-
ková. Na  programu bude také tvořivá dílna 
pro děti a rodiče, zábavné dopoledne, beseda 
o protifašistickém odboji na Uherskobrodsku.
V  Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana 
v  Uherském Hradišti hodlají 1. března zahájit 
sobotní půjčování knih v  dětském oddělení. 
Některé knihy začnou označovat lístkem „Čte-
nář doporučuje“. 
Čtyři znalostní kvízy má připraveny pro návštěv-
níky Knihovna Kroměřížska. Přednáška k  Ev-
ropskému dni mozku se uskuteční 11.  března 
a bude spojena s trénováním paměti. Městská 
knihovna ve Valašském Meziříčí chystá na bře-
zen přednášku o písmu a typografii, vyhlášení 
čtenářské rodiny 2014 a  promítání filmu Bílá 
Masajka. Bude zde rovněž zahájen on-line kurz 
rychlého čtení. (vc)

Knihovny rozšiřují v březnu nabídku

Jak vzniká chléb, ukáže výstava v zámku Kinských.    Foto: archiv MRV
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sport

Psí spřežení? Místo sněhu bláto
Valašské Klobouky – Je to neobyčejný sport. 
Prohánět se velkou rychlostí krajinou, usazen 
v saních a tažen smečkou oddaných psů. Pocit 
napětí a svobody. Takto to prožívá většina lidí, 
kteří se věnují závodům psích spřežení - tak-
zvanému mushingu.
Tento netradiční sport má zastoupení 
i ve Zlínském kraji. Jednou z bašt jsou Valašské 
Klobouky, kde se mushingu věnuje Vladimír 
Tkadlec. „Tento sport se u nás začal rozšiřovat 
až po roce 1990, v našem kraji měl zastoupení 
už v  počátcích,“ vypráví muž, který se k  mu-
shingu dostal při vysokoškolských studiích 
a  nyní ve Valašských Kloboukách stále navy-
šuje počet psů v  tréninku. „Samotný trénink 
není zvlášť náročný, přeci jen závodní psi se 
s vlohami k běhu a tahu už rodí. Souvisí s tím 
však obrovské časové i finanční výdaje,“ popi-
suje Vladimír Tkadlec s tím, že se psy trénuje 
třikrát až pětkrát do týdne.
Sám se věnuje závodům především v katego-
rii šest psů na střední tratě do čtyřiceti kilome-

trů. Jeho sportovní parťáci při závodech jsou 
většinou psi z  plemene Alaskan Husky a  Ev-
ropský saňový pes. O závody u nás i po Evropě 
prý není nouze, téměř každý víkend v sezoně 
se nějaký jede. Letošní zima je pro Vladimí-
ra Tkadlece specifická. „Stále jsem trénoval 
na blátě místo na sněhu. Drtivou většinu zá-
vodů na sněhu v okolí museli zrušit,“ postes-
kl si musher, který místo do saní usedal letos 
hlavně do káry. Paradoxně víc závodění si se 
svými psy užil na podzim, kdy na mistrovství 
republiky v  Bělči na  Orlicí vybojoval krásné 
sedmé místo ve  velké konkurenci předních 
českých závodníků.
Sezona přitom končí už v  březnu. A  jak to 
vypadá mimo ni? „Do  patnácti stupňů se dá 
jezdit na káře, kole či koloběžce. Ve Valašských 
Kloboukách jsme vytvořili organizaci věnující 
se psím sportům, kde mám mimo jiné na sta-
rosti tažné sporty. Pořádám taky závod v dál-
kovém pochodu se psem a dělám přednášky 
o mushingu,“ popisuje nadšenec.  (oh)

Sáně tuto zimu vystřídaly vozíky.    Foto: Petr Štěpančík

 ▪ Děti z olympiády přivezly pět zlatých
Zlínský kraj – Třináct medailí si z VI. Zimní 
olympiády dětí a mládeže ČR přivezli repre-
zentanti Zlínského kraje. Na Vysočině získali 
pět zlatých, tři stříbrné a  pět bronzových 
medailí, což byl šestý nejvyšší počet. Dvě 
zlaté v  disciplínách alpského lyžování vy-
bojoval Vojtěch Bambušek. V soutěži krajů, 
do které se započítávaly body vždy za prv-
ních šest míst, skončil Zlínský kraj osmý se 
ziskem 99 bodů.

 ▪ Valaška připomene Sedláře
Valašsko – Pod označením Memoriál Jiřího 
Sedláře se pojede letošní ročník Valašské 
rally. Od  tragické nehody tohoto auto-
mobilového závodníka, k  níž došlo poblíž 
Valašského Meziříčí, uplyne letos v  srpnu 
pětadvacet let. Valaška je mimo jiné zařa-
zena do seriálu Mistrovství ČR ve sprint rally 
a jede se 4. až 5. dubna.

 ▪ Kroměřížští atleti uspěli
Kroměříž – Osm medailí, z  toho tři zlaté, 
čtyři stříbrné a  jednu bronzovou, získali 
svěřenci Atletického klubu Kroměříž na le-
tošním Mistrovství Moravy a  Slezska v  ha-
lové atletice. Zlato vybojovali Milan Pírek, 
Zuzana Muchová a Eva Šutová, která posbí-
rala kompletní sadu medailí a byla z kromě-
řížských závodníků nejúspěšnější. 

 ▪ Panteři v poháru stříbrní
Otrokovice – Těsně pod vrcholem zůstali 
v Poháru České pojišťovny florbalisté Otro-
kovic. Panthers se ve finále utkali s Billy Boy 
Mladá Boleslav a po bojovném výkonu pro-
hráli 3:10. Přesto je pro ně druhé místo vel-
ký úspěch, nechali za sebou věhlasné týmy 
jako Tatran či Vítkovice.

 ▪ Zlínští siláci začali sezonu výtečně
Zlín – Mistrovská sezona silového trojboje 
jednotlivců začala pro TJ Olympia Zlín na-
prosto famózně. Jejich výprava zcela ovlád-
la Mistrovství severní Moravy v Těškovicích. 
Přitom polovinu týmu tvořili junioři a  do-
rostenci a mnozí byli na první velké soutěži. 
Absolutním vítězem se v  Těškovicích stal 
Michal Krček, který nazvedl 715 kg v trojbo-
ji a vyhrál také kategorii do 105 kilogramů. 

 ▪ Zvítězilo mužstvo policie
Zlín – Už podevatenácté uspořádal zlínský 
Syndikát novinářů turnaj v  malé kopané. 
Mezi devíti zúčastněnými týmy radovali 
z  prvenství fotbalisté Sportovních klubů 
policie Zlín. Ti ve finále zdolali po remíze 2:2 
Magistrát města Zlína na  pokutové kopy. 
Třetí jsou hráči Vlžan týmu, kteří si v duelu 
o třetí místo poradili s pořádajícím Syndiká-
tem novinářů Zlínského kraje. 
Obdivuhodné výkony podaly i další celky, 
mezi nimi spojený tým Filharmonie Bohu-
slava Martinů a  Městského divadla Zlín, 
Hasičského záchranného sboru Zlínského 
kraje i další, třeba fotbalisté reprezentující 
Zlínský kraj či spolupořádajícího Prago-
koncertu. 

Zlínský kraj – Podpora aktivit v  oblasti tělový-
chovy a  sportu patří mezi priority Zlínského 
kraje. V  rámci veřejné prezentace sportovní 
a  tělovýchovné činnosti proto každoročně vy-
hlašuje anketu, v které se hledají nejlepší spor-
tovci regionu.
Na  letošní rok připadá již dva-
náctý ročník. Soutěž Sportovec 
Zlínského kraje 2013 je vypsána 
v  těchto kategoriích: nejúspěš-
nější sportovec, nejúspěšnější 
handicapovaný sportovec, nej-
úspěšnější sportovní kolektiv, 
nejúspěšnější trenér, Cena fair-
-play a Cena hejtmana Zlínského kraje. Termín 
pro podání nominací na  ocenění je stanoven 
na  17. března. Nominační formuláře soutěže 
naleznete na  webové adrese Zlínského kraje 
www.kr-zlinsky.cz.  (red)

Přehled dosavadních absolutních vítězů
2001: Petr Čajánek (hokej) – HC Continental 
Zlín, 2002: Silvie Galíková (sportovní aerobik) – 
Sportovní klub Rytmik Zlín, 2003: Silvie Galíko-
vá (sportovní aerobik) – Sportovní klub Rytmik 
Zlín, 2004: Jaroslav Balaštík (lední hokej) – HC 

Hamé Zlín, 2005: Roman Kresta 
(rallye) – Trnava, 2006: Roman 
Michalík (enduro) – Valašské Me-
ziříčí, 2007: Jarmila Slovenčíková 
(potápění) – Freediving Team 
Zlín, 2008: Roman Novotný (at-
letika) – Atletický klub Kroměříž, 
2009: Natálie Dianová (moderní 

pětiboj) - ASC DUKLA / TJ Dukla Praha, 2010: 
Miroslav Blaťák (lední hokej) - Salavat Julajev 
Ufa, 2011: Jiří Orság (vzpírání) – TJ Sokol Karo-
linka, 2012: Adéla Sýkorová (sportovní střelba) 
– SKP RAPID Plzeň / ZO AVZO JUNIOR Zlín.

Nominujte sportovní osobnosti a kolektivy
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zajímavostiNucené práce v Německu
Letos uplyne přesně 70 let od události, kte-
rá zasáhla do života mnoha tehdejších mla-
dých lidí. Prakticky všichni z  ročníku 1924 
museli odjet do  Německa na  nucené práce. 
Přinášíme vzpomínku jednoho z nich – Jose-
fa Lekeše z Hluku.

V oktávě uherskobrodského gymnázia jsme se 
v březnu 1944 připravovali na maturitní zkouš-
ky, když tu náhle přišla pohroma. Vláda Protek-
torátu Čechy a  Morava rozhodla, že všechny 
neprovdané či netěhotné ženy a muži narození 
v roce 1924 musejí odjet na práce do válkou ni-
čeného Německa. 
Z  naší třídy byli nucenými pracemi postiženi 
Jaroslav Dušek z  Nivnice, Antonín Hefka z  Pa-
šovic, Karel Jančář z  Bojkovic, Miroslav Jindra 
z Uherského Brodu a já.
Den odjezdu byl stanoven na  7. března 1944. 
Do  transportního vlaku jsme nastupovali 
ve Starém Městě. Kromě uvedených spolužáků 
nastupovali ve  Starém Městě také kluci z  Ku-
novic a z Uherského Hradiště. Byl pozdní večer. 
Nevěděli jsme, kam vlastně jedeme. Znali jsme 
jen směr a to přes Přerov a Prahu do Německa. 
Cestou nastupovali další naši spolutrpitelé. Vět-
šinou to byla děvčata z okolí Zlína, Kroměříže, 
Hulína, Holešova. V  Drážďanech byly vagony 
celého vlaku rozděleny. 
Naše vagony byly nakonec přesunuty do saské-
ho města Zschopau, které leží asi 25 kilometrů 
jihovýchodně od města Chemnitz.
Tam byla už velká skupina děvčat od  února 
1944. Celkem bylo do  Zschopau v  té době od-
vezeno z Čech a Moravy 180 děvčat a 40 chlap-
ců, všichni byli ve  věku dvacet let a  pracovali 
v  závodě AUTOUNION-Werk DKW. České dív-
ky byly ubytovány v  lágrech okolních vesnic: 
Gemeindschaftslager Schlösschen bei Zscho-
pau, Hennersdorf, Witschdorf, Waldkirchen, 
Dittmannsdorf a  my chlapci jsme byli ubyto-
váni přímo ve městě Zschopau v budově zvané 
Schützenhaus. 
Všichni jsme pracovali 6 dní v  týdnu 12 hodin 
denně, střídavě i na nočních směnách. V závo-
dě se vyráběly pro německou armádu moto-
cykly DKW 125 a DKW 250. A nepracovali tam 
jen Češi. Bylo tam mnoho pracovníků z  oku-
povaných států Evropy. Tvrdý režim platil pro 

všechny národnosti. A aby se cizinci vzájemně 
moc nestýkali a netoulali po fabrice, museli no-
sit všichni na  pracovním oblečení předepsané 
označení. Češi měli žlutý štítek se znakem pod-
niku, Francouzi štítek červený. Poláci museli 
nosit našitý textilový štítek s  velkým nápisem 
„P“, Rusové a  Ukrajinci byli označeni nápisem 
“OST“. Na  nás, jako příslušníky Protektorátu 
Čechy a  Morava, byl možná pohled Němců, 
v  porovnání s  ostatními národnostmi, mírněj-
ší. Podobně také Francouzi měli režim volnější. 
Ale Ukrajinci, Rusové a  Poláci byli sledovaní 
i v lágrech, kde byli ubytováni. My jsme po práci 
měli dovolený volný pohyb. Nejhorší režim měli 
Italové přesto, že to byli spojenci Německa. To 
proto, že v  roce 1944 byli v  Německu vězněni 
příslušníci italské armády, kteří se pod vedením 
generála Badoglia vzbouřili proti nejmocnější-
mu muži Italie Mussolinimu. Obzvláště s  Italy 
bylo přísně zakázáno hovořit. 
Přesto se občas našla příležitost. Ital Gorraci 
Domenico, voják ve  věku asi 45 let, který pra-
coval vedle mne na dvou automatických vrtač-
kách, mi v nočních směnách s dojetím vyprávěl 
o své vlasti i o své rodině. Protože jsem u něho 
pozoroval nedostatek stravy, nosil jsem mu jíd-
lo ze závodní jídelny. 
Sám jsem dostával na přilepšenou čas od času 
balík z domova. Větší zásilky jsem čekat nemo-
hl, protože v Německu, ale i u nás, byly všechny 
potraviny, tabákové výrobky i  obuv a  ošace-
ní v  omezeném množství na  příděl. Dokonce 
i cukrovinky pro děti byly důsledně na potravi-
nové lístky.
Únavná fádnost naší dvanáctihodinové práce 
byla občas přerušena zahoukáním sirén s  vý-
zvou opustit tovární haly výběhem do  zales-
něných strání v okolí továrny. V létě roku 1944 
to bývalo i jednou za týden. Vždy to byl ale na-
štěstí planý poplach. Jen jednou byl sveden nad 
městem Zschopau vzdušný souboj, při kterém 
byl jeden stíhač sestřelen. Pilot to nepřežil. 
Nálety ale nebyly plané pro nedaleké Drážďa-
ny. V  období končícího roku 1944 byly z  velké 
části zničeny. Výbuchy tisíce bomb bylo slyšet 
až v Zschopau. 
Letecké poplachy a  nálety na  nedaleké Dráž-
ďany jsme šťastně přežili. Naše utrpení skončilo 
začátkem prosince téhož roku.  Josef Lekeš

 ▪ Další osudy: zákopové práce
Ani po návratu z nucených prací v Němec-
ku neměli mladí lidé pokoj. Po  necelém 
roku v  německých fabrikách byli považo-
váni za „přeškolené“ obráběče kovů. Proto 
několik z  nich bylo posláno do  brněnské 
zbrojovky nebo do  závodu Magneton 
v Kroměříži. Pokud někdo nenastoupil, tak 
ho čekala už jen ta nejtvrdší práce nebo 
kriminál. „Také jsem měl nastoupit do práce 
ve zbrojovce Brno. Rozhodl jsem se nena-
stoupit, stejně tak jsem reagoval i na příkaz 
k nástupu do závodu v Kroměříži. Třetí vý-
zva pak nedala na sebe dlouho čekat. Byla 
neúprosně ostrá. Za neuposlechnutí výzvy 
jsem musel nastoupit na  zákopové práce. 
Bylo to někde na  Moravě. Vzpomínám si 
jen, že jsem z  vlaku vystupoval v  Přerově. 
Byla již tma a musel jsem jít pěšky přes les. 
Tam mne čekal první kontakt s místem pří-
pravy urputných bojů. V  lese byla usklad-
něna munice,“ vzpomíná na své další osu-
dy Josef Lekeš. Druhý den po příchodu šli 
kopat protitankový zákop. Jenže byla velká 
zima – 32 stupňů pod nulou. Z kopání ne-
bylo nic, všichni jen sháněli něco, co hoří, 
aby se zahřáli. Josef Lekeš ještě ten den 
rychle odjel domů a až do konce války se 
skrýval. Pokud si někdo z pamětníků nuce-
ných či zákopových prací chce osvěžit své 
vzpomínky, může se obrátit na  Ing. Josefa 
Lekeše (572 581 852, LekesJ@seznam.cz).

Soutěžní otázka: V  kterém městě pra-
covali mladí lidé ze Slovácka, kteří byli 
zavlečeni na nucené práce do Německa?

Odpověď posílejte na  soutez@oknodo-
kraje.cz nebo na  adresu Okno do  kraje, 
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín do 10. břez-
na. Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná 
odpověď) budou odměněni.

Minulé kolo: Známý obuvnický expert 
a donátor Jan Pivečka zemřel v roce 2004.

Výherci: Josefa Malaníková (Štítná nad 
Vláří), Drahomíra Štekláčová (Petrůvka), 
Pavel Svoboda (Zdounky)
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Na  začátku března vyvrcholí období plesů 
a  fašanků. Rozpustilé masopustní veselí 
skončí 4. 3. a  Popeleční středou pak nastá-
vá čtyřicetidenní půst, kterým se křesťané 
tradičně připravují na Velikonoce. Ale ještě 
před nimi nastane astronomické jaro (přes-
ně 20. 3. v 17:56) a to s sebou přinese celou 
řadu akcí. Zde přinášíme několik tipů: 
 
 Hluk – 1. března se v Tvrzi uskuteční Městský 

krojový ples s představením nového krále. 
 Luhačovice – 15. března Resort Luhačovice po-

řádá 2. ročník Luhačovické zabijačky u  tamní 
přehrady. www.resort-luhacovice.cz
 Rožnov p.  Radhoštěm – 14. a  15. března se 

koná Josefský jarmark na Masarykově náměstí. 
www.vmp.cz 
 Svatý Hostýn – 16. března bude letošní první 

pouť na Svatý Hostýn, a to Svatojosefská pouť 
mužů. www.hostyn.cz
 Uherské Hradiště – 26. března se uskuteční 

v Jezuitské koleji IV. miniveletrh cestovního ru-
chu Slovácka. www.slovacko.cz

 Kroměříž – Výstava téměř staletých kvetoucích 
kamélií v  Rotundě Květné zahrady se koná 
28. února – 30. března. www.zamek-kromeriz.cz 
 Zlín – Až do konce března je v OC Centro Zlín 

v Malenovicích k vidění výstava mapující vývoj 
„hasičství“ od  jeho začátků až po  současnost. 
K vidění je nejen historická technika hasičů, ale 
i uniformy, vybavení a další zajímavosti.

Další zajímavé tipy najdete na  internetovém 
portálu www.vychodni-morava.cz.

Další nárůst počtu zahraničních i  tuzem-
ských hostů, rostoucí počty přenocování 
a  výborná dynamika růstu – to je hlavní 
charakteristika výsledků cestovního ruchu 
ve Zlínském kraji v posledním čtvrtletí i ce-
lém roce 2013. Vyplývá to z údajů Českého 
statistického úřadu.
 
Ve  4. čtvrtletí 2013 přijelo do  Zlínského kraje 
105  019 hostů, kteří zde strávili 282  766 pře-
nocování. Meziročně vzrostl jak počet hostů 
(+ 9,2 %), tak přenocování (+7,0 %). V dynamice 
růstu počtu hostů patří Zlínskému kraji celo-
státně čtvrtá příčka za kraji Ústeckým, Jihomo-
ravským a Olomouckým. Ve srovnání růstu pře-
nocování je Zlínský kraj společně s  Ústeckým 
druhý, lepší výsledek má pouze kraj Jihomorav-
ský. Celkové výsledky roku 2013 jsou také velmi 
pozitivní. Do Zlínského kraje v roce 2013 přijelo 
celkem 516 471 hostů, kteří zde realizovali cel-
kem 1 562 016 přenocování. Počet hostů v roce 
2013 vykazuje od roku 2007 nejvyšší hodnotu. 
Ve srovnání s rokem 2012 se jedná o růst počtu 

hostů o 6,7 % a růst počtu přenocování o 1,9 %. 
V obou ukazatelích je dynamika růstu Zlínské-
ho kraje vyšší než celostátní průměr. Zlínskému 
kraji rostl meziročně jak počet hostů celkem 
(+6,7%), tak počty hostů tuzemských (+5,1 %) 
a  zcela výjimečné výsledky dosahuje v  růstu 
počtu zahraničních hostů (+16,1%). V  tomto 
směru vykazuje Zlínský kraj nejlepší výsled-
ky ze všech regionů v ČR. „Výsledky roku 2013 
jsou velmi povzbudivé a  již můžeme říci, že 
potvrzují dlouhodobý pozitivní trend. Považu-
ji je za výsledek promyšlené podpory investic, 
součinnosti a  spolupráce orgánů samosprávy 
s podnikatelskými subjekty a účinným marke-
tingem, který vůči zdrojovým trhům prostřed-
nictvím Centrály cestovního ruchu Východní 
Moravy realizujeme. Ukazuje se, že spolupráce 
celé Moravy se krajům na  východě České re-
publiky vyplácí, protože jsou to právě moravské 
kraje, které táhnou dynamiku cestovního ruchu 
v ČR dopředu“, říká Ladislav Kryštof, člen Rady 
Zlínského kraje, do jehož kompetence cestovní 
ruch patří.  (red)

Výstavy v Baťově mrakodrapu

1. 3. – 31. 3.  Tanzanie 2012   
Výstava představí fotografie Miroslava Pilá-
ta pořízené v africké Tanzanii a na ostrově 
Zanzibar; 3. etáž Baťova mrakodrapu (pra-
covní dny, 7–17 hod.)

1. 3. – 31. 3.  Kresby
Výstava výtvarných prací Evy Slačálkové, 
zejména kreseb uhlem a pastelem; 16. etáž 
Baťova mrakodrapu (denně do 22 hod.)

zábava, volný časBřezen na Východní Moravě

Turistická sezona 2013 se vydařila 

Nezapomenutelná Tesla

Zavzpomínat si a možná zamáčknout slzu 
v oku mohou přijít všichni, kteří se zajímají 
o  historii známého rožnovského výrobce 
elektroniky – někdejšího národního podni-
ku Tesla. Od 10. února do 17. srpna přibli-
žuje tento podnik ve Velkém sále budovy 
Sušáku Valašského muzea v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm výstava (NE)ZAPO-
MENUTÁ TESLA. 
Myšlenka realizace výstavy na  bázi zma-
pování historie Tesly po stránce celospole-
čenské, výrobní a  celkového vlivu tohoto 
podniku na  život Valašska a  dalších regi-
onů vznikla v  roce 2011. O  rok později se 
díky aktivitě Valašského muzea v  přírodě 
naplno rozběhly přípravy výstavy. Formou 
výzvy pamětníkům, ustanovením pracovní 
skupiny odborníků (bývalých zaměstnan-
ců Tesly) – nadšenců, sbíráním hmotného 
i nehmotného materiálu se začala uskuteč-
ňovat vlastní realizace. Široká spolupráce 
s místními podniky, jako například On Se-
miconductor, Energoaqua atd., se postup-
ně rozšířila i  na  školy – na  bývalou „vaku-
ovku“ – dnešní Střední školu informatiky, 
elektrotechniky a řemesel.
Výstava obsahuje historická fakta vzniku, 
rozvoje a zániku Tesly a jejího vlivu na celo-
společenský život ve městě a okolí. Uvidíte 
to, co bylo sebráno díky pomoci dobrovol-
ných dárců. Zbývající dokumenty a artefak-
ty jsou archivovány. 

Ruční vahadlová stříkačka.
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info@expowin.cz
810 222 777 

WWW.EXPOWIN.CZ

  bezpečnostní třída 2
   včetně nové zárubně s nerezovým prahem
   protihluková izolace (Rw=39dB)
  protipožární odolnost
  9-ti bodový bezpečnostní systém
  bezpečnostní vložka + 5 klíčů
  panoramatické kukátko
  9 variant vzhledu *** v rámci Zlínského kraje

Cena

19.990 Kč
včetně DPH 
dopravy
demontáže
montáže ***

Zimní 
slevy 
až 50% **

*** v rámci Zlínského*

PROTIHLUKOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ 

BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

KVALITNÍ ČESKÁ PLASTOVÁ OKNA

NOVÉ DVEŘE DO BYTU

Montáž během jednoho dne

Uh. 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

MMMonMon ážtážtážtáž běběběběhhhemhem jjejedddnodnohhhoho dd ednedne
Oboustranná bezpečnostní vložka ZDARMA!

  zimní slevy až 50%
   sedmikomorový pro l za cenu 
pětikomorového

  návštěva technika ZDARMA *
   vnitřní parapet ke každému oknu 
ZDARMA

  doprava ZDARMA * 
(* v rámci Zlínského kraje)
(** dle objemu zakázky)

Provozovna Lužkovice
ulice Pod Jurým
763 11  Zlín 11   
tel./fax: +420 577 902 696
mobil:    +420 608 709 327
e-mail:   dobes@dobes.eu www.dobes.eu

e-shop



AKCE 49.000,-
Model Revolution

Podzámčí 61, 763 61 NAPAJEDLA
tel./fax: +420 577 941 012 
bytcentrum@volny.cz, www .bytcentrum .com

celokožený model
25 odstínů kůže      

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

ZLATÉ JABLKO
DENNĚ 9:00 - 21:00
tel.: 571 817 347, 777 021 700

Centrála „ČEDOK“ 
PO - PÁ 9:00 - 17:00, SMLUVNÍ KURZY
tel.: 577 212 359, 577 001 665

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
SMLUVNÍ KURZY

BEZ POPLATKU

Termín dalšího vydání: 25. až 27. 3. Pokud magazín v těchto 
dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206. 

Doporučujeme

Zpátky do pohádky 
2. 3. až 25. 4, Kulturní dům Zdounky 
Výstava kostýmů z televizních pohádek.

www.zdounky.cz

ÚNOR 

2014

ULICE DR. EDVARDA BENEŠE
OTEVÍRACÍ  
DOBA  
KAUFLAND

P 7:00 - 22:00

OBCHODNÍ CENTRUM 

OTROKOVICE

OTEVÍRÁME  27. 2. 2014


