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Tunel na Masarykově dráze
Jediné dva železniční tunely ve Zlínském kraji
se nacházejí v blízkosti Návojné.
Foto: Ivo Hercík
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Novinka!
Redukčně-detoxikační zábal
s garancí zeštíhlení min. 15 cm
za pouhé 2 hodiny, jinak zábal
neplatíte!

Horský wellness hotel TATRA, okr. Vsetín
Na Mikulcově 505, 756 06 Velké Karlovice
Tel.: +420 571 444 323
E-mail: info@hoteltatra.cz

www.hoteltatra.cz
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Vážení a milí spoluobčané,
při pohledu z okna je zřejmé, že téma k dnešnímu úvodníku do krajského magazínu se mi nabízí hned ze dvou stran. Počasí je teď, když píší
tyto řádky, tedy v polovině února, samozřejmě
zimní. Sněhu nám nadělila zima letos, tak jako
mrazivého počasí, víc než dost. Obojí přináší sice
radost milovníkům zimních sportů, ale mnohdy
se nevyhneme zdravotním problémům. A tím je
předurčen jeden úhel pohledu na téma úvodníku. Ten druhý je dán oblastí, kterou mám ve vedení kraje na starosti - tou je zdravotnictví.
I do této oblasti zasahuje „ruka trhu“, podle
mého názoru více než je zdrávo. Nasvědčuje
tomu i situace kolem regulačních poplatků.
Zlínský kraj si stojí za rozhodnutím zastupitelstva řešit regulační poplatky formou darů. K tomuto kroku nás vedla snaha zajistit poskytování zdravotní péče v našich nemocnicích, tedy
v Krajské nemocnici T. Bati a v nemocnicích v Uherském Hradišti, Kroměříži a ve Vsetíně, i těm lidem,
kteří by na ni z finančních důvodů těžko dosáhli. Jsme přesvědčeni, že ministerstvo vnitra koná účelově, a proto jsme připraveni obrátit se, v případě potřeby, na soud.
Největším poskytovatelem lůžkové zdravotní péče v našem kraji jsou právě nemocnice zřízené Zlínským krajem. K 1. únoru došlo k obměně dozorčích rad v těchto nemocnicích. Tímto krokem chceme
získat srovnatelný náhled na činnost krajských nemocnic ve všech oblastech. Mým cílem je posunout práci v dozorčích radách nejen ke sledování vlastního hospodaření nemocnic, ale také se zaměřit na úroveň vykazování zdravotní péče vůči zdravotním pojišťovnám. Za důležité také považuji
zjistit vlastní úroveň poskytované zdravotní péče.
Co to znamená? Jde o to, že za správně odvedenou a vykázanou zdravotní péči mají nemocnice
dostat spravedlivě zaplaceno. Mnohdy si stěžují, že tomu tak není. Není dosud zřejmé, zda příčina
nedostatečných plateb pro nemocnice tkví pouze v přístupu zdravotních pojišťoven nebo nemocnice přicházejí o platby vinou vlastního špatného či neúplného vykazování péče. Tento problém je
třeba zprůhlednit a rozklíčovat. Téměř rok usiluji o to, aby se nemocnice zapojily do příprav k získání
akreditace. Ovšem, jako kdekoliv jinde, lze k tomuto procesu i v nemocnicích přistoupit různě. Brát
akreditaci jako ryze „papírovou záležitost“ například objednáním renomované firmy, která vypracuje nejlépe několikastránkové univerzální postupy a směrnice, ale bez hlubších znalostí daného prostředí, tedy konkrétní nemocnice. Výsledkem je vlastně jen akreditace „naoko“. Zdůrazňuji, že toto
není cíl. Jde mi o vlastní podstatu akreditace, což je nastavení a dodržování procesů a postupů tak,
aby se předešlo co nejvíce chybám, které mohou ohrozit pacienta nebo i personál. A to je smyslem
akreditace, která má práci v nemocnici zprůhlednit, stanovit jasná pravidla, která budou přínosem
jak pro pacienty, tak lékaře, sestry a všechny další pracovníky nemocnic.
Zdravotnictví je kolos, ve kterém panuje mnoho protichůdných zájmů a názorů, ale vždy by měl být
na prvním místě pacient. Samozřejmě vím, že zdravotnictví všichni v některé fázi života potřebujeme, ale přesto mi dovolte závěrem vyslovit jednu „kacířskou“ myšlenku: Jedno je jisté, nejlepší zdravotní péče je ta, kterou nepotřebuji. Přeji Vám proto, abyste celý život měli tu nejlepší zdravotní péči.
Ing. Hana Příleská,
radní Zlínského kraje pro oblast zdravotnictví

▪▪ Maryša získala Cenu Českého divadla
Cena Českého divadla 2009 v kategorii Divácká anketa byla v neděli 7. února večer
na Nové scéně Národního divadla v Praze
udělena Městskému divadlu Zlín za divácky
nejúspěšnější inscenaci Maryša v režii Martina Františáka. Ocenění převzal ředitel divadla
Antonín Sobek z rukou prezidenta přehlídky,
herce Národního divadla Miroslava Donutila
a předsedy představenstva umělecké agentury Foibos Marka Veselého za účasti ministra kultury ČR a dalších významných hostů.
Po skončení ceremoniálu pak zlínské divadlo
zahrálo pro pražské diváky oceněnou inscenaci Maryša.
▪▪ „Zlatý Ámos“ zná svoji vítězku
Miluše Šafářová ze Základní školy Fryšták
se stala vítězkou regionálního kola 17. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele ČesOkno do kraje / březen 2010

ké republiky „Zlatý Ámos“, jejíž vyhodnocení a slavnostní vyhlášení se uskutečnilo
11. února v Expozici Baťova mrakodrapu
za účasti hejtmana Zlínského kraje Stanislava
Mišáka i krajského radního pro oblast školství mládeže a sportu Josefa Slováka. Vítězka
vzešla ze čtyř nominovaných kandidátů a postupuje do semifinále soutěže. Posláním ankety „Zlatý Ámos“ je popularizace pedagogů,
kteří podle žáků základních a středních škol
významně přispívají k utváření kvalitního
vztahu mezi žáky a učiteli. Anketu vyhlašuje
a organizuje nevládní a nezávislé občanské
sdružení Klub Domino, Dětská tisková agentura. Vítězku určila pětičlenná odborná porota, a to na základě přihlášek, obhajob návrhů
samotnými žáky a pohovorů se všemi kandidáty. Finále soutěže se uskuteční 26. března
letošního roku v Praze.

▪▪ Ve Zlíně se přemnožily nutrie
Ve Zlíně se přemnožily nutrie, které vyhrabáváním nor poškozují břehy toků. Hrozí tak
jejich sesuv a následně i pády stromů. Podle
zlínské radnice je nutný odchyt. Nejhorší je
nyní situace v teplárenském náhonu v Bartošově čtvrti. „V současné době je tam již
17 nutrií různých věkových kategorií, které
si vyhrabávají nory s dlouhými chodbami
a narušují výrazně stabilitu břehů. Přitom poškozují kořenový systém břehových porostů
i vlastní vegetaci, a hrozí proto nejen sesuv
břehů, ale i pád stromů,“ vysvětlil radní Hynek Steska. Odchyt budou provádět pracovníci odchytové služby R. A. S. ve spolupráci
s pracovníky Odboru životního prostředí
a zemědělství zlínského magistrátu a v případě potřeby i za účasti inspektora Krajské
veterinární správy pro Zlínský kraj.
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Magnetická rezonance
v Uherském Hradišti

Nové pracoviště magnetické rezonance v Uherském Hradišti. Foto: Petr Zákutný

Návojenský zámek má nové křídlo

Uherské Hradiště – Pacienti ze Zlínského kraje
mají od letošního února větší šanci dostat se
v případě potřeby na diagnostické pracoviště
s přístrojem magnetické rezonance. Kromě
Krajské nemocnice T. Bati bylo toto zařízení
uvedeno do provozu také v Uherskohradišťské
nemocnici. Někteří pacienti byli dosud nuceni kvůli dlouhodobě nedostačující kapacitě
magnetické rezonance ve Zlíně dojíždět za
vyšetřením za hranice kraje. Příprava stavební
části nového pracoviště přišla na 8,5 milionů
korun, náklady na přístrojové vybavení činily
45 milionů korun. Radiodiagnostické oddělení Uherskohradišťské nemocnice disponuje
rovněž vybavením pro klasické skiagrafické a
skiaskopické metody, počítačovou tomografii,
nedávno byl uveden do provozu hybridní přístroj SPECT/CT. Oddělení se stává komplexním
centrem, které si rychle a efektivně poradí s diagnostikou všech běžných onemocnění. (vc)

Řidičům přibývá bodů

Návojná – Na zámku v Návojné na jižním
Valašsku bylo dokončeno patnáct nových
obecních bytů. V nově přistaveném křídle
zámku vznikly také tři klubovny s kuchyňkou
a příslušenstvím jako obecní centrum volného času. Nový domov našlo v těchto bytech I. kategorie asi třicet lidí s nižšími příjmy
z Návojné, ale také z Brumova-Bylnice a z Valašských Klobouk.
„Jsme rádi, že se nám podařilo s využitím dotací dokončit tuto investici. Zpočátku budeme
kvůli této stavbě splácet úvěr, ale v budoucnu by to měl být určitý příjem do obecního
rozpočtu,“ uvedl starosta Návojné František
Machara. Zámeček v Návojné byl postaven
v polovině 19. století v půdorysu písmene
U. V sedmdesátých letech bylo jedno křídlo
zámku z důvodu špatného technického stavu
strženo. Nyní byla stavba obnovena v původním půdorysu. V přístavbě jsou převážně byty
velikosti 2 + KK, několik garsoniér a jeden
čtyřpokojový byt.

„Dobré dílo se podařilo a ruina jednoho křídla
zámku v Návojné je za výrazné pomoci dvou
dotačních titulů renovována v polyfunkční
dům. Nové byty umožňují několika rodinám
najít nový domov, což je dobrá zpráva pro
pracovité a tvořivé lidi v Návojné v tom, že
lidé zde spatřují perspektivu života svého
i svých dětí,“ uvedl při slavnostním otevření
na konci ledna hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Mezi novými nájemníky jsou
lidé s trvalým zaměstnáním i nezaměstnaní,
matky samoživitelky, mladí manželé. Měsíční nájemné činí 65 korun na metr čtvereční.
V objektu je centrální plynová kotelna, za teplo platí každý byt podle spotřeby.
Náklady činily asi 33 milionů korun. Na financování se podílel Státní fond rozvoje bydlení
částkou 9,45 milionu korun a Regionální operační program Střední Morava ve výši 10,3
milionu korun. Zbylou část finančních prostředků získala obec Návojná formou úvěru
z Regionálního podpůrného zdroje.
(vc)

Zlínský kraj – Přibližně každý desátý držitel řidičského oprávnění ve Zlínském kraji už má na
svém kontě nějaký bod za dopravní přestupek.
Na konci prosince 2009 bylo v kraji 1.263 motoristů, kteří už stačili nasbírat maximální počet
12 bodů a o svůj řidičský průkaz nejméně na
jeden rok přišli. Největší podíl „bodovaných“
řidičů v rámci kraje evidoval dopravní úřad ve
správním obvodu Vizovice (14,10 %), nejméně
řidičů s body na kontě měl správní obvod Valašské Meziříčí (9,63 %). „Nejčastějšími přestupky jsou překročení povolené rychlosti, nezapnuté bezpečnostní pásy, nerozsvícená světla
a telefonování za jízdy. Zaznamenali jsme dokonce případ, kdy se řidič za jízdy holil,“ uvedla
vedoucí oddělení dopravně správních agend
meziříčské radnice Terezia Zlámalová. Průměr
Zlínského kraje je 11,61 % řidičů s body, což je
čtvrtý nejvyšší podíl bodovaných řidičů mezi
kraji. Hůře je na tom už jen kraj Jihomoravský,
Ústecký a Karlovarský. Celostátní průměr je
10,29 procenta. 
(vc)

▪▪ Úřady práce bojují s nezaměstnaností
Zlínský kraj – Aktuální dramatický vývoj nezaměstnanosti a konkrétní možnosti jejího zmírnění byly hlavní náplní společného jednání čtyř
ředitelů úřadů práce ve Zlínském kraji s hejtmanem Stanislavem Mišákem. Ze statistiky vyplývá, že míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
se na konci ledna razantně zvýšila až na hodnotu 11,64 procenta, což představuje 36.111 uchazečů o zaměstnání. Jde o historicky nejvyšší
počet uchazečů o zaměstnání ve Zlínském kraji.
Volných pracovních míst bylo v kraji jen 1.266.
Na každé volné místo připadá téměř 29 zájemců. „Očekáváme, že k mírnému poklesu počtu
uchazečů o zaměstnání dojde až v jarním období,“ uvedla mluvčí Úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová. Úřady práce chtějí podpořit
v obcích v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
vznik přibližně 1.200 pracovních míst na veřej-

ně prospěšné práce. Také pro zaměstnavatele
mají úřady práce připraveny příspěvky na podporu zaměstnávání uchazečů o zaměstnání.

u některých notářů a v kancelářích hospodářské komory.
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▪▪ Lepší servis na poštách
Zlínský kraj – Ve Zlínském kraji je v současnosti
49 pošt, na kterých funguje služba CzechPoint.
Ta lidem umožňuje vyřídit na poštách kromě
tradičních služeb také ověření podpisu, listiny,
pořízení ověřeného výpisu z několika úředních registrů, získání elektronického podpisu
aj. Od 1. března se tento počet pošt se službou
CzechPoint rozšíří o dalších pět. Největší zájem
mají lidé o výpisy z rejstříku trestů, z katastru
nemovitostí a z obchodního rejstříku, o něco
méně se žádá o výpisy z registru řidičů. Pracoviště CzechPointů také umožňují převádět garantovaným způsobem elektronické dokumenty do tištěné formy a naopak. Další CzechPointy
fungují na obecních a městských úřadech,

▪▪ Kraj má další národní kulturní památky
Praha/Zlín – Významné historické objekty barokního hřbitova ve Střílkách a Fojtství Borákov
ve Velkých Karlovicích byly rozhodnutím Vlády
ČR prohlášeny za národní kulturní památky a
od července se stanou součástí 274 nejvýznamnějších kulturních pamětihodností národa.
Pro tyto památky jde nejen o otázku prestiže
a zvýšeného zájmu návštěvníků, ale také o
možnost pravděpodobnějšího zisku dotačních
finančních prostředků na jejich obnovu. V případě hřbitova ve Střílkách se Zlínský kraj snažil
posledních pět let o jeho prohlášení za národní
kulturní památku, což se nakonec podařilo. Jde
o unikátní typ barokního hřbitova s vlastní pohřební kaplí a jeho zcela originální řešení dotváří poutavá sochařská výzdoba.
Okno do kraje / březen 2010

Na dotace není Zlínský kraj skoupý

Zlínský kraj je z větší části historicky intenzivní zemědělskou oblastí.
Jak je tomu dnes a jak rozvoj venkovského prostoru může ovlivnit
politika kraje, jsme se zeptali krajské radní Mileny Kovaříkové, do jejíž
kompetence spadá oblast životního prostředí, zemědělství a rozvoje
venkova, která je také místopředsedkyní Komise Rady asociace krajů
České republiky pro oblast životního prostředí.
Paní radní, jak může kraj ze své pozice
ovlivnit rozvoj venkova? Má k tomu vůbec
nějaké nástroje?
Dovolím si tvrdit, že většinu nástrojů k rozvoji venkova drží v ruce stát a Evropská unie.
Kraje mohou ovlivňovat venkovské prostředí různými způsoby. Například Zlínský kraj
spolupracuje s obcemi prostřednictvím Programu obnovy venkova. Od roku 2004, kdy
přešla agenda tohoto programu z ministerstev do kompetence krajů, pomáhá Zlínský
kraj rozvoji obcí do 2000 obyvatel formou
vlastního každoročně vyhlašovaného Podprogramu na podporu obnovy venkova.
Za šest let bylo z tohoto produktu rozděleno přes 250 milionů korun a uspokojeno
celkem 697 žádatelů o podporu. Obce tak
získaly finanční prostředky na mnoho aktivit, např. úpravu návsí, rekonstrukce budov
v jejich majetku, výsadbu zeleně, ale i na pořízení územních plánů a mnoho dalších. Pro
rok 2010 je v rozpočtu kraje pro tento účel
schválena částka 32 milionů korun.
Významným dokumentem, na jehož základě chce kraj pozitivněji ovlivnit další rozvoj
venkova, bude Strategie rozvoje venkova
ve Zlínském kraji, která bude v brzké době
dokončena. Tento koncepční materiál jednak mapuje a formuluje specifické problémy
venkova v našem kraji a naznačuje možnosti
řešení, jednak bude sloužit i jako podklad
pro specifikaci či změny zadání podpor z dotačních programů. Bude to tedy podklad reagující na skutečné potřeby obcí a venkova,
což předpokládá efektivnější využití finančních prostředků a rovnoměrnější rozvoj celého území kraje.
Problémem venkova je nedostatek pracovních příležitostí v místě bydliště. To ale
předpokládá fungující zemědělskou výrobu. Může kraj i v této oblasti něco ovlivnit?
Zlínský kraj, jako veřejnoprávní korporace, nemá pravomoci na přímé zasahování
do zemědělské prvovýroby. Kraj podporuje
a rozvíjí velmi dobrou spolupráci s Krajskou
agrární komorou Zlínského kraje a komorami v jednotlivých okresech. Ty pak, za finanční podpory kraje, zajišťují nejen odborná
vzdělávání pro zemědělce ve svých spádových oblastech, ale i prezentaci jednotlivých
geografických lokalit kraje podle jejich
zemědělského zaměření. Tak se již stávají
tradicí čtyři významné krajské akce prezentující nejvýznamnější regionální specifika.
Jde o Perlu Zlínska, což je soutěž potravinářských výrobků, akce Tradiční Valašsko – chov
ovcí a produkce v Prlově, Krajské dožínky
Okno do kraje / březen 2010

v Kroměříži a TOP víno Slovácka. Zlínský kraj
také již tradičně podporuje včelařství v kraji,
v posledních letech formou Podprogramu
pro začínající včelaře.
Zemědělská prvovýroba však bude sama
stěží moci nabídnout výrazně více pracovních příležitostí. Proto je nutné věnovat mimořádnou pozornost dalšímu zpracování
místních, nejen zemědělských, produktů.
Pokud je to jenom trochu možné a ekonomicky udržitelné, je žádoucí místní suroviny a produkty v co největší míře zpracovat
v místě jejich původu a ne je pouze odvážet
k využití jinam, mnohdy značně daleko. Ani
případný daňový výnos pro obce není zanedbatelný.
Paní radní, je zemědělství úzce spojeno
s venkovem i v dnešní době?
Venkov nemusí vždy znamenat zemědělství,
ale zemědělství je vždy venkov. V mnoha případech, s ohledem na život v jednotlivých
obcích a jejich vybavení, je právě zemědělství jedním z důležitých zaměstnaneckých
atributů.
A jak Vy osobně se snažíte zemědělcům
v regionu pomáhat?
Sama například při nákupech potravin
upřednostňuji z pestré nabídky nejrůznějších výrobků právě výrobky místních
regionálních výrobců, čímž alespoň tímto
způsobem oceňuji jejich práci. Myslím si,
že bychom to tak měli dělat všichni. Většině
z nás chybí, nevím jak jinak to nazvat než
vlastenectví, což je pojem v dnešní době
málo uplatňovaný a nemoderní. Vždyť v zahraničí je tento postoj zcela běžný, například
ve Francii si také Francouz nekupuje italské
sýry nebo maďarské víno a Švýcar si v jeho
zemi asi jen stěží koupí třeba naši čokoládu.
Říká se také, že co je vypěstované v okolí
50 km od našeho bydliště, je nám geneticky
nejbližší.
Důležitá je i problematika vodohospodářské infrastruktury. V této souvislosti také
Česká republika podepsala jisté závazky
v rámci vstupu do EU. Jak to vypadá s jejich
splněním ve Zlínském kraji?
Rozvoj území a zlepšení kvality života obyvatel je jedním z prvořadých cílů každého
samosprávného celku. Ani Zlínský kraj není
výjimkou, zaměřuje se především na menší
obce do 2 000 obyvatel, které mají největší
problémy získat dotace. Mám na mysli především dotační titul Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje. Zdrojem
financí jsou poplatky za odběr podzemních

Milena Kovaříková. Foto: Ivo Hercík
vod v kraji, z nichž 50 procent je příjmem
kraje. V letech 2004 až 2009 bylo z tohoto
dotačního titulu poskytnuto bezmála 172
milionů korun.
Co se týká závazku na úseku odkanalizování
aglomerací s více než 2.000 obyvateli, Česká republika si sama dobrovolně stanovila,
při přístupových jednáních o vstupu do Evropské unie, termín do 31. prosince 2010.
Ve Zlínském kraji je situace taková, že z celkového počtu 56 aglomerací jsou vyřešeny
všechny nad 10.000 obyvatel. K vyřešení tří
aglomerací o velikosti nad 2.000 ekvivalentních obyvatel, které je nutno řešit v rámci
závazku České republiky do konce letošního
roku, je finanční potřeba více než 220 milionů korun.
Má kraj ještě další programy či aktivity,
které se dotýkají venkova?
Další oblastí, která se týká venkova a jeho
rozvoje, je environmentální výchova, vzdělávání a osvěta, na kterou je prostřednictvím
Programu na podporu ekologických aktivit
ve Zlínském kraji vyčleněno celkem 800 tisíc
korun. Významná je i částka 18 milionů korun na hospodaření v lesích. V rámci Memoranda podepsaného s Povodím Moravy jsou
schváleny 4 miliony korun na realizaci protipovodňových opatření. Začínající včelaře
letos opět podpoříme celkovou částkou půl
milionu korun. Nelze opomenout ani soutěž
Vesnice roku, na jejíž krajské kolo se počítá letos s částkou 2,4 milionu korun. Obec
může mimo hlavní výhru jeden milion korun
získat i ocenění stuhou, které je spojeno taktéž se zajímavou finanční odměnou. Dalším
přínosem z účasti v soutěži je kromě navázání kontaktů a získání cenných zkušeností
také popularizace a reklama obce.
Myslím, že čísel už stačí. Podrobné informace o všech vyhlášených programech,
podprogramech a finančních příspěvcích
poskytovaných krajem mohou zájemci najít
na portále Zlínského kraje v kapitole dotace
a granty.

(bj)
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život s handicapem

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Díky osobní asistenci mohou hůře pohybliví občané zvládat záležitosti, na něž by již sami nestačili. Foto: Ivo Hercík

Na konci roku 2009 vydal Zlínský
kraj katalog sociálních služeb, který přehlednou formou představuje
kompletní nabídku služeb pro seniory, občany se zdravotním postižením, ale také třeba pro rodiny ohrožené sociálními problémy.
K dispozici je tak tedy kompletní
přehled všech zařízení, která mohou
lidem pomoci zvládat různé méně
příznivé životní situace.

I ve stáří či nemoci může člověk zůstat doma
Je polovina února a právě napadlo dalších
deset centimetrů čerstvého sněhu. Opatrným
krokem našlapujeme, abychom neuklouzli
na zledovatělých krunýřích chodníků a bezpečně se dopravili do zaměstnání nebo na nezbytné nákupy. I když jsme relativně mladí
a zdraví, zima nám dává pořádně zabrat (přestože jí bělostnou malebnost rozhodně nelze
upřít). Jak jsou na tom však lidé, kterým jejich
křehká tělesná schránka a zhoršená pohyblivost činí problémy běžně, natož pak v těchto
ztížených podmínkách?
Zrovna v den, kdy se zima předváděla ve své
nesmlouvavé síle, telefonoval do redakce pán,
který své pohybové potíže zapříčiněné již pokročilejším věkem statečně zvládá s pomocí
francouzských holí a v posledních letech také
díky takzvané asistenční službě. Jeho vděčnost za to, že může navzdory určitým zdravotním potížím žít ve svém přirozeném domácím
prostředí, byla inspirací, abychom se věnovali
tomuto tématu.
Osobní asistence jako alternativa
Na území Zlínského kraje žije necelých šest
set tisíc obyvatel. Pro úplnost 1. ledna 2009
to bylo podle údajů Českého statistického
úřadu přesně 591.412 osob, z toho 15 procent
(91.512 mužů a žen) představují senioři - lidé
nad 65 let věku. Lze tedy předpokládat, že
s tím, jak bude populace postupně stárnout,
bude narůstat potřeba služeb, které těm dříve narozeným usnadní jejich život tak, aby
jej mohli co nejdéle prožívat plnohodnotně
a důstojně. Jejich duševní schopnosti jsou
často na vysoké úrovni, avšak ruce či nohy již
neslouží tak, jako kdysi. Jsou tedy v určitém
smyslu závislí na asistenci těch druhých.
Nejsou to však jen lidé vyššího věku, kdo využívají takzvaných asistenčních služeb. Také
muži a ženy v produktivní životní etapě jsou
někdy v určitém ohledu odkázáni na pomoc
svého okolí, a přitom mohou například v oblasti intelektuální velmi úspěšně pracovat.
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Poměrně nová a perspektivní služba
Ve Zlínském kraji funguje docela pestrá síť
terénních a ambulantních sociálních služeb,
které poskytují zejména nestátní neziskové
organizace. Aktuálně zde působí přibližně
stovka subjektů, mezi něž patří například církevní zařízení, občanská sdružení či obecně
prospěšné společnosti zajišťující například
pečovatelskou službu, denní stacionáře nebo
osobní asistenci.
Obecně lze říci, že informovanost o nich není
na příliš vysoké úrovni. Jednak jde o oblast relativně mladou, která se u nás začala po vzoru
států s vyspělou sociální politikou systematičtěji rozvíjet až po roce 1990; dále zde platí,
že se lidé o tuto sféru vesměs zajímají teprve
v okamžiku, kdy již sami bezprostředně řeší
otázku zajištění potřebné péče o sebe či někoho blízkého.
Do roku 1989 existovaly zdravotně sociální

služby v drtivé míře ve formě pobytových
(ústavních) zařízení a určitou alternativou
byla tzv. služba pečovatelská, pod níž si většina z nás zřejmě představila maximálně dovoz
obědů, případně občasný úklid v domácnosti.
Teprve od roku 1990 se prosazuje forma
osobní asistence, skýtající široký záběr aktivit
od pomoci s osobní hygienou, vedením domácnosti, s nákupy, dopravou až třeba včetně
pomoci při uplatňování práv. Osobní asistence musí (tak jako všechny sociální služby) splňovat přísná kritéria standardů kvality, kterou
kontrolují inspektoři. Je to terénní služba pro
osoby se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné fyzické osoby.
Ve veřejnosti dosud přetrvává rozšířený, ale
naštěstí poněkud mylný názor, že jakmile
člověk ztratí svou soběstačnost, nezbývá mu

I v moderních budovách je mnohdy pomoc nezbytná. Foto: archiv
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Kontakty na některé asistenční služby:
Charita Uh. Hradiště – 723 702 153
Charita Val. Meziříčí – 776 746 341
Sociální služby města Kroměříže
573 509 530
„Handicap(?)“ Zlín – 577 211 475
Oblastní charita Kroměříž – 573 333 405
Charita sv. Vojtěcha Slavičín
577 343 843
Oblastní charita Bystřice pod Hostýnem
573 378 296
Podané ruce – 599 174 111

– pokud se o něj nepostará někdo z rodiny –
jiná varianta, nežli „domov důchodců“ čili pobytové zařízení. Přitom není třeba hned činit
takto zásadní změnu. Je-li občanovi přiznán
určitý stupeň zdravotní závislosti, může si
pak za příspěvek na péči zaplatit některou ze
služeb nabízených poskytovateli a díky tomu
si zachovat dosavadní způsob života.
„Vedeme naše pracovníky k tomu, aby co nejvíce respektovali požadavky a návyky klientů
a brali ohled na jejich zvyklosti, řád i rituály.
Ten, kdo poskytuje pečovatelskou službu
nebo je osobním asistentem, musí umět
potlačit svou osobnost a citlivě se přizpůsobit vůli a mentalitě člověka, jemuž pomáhá.
Asistenční služba probíhá na místě, v čase
a způsobem, který vyhovuje potřebám klienta,“ vysvětluje Marie Bačůvková ze zlínského
občanského sdružení Handicap.
Práce vyžadující srdce na dlani
Je jasné, že najít vhodné kandidáty na pozice
pečovatelů či osobních asistentů, není snadné,
byť zájemců o tuto profesi na trhu práce teoreticky není málo. „Výběrová řízení u nás trvají
docela dlouhou dobu. Nejde totiž jen o samotné zvládnutí tohoto fyzicky i psychicky náročného povolání, ale také o získání důvěry, která

Zledovatělá vozovka se ve dvou rozhodně zvládá veseleji. Foto: Ivo Hercík

je naprosto základní podmínkou vztahu mezi
klientem a pečovatelem. Ten, kdo má hlavní
slovo v konečném rozhodování, koho si pustí
do svého soukromí, je právě klient,“ říká ředitel
Handicapu Aleš Chudárek. „Motivací k takové
práci nemůže být vidina velkých výdělků nebo
kariérního postupu. Samozřejmostí je splňování potřebných kvalifikačních předpokladů, ale
velmi cenné je najít mezi uchazeči o tuto práci
ty, kdo chtějí pomáhat pro pocit osobního naplnění, jsou empatičtí a umí naslouchat – tedy
přicházejí takříkajíc se srdcem na dlani,“ dodává Aleš Chudárek.
„Někdy je naše povolání opravdu hodně vyčerpávající, ale velkou odměnou je potom
viditelná vděčnost klientů za pomoc, kterou
jim poskytujeme,“ říká Blanka Hronková, která
dříve pracovala jako sanitární sestra v léčebně
dlouhodobě nemocných a v terénní asistenční
službě našla uplatnění, které ji mnohem více
uspokojuje.
Sdružení Handicap se formou celodenní služby
stará i o osoby mladšího věku, které kvůli zdravotnímu problému nejsou zcela soběstační.
Tak například Tomáš Gregor ze Zlína, který má
těžké tělesné postižení a je odkázán na ortopedický vozík, může díky asistenční službě žít
ve svém bytě a podle svých představ: „Dává mi

to svobodu v tom, že můžu pracovat a vedle
toho se věnovat svým zájmovým aktivitám,“
říká mladý muž, který podniká v oblasti výpočetní techniky.
Bez dobrovolníků a dárců by to nešlo
Jak potvrzují ředitelé organizací poskytujících
asistenční služby, zatímco starší občané kvitují možnost zůstat ve svém prostředí a v klidu
v něm prožít podzim života, klienti produktivního věku se chtějí - stejně jako všichni mladí lidé - osamostatnit a vybudovat si vlastní
existenci. Právě v tom jim vydatně pomáhá
široké spektrum neziskových organizací. Bez
podpory státu, kraje, obcí, sponzorů, donátorů a řady dobrovolníků by však jejich činnost
byla prakticky nemožná. A proto si poděkování zaslouží všichni, kdo se na fungování těchto
služeb jakkoliv podílejí.
Vyčerpávající informace o možnostech asistenčních či jiných sociálních služeb poskytnou
pracovníci sociálních odborů městských úřadů
nebo Krajského úřadu Zlínského kraje.


Helena Mráčková

inzerce

Okno do kraje / březen 2010
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Pohádky a cizinci

Po čtení pohádek následuje beseda. Foto: archiv

Letošní investice
do cest a mostů
Zlínský kraj – Sedmnáct nových staveb
na opravách krajských silnic a mostů zahájí
v letošním roce Ředitelství silnic Zlínského
kraje. Celková hodnota těchto staveb činí asi
907 milionů korun. Podrobný přehled míst,
kde se budou silnice nebo mosty opravovat,
obsahuje tabulka vpravo. U prvních sedmi staveb ŘSZK podalo žádosti na spolufinancování
z prostředků Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu (85 procent nákladů). Stavba s pořadovým číslem 8 se uchází
o dotaci z programu Přeshraniční spolupráce.
Ostatní prostředky poskytuje na uvedené stavby Zlínský kraj. V zimním období se na stavby
vypisují zadávací řízení veřejných zakázek a budou se vybírat jejich zhotovitelé. Předpokládá
se, že většina nových staveb bude zahajována
od dubna do června. Aktuální informace budou
zveřejňovány na webu www.rszk.cz. 
(vc)

▪▪ Nový systém proplácení dotací
Zlínský kraj – Proplácení dotací z Regionálního
operačního programu Střední Morava bude
mít jiný systém. „Dnes musí příjemce evropských peněz nejdříve uhradit zhotovené dílo
jeho dodavateli a teprve poté mu jsou vyplaceny evropské peníze. Tento systém komplikoval
řadě měst a obcí situaci, a tak si na realizaci projektu často musely sjednávat bankovní úvěry,“
uvedl místopředseda výboru Regionální rady
a hejtman Stanislav Mišák. Během posledního pololetí nastal vlivem hospodářské situace
obrat. V rozpočtech obcí a měst ubylo zdrojů
a banky začaly být při půjčování peněz obezřetnější. Zejména pro malé obce a města začala
být tato situace obrovským problémem. „Nově
nebude muset příjemce zajišťovat předfinancování projektu z vlastních zdrojů, ale bude mít
příležitost si u vybrané banky bezplatně zřídit
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Místo stavby

Zlínský kraj – Žáci a studenti základních a středních škol ve Zlínském kraji se zcela novým, originálním způsobem seznamují s kulturou, tradicemi i odlišným životním prostředím obyvatel
cizích zemí. Pracovníci Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR – Centra na podporu integrace cizinců pro Zlínský kraj, pravidelně
žákům a studentům předčítají pohádky a organizují společné besedy, jejichž hlavním cílem je
žákům zprostředkovat přímý kontakt s cizinci
a jejich odlišnými kulturami. Dosud se žáci základních škol seznámili s pohádkami a kulturou
z Vietnamu, Ukrajiny, Mongolska a Ruska. „Pracovníci Centra na podporu integrace cizinců
čtou žákům pohádky v češtině i originálním jazyce vždy po krátkých odstavcích, krok po kroku až do konce. Po přečtení pohádky následuje
beseda,“ přiblížila projekt radní Zlínského kraje
Taťána Nersesjan. V plánu jsou čtení a besedy
věnované Gruzii, Arménii, Kolumbii a Indii. Více
informací na www.integracnicentra.cz. (red)

Silnice (most)

Ukonč. stavby

Popis

1.

Nový Hrozenkov - Podťaté I

II/487

2012

silnice, průjezd. úsek, mosty

2.

Šarovy - Březolupy

II/497

2011

směrová úprava silnice

3.

Horní Lhota - Luhačovice II

II/492

2011

silnice, průjezd. úsek

4.

Bylnice

5.

Bojkovice

6.
7.
8.

II/495

2011

směrová úpr. silnice, most - přestavba

495-028

2011

most - přestavba

Kroměříž - Jestřabice

II/432

2010

silnice, sanace sváž. území

Roštín

II/432

2010

silnice, průjezd. úsek obcí

Brumov - Nedašova Lhota

III/05736

2012

silnice

9.

Velký Ořechov - Doubravy

III/49718

2011

silnice

10.

Kroměříž - Kotojedy

II/367

2011

silnice, okruž. křižovat.

11.

Seninka

05741-3

2010

most - přestavba

12.

Osvětimany

422-007

2010

most - přestavba

13.

Zlín, Mladcovská

III/49016

2010

silnice, opěr. zeď

14.

Ostrožská Lhota

III/4991

2010

silnice, průjezd. úsek obcí

15.

Velehrad

42822-1

2011

most - rekonstrukce

16.

Loučka

01868-2

2010

most - přestavba

17.

Topolná - Bílovice

III/49724

2010

silnice, průjezd. úsek

účet, na který pošle pouze svůj podíl spoluúčasti na realizaci projektu,“ dodal hejtman s tím,
že zbývající částku si bankovní dům převede
přímo z účtu Regionální rady. Spuštění ostrého
provozu systému je plánováno na květen.
▪▪ Zlínský kraj v proměnách
Zlínský kraj – Kraj připravuje unikátní knihu speciálně k 10. výročí vzniku Zlínského kraje, připadající na rok 2010. Nová publikace poskytne
obyvatelům kraje i jeho návštěvníkům spoustu
užitečných informací a představí Zlínský kraj
nejen v jeho základní faktografii, ale současnost
regionu bude doplněna i historickým připomenutím bohatých dějin celého území. Obsah knihy budou vedle textové části tvořit fotografie,
obrázky, mapy a ilustrace. Cílem a snahou kraje
je vytvoření informativní publikace nabízející
informaci o kraji nejen jako novém samospráv-

ném celku, ale také o jeho pozoruhodné minulosti, bohaté kultuře, přírodních krásách i zajímavých možnostech pro současný život.
▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsazují následující pracovní místa:
• Zástupce primáře onkologického centra – Zlín
• Lékaři v různých medicínských oborech –
Vsetín, Zlín
• Fyzioterapeut – Vsetín, Zlín – Burešov
• Učitel/učitelka informatiky – Rožnov pod
Radhoštěm
Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera. Na tomto portále najdete „On-line registraci do centrální databáze“ pro uchazeče o zaměstnání.
Okno do kraje / březen 2010

▪▪ Soutěž Vesnice roku 2010
Zlínský kraj – Vzhledem k tomu, že se blíží
termín, kdy obce Zlínského kraje budou moci
podávat přihlášky do soutěže Vesnice roku,
připravuje krajský úřad ve spolupráci s Krajskou agenturou pro zemědělství a venkov
seminář pro zájemce o účast v soutěži. Seminář se uskuteční 11. března v budově Krajské
agentury pro zemědělství a venkov ve Zlíně.
Záštitu nad akcí převzala Milena Kovaříková,
krajská radní pro oblast zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova. Samotný příjem přihlášek do krajského kola se uskuteční
v termínu od 2. března do 30. dubna. Cílem
soutěže je povzbudit obyvatele k aktivní účasti na rozvoji venkova. Vesnice roku se letos
koná již pošestnácté.
▪▪ Evidence válečných hrobů
Zlínský kraj – Veřejnost má možnost nahlédnout do evidence válečných hrobů ve Zlínském kraji. Centrální evidence zahrnuje
místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, kte-

ré zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci. Evidence zobrazuje válečné
hroby nejen v celé zemi, ale také v dalších
státech Evropy. Ve Zlínském kraji je tak nyní
evidováno 769 válečných hrobů, přičemž
nejvíce na Kroměřížsku (110), Uherskohradišťsku (107), Zlínsku a Otrokovicku (100),
Rožnovsku a Valašskomeziříčsku (93) a Uherskobrodsku (77). „O každém válečném hrobu
je vedena podrobná dokumentace, včetně
jeho fotografie a seznamu odpovědných pracovníků, kteří zodpovědí případné dotazy.
Zpřístupnění této evidence válečných hrobů
a pietních míst zcela jistě přispěje k prohloubení tradic a úcty k těm, kteří položili svůj život ve všech válečných konfliktech,“ přiblížil
vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly Krajského úřadu Zlínského kraje Karel Malinovský.
Centrální evidence válečných hrobů je k dispozici na www.valecnehroby.army.cz.
▪▪ Změny v redakční radě Okna do kraje
Zlín – Na lednovém zasedání Rady Zlínského

kraje byly projednány a schváleny změny v redakční radě magazínu Okno do kraje. Na funkci člena rezignovali Libor Lukáš, Helena Mráčková a Pavlína Nováková. Rada ZK jmenovala
na jejich místa Bronislava Fuksu, Taťánu Nersesjan a Milana Plesara.
▪▪ Prioritou je výstavba R49
Zlín – Společný postup při prosazování realizace rychlostní komunikace R49, podpora
modernizace železniční trati Otrokovice – Zlín
– Vizovice a umístění krajských zařízení v budovách města Zlína byly hlavními tématy společného jednání členů Rady ZK a Rady města
Zlína. Jednalo se také o podpoře rekonstrukce
zlínského Stadionu mládeže.
Výměna informací o dopravních otázkách
prioritní rychlostní komunikace R49 i železniční trati Vizovice – Horní Lideč směrem dále
na Slovensko spolu s mechanismem podpory
kraje do oblasti kanalizace a podpory sociálních služeb byla zase hlavní témata jednání
Rady Zlínského kraje s Radou města Vizovice.

Program pro Romy

Areál bývalých strojíren u Slavičína již postupně ožívá. Foto: Ivo Hercík

Zlínský kraj – Možnosti řešení vedoucí k integraci Romů do společnosti a jejich zapojení do
společenského, kulturního a politického života
jsou hlavní cíle krajskými zastupiteli schválené
Koncepce romské integrace ve Zlínském kraji.
„Koncepce vychází zejména z rozsáhlého průzkumu terénních pracovníků a zaměřuje se na
oblasti bydlení, zaměstnanosti, vzdělávání, bezpečnosti a zdraví romských spoluobčanů. Dokument má sloužit jako doporučující materiál pro
obce a města v kraji při řešení integrace Romů,“
uvedla krajská radní pro oblast sociálních věcí,
národních otázek a menšin Taťána Nersesjan.
Jednou z forem realizace koncepce je vyhlášení Podprogramu na podporu integrace romské
menšiny ve Zlínském kraji pro rok 2010, který je
podpůrným nástrojem nestátních neziskových
organizací, fyzických a právnických osob a příspěvkových organizací kraje a obcí zajišťujících
aktivity v oblasti romské integrace. 
(red)

Oživení chátrajících areálů v kraji

Stavba roku startuje

Zlínský kraj – Ve Zlínském kraji je více než
stovka větších nevyužitých a v mnoha případech chátrajících areálů, které dříve sloužily
k průmyslové výrobě, zemědělské činnosti,
rekreaci či je využívala armáda. Tyto plochy,
souhrnně označované jako brownfieldy, jsou
přitom vhodným místem pro nové podnikatelské záměry – jejich opětovné využití zbavuje okolí nehezké zátěže, navíc se nemusí zabírat zemědělská půda.
Zlínský kraj se proto podpoře nového využití brownfieldů dlouhodobě věnuje. V lednu
spustilo hejtmanství online mapu a funkční
databázi 114 lokalit brownfieldů na svém území s rozlohou nad půl hektaru. Spuštěná mapa
s databází jsou důležitými výstupy Zlínským
krajem zpracované strategie jejich využití. Případný zájemce o investování do těchto areálů
tak získá aktuální a přesné informace. „Cílem
řešení problematiky brownfieldů je zlepšení

Zlínský kraj – Ještě do 15. března mají investoři, architekti, projektanti a dodavatelé stavebních prací možnost přihlásit stavby dokončené v loňském roce do soutěže o tituly Stavba
roku 2009 Zlínského kraje. Soutěž vyhlašuje
Svaz podnikatelů ve stavebnictví, Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných techniků a inženýrů a Zlínský kraj letos
již po osmé. Je rozdělena do sedmi kategorií,
kromě titulů Stavba roku bude udělena Cena
hejtmana a Cena novinářů. Nejhodnotnější dílo ze všech má možnost získat ocenění
Grand prix arch. Pavla Nováka. Součástí soutěže je také klání studentů středních škol se stavebním zaměřením z celého Zlínského kraje.
Za dobu trvání prošlo soutěží již více než 140
staveb s rukopisem podnikatelů ze stavebních profesí z našeho regionu. Nejhodnotnější
byl loňský ročník, kdy odborná porota vybírala k ocenění ze 44 přihlášených staveb.  (red)

Okno do kraje / březen 2010

celkového obrazu Zlínského kraje, rozšíření
příležitostí pro podnikatele a tedy i nárůst
ekonomických aktivit, pracovních možností
a zlepšování životního prostředí v revitalizovaných oblastech. Spuštění ucelené databáze
a mapy je dalším krokem k jednotné správě,
aktualizaci a prezentaci nevyužitých lokalit
brownfieldů ve Zlínském kraji, což zvýší povědomí veřejnosti o nutnosti regenerace těchto
nevyužívaných ploch a objektů,“ přiblížil statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.
Kraj vyčlenil také čtyři miliony korun na přípravu projektů regenerujících brownfields. V rámci tohoto podprogramu budou žadatelům
přiděleny dotace na předprojektovou přípravu
směřující k oživení konkrétních lokalit.
Mapové podklady spolu s databází brownfields jsou k dispozici na stránkách Zlínského
kraje www.kr-zlinsky.cz v sekci GIS a mapové
služby, pod odkazem on-line mapy. 
(jj)
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rozhovor
PhDr. Klára Janečková
▪▪narodila se 20. července 1979

▪▪žije s partnerem a dvouapůlletou dcerou
ve Chvalčově
▪▪vystudovala psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci
▪▪svou první povídku napsala v deseti letech

▪▪vydala sedm knih, poslední vyšla letos v lednu

▪▪její prvotina, Ďábelská tvář, byla vydavatelstvím oceněna jako Prvotina roku 2002
▪▪spolupracuje s časopisy Glanc a Šarm (vychází na Slovensku)
▪▪její zájem o historii vyústil do spolupráce
s magazínem History Revue
Klára Janečková. Foto: Ivo Hercík

▪▪kromě historie a psaní patří mezi její koníčky
cizí jazyky a cestování

Klára Janečková: Náměty čerpám ze svého života
V roce 2000 jste začala pracovat na své první knize, nyní jich máte na kontě již sedm.
Kde čerpáte pro své tituly náměty?
Já čerpám ze života. Každá minuta v mém životě je pro mne výzvou a inspirací zároveň.
Hodně cestuji, setkávám se s lidmi, čtu, neustále studuji různé obory. Sama jsem prožila
poměrně nepříznivé skutečnosti. To vše můj
mozek zpracovává a vyhodnocuje. Výsledkem
je námět nového rukopisu, který měsíce zpracovávám do podoby knihy.
Vaše knihy zvou čtenáře do minulosti,
na exotická místa či jsou reflexí vašich vlastních zážitků. Existuje přesto něco, co mají
tyto příběhy společného?
Společným prvkem jsem já sama. Vždy do knihy dám něco z mé osoby, z mých myšlenek,
tužeb a prožitků. Jinak v mých knihách jsou
vždy silné osobnosti, které se vyvíjí a procházejí změnami coby reakcí na konkrétní životní
události. Někdy mám ráda i záporné postavy,
dá se s nimi dobře pracovat, ovšem čtenář se
s nimi hůře ztotožňuje.
Napsat román zasazený do historického
prostředí není jednoduché. Vy jste takové
inzerce

vydala již dva, oba se odehrávají v 16. století. Jak náročné bylo studium dobových reálií a způsobu tehdejšího života?
Bylo to velmi náročné. Zcela jsem se ponořila
do tohoto století a studovala jsem, konzultovala se znalci renesance. Hodně jsem četla, opravdu desítky knih, nejen románů, ale hlavně fakta. Studovala jsem tamní módu, náboženství,
politickou situaci. Trvalo mi dva roky, než jsem
dala historické knihy do realizovatelné podoby.
Ráda bych se pustila do další historické knihy,
je to pro mne výzva. Doufám, že se podaří.
V jedné ze svých knih, nazvané Unesená,
jste se inspirovala vlastní otřesnou zkušeností. Co vás přimělo k tomu vrátit se k této
události?
Byly to dva podněty, které mne vedly k sepsání
mého vlastního únosu. Prvním bylo mé studium psychologie. Chtěla jsem se z hrozného
prožitku vypsat a podstoupit tak jistou terapii,
kdy se opět setkám s únosem a vyrovnám se
s tím, co jsem prožila. Chtěla jsem sama sobě
být pacientem. Příliš se to nepovedlo. Nevypsala jsem se, hrozný prožitek mám v sobě stále.
Druhým důvodem byla má vlastní partnerská

krize v roce 2006. Krize svou intenzitou překryla, alespoň na krátkou chvíli, prožitek z únosu.
Při partnerské krizi jsem si opět sáhla na dno
a náhle jsem cítila, že je nyní čas staré trauma
literárně zpracovat.
V loňském roce jste, již jako úspěšná literátka, ukončila studium psychologie. Jaké
bude vaše další profesní směřování? Uvažovala jste někdy i o možnosti živit se jen
psaním?
Nyní se živím pouze psaním. Tento rok si dávám
coby tvůrčí, chci napsat hned dvě knihy. Klasickou beletrii o ženě, která ztratila paměť, a dále
se pustit do přípravy historické knihy. Coby přivýdělek spolupracuji s časopisy a píši reportáže
a povídky. Také se učím psát scénáře. V dalších
letech bych c htěla zabrousit do psychologie.
Dle příležitosti pracovat s dětmi coby školní
psycholog, nebo zkusit klinickou psychologii,
ta byla vždy mým velkým přáním. Ale jak se
říká: Člověk míní a pán Bůh mění, takže uvidím,
co se mi podaří a co ne. Za každou řádku, kterou napíšu, jsem vděčná.

Jaroslav Janečka

sportovec roku 2009
ZLÍNSKÉHO KRAJE

Od 15.3. do 15.4. dejte i vy svůj hlas sportovci roku!
Hlasování na stránkách www.kr-zlinsky.cz
Jeden vylosovaný hlasující získá notebook HP.

Slavnostní večer
s vyhlášením výsledků ankety:

27.4. 2010

Od 19 00 - Velké kino ve Zlíně.

Vyhlašovatel

inzerat.indd
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Blíží se další noc s Andersenem
Zlínský kraj – Již podesáté pootevře dveře dětem střední Evropy noc s Andersenem. Ve veřejných i školních knihovnách, základních
i středních školách, ústavech, nemocnicích, turistických a pionýrských oddílech i hasičárnách
se uskuteční v pátek 26. března pestrý program
se čtením pohádek k svátku Mezinárodního
dne dětské knihy. Klub dětských knihoven SKIP
ČR každoročně koordinuje největší národní
akci k podpoře dětského čtenářství a na každého malého účastníka pamatuje speciálně vydanou pohlednicí - letos s ilustrací Jiřího Fixla
a s básničkou Josefa Bruknera.
„U nás v Uherském Hradišti nocování proběhne
v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana i jejích pobočkách, nocovat se chystají také učitelé
s dětmi ve školách a jako každoročně se připojí
i oddělení pro děti zdejší nemocnice. Všichni
uherskohradišťští spáči si dají dostaveníčko
v pátek 26. března na Masarykově náměstí,
kde v podvečer proběhne velká polštářová bitva,“ uvedla Miroslava Čápová z Knihovny BBB.
Po programu se děti rozprchnou na svá spací

místa, kde už na ně bude čekat noční čtení pohádek. Nebudou chybět ani litry protistrašidlového čaje, pohádkové bábovky či jiné dobroty
maminek, učitelek i knihovnic.
V oddělení valašskomeziříčské městské
knihovny v budově Střediska volného času
Domeček bude noc s Andersenem letos probíhat ve znamení pokusu o renesanci české
klasické pohádky, představované Boženou
Němcovou a Karlem Jaromírem Erbenem.
„Aby si děti jejich pohádky lépe zapamatovaly, budou se učit sedat na lopatu a péct
perníčky, aby věděly, z čeho se staví perníková chaloupka. Doma si pro tuto příležitost
mohou připravit pohádkový kostým. Pohádky
na dobrou noc se nebudou číst, ale volně vyprávět,“ řekl Josef Beneš z městského úřadu.
Noční pohádkové dobrodružství chystají také přibližně na třech desítkách dalších
míst v kraji. Více informací včetně možnosti přihlásit své čtecí místo najdou zájemci
na internetové stránce www.knihovnabbb.cz/
cz/noc_s_andersenem.
(vc)

Skvosty vizovického zámku. Foto: archiv

▪▪ Kaple ukrývá vzácné malby
Valašské Meziříčí – Bývalou kapli v jižním křídle valašskomeziříčského zámku Žerotínů
zdobí výmalba značné umělecké a historické
hodnoty. K tomuto zjištění dospěli restaurátoři, kteří tady nedávno dokončili rozsáhlý průzkum. „Cílem stavebně-historického průzkumu bylo ověřit rozsah a stav výmalby ukryté
pod omítkou. Pochází z poloviny 18. století
a má se za to, že jejím autorem byl přední
moravský malíř období baroka Josef Ignác
Sadler,“ uvedl památkář městského úřadu Petr
Zajíc. „Malby jsou v dobrém stavu a doslova
si říkají o odkrytí,“ tvrdí restaurátorka Markéta Müllerová, jež průzkum vedla. „Sondy je
odhalily téměř všude, kde jsme jejich výskyt
předpokládali. Určitě stojí za to je restaurovat.
Místa, kde by původní výmalba chyběla, lze
doplnit podle dochované dokumentace.“
Okno do kraje / březen 2010

▪▪ Měsíc knihy v Napajedlích
Napajedla – Tradiční burza knih letos opět proběhne v předsálí Městského kina v Napajedlích,
každé březnové úterý a čtvrtek od 14 do 17 hodin. Lidé se zde mohou zbavit knížek, které už
jim doma překážejí, nebo naopak získat za pouhou pětikorunu tituly, o které by rádi svou domácí knihovnu doplnili. Tuto ojedinělou akci
k Měsíci knihy pořádá Městské informační centrum v Napajedlích od roku 2004. Vše vzniklo
původně jako reakce na Měsíc internetu, který
měl knihy nahradit.
▪▪ Boží muka jsou kulturní památkou
Kelč – Nová kulturní památka přibyla na Vsetínsku. Ministerstvo kultury tento statut přiznalo božím mukám z roku 1733 na okraji
města Kelče. Kamenný pilíř s nikou a křížkem
upomíná na morovou epidemii, která se
zdejším krajem tehdy přehnala. Boží muka

kultura
Výstava v Senátu
Uherské Hradiště, Praha – Za přítomnosti děkanky Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Jany Janíkové a ředitele Ústavu vizuální tvorby této
fakulty v Uherském Hradišti Vladimíra Kovaříka byla v lednu zahájena výstava studentských prací v budově Senátu v Praze. Trvala
dva týdny. Vystavené práce byly průřezem
tvorby studentů ateliérů vizuální komunikace a 3D design z posledních dvou let. „Ateliér
vizuální komunikace i ateliér 3D design získaly
během krátké doby vysoké renomé. Od samého počátku jejich fungování jsem navštěvovala
studentské výstavy v prostorách Galerie UH2,
a tedy vím, že se zdejší studenti mají čím pochlubit,“ konstatovala senátorka Hana Doupovcová, která nad výstavou převzala záštitu.
(vc)

Uvidíte hraběcí ložnici
Vizovice – Pracovníci vizovického zámku během zimního období intenzivně připravovali pro novou návštěvnickou sezonu několik
atraktivních novinek. Zavedou například speciální prohlídky pro školáky či rodiny s dětmi.
Účastníci těchto prohlídek budou moci plnit
drobné úkoly a řešit hádanky. Budou zavedeny
navíc individuální prohlídky obou tras, určené
pro jednotlivce a velmi malé skupiny. Změny
se dočkaly i některé pokoje na prohlídkových
trasách, do interiérů se také vrátí restaurované exponáty. Na prohlídkové trase A jsou připraveny dvě „staronové“ místnosti – hraběcí
ložnice a pracovna. „Byly reinstalovány podle
historických materiálů a dobových fotografií
z roku 1890,“ přiblížila kastelánka zámku Jana
Pluhařová. V interiérech na obou prohlídkových trasách také návštěvníci uvidí čerstvě
zrestaurované předměty, které už byly ve velmi špatném stavu – dvě barokní busty rodičů
Marie Terezie na polychromovaných soklech
a další kusy vzácného gobelínového sedacího
souboru z 18. století.
(vc)

původně označovala místo, kde byly oběti
moru pohřbeny. Hřbitov byl ale zrušen a roku
1862 musel být pilíř přenesen o několik desítek metrů dále, aby ustoupil stavbě domů.
▪▪ Soutěž amatérských divadel
Francova Lhota – Soutěž amatérských divadel se uskuteční v rámci programu Štěpánské dny ve Francově Lhotě u příležitosti 105.
výročí narození tamějšího rodáka kardinála
Štěpána Trochty, který ve svém raném mládí taky tíhl k divadlu. Hostující ochotníci sehrají svá představení v kulturním domě. Děti
z místní základní školy, kterou kdysi navštěvoval i Trochta, určí jejich pořadí. Divadelní
představení se uskuteční 7. 3., 27. 3. a 10. 4.
v 16:00, 31. 3. a 9. 4. v 9:00. Štěpánské dny
s předáváním cen amatérským ochotníkům
se konají v neděli 11. dubna od 14:00 v kulturním domě.
strana 11

tipy na výlet
logií šetrných k životnímu prostředí. Funguje
tam kořenová čistírna odpadních vod a většinu domů vytápí obecní výtopna na dřevní
štěpku. Na několika domech jsou nainstalovány sluneční kolektory a od roku 2000 občanské sdružení Tradice Bílých Karpat vyrábí
v moštárně jablečný mošt. Pítín je vhodný
také jako výchozí místo pro výlety na moravsko-slovenské pomezí. Krajina v okolí státní
hranice je tam protkána sítí turistických tras,
přitom ale mnoho lidí nepotkáte.

Vlárský průsmyk
Zlínský kraj má hustou síť železnic, řada tratí
je přitom stavebně velmi zajímavých. Pokud
jsou navíc vedeny malebnou krajinou, například Bílými Karpaty, jsou velmi vhodné jako
výchozí bod pro turistiku.
Vlárský průsmyk
Stanice Vlárský průsmyk, ležící na samé hranici se Slovenskem, je ukázkou toho, jak moc
upadla sláva Vlárské dráhy spojující Brno
a Trenčianskou Teplou. Největší ránu trati zasadilo rozdělení federace. Dnes tak ve Vlárském
průsmyku můžete jen potkat malé osobní
vlaky. Připomínkou někdejšího významu celé
trati je památník, který stojí nedaleko stanice.
Postaven byl v roce 1888, u příležitosti dokončení posledního úseku. Vlárská dráha je součástí Českomoravské transverzální dráhy, která s využitím několika již v té době existujících
úseků vytvořila spojení z Domažlic přes Tábor
a Třebíč do Trenčianské Teplé. V minulosti šlo
o jednu z nejvýznamnějších tranzitních tratí,
kudy jezdily i některé rychlíky z Prahy do Bratislavy. Vlárský průsmyk ale i nadále zůstává
zajímavým turistickým cílem. Po značených
turistických trasách se můžete vydat do bývalých sklářských kolonií Svatý Štěpán a Sidonie
(dnes jsou tyto osady součástí Brumova-Bylnice). Vlárský průsmyk navíc leží v Chráněné
krajinné oblasti Bílé Karpaty.

Pitín
Stejně jako stanice Vlárský průsmyk, i Pitín
se nachází na železniční trati zvané Vlárská
dráha. Koleje malou obec doslova obepínají v širokém okruhu. Důvodem je nutnost
překonat značné převýšení. Vlárská dráha si
proto v tomto úseku vysloužila pojmenování pitínský Semmering, po vzoru nejslavnější
alpské dráhy. Z vlaku je díky táhlému stoupání s oblouky dobrý výhled do okolí. Pokud
se rozhodnete Pitín navštívit, máte hned několik možností pro plánování výletu. Po prohlídce Pitína můžete vyrazit do sousedního
Šanova do muzea letecké bitvy, která se
odehrála v roce 1944. Další obcí, s kterou Pitín sousedí, je Hostětín. Obec je proslulá díky
realizaci velkého množství projektů, založených na využívání místních zdrojů a techno-

Pitínský Semmering

Návojná
Obec leží na železniční trati spojující Vsetín a Bylnici, která je dnes označena číslem
280. Tato trať, dokončená v roce 1928, byla
v minulosti nazývána Dráhou presidenta
Masaryka. Stavbaři měli těžký úkol, koleje
musely vést členitým terénem. Díky tomu se
ale dnes může chlubit řadou zajímavých staveb – například přímo v Návojné, nacházející
se pár kilometrů od Brumova-Bylnice, vznikl
jednokolejný tunel, další (dvoukolejný) je
pak u Brumova. Známý je i luženský viadukt,

Návojná
na svou dobu průlomový most přes říčku
Brumovku, či 18 metrů hluboký a kilometr
dlouhý zářez. Hezké je i okolí, nazývané Závrší. Nabízí se třeba možnost pěšího výletu
z Návojné do Valašských Klobouk po značených turistických trasách. Po cestě narazíte
například na rekreační středisko Královec,
dřevěnou rozhlednu či na část trasy Naučné
stezky Královec. Turistická trasa, která začíná
přímo u železniční zastávky Návojná, přitom
vede jednou z nejcennějších oblastí Chráněné krajinné oblasti a Biosferické rezervace
UNESCO Bílé Karpaty.

inzerce
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Alpské lyžování má v kraji zázemí
Zlín – Hned dvojnásobné zastoupení v alpském lyžování měl Zlínský kraj na zimní
olympiádě v kanadském Vancouveru. Region zastupovala zlínská rodačka Klára Křížová, jejíž matka Olga Charvátová-Křížová získala bronzovou medaili na olympiádě v roce
1984, a Martin Vráblík ze Vsetína. Účast obou
talentovaných lyžařů je důkazem, že alpské
lyžování má ve Zlínském kraji svou tradici
a zázemí, a to i přesto, že zde nejsou žádná
střediska vhodná k vrcholové přípravě. Důvod je jednoduchý - chybí vysoké hory.
Zastoupení v olympijské výpravě je také důsledkem toho, že se výchově talentů věnuje
řada oddílů a je tak naděje, že se podaří zachytit výrazný talent. “Platí, že z deseti mladých závodníků jdou do starších kategorií
dva. K úspěchu v lyžování je potřeba mít
vedle talentu také velkou píli a houževnatost,” vysvětlil Jan Butula, trenér Lyžařského
klubu Kroměříž.
S pravidelným lyžařským tréninkem začínají děti v regionu ve věku šest až osm let,
průpravě se věnují až čtyřikrát týdně. V klubech jsou rozdělení do několika věkových

kategorií, od předpřípravky až třeba po juniory. “Jezdíme po menších svazích, což je
v počátku vyhovující. S přibývajícím věkem
závodníků se přesouvámě častěji na delší
sjezdovky, hlavně do rakouských Alp nebo
jiných částí České republiky. Pro další rozvoj
našich svěřenců to je nezbytně nutné,” upozornil Butula.
Lyžařská příprava není rozhodně levnou záležitostí. V počátcích musí rodiče závodníka
zajistit na jeden rok kolem 60.000 korun,
ve starších žácích je už potřeba dvojnásobná
částka,” spočítal kroměřížský trenér. Přípravě
mladých závodníků se inzenzivně věnují například i v Lyžařském klubu Zlín.
Výhodou lyžařů ve Zlínském kraji je, že tento
sport zde má velmi dlouhou tradici. Například sjezdovka v Jasenné na Zlínsku funguje už od roku 1964. “Náš svah nepatří mezi
největší, ale řada lidí k nám jezdí pravidelně
a naučí se u nás lyžovat. Podmínky se snažíme průběžně vylepšovat, takže teď už máme
třeba umělé zasněžování a rolbu pro úpravu
sjezdovky,” sdělil Milan Křupala, pracovník
lyžařského areálu. 
(zd)

sport
Mladí sportovci přivezli
z Liberce 14 medailí
Zlín – Výrazným úspěchem skončilo vystoupení mladých sportovců ze Zlínského kraje
na Hrách IV. Zimní olympiády dětí a mládeže,
které hostil na přelomu ledna a února Liberecký kraj. Výprava z východní Moravy vybojovala 14 medailí, z nichž polovina byla zlatá.
Tři medaile byly stříbrné a čtyři bronzové.
V celkovém hodnocení krajů obsadil Zlínský
kraj šesté místo. Východní Moravu reprezentovala na olympiádě výprava, kterou tvořilo 81
účastníků, z nichž 61 bylo závodníků, 18 trenérů a ve dvou případech šlo o vedoucí výpravy.
Mladí sportovci nastoupili v disciplínách alpské
a klasické lyžování, biatlon, skoky na lyžích, severská kombinace, snowboarding, lední hokej,
krasobruslení, rychlobruslení a ve dvou netradičních kláních, kterými byly taneční a výtvarná soutěž. Olympiáda dětí a mládeže je projektem Českého olympijského výboru. Předchozí
zimní olympiádu pořádal Zlínský kraj. 
(zd)

Rohálovská desítka

Na mládež se zaměřuje například Lyžařský klub Zlín. Foto: archiv

▪▪ Klimková má licenci UEFA
Uherské Hradiště – První českou fotbalovou
trenérkou s nejvyšším vzděláním a licencí UEFA se stala Jitka Klimková, která vede
v první lize hráčky Slovácka. Klimková nyní
může trénovat i mužský tým. „Byla by to pro
mě výzva, ale začala bych nejprve někde jako
asistentka, abych poznala rozdíly,“ přiznala
úspěšná trenérka.
▪▪ Volejbalisté Zlína splnili cíl
Zlín – S velkým předstihem splnili extraligoví volejbalisté Fatry Zlín předsezonní cíl,
kterým byl postup do play off. Přestože se
hráčům trenéra Romana Macka příliš nedařilo v soubojích s elitní čtyřkou soutěže, proti

vyrovnaným nebo slabším soupeřům většinou nezaváhali a už několik kol před koncem
základní části bylo jasné, že se zúčastní vyřazovacích bojů.
▪▪ Fotbalový výběr kraje skončil druhý
Zlín – Až ve finále skončilo tažení týmu Zlínského kraje patnáctým ročníkem oblíbeného
turnaje v halovém fotbale Press Cup ve Zlíně.
Celkovým vítězem se stal nakonec celek pivovaru Černá Hora. Na turnaji startovalo osm
celků rozdělených do dvou kupin Zlínský
kraj, za který startovali převážně pracovníci
krajského úřadu, nejprve porazil Otrokovické noviny 3:1, poté remizoval s Policií ČR
2:2 a poté porazil i pivovar Černá Hora 1:0

Prusinovice – Zlínský kraj se pyšní jedním
z nejpopulárnějších běžeckých závodů
v zemi. Tím je Rohálovská desítka, pořádaná
v Prusinovicích na Kroměřížsku. Jméno závodu souvisí s přezdívkou obce, Prusinovicím se
říká také Rohálov kvůli rohům v jejich znaku.
Závodníci se poměřují na trati dlouhé deset
kilometrů. „Původně se závodilo na dvojnásobnou vzdálenost. Jenže v únoru, kdy závod
pořádáme, jsou často cesty zafoukané sněhem, a tak došlo ke zkrácení trasy,“ vysvětlil
starosta obce a člen přípravného výboru Rohálovské desítky Petr Lipner.
Prusinovický závod se od prvních ročníků těší
velké oblibě závodníků i diváků. „Nekoliduje
s žádným jiným závodem a vlastně otevírá
atletickou sezonu,“ řekl zakladatel závodu
a jeho ředitel Ondřej Němec. 
(zd)

brankou z poslední minuty. Z prvního místa
postoupil do semifinále, ve kterém přehrál
společné mužstvo RTA Zlín a Syndikátu novinářů 1:0. Ve finále pak podlehl pivovaru
Černá Hora 0:2.
▪▪ Fotbalové jaro začíná
Uherské Hradiště, Zlín – Pro nejvýše postavené fotbalové celky ve Zlínském kraji startuje
jarní sezona. Jak prvoligové 1. FC Slovácko,
tak druholigový Zlín do ní vstoupí na hřištích
soupeřů. Před domácími fanoušky tak bude
hrát Slovácko až 6. března, kdy bude hostit
brněnský celek. Zlínská Tescoma pak na domucím hřišti odehraje svůj první jarní zápas
13. března proti Hlučínu.

Vydavatel: Zlínský kraj ve spolupráci s HEXXA komunikační agentura s.r.o.; Registrace MK ČR E 16332 | Vychází v nákladu 256.000 ks jednou měsíčně, uzávěrka 10. den měsíce. Distribuce do všech
schránek ve Zlínském kraji a na určená místa. Neprodejné. | Redakce: Pekárenská 42, Zlín, tel./fax: 577 011 538, e-mail: redakce@oknodokraje.cz | Redakční rada: Ing. Hana Příleská – předsedkyně,
Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Ing. Taťána Nersesjan, Ing. Bronislav Fuksa, Ing. Milan Plesar, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác, Mgr. Vojtěch Cekota, Mgr. Jaroslav Janečka | Odpovědná
redaktorka za ZK: Jana Bubeníková | Zlom: Ivo Hercík | Inzerce: Jaroslav Střecha, DiS – 777 862 625; Jaroslava Šamšová – 774 438 700; Martina Švehlíková – 776 542 474 | Distribuce: Česká
pošta, s.p., tel.: 577 004 113 | Upozornění: Pokud tuto tiskovinu nedostáváte do své poštovní schránky, informujte nás prosím na e-mail: distribuce@oknodokraje.cz | www.oknodokraje.cz
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Kroměřížsko
8. 3. - 31. 3. Kroměříž
Velikonoce na Hané
Muzeum Kroměřížska pořádá
tradiční velikonoční program,
který dětem připomene velikonoční zvyky našich předků.
Vstupné 25 Kč.
www.muzeum-km.cz
13. 3. Holešov
Ples řemesel a dalších o.s.
Výbor klubu umění a řemesel
pořádá v holešovském zámku
ples.
www.klubremesel.cz
21. 3. Rajnochovice, Hošťálková
Tradiční karneval na ukončení zimy
Klub lyžařů pořádá ve Ski Areálu Troják tradiční karneval
na ukončení zimy.
http://akce.beskydy.cz

Uherskohradišťsko
6. 3. Uherský Brod
IX. Divadelní kostýmní ples
K tanci a poslechu hraje
Marathon Band. Dům kultury
– velký sál. Začátek 19:30,
vstupné 150 Kč.
http://dk.ub.cz
7. 3. Uherský Brod
Nápad myšky Terezky
Pohádku o chytré myšce,
zlé koze, smutném zajíčkovi
a krásné duze uvádí divadélko Matěje Kopeckého. Klub
kultury 15:00, vstupné 40 Kč.
www.kkuh.cz
14. 3. Vlčnov
Zpívání v Galerii
na Měšťance
Koncert se koná v Galerii
Měšťanka.
www.vlcnov.cz

20. 3. Popovice
Josefská výstava vín
Akce se koná v kulturním
domě od 14:00.
www.vychodni-morava.cz

Vsetínsko
od 4. 3. Valašské Meziříčí
Chráněná krajinná oblast
Beskydy – domov velkých
šelem
Výstava představuje Chráněnou krajinnou oblast Beskydy
jako evropsky významnou
lokalitu. Zámek Kinských.
www.muzeumvalassko.cz
od 4. 3. Vsetín
Významné osobnosti české
vědy a techniky
Putovní výstava Národního
technického muzea v Praze.
Zámek Vsetín.
www.vychodni-morava.cz

a předprodej permanentek
v Městském infocentru
Slavičín od poloviny února.
www.semtamfor.cz
6. 3. Pozlovice
6. Košt slivovice
a 3. Ochutnávka medu
Přehlídka a degustace
slivovice z Luhačovského
Zálesí. Tradiční soutěž
o nejlepší slivovice regionu
a také ochutnávka medu. Sál
OÚ Pozlovice.
www.vychodni-morava.cz
8. 3. Zlín
Cestovatelská beseda
a projekce – Ecuador
Vydejte se spolu s fotografem
a biologem Liborem
Vaicenbacherem na putování
přírodním rájem Ekvádoru.
Zelenáčova šopa, začátek
19:00.
www.sopa.cz

4. 3. Rožnov pod Radhoštěm
Barevný rok v mateřské
škole
Slavnostní vernisáž k výstavě se uskuteční ve čtvrtek
od 17:00 hodin v Galerii
Na Radnici v budově MěÚ
na Masarykově náměstí.
www.tka.cz

11. 3. Otrokovice
Koncert Tomáše Koláře –
lesní roh
V koncertním sále Hotelu
Baťov se uskuteční od 19:00
koncert vážné hudby
v podání Tomáše Koláře.
www.besedaotrokovice.cz

7. 3. Francova Lhota
Přehlídka amatérských
divadel
Přehlídka amatérských divadel o cenu Valašského ogary.
Pořádá Informační centrum
– Pulčín a Galerie.
www.regionvalassko.cz

13. 3. Trnava
Karneval na lyžích
Lyžařský klub Trnava pořádá
karneval na lyžích. Na závěr
soutěž masek. Předběžný
termín sobota. Začátek akce
od 12:00.
www.lyzari.trnava.cz

Zlínsko
3. 3. - 7. 3. Slavičín
Valašské křoví
Divadlo SemTamFór a město
Slavičín zvou na 8. ročník
divadelní přehlídky. Program

19. 3. Luhačovice
Josefovská zábava
Hraje dechová hudba
Lhoťanka. Městský dům
kultury Elektra, sál Rondo.
Začátek 19:00.
www.mdkelektra.cz

kalendář akcí
Baťův mrakodrap
Do 26. 3.
Krajinou Bílých Karpat
Autor Lubomír Pospěch představuje své velkoformátové fotografie zachycující podmanivé kouzlo krajiny Bílých Karpat, 2. etáž (denně
do 22:00).
1. 3. - 31. 3.
Andromeda 2009-2010
Výstava fotografií uspořádaná u příležitosti
10. výročí vzniku Fotoskupiny Andromeda
z Brumova-Bylnice, 3. etáž (pracovní dny,
7:00-17:00)
29. 3 - 30. 4.
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Zlín
se představují
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Zlín,
2. etáž (denně do 22:00).
Stálé výstavy
Expozice 21
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž (denně do 22:00).
Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících
firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje
také o satelitních městech baťovského impéria (pracovní dny, 7:00-17:00).
Uvedený program je volně přístupný.
Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny na terase (10:00-22:00.) a restaurace ve 3. etáži ( po-pá 11:00-13:30 hod., poté
individuálně po dohodě; so-ne individuálně
po dohodě).

Přehled akcí je platný k 12. únoru 2010, případné
změny po tomto termínu jsou vyhrazeny.

inzerce
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celokožený
rohový model

exkluzivní
sedací
FIRENZE
(260 x 160 cm)
soupravy
• včetně samostatného taburetu
na míru
70 x 50 cm
kůže & látka • v béžovém a hnědém provedení
bytcentrum v.o.s.
Podzámčí 61, Napajedla

39.900,- Kč

tel.: +420 577 941 012

www.bytcentrum.com
kriby@refima.cz
www.refima.cz

775 305 212
606 716 327

tel.: +420 577 432 891
fax: +420 577 433 350
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Vrcholně kvalitní práce

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

Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919

www.valentik.cz

Instalace svislého a vodorovného
dopravního značení i příslušenství
Nákladní doprava

www.suszlin.cz

Doporučujeme

Sportovec roku 2009

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

hlasujte od 15. 3. do 15. 4. 2010
www.kr-zlinsky.cz

Pa r t n e r Va š i c h p ro j e k t ů

úvěry pro fyzické i právnické osoby

v objemu 3 – 100 milionů Kč
• investiční, provozní a hypotekární úvěry,
refinancování
• flexibilita a vstřícnost při posuzování
úvěrového případu
• Moravský Peněžní Ústav financoval
již stovky úspěšných projektů.

úvěrová linka MPU

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

800 678 678

Spolehlivá zdravotní péče
pro celou rodinu

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna kromě
kvalitní zdravotní péče nabízí svým klientům
bohatou škálu nadstandardních preventivních
programů. Pojišťovna nabízí také speciální
program Plaťte méně nebo oblíbené cestovní
připojištění.
Využívejte i výhod moderní formy komunikace,
kterou umožňuje elektronická přepážka.
Více informací získáte na www.cpzp.cz nebo
na lince Infocentra 810 800 000.

více než
720 000 klientů

26 000 smluvních
zdravotnických zařízení

84 kontaktních míst
po celé České republice

