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Moderní sanitky

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje provozuje
také osm sanitek s prostornou kufrovou nástavbou.
Foto: Ivo Hercik

kouzlo
poznaného

Půjčka
s jasnými
pravidly...
Jednoduše
z domova.
• výše splátek se v průběhu splácení nemění
• žádné další poplatky v případě, že se dostanete
do objektivních potíží se splácením
• žádné skryté poplatky

Nalezneme vstřícné řešení bez navýšení.
U Providentu vždy předem víte,
kolik za půjčku zaplatíte.

Volejte zdarma

800 180 188
www.provident.cz

Petrodvorec, Petrohrad
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more - hory - exotika - lázne - wellness

Holandsko

kvetinové korzo, syry a vetrné mlyny

7.490,-

/ 14.4. - 18.4. 2011

Emiráty, Dubaj

The Cove Rotana ***** polopenze

26.990,-

/ 23.3. - 1.4. 2011

Dominikánská republika
Be Live Canoa **** All inclusive

38.490,-

/ 12.3. - 24.3. 2011

CONTI TRAVEL s.r.o., Bartosova 5532, 760 01 Zlín
(prodejní pasáz budovy Zlínstav)
tel. / fax 577 019 371, info@contitravel.cz, contitravel.cz

Nový Volkswagen Golf.
Nyní s oslnivou nabídkou zimních kol zdarma.
Volkswagen Golf nyní přichází se 2 akčními pakety s celkovým zvýhodněním 66 300 Kč – „Comfort“, zahrnujícím mj. pět dveří, kožený volant či
zpětná zrcátka a kliky dveří v barvě vozu a „All In“, u kterého jsou součástí
výbavy i automatická klimatizace, kola z lehkých slitin, alarm, tempomat,
opěrka bederní páteře či přední loketní opěrka. Navíc nyní v akční nabídce,
platné i pro Golf Plus, získáte zdarma sadu zimních hliníkových kol v ceně
24 712 Kč. Navštivte nás a přesvědčte se sami.
Akce platí do 31.3.2011. Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,1-7,4 l/100 km,
107-173 g/km. Vyobrazený vůz obsahuje prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen EURO CAR Zlín s.r.o.
Bartošova čtvrť 4097, 760 01 Zlín, tel.: 577 057 111, 577 057 100 (servis)
www.eurocarzlin.cz, e-mail: prodej@eurocarzlin.cz
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▪▪ Beseda s policejním vyjednavačem
Chcete se dozvědět informace o práci policejního vyjednavače? Přijďte ve středu 16.
března 2011 v 17.00 na besedu s nadporučíkem Martinem Balážem, který se věnuje
krizové komunikaci. Tomuto policejnímu
vyjednavači se již podařilo zachránit několik lidských životů. Beseda pro veřejnost se
uskuteční v prostoru expozice ve II. etáži
Krajského úřadu Zlínského kraje. Besedu připravilo krajského ředitelství policie.
▪▪ Otrokovice vybaví kompostárnu
Technické služby Otrokovice (TSO) získají
v rámci operačního programu Životní prostředí, vyhlášeného ministerstvem životního
prostředí, dotaci ve výši téměř 5 milionů korun na akci Modernizace a dovybavení kompostárny. Celý rozpočet této investice činí přibližně 6 milionů korun.
Okno do kraje / březen 2011

Vážení a milí spoluobčané,
pomalu nám končí zima a první slunečné dny
jsou nezvratným důkazem blížícího se jara.
Žáci škol našeho kraje již mají jarní prázdniny za sebou a opět jsou v plné školní práci.
Mnozí z nich, společně s Vámi rodiči, zvažují
jakou si vybrat střední školu, jaký zvolit obor
studia, jak se dobře rozhodnout pro svou další budoucnost.
Pokud ještě váháte, doporučuji nahlédnout na
www.burzaskol.cz, kde je kompletní přehled
škol na území kraje i s jejich bohatou vzdělávací nabídkou a přehledem dnů otevřených dveří. Osobní návštěvu a prohlídku vybrané školy
považuji za velmi důležitou pro Vaše správné
rozhodnutí. Přeji vám a hlavně vašim dětem úspěšnou volbu.
V letošním roce nás, kromě jiných změn, čekají také první státní maturity, které jsou průlomovým
krokem ke zlepšení kvality vzdělávání. Pokud se stane jednotná maturita součástí hlubších systémových změn ve školství, na které pořád ještě čekáme, splnila by svůj účel.
Jako tradičně, i v tomto roce ocení Zlínský kraj nejlepší sportovce za rok 2010. Děkuji touto cestou
všem trenérům, dobrovolníkům, vedoucím zájmových kroužků a mnoha dalším, kteří se mládeži
dlouhodobě věnují. Žádná dobrovolná práce s mládeží by neměla zůstat bez povšimnutí.
V březnu ocení Zlínský kraj rovněž nejlepší pedagogy, s nimiž se sejdeme při této slavnostní příležitosti v Uherském Brodě v Muzeu Jana Amose Komenského.
Rád bych zmínil, byť to nespadá do mé kompetence, že v tomto roce oslaví Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně 10. výročí svého vzniku. Její význam pro region je neoddiskutovatelný a její existence
završuje vzdělávací cestu studentů v našem kraji.
Vzdělávání nás provází celý život a měli bychom mu proto věnovat náležitou pozornost. Přeji
všem učitelům úspěch v jejich práci a žákům radost z poznávání nových věcí. Těm, kteří si volí
svou další vzdělávací cestu přeji, ať je jejich rozhodnutí to nejlepší možné. Věřím, že maturanti se
zdárně vypořádají se státní maturitou a mnozí budou dále úspěšně pokračovat ve vysokoškolském studiu.
Vážení spoluobčané, vám všem přeji pevné zdraví, pocit radosti a úspěch v osobním i pracovním životě.
Mgr. Josef Slovák
radní Zlínského kraje

▪▪ Turistika na východní Moravě roste
Cestovní ruch ve Zlínském kraji začíná nabírat dech. Je to zřejmé z čísel o návštěvnosti
za poslední čtvrtletí roku 2010, která vydal
Český statistický úřad. Zlínský kraj zaznamenal po Praze největší dynamiku růstu, když
v posledním čtvrtletí roku 2010 vzrostl počet
hostů o 6,5 procenta. Za celý rok 2010 byl zaznamenán růst počtu hostů o 2,3 procenta.
Počet domácích hostů vzrostl o 2,6 procenta,
počet cizinců se nezměnil. Podíl hostů z ciziny
činí 13 procent celkové návštěvnosti regionu.
Nejvíce hostů přijíždí ze Slovenska, Německa,
Polska a Rakouska.
▪▪ Zvyšuje se počet živnostníků
Stejně jako v předchozích letech i loni počet
registrovaných živnostníků ve Zlíně a jeho
správním obvodu stoupal. Zvyšoval se i počet
opětovných oznámení o pokračování v čin-

nosti a naopak klesal počet žádostí o zrušení
oprávnění. „Podnikání zde proto můžeme
hodnotit velmi pozitivně,“ uvedla vedoucí živnostenského odboru Naděžda Hasíková. Počty podnikatelů stoupají od roku 2005. V roce
2010 vydal živnostenský úřad magistrátu celkem 1 682 živnostenských oprávnění. Největší
zájem byl o živnost volnou, kde se nedokládá
odborná způsobilost, další v pořadí pak byla
živnost řemeslná „hostinská činnost“, o kterou
požádalo 110 osob. U mužů na dalších místech převažovala řemeslná živnost „výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů,
elektronických a telekomunikačních zařízení“
(63), „zámečnictví, nástrojařství“ (33) a „montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ (32). U žen byla nejžádanější řemeslná
živnost „manikúra, pedikúra“ (82), „holičství,
kadeřnictví“ (17) a „kosmetické služby“ (11).
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Zlín kontroluje mosty
Zlín – Zlínský magistrát začal zevrubně kontrolovat mosty a lávky ve městě. Z přibližně
stovky těchto objektů v jeho majetku zatím
odborníci prohlédli 39. Z prohlídek vyplývá,
že je nutné na těchto objektech odstranit
řadu závad a také zkvalitnit jejich správu
a údržbu. Letošní prioritou je přitom rekonstrukce mostu na třídě 2. května přes Januštický potok, stavbaři budou pracovat zřejmě
také na lávkách přes Dřevnici u nemocnice
a u Průmyslových staveb.
V letošním roce budou také dokončeny
všechny zbývající hlavní prohlídky mostů.
Pro období 2012 až 2014 poté bude předložen radě města materiál s předpokládaným
harmonogramem dalších oprav těchto staveb, a to včetně finanční náročnosti. Letos
hodlá město investovat do oprav a přípravy
rekonstrukcí mostů a lávek částku do deseti
milionů korun. (tz)
Laboratorní centrum technologické fakulty (vlevo) vyroste u autobusového nádraží ve Zlíně. Repro: archiv UTB

UTB zahájí miliardové investice

Obce opraví zastávky

Zlín – S velkými plány vstoupila do druhého
desetiletí své existence Univerzita Tomáše
Bati (UTB). V letošním roce plánuje zahájit
investice v celkové výši 1,86 miliardy korun,
které získala z evropských fondů. Investované prostředky budou znamenat přínos nejen
pro školu, ale i pro město a celý kraj. „Díky
novým pracovním místům v budovaných výzkumných centrech se Zlín stane atraktivním
pro vysoce kvalifikované odborníky. Výsledky výzkumu budou využívat firmy z celého
regionu – s řadou z nich již máme uzavřeny
smlouvy o spolupráci,“ upozornil rektor Petr
Sáha. Přínosem pak nepochybně bude i skutečnost, že díky výstavbě moderních objektů
zmizí některé zanedbané plochy.
„Zatím nejvyšší dotaci v historii univerzity, zhruba 900 milionů korun, jsme získali
na projekt Centrum polymerních systémů.
To nám umožní vybudovat moderní komplex pro výzkum polymerních systémů a pro
využití nejnovějších technologií,“ řekl rektor

Sáha. V objektu, který vyroste v Antonínově
ulici, získá práci více než 120 výzkumných
pracovníků, z nichž bude část ze zahraničí.
Aplikovaný výzkum bude probíhat ve spolupráci se 40 výrobními podniky z regionu.
250 milionů korun investuje UTB do výstavby
technologického parku zaměřeného na informační a komunikační technologie, který
vyroste na Jižních Svazích. „Park nám umožní
propojit výzkumnou a vývojovou základnu
Fakulty aplikované informatiky s podnikatelskou sférou. Zajistí také uplatnění odborníků na ICT ve Zlíně,“ vysvětlil profesor Sáha.
Technologický park a Fakulta aplikované informatiky navíc získají laboratoře vybavené
špičkovou technologií a přístroji za téměř
175 milionů korun.
Třetím objektem je Laboratorní centrum Fakulty technologické u autobusového nádraží.
„Pokud uspějeme s žádostí o dotaci, získá fakulta moderní prostory pro výuku i vědeckou
činnost,“ uzavřel rektor.
(jm)

Valašské Meziříčí – Osm obcí včetně Valašského Meziříčí se zapojilo do projektu modernizace autobusových zastávek v Mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. V obcích
Choryně, Kelč, Kunovice, Lešná, Loučka, Mikulůvka, Valašské Meziříčí a Zašová tak bude
zrekonstruováno celkem 59 zastávek. Přímo
ve Valašském Meziříčí jde o 17 zastávek,
tyto opravy si vyžádají asi 5,2 milionu korun.
Z toho více než 4,4 milionu korun tvoří dotace z Regionálního operačního programu.
Zbývající část uhradí radnice ze svého rozpočtu.
V první fázi bude provedena demontáž stávajících nekrytých zastávek, následně proběhnou zemní práce, vybudování základů,
vytvoření podkladní vrstvy, dláždění a závěrečná montáž nových zastávek.
V případě zděných zastávek se práce omezí
na opravu střech, omítek, nové elektrorozvody a osvětlení a úpravy vnitřního vybavení
zastávky. Práce chtějí ve Valašském Meziříčí
zahájit v druhé polovině letošního roku.  (tz)

▪▪ Revitalizace Podzámecké zahrady
Kroměříž – Realizace projektu „Revitalizace
porostů Podzámecké zahrady“ byla zahájena
v lednu letošního roku v Kroměříži. Projekt je
financován z operačního programu Životní
prostředí. Bude se řadit k nejrozsáhlejším obnovám, které za poslední léta proběhly v moravských zámeckých zahradách. Vyvrcholí tak
pečlivá projektová příprava, na které dlouhodobě spolupracovala brněnská Mendelova
univerzita a odborníci z Národního památkového ústavu. Během následujících dvou let
dojde jak ke kácení mnoha desítek nemocných
a poškozených stromů, tak k rozsáhlé výsadbě
nové generace dřevin v zahradě, poslední léta
sužované přírodními živly. Podzámecká zahrada v Kroměříži patří k nejkvalitnějším dílům
zahradního umění vytvořeným na území naší
republiky.

▪▪ Počet lidí bez práce vzrostl
Zlínský kraj – Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,2
procentního bodu na 10,9 procenta. O rok
dříve nezaměstnanost v regionu byla 11,6 procenta. V lednu úřady evidovaly asi 34 000 lidí
bez práce, z toho dosažitelných, tedy těch, kteří mohli ihned nastoupit do zaměstnání, bylo
necelých 33 000.
Lednová míra nezaměstnanosti v celé České republice dosáhla hodnoty 9,7 procenta.
Oproti prosinci loňského roku se zvýšila o desetinu. Počet uchazečů o zaměstnání znovu
vzrostl, pracovní úřady jich na konci ledna
registrovaly 571 863, což je proti prosinci o 10
312 víc. Nárůst ale není tak vysoký, jak vloni
v prosinci analytici odhadovali. Ve Zlínském
kraji se počet uchazečů o zaměstnání zvýšil
o zhruba 550.

▪▪ Archeologické objevy u Holešova
Holešov – Tým archeologů, který pracuje
v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov,
učinil další objevy. Na budoucím staveništi
Technologického parku Progress a několika menších stavbách infrastruktury zóny odborníci odhalili známky pravěkého osídlení.
Jde například o kůlové jamky a sila z únětické
kultury, která spadá do starší doby bronzové,
či zbytky objektů kultury zvoncovitých pohárů
z pozdní doby kamenné. Místo, kde stavbaři
postaví Technologický park Progress, se nachází v bezprostřední blízkosti vnitřní kruhové
křižovatky. „Jde evidentně o pokračování sídliště únětické kultury, na které jsme narazili již
při budování této křižovatky. V následujících
týdnech území prozkoumáme detailněji,“ řekl
archeolog Miroslav Šmíd z Ústavu archeologické památkové péče Brno.
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Přejeme si, aby došlo k dohodě

Protestní akce skupiny nemocničních lékařů Děkujeme, odcházíme
vyvolává obavy také mezi obyvateli Zlínského kraje. Jak bude od
března zajištěna péče o pacienty v nemocnicích? O vývoji situace
jsme před uzávěrkou Okna do kraje hovořili s hejtmanem Zlínského
kraje Stanislavem Mišákem.
Pane hejtmane, situace ve zdravotnictví je
v současné době velmi složitá. Rozhovor
s vámi vedeme 11. února, kdy ještě není
jasné, jak celá akce Děkujeme, odcházíme,
dopadne. Kdy jste si začal uvědomovat, že
hromadný odchod lékařů může způsobit
závažný problém?
Bylo to v momentě, kdy jsem se dozvěděl, kolik lékařů skutečně dalo výpověď. Neměli jsme
bohužel šanci získat tato čísla a ani jejich odhady dříve než v posledních dvou dnech uplynulého roku. Bylo jasné, že odchod takového
počtu lékařů může způsobit velký problém.

můžeme vycházet z toho, že třeba ani nakonec nebude takové krizové řešení potřeba, ale
musíme mít vše perfektně promyšlené. Jedná
se o neobvyklou situaci a my si musíme dát
pozor na každý detail, abychom ji vyřešili vůči
občanům co nejlépe. Je to však ten nejméně
dobrý scénář, jenže v době, kdy by měli lékaři
odejít, by bylo na všechno pozdě. To i přesto,
že včera, to je 10. února, jsem byl spolu s dalšími členy Bezpečnostní rady kraje opakovaně
ujištěn řediteli nemocnic i ZZS a VZP, že akutní
péče bude po 1. březnu zajištěna.

Jakou roli nyní hrají ve sporu lékařů a vlády kraje?
Účastníkem sporu v žádném případě nejsou.
Nevyvolali jsme jej a ani nemáme v ruce nástroje na jeho řešení. Spor mezi sebou musí
vyřešit lékaři a ministerstvo zdravotnictví,
potažmo vláda. Bohužel, pokud zůstanou obě
strany zakopané v zákopech, bude to špatně.
Prostor k dohodě ovšem do konce února stále
ještě je.
Musí se usilovat o to, aby došlo k dohodě,
kterou by obě strany akceptovaly. Ustoupit ze
svých požadavků musejí obě strany sporu. Pokud se tak nestane, kraje, jako územně správní
jednotky, budou muset řešit až důsledky tohoto sporu, a ty nebudou jednoduché. Situace je vážná.

Na čí straně stojíte vy sám? Jste při lékařích, nebo má pravdu vláda?
Jsem na straně občanů, kteří mohou na nedohodu tohoto sporu doplatit. Co se týká původních požadavků lékařů, jsou zcela legitimní a řadu těchto věcí jsme se snažili prosazovat
a řešit z pohledu hejtmanů už dříve. Týká se
to zejména úhradové vyhlášky a snahy prosadit, aby v krajských nemocnicích byla hrazena
veškerá zdravotnická péče, z čehož by vzešly i lepší podmínky pro zvýšení platů lékařů
a zdravotního personálu. Co mi vadí, je forma, kterou je spor mezi lékaři a vládou veden
a která mi k lékařskému poslání nesedí. Už to
heslo: náš exodus váš exitus. Přijde mi to jako
rouhání brát si právo rozhodovat nad životem
a smrtí. Lékaři promarnili podle mě příležitost částečně ustoupit se ctí. To je zvolit jiný
způsob v prosazování požadavků při nabídce
dvou miliard do platů. Zvláště v nynější době
velké nezaměstnanosti, krácení mezd u jiných
profesí zaměstnanců, respektive u všech.
Vadí mi ale také postoj vlády. Celou dobu, kdy
mohla věc řešit a mohla s lékaři diskutovat,
neboť tento problém je avizován již několik
měsíců zpátky, byla v pozici mrtvého brouka.
Poté, co byly zveřejněny počty odcházejících
lékařů, přiléval se olej do ohně prohlášeními
ministra zdravotnictví, ale i pana prezidenta,
že je to výborná šance, jak restrukturalizovat
nemocnice a snížit počty lékařů. Stojím tedy
především na straně občanů a použiji všech
zákonných možností, abych uchránil jejich
práva nebo abych alespoň zmírnil ohrožení
zdraví a životů výpadkem lékařské péče.

I přesto, že kraj není účastníkem sporu,
chystá se být svým obyvatelům nějak nápomocen?
Jednoznačně. Dlouhodobě řešíme situaci,
jak být našim obyvatelům v případě potřeby
nápomocní. Pracujeme na tom, aby odchod
lékařů měl na občany co nejmenší dopad, byť
i tak bude výrazný. Máme samozřejmě připraven kritický scénář, na kterém jsme od začátku pracovali a podle aktuální situace stále
s plnou vážností a důsledností pracujeme. Ne-

Jaké podle vás mělo či mohlo být řešení
sporu v jeho začátcích?
Měl se brát od začátku vážně, mělo se diskutovat, vysvětlovat lékařům, jaké kroky je pan
ministr připraven udělat v rámci reformy zdravotnictví. Ta by mimochodem měla být i věcí
veřejnosti, protože se týká také potenciálních
pacientů. Na zdravotnickou péči se přitom
bere z peněženek našich občanů čím dál více.
Mělo se diskutovat, když na to byl prostor, ne
když už jsou jedna i druhá strana u zdi.

Měl jste obavy i vy sám jako potenciální
pacient?
Samozřejmě, stejně jako lidé, kteří v novinách
dnes a denně čtou, že to či ono nebude zabezpečeno. Lékaři to tak v médiích záměrně
prezentují, a já mám obavy právě o občany
a potenciální pacienty. Špatné zprávy nemocným nepřidají, potřebují mít klid, jistotu a důvěru v lékaře. Důvěra mezi pacientem a lékařem se ale myslím současnou situací hluboce
narušila. Vždyť co může být horšího, než když
se rodičky dočtou, že nebudou mít kde rodit.
Některé operace je možné odložit, ale porod
nikoliv. Ke všemu mohou při tak důležitém životním okamžiku nastat komplikace. Nastávající matky tak žijí v nejistotě a to nejen jim, ale
i ještě nenarozeným dětem ubližuje.
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Stanislav Mišák. Foto: Petr Zákutný
Jaké by tedy podle vás bylo v tomto momentě ideální vyústění celé situace?
Ideální vyústění je v tom, že obě strany ustoupí a dohodnou se. Dají si čas dořešit některé
věci a nebudou si brát občany jako rukojmí.
Tak daleko nezašli při svých stávkách ani železničáři, aby si jako lékaři vzali za rukojmí občany naší země.
Co byste chtěl v souvislosti s hrozícím odchodem lékařů z našich nemocnic vzkázat
občanům?
Chtěl bych jim vzkázat, že se nemusejí obávat jakéhokoliv podcenění nebo zanedbání
situace ze strany Zlínského kraje. Děláme
všechno pro to, abychom minimalizovali
dopad tohoto sporu, pokud by skončil nedohodou mezi dvěma stranami, které jsou
jeho účastníky. My bohužel řešíme důsledky,
navzdory tomu, že jsme jej ani neiniciovali,
ani nemáme nástroje na jeho řešení. Budeme
je řešit tím, co máme k dispozici po stránce
právní, technické atd. Pro zmírnění dopadů
výzvy Děkujeme, odcházíme uděláme všechno. Už několik týdnů pracujeme na tom,
abychom dopad případného odchodu lékařů minimalizovali. Jedná se samozřejmě
i v těchto dnech, neboť situace se neustále
vyvíjí. I když ale uděláme maximum, je jasné,
že pokud lékaři odejdou, stav okolo nemocniční péče nebude standardní, bude mimořádný a všechna naše připravovaná opatření
budou odpovídat této mimořádné situaci.
Pane hejtmane, pokud se tedy lékaři s ministrem zdravotnictví do 1. března nedomluví, na koho se mají obrátit občané Zlínského kraje nebo co mají udělat v případě
potřeby zdravotní péče ?
Budou zřízena informační střediska jak v nemocnicích v Uh. Hradišti, Vsetíně, Kroměžíži
a v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně, tak při
dispečinku zdravotnické záchranné služby
i krajské pobočky VZP. Telefonní čísla budou
zveřejněna do konce února. Jenom připomínám, že nelze využívat k těmto informacím
číslo 155, to je třeba nechat na volání v ohrožení života. 
(red)
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IZS v roce 2010

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Ze cvičení Integrovaného záchranného systému v dubnu 2010. Foto: Vojtěch Cekota

Využití všech složek Integrovaného záchranného systému je vysoké. Přibývá výjezdů hasičů, snižuje
se však počet trestných činů. Zveřejňujeme pravidelnou souhrnnou
zprávu o činnosti hasičů, zdravotnické záchranné služby i policistů
při řešení krizových situací ve Zlínském kraji v roce 2010.

Kde zasahovali hasiči, záchranka a policie
Hasičský záchranný sbor
Rok 2010 byl pro HZS Zlínského kraje rokem,
ve kterém byl zaznamenán největší počet událostí i zásahů v našem regionu. Loňský rok byl
rekordní v celé řadě událostí a sledovaných dat.
Zvláště tragické následky požárů jsou velkým
varováním. Hasičům se podařilo rekordní počet
osob při požárech zachránit nebo evakuovat.
Jednotky požární ochrany vyjížděly v roce 2010
na 4 169 hlášených událostí, což bylo o 632 více
než v roce 2009. U těchto událostí jednotky vykonaly celkem 7 142 zásahů, což je o 1 822 více
než v 2009. Podíl jednotek HZS krajů k celkovému počtu zásahů představuje 45,18 % a podíl
jednotek SDH obcí 45,34 %. Z celkového počtu
řešených případů ve Zlínském kraji byly nejčetnějšími událostmi technické havárie 2216
(+828), ve kterých se nejvíce odráží opakované
povodně v kraji, dále pak dopravní nehody 874
(+39) a požáry 689 (+16).
Jednotky hasičů při zdolávání mimořádných
událostí pomohly 897 (+25) zraněným osobám,
bohužel 118 (-17) osobám se život zachránit
nepovedlo. Z bezprostředního nebezpečí se
podařilo zachránit 713 (+186) osob a 112 (+36)
osob bylo evakuováno. Při záchranných činnostech bylo zraněno 16 (+11) profesionálních hasičů a 11 (+3) dobrovolných hasičů.
V roce 2010 bylo ve Zlínském kraji zaznamenáno 686 (+13) požárů. Při požárech došlo k úmrtí 13 (+7) osob a zranění 53 (+9) osob. Nejvíce
požárů se stalo v okrese Zlín 218 (-8) a nejméně v okrese Kroměříž 135 (+21). Celkově došlo
při požárech k přímé škodě ve výši 168,3 mil.
(+87,3) Kč. Zásahem jednotek PO se podařilo
uchránit hodnoty ve výši 408 mil. (+142,6) Kč.
Zdravotnická záchranná služba
Zdravotnická záchranná služba eviduje za loňský rok 43 278 výjezdů, při kterých ošetřila
39 590 pacientů. Oproti předchozímu období
nedošlo k významnému nárůstu v počtu výjezdů a ošetřených pacientů.
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V počtu zásahů dle typu posádky je zřejmé,
že činnost se postupně přesouvá na posádky
rychlé zdravotnické pomoci RZP, což je všeobecný trend. Posádky rychlé lékařské pomoci
RLP a rande vous RV tak vyjíždějí pouze k těm
nejzávažnějším stavům. V režimu RLP (lékař +
zdr. záchranář + řidič záchranář) bylo v loňském
roce ošetřeno 16 715 pacientů, v režimu RV (lékař + řidič záchranář) bylo ošetřeno 4 089 pacientů a v režimu RZP (zdravotník záchranář +
řidič záchranář) 18 786 pacientů.
Ze statistických údajů dále vyplývá, že z celkového počtu bylo 1 184 osob ošetřeno se
zraněním při dopravních nehodách, 371 osob
při pokusu o sebevraždu, v 457 případech ZZS
zahajovala kardiopulmonální resuscitaci, 3 425
pacientů ošetřili zdravotníci po požití alkoholu
a omamných látek.

Policie ČR
Počet trestných činů ve Zlínském kraji je rok
od roku nižší. Zatímco v roce 2008 jsme evidovali celkem 10 395 trestných činů, o rok později
to bylo 10 044 a v roce 2010 je toto číslo opět
řádově o stovky trestných činů nižší. Jejich
objasněnost je přitom nadpoloviční. Počet vyřešených trestných činů je ve srovnání s celorepublikovým průměrem ve Zlínském kraji nadstandardní. Po Karlovarském kraji zaujímáme
v České republice druhé místo.
Operační důstojníci integrovaného operačního
střediska ve Zlíně za loňský rok vzali sluchátko
tísňové linky 158 celkem 75 534krát.
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje se
skládá ze 4 územních útvarů. Má 25 obvodních
oddělení. V kraji pracuje 1 373 policistů a 266
občanských zaměstnanců. 
Robert Pekaj
KM

UH

VS

ZL

Celkem
kraj

Počet událostí HZS Zlínského kraje

787

921

1131

1330

4169

Činnost složek IZS

Počet jednotlivých zásahů hasičů

1350

1436

2263

2093

7142

Počet požárů

135

148

185

218

686

Počet zásahů u dopravních nehod

175

201

215

283

874

Počet zásahů u živelních pohrom

17

26

44

56

143

Počet technických havárií

413

500

608

695

2216

Počet zachráněných osob

185

119

187

222

713

Škody způsobené požáry (mil. Kč)

50,5

23,5

32,9

61,5

168,4

Uchráněné hodnoty (mil. Kč)

70,5

50,5

152,1

135

408,1

Počet výjezdů ZZS

7109

7933

10474

17762

43278

Počet ošetřených osob celkem

7128

14036

39590

Stavy neslučitelné se životem

127

190

312

294

923

Počet loupeží

26

29

27

31

113

Počet kapesních krádeží

17

31

36

51

135

Počet dopravních nehod

346

467

349

594

1756

7900

10526

Počet úmrtí při dopravních nehodách

3

13

12

12

40

Počet zranění při dopravních nehodách

242

294

248

510

1294
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sčítání

Všechny obyvatele České republiky čeká letos o půlnoci z 25. na 26.
března událost desetiletí. Právě
k tomuto okamžiku se váže nové
sčítání lidu. Vyplnění sčítacích formulářů je povinné. Co všechno nás
v této souvislosti čeká a co se změní
oproti sčítání lidu před deseti lety?

Ilustrační foto. Foto: ČSÚ

Poprvé můžete sčítací formulář vyplnit elektronicky
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým akcím
vůbec. Na našem území se soupisy obyvatel
tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec
nejstarší dochovaný soupis na českém území je
považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II. Za významný mezník
pak lze označit rok 1753, kdy byl vydán patent
císařovny Marie Terezie o každoročním sčítání
lidu. Novou kapitolu v historii sčítání obyvatelstva v habsburské monarchii zahájilo sčítání
provedené v roce 1754. Poprvé se konalo současně a jednotně na celém území soustátí.
Co je nového
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření,
nově tak přibude např. dotaz na registrované
partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 2011
žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích
formulářích tak nejsou žádné otázky na vlast-

nictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru
ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka,
zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.
• Nově bude možné vyplňovat elektronické
sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek.
Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů
pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve většině případů posílat domovní a bytové listy prostřednictvím datových schránek.
• Od 26. února bude všem k dispozici bezplatné
telefonní centrum s operátory, kteří budou připraveni pomoci se všemi dotazy o sčítání.
• Veškeré informace jsou rovněž k dispozici
na internetovém portálu www.scitani.cz.
Termíny
Od 7. března začnou sčítací komisaři navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY.

Majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý
BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě
oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů
končí 25. března 2011.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamžik.
Od 26. března lze odevzdávat vyplněné sčítací
formuláře. Existují tři základní cesty:
• internet,
• předání sčítacímu komisaři,
• odeslání poštou v obálce nebo odevzdání
na kterékoliv poště.
Do 14. dubna mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes
internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.
20. dubna končí činnost call centra s bezplatnou linkou. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu v úředních
dnech. Stále bude také fungovat informační
email info@scitani.cz.
(vc)

inzerce
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Moderní nádraží
Bojkovice – Železniční stanice v Bojkovicích
na Uherskohradišťsku se dočkala rozsáhlé
modernizace, která byla završena v polovině února. Stavbaři rekonstruovali svršek
i spodek kolejiště, došlo i k jeho částečné
směrové změně. Dále odborníci nainstalovali moderní technologická zařízení s možností jejich dálkového ovládání. Kromě toho
vznikla nová nástupiště a objekt pro technologické zázemí a dopravní kancelář. Investorem byla organizace Správa železniční
dopravní cesty. Tato stavba je další etapou
postupné rekonstrukce traťového úseku.
Bojkovice leží na trati číslo 341 spojující Staré Město a Vlárský průsmyk. 
(red)

Stavba roku 2010
Ivana Bartoňová zvítězila v regionálním kole ankety Zlatý Ámos. Foto: Petr Zákutný

Titul Zlatý Ámos putuje do Strání
Zlínský kraj – Ivana Bartoňová ze Základní
školy a Základní umělecké školy Strání se stala vítězkou regionálního kola 18. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky „Zlatý Ámos“. Jeho vyhodnocení spojené
se slavnostním vyhlášením výsledků proběhlo v sídle Zlínského kraje za účasti krajského
radního pro oblast školství, mládeže a sportu
Josefa Slováka. Regionálního kola, nad nímž
převzal záštitu hejtman Stanislav Mišák, se
zúčastnilo celkem pět kandidátů ze Zlínského a Olomouckého kraje.
„Chtěl bych poděkovat organizátorům této
již tradiční ankety, která pomáhá zviditelňovat práci pedagogů. Musím říct, že pro mě
osobně jsou vítězové všichni zúčastnění, neboť přízeň a popularita u žáků je pro každého učitele výhra sama o sobě. Vítězce gratuluji a věřím, že uspěje i na celostátní úrovni,“
uvedl radní Josef Slovák.
Vítěze určila pětičlenná odborná porota
na základě přihlášek, pohovorů se všemi kan-

didáty a obhajob návrhů samotnými žáky,
které se uskutečnily těsně před slavnostním
vyhlášením. Obhajoby měly podobu vtipných skečů a scének, při kterých žáci porotě
svého pedagoga představili a vysvětlili, proč
je pro ně tím „nej“.
Posláním ankety „Zlatý Ámos“ je popularizace pedagogů, kteří významně přispívají
k utváření dobrého vztahu mezi žáky a učiteli. Anketu vyhlašuje a organizuje nevládní
a nezávislé občanské sdružení Klub Domino,
Dětská tisková agentura. Regionálních kol,
ve kterých o postup usiluje celkem 15 učitelů
a 52 učitelek, se v různých místech republiky
koná celkem šest a vzejde z nich 12 semifinalistů. Semifinále je plánováno na začátek
března. Finále se pak uskuteční 25. března
v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze. Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose je již tradičně spojena s oslavou
Dne učitelů na Kantorském bále v sobotu
26. března.
(tz)

▪▪ Sběr vysloužilých elektrospotřebičů
Otrokovice – Město Otrokovice se umístilo na
první příčce ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů ve Zlínském kraji, který se konal jako
součást akce nazvané Zatočte s elektroodpadem. V Otrokovicích lidé odevzdali 1 580 kilogramů elektroodpadu. Druhé místo obsadilo
město Brumov-Bylnice (360 kilogramů), na třetím místě skončil Hulín s 340 kilogramy. Celkem
se ve Zlínském kraji v rámci této kampaně vysbíraly přes tři tuny vysloužilých elektrozařízení.
Do sběru se zapojily také školy, a to v rámci projektu Ukliďme svět. V první kategorii, která hodnotila školy, které sesbíraly nejvíce spotřebičů,
zvítězili v krajském kole žáci SŠ podnikatelské a
VOŠ ze Zlína s 5 190 kilogramy sebraných elektrospotřebičů. Ve druhé kategorii se školy hodnotily podle toho, kolik sebraly elektroodpadu
v přepočtu na jednoho žáka. S průměrem 45,17

kilogramu sebraných elektrospotřebičů na žáka
zvítězila ZŠ a MŠ Čtyřlístek.
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▪▪ Památné stromy ve Zlínském kraji
Zlínský kraj – V lednu letošního roku vydal
Zlínský kraj v celkovém nákladu 1 200 kusů
publikaci s názvem Památné stromy Zlínského
kraje. Autorem knihy je Magdaléna Šnajdarová
a kolektiv. Publikace je rozdělena na jednotlivé
okresy kraje a lze v ní obdivovat nejen množství nashromážděných informací o jednotlivých
dřevinách, ale i současné barevné i historické
fotografie vztahující se k památným a významným stromům. Kniha nezahrnuje pouze památné stromy, které jsou podle zákona o ochraně
přírody a krajiny vyhlášeny, ale i dalších významné dřeviny, které jsou ceněny pro svůj věk,
vzrůst či historické souvislosti. Je to poprvé, kdy
jsou takto pospolu všechny vyhlášené památ-

Zlínský kraj – Soutěž Stavba roku Zlínského
kraje vstoupila letos do devátého ročníku a
opět je pořádána pod záštitou hejtmana Zlínského kraje. Pořadatelé z Krajské stavební společnosti při SPS ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
a z České komory architektů budou mít letos
na co navazovat. V loňském ročníku hodnotili
55 staveb, což bylo nejvíce v historii soutěže
a také nejvíce ze všech regionů v celé zemi.
Nejvyšší ocenění Cenu hejtmana loni získal
Otrokovický dopravní terminál. Osmý ročník
byl zajímavý také tím, že do něj bylo přihlášeno také množství netradičních staveb. Například zmodernizovaný lyžařský areál Kohútka,
dřevěné mosty přes Baťův kanál, dvě muzejní
expozice v Kroměříži a Starém Městě, Mariánská kaple v Traplicích, Pivovar Černý orel Kroměříž nebo rozhledna Seninka a Větrný mlýn
Jalubí. Soutěž je rozdělena do šesti kategorií
a jedné zvláštní. Bude se soutěžit nejen o tituly Stavba roku 2010 Zlínského kraje, ale také
o Grand Prix Pavla Nováka, Cenu hejtmana a
Cenu novinářů. Součástí je opět klání studentů středních škol a oceněni budou také učni
stavebních oborů, kteří výborně prezentovali
Zlínský kraj v celostátních soutěžích. Uzávěrka
přihlášek je 15. března. 
(red)

né stromy zveřejněny. Celý obsah publikace je
možné zhlédnout i na internetových stránkách
Zlínského kraje.
▪▪ Putování časem Zlínským krajem
Zlínský kraj – Vzhledem k častým dotazům
ohledně možností prodeje knihy Putování časem Zlínským krajem připomínáme, že tuto
publikaci je možné zakoupit za cenu 299 Kč
prostřednictvím Krajské knihovny F. Bartoše
ve Zlíně, některých knihkupectví, muzeí i informačních center. Knížka na dvou stech stranách
vybavených mnoha fotografiemi a ilustracemi populární formou přibližuje málo známé
skutečnosti o území dnešního Zlínského kraje.
Podrobnější informace o všech prodejních místech najdete na webových stránkách Zlínského
kraje (www.kr-zlinsky.cz) nebo telefonicky poskytne Eva Novotná 577 043 153.
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▪▪ Revitalizace ulice J. A. Bati
Zlín – Investiční záměr na revitalizaci ulice
J. A. Bati ve Zlíně schválili krajští radní. Jeho
cílem je vybudovat v areálu bývalého Svitu
ve Zlíně namísto stávající problematické příjezdové silnice plnohodnotnou komunikaci,
která bude zajišťovat dopravní potřeby areálu
a zároveň bude vyhovovat technickým normám a bezpečnostním předpisům. Současná
silnice v prostoru mezi parkovištěm u Domu
kultury ve Zlíně a dnešním sídlem Zlínského
kraje v Baťově mrakodrapu nestačí požadavkům provozu. Většina pozemků pod stávající
silnicí je ve vlastnictví Zlínského kraje. S dalšími vlastníky bude kraj jednat o způsobu provádění úprav včetně jejich spolufinancování.
Kraj si pro tuto investici ve svém rozpočtu
vyčlenil částku 20 milionů korun, nyní bude
investiční záměr předložen ke schválení krajskému zastupitelstvu. Do května by měla být
hotova projektová příprava, následně by se
měly realizovat stavební práce.

▪▪ Přeshraniční spolupráce
Zlínský kraj – Prohloubení vzájemné spolupráce v oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je hlavním cílem projektu, který od října 2010 společně s Trenčínským
muzeem realizuje Zlínský kraj. Smyslem projektu je také zvýšení povědomí o obou národech prostřednictvím aktivit zaměřených
na přírodní a kulturní bohatství a tradice zapojených regionů.
V rámci projektu jsou v obou krajích například
realizovány vzdělávací akce či dětské soutěže. Doposud byly realizovány dva vzdělávací
workshopy a také dětské soutěže s literární,
výtvarnou a fotografickou tematikou, které se uskutečnily v rámci festivalu Týká se to
také tebe, jenž se koná v Uherském Hradišti
a Uherském Brodě. O zájmu o soutěže svědčí
fakt, že bylo obdrženo dohromady přes 600
prací. Nejlepší práce byly k vidění na výstavě
v Uherském Brodě, která dále putuje do Nového Mesta nad Váhom a Trenčína.

▪▪ KNTB pokračuje v budování kardiocentra
Zlín – Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně intenzivně pokračuje v budování Kardiovaskulárního centra pro dospělé. Do konce února
předá stavební firma upravené prostory
a v březnu začne montáž potřebných přístrojů. Jejich hodnota je přibližně 60 milionů
korun, z toho 51 milionů nemocnice získala
z fondu Evropské unie. Z dotace pořídí například druhou kardiologickou angiolinku
sloužící k moderní léčbě infarktu myokardu
či kombinovaný intravaskulární ultrazvuk
a zařízení pro stanovení frakční průtokové
rezervy. Pokud vše půjde podle plánu, začne
centrum sloužit nejpozději v polovině letošního roku. Vznik kardiovaskulárního centra
zvýší počet a dostupnost zákroků u pacientů
s onemocněním srdce a cév a umožní zavedení metod, které dosud nebyly ve Zlínském
kraji dostupné. Zlepší se komfort pacientů
a sníží prostorová roztříštěnost pracovišť
a pracovníků.

Nebojte se využívat
ve Zlíně MHD

Linky MHD pokrývají prakticky celé území Zlína a Otrokovic. Foto: Ivo Hercik

Ředitelství silnic chystá investice na letošní rok
Zlínský kraj – Plán investičních staveb na rok
2011 už má připraveno Ředitelství silnic Zlínského kraje. Jeho součástí je v tuto chvíli 15
staveb na silnicích II. a III. třídy v celém kraji.
Tyto silniční stavby mají hodnotu téměř 800
milionů korun. Celková délka těchto staveb činí
18,8 kilometru. Jejich financování má být opět
významnou měrou podpořeno prostředky EU.
Pětice staveb pokračuje z loňského roku, zbývajících deset staveb má být nově zahájeno letos.
Z nově zahajovaných staveb se počítá se spolufinancováním z ROP u směrové úpravy silnice a
přestavby mostu v Bylnici a u sanace svážného
území a opravy silnice Kroměříž – Jestřabice.
Nové mosty se budou stavět v Rajnochovicích,
Doubravách, ve Lhotě u Vsetína a na Velehradě.
Další investiční stavby se nacházejí na silnicích
u Slavičína, v Tichově, v Blazicích a u Dušné.
„Z rozpočtu Zlínského kraje bude v letošním
roce prostřednictvím ŘSZK do krajské silniční
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sítě investováno zhruba 186 milionů korun,“
uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.
„Plán investičních staveb na rok 2011 ještě není
konečný a může během roku doznat změn.
Investiční záměry jednotlivých staveb budou
postupně předkládány ke schválení Radě Zlínského kraje,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Už i během zimy, pokud se vyskytne den bez
srážek a s teplotami nad bodem mrazu, vyjíždějí silničáři opravovat výtluky, kterých je letos
na silnicích hodně. Za chladného počasí lze
zpravidla opravovat jen tzv. studenou obalovanou směsí. Většinou však takto opravená místa
nemají dlouhou životnost a v jarním období se
musí znovu opravit trvalejšími metodami. Systematické opravy výtluků začnou na jaře, až zahájí provoz obalovny živičných směsí. Silničáři
se do té doby aspoň snaží označovat poškozená místa nebo delší úseky s větším množstvím
výtluků přechodným značením.
(vc)

Zlín – Někteří čtenáři se na nás v poslední době
obraceli s dotazem, zdali a za jakých podmínek
mohou při návštěvě Zlína, případně Otrokovic,
cestovat městskou hromadnou dopravou. Platí pro ně také slevy, které využívají lidé s trvalým bydlištěm ve Zlíně? „I mimozlínští cestující,
kteří občas navštíví krajské město a něco si zde
vyřizují nebo jsou pozváni do některého zdravotnického zařízení, jsou našimi zákazníky a my
se jim snažíme vycházet vstříc,“ ujišťuje ředitel
Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO)
Josef Kocháň. Síť trolejbusových a autobusových linek má návštěvníkům Zlína umožnit, aby
se dostali například od autobusového nebo
vlakového nádraží s přijatelnou docházkovou
vzdáleností do libovolného místa na území
města. Do trolejbusů a autobusů se v denní
době nastupuje všemi dveřmi. U každých dveří je označovač jízdenek, je důležité si jízdenku
ihned označit. Jízdné v MHD je stejné pro cestující s trvalým bydlištěm ve Zlíně i přespolní.
Jízdenka pro jednotlivou jízdu do 20 minut bez
přestupu stojí v předprodeji 9 Kč, u řidiče 15 Kč.
Přestupní jízdenka s platností 40 minut stojí
v předprodeji 12 Kč.
Kdo má ve Zlíně náročnější vyřizování na různých místech a předpokládá, že za den použije
MHD více než čtyřikrát, tomu se vyplatí přenosná jednodenní síťová jízdenka. Stojí 40 Kč a platí
24 hodin od označení při první jízdě. Lze ji koupit v automatech na jízdenky.
A co děti, invalidé a důchodci? Děti ve věku
od 6 do 15 let platí v MHD zlevněné jízdné –
6 Kč za přestupní jízdenku s platností 40 minut.
Osoby s průkazem ZTP jsou v MHD přepravovány zdarma. Při přepravní kontrole předloží
průkazku ZTP. Ostatní důchodci platí jízdné
jako dospělí. Pokud si však důchodce vyřídí
nepřenosný „seniorpas“ (za cenu 165 Kč na půl
roku), může do 70 let cestovat jen za zlevněné
jízdenky jako děti a od 70 let už bez nakupování
dalších jízdenek. 
(vc)
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rozhovor
Ing. Miroslav Jakubec
▪▪Narodil se v roce 1966 v Hradci Králové.
▪▪Je ženatý, má tři děti.

▪▪Absolvoval gymnázium, poté dva roky pracoval jako dělník. Následně vystudoval Fakultu stavební ČVUT v Praze.
▪▪Krátce po ukončení vyskoké školy začal podnikat, z malé výrobny postupně spolu s dalšími spolupracovníky vybudoval firmu s ročním obratem přibližně 500 milionů korun.
▪▪Ve společnosti Servis Climax, a.s., se sídlem
ve Vsetíně zastává funkci místopředsedy
představenstva, zároveň je výkonným ředitelem.
▪▪Firma byla v letech 2009 a 2010 oceněna
v soutěži Českých 100 Nejlepších.
Miroslav Jakubec. Foto: Ivo Hercik

▪▪Mezi jeho záliby patří sport a motorismus.

Dobrou firmu dělají hlavně dobří zaměstnanci
Vaše společnost Servis Climax, vyrábějící
především žaluzie, markýzy a rolety, dvakrát po sobě uspěla v soutěži Českých 100
Nejlepších. Čím jste porotce zaujali?
Tato soutěž hodnotící české společnosti je
trochu netradiční. Porotce nezajímají jen
výše obratů a zisků, ale je sledováno rovněž
dlouhodobé dosahování cílů, firemní filozofie, podpora neziskového sektoru či vztah
k veřejnosti. Většina oceněných firem má přitom české majitele, kteří s podnikáním začali
prakticky od nuly.

nabídl odkoupení celé sítě na střední Moravě. Neváhali jsme a kromě provádění montáží jsme začali těsnění i distribuovat. Záhy
jsme se ale začali potýkat s tím, že naše práce
má sezonní charakter – lidé měli o těsnění
zájem v chladných obdobích, na jaře a v létě
se odbyt výrazně snížil. Doplnili jsme proto
nabídku o žaluzie od jednoho tuzemského
výrobce. Vzhledem k tomu, že nedokázal
opakovaně plnit naše požadavky na kvalitu
výrobků a množství, rozhodli jsme se žaluzie
sami vyrábět.

Jak složitá byla cesta, která vedla až k pozici současné tuzemské jedničky ve výrobě stínící techniky?
Po vysoké škole jsem začal v roce 1992 pracovat u firmy, která se zabývala fasádním stíněním. Zjistil jsem ale, že ze mzdy se mi nedaří
zabezpečit rodinu. Tehdy mě zaujal inzerát,
v němž distributor těsnění do oken hledal
montéry s živnostenským listem. Absolvoval
jsem školení a spolu s dalším kolegou jsme
zakoupili nářadí a materiál. Začali jsme se
tomu věnovat naplno a dost nás to bavilo.
Zlom nastal v okamžiku, kdy nám distributor

Přechod k vlastní výrobě byl určitě zlomovým okamžikem. Jak se vám v počátcích
dařilo?
S odstupem času to zní až neuvěřitelně. Pronajali jsme si kulturní dům v Pržně, vesnici
nedaleko Vsetína. Koupili automat na profilování lamel a přijali první zaměstnance. Skutečnost, že se jednalo o kulturní dům, nám
přinášela jednu nezvyklou komplikaci. Při
konání plesů, zábav a podobně jsme museli sál vždy v pátek vyklidit a v neděli se zase
nastěhovat zpět, aby bylo možné v pondělí
rozjet výrobu. Ale vůbec nám to nevadilo.

Od té doby uplynulo 15 let. Dnes v moderních prostorách ve vsetínských Jasenicích
zaměstnáváte zhruba tři stovky pracovníků. Jak náročné je takový tým řídit?
Vycházím z přesvědčení, že firma je jen tak
dobrá, jak dobří jsou její zaměstnanci. Předsevzal jsem si proto, že budu přijímat jen
ty nejschopnější. A klidně i schopnější, než
jsem já sám. Role „šéfa“ je v tom, aby získal
nejlepší zaměstnance, udělal z nich tým, ukázal jim cíl a k tomu cíli je vedl. A do toho týmu
nepatří jenom manažeři a technici, ale také
dělnické profese. gNikdo nesmí vidět jen to,
co dělá přímo on, ale to, co je na konci – tedy
dobrá práce celé společnosti a spokojený
zákazník. Snažíme se proto všechny zaměstnance pravidelně informovat, motivovat
a zainteresovat je na výsledcích společnosti.
Jakým směrem se bude společnost v dalších letech ubírat?
Je to jednoduché. Dobrý manažer musí zajistit, aby firma byla zisková a rostla. Člověk
přitom nemusí být genius, aby dokázal velké
věci. Stačí každodenní poctivá práce.

Jaroslav Janečka

inzerce

VÝROBA PLA
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN, STĚN A DVEŘÍ
HS PORTÁLY - ZDVIŽNĚ POSUVNÉ BEZBARIEROVÉ DVEŘE
Odborný dodavatel

ZELENÁ ÚSPORÁM
NAKUPUJTE
U ČESKÉHO
VÝROBCE
Adresa U Olšavy 428, Uherský Brod,
E-mail montplast@oknamontplast.cz
Tel. 572 635 969, 731 494 094
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O vampýrech v době Velké Moravy
Staré Město – Zajímavá výstava z aktuálních
archeologických výzkumů bude zpřístupněna od 18. března v interiéru Památníku Velké
Moravy ve Starém Městě. Bude věnována
specifickým nálezům velkomoravských pohřbů, hrobům tzv. „vampýrů“.
Víra ve vampýry či upíry, tedy v mrtvé, kteří
opětovně mohou vycházet z hrobů, je stará
jako lidstvo samo. Co a jaké průvodní jevy
vedly tehdejší lidi k tomu, aby někoho označili za upíra? Mohly to být různé halucinace,
těžké sny, zdánlivě mrtví, některé formy duševních chorob. Mohl to být i odlišný vzhled
či různé druhy anatomických anomálií. Nevysvětlitelné nákazy hubící lidi i zvířata vedly mysl tehdejších lidí k této pověře. A stejně
tak řada různých nesnází, s nimiž se člověk
setkával, vyvolávala vznik a potřebu různých
protivampyrických obranných prostředků.
Archeologicky můžeme doložit různé metody, které měly mrtvému fyzicky zabránit,
aby opustil hrob – ať již to bylo zavalení těla
kameny, roztříštění či useknutí lebky, nebo

mrtvý mohl být obrácen na břicho, případně
skrčen a svázán provazy.
Ve spolupráci Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Moravského zemského muzea v Brně budou v Památníku Velké Moravy
zrekonstruovány nedávno objevené hroby
„vampýrů“ z Modré u Velehradu a ze Starého
Města. Například v případě hrobů z Modré
se jedná o kosterní pozůstatky malých dětí
s jasnými stopami po posmrtných násilných
zásazích ze strany pozůstalých.
Kdo se chce dozvědět o tomto tématu víc,
může přijít 18. března večer, kdy se v interiéru Památníku Velké Moravy uskuteční zajímavá akce pro širokou veřejnost nazvaná
„Noc s vampýrem“.
Právě při ní se návštěvníci dozvědí o těchto
pozoruhodných nálezech a o problematice
vampyrismu v období raného středověku
mnohem víc. První odborný výklad bude začínat ve 20.00, další potom bude následovat
od 21.30.
Miroslav Vaškových

kultura
Reedice díla Václavíka
Luhačovice – Za pomoci a podpory Zlínského
kraje, ministerstva kultury a firem luhačovického regionu se v roce 2010 podařilo realizovat
reedici dalšího významného díla profesora Antonína Václavíka Výroční obyčeje a lidové umění, původně vydaného až po autorově smrti
v roce 1959.
Dílo zúročuje všechny zkušenosti z jeho dlouholeté sběratelské práce lidových zvyků v terénu, důkladnou znalost českého a slovenského
muzejního a archivního materiálu, ale také neustálé studium a kontakty se zahraničím. Práce
se zabývá souvislostmi obřadní kultury a lidových výtvarných projevů, což autor analyzuje
zejména na kraslicové tradici, lidovém pečivu
a obřadních artefaktech. Osvětluje otázky lidové religiozity, magie, archaických kultů vody,
ohně, stromu i sociálních kontextů tradice.
Bližší informace jsou dostupné na webových
stránkách mikroregionu Luhačovské Zálesí
www.luhacovskezalesi.cz. 
(red)

Anderle vystavuje

Přilbovitá maska z Pobřeží slonoviny. Ze sbírek J. Anderleho. Foto: KGVU Zlín

▪▪ Kulturní organizace Zlínského kraje
Zlínský kraj – Historie, kultura, poznání… Tak
se jmenuje brožovaná publikace, kterou vydal
Zlínský kraj, aby v ní představil kulturní organizace, které zřizuje. Dozvíte se v ní podrobné
informace o sedmi příspěvkových kulturních
organizacích. Přímo v krajském městě má sídlo Krajská galerie výtvarného umění, Krajská
knihovna Františka Bartoše a Muzeum jihovýchodní Moravy. V Kroměříži působí Muzeum
Kroměřížska. Uherské Hradiště má své Slovácké muzeum, ve Vsetíně má sídlo Muzeum regionu Valašsko. Příspěvkovou organizací kraje
je také Hvězdárna Valašské Meziříčí.
▪▪ Snímky z hlubin jezer a moří
Uherské Hradiště, Praha – Historické prostory
Senátu opětovně přivítaly kreativní tvůrce z
Uherskohradišťska. V úterý 11. ledna byla slavnostně zahájena uherskohradišťskou senátorOkno do kraje / březen 2011

kou Hanou Doupovcovou výstava fotografií
Svět pod vodou. Obrázky pořízené místními
příznivci potápění Evženem Rajzlem a Jiřím
Pavlicou uvádějí do hlubin jak mořského, tak
i sladkovodního světa. Na chvíli je tak možno nahlédnout pod hladinu jezer v blízkosti
Uherského Hradiště, ale stejně tak i do krás
Indického oceánu v blízkosti téměř dvanácti
set Maledivských ostrovů.
▪▪ Pátrání po místě
Zlín – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
otevřelo výstavu, která návštěvníkům poutavým způsobem přibližuje zdánlivě všední místa krajského města. Expozice nazvaná Pátrání
po místě hodlá obyvatelům Zlína pomoci ke
změně jejich mnohdy stereotypního vnímání
bezprostředního okolí. Autorky expozice vybraly lokality, které navzdory své prvotní nezajímavosti stojí za bližší prozkoumání. Skrý-

Zlín – Výstava „Ars longa…“ s podtitulem „Jiří
Anderle, malíř, grafik a jeho sbírky – africké
kmenové umění, Dubuffet, Miró, Tàpies“ je
otevřena od letošního 8. února do 4. dubna
v grafickém kabinetu a poslední místnosti stálé
expozice ve 2. patře zlínského zámku.
Jde o část sbírek významného českého malíře a grafika. Návštěvníci mají možnost zhlédnout čtyřicet litografií od slavných světových
umělců Joana Miróa, Antoniho Tàpiese, Jeana Dubuffeta a Marca Chagalla a nejnovější
kresby Jiřího Anderleho, doplněné africkými
plastikami. Jiří Anderle (1936) patří již od 60.
let k nejvýraznějším osobnostem českého výtvarného umění. Pro cykly expresivních kreseb
grafitem a křídami prezentované ve Zlíně zvolil
názvy Hořící čas a Vibrace. Zcela zásadní roli
v jeho sběratelství hraje africké kmenové umění. Na výstavě prezentuje 12 plastik umělecký
styl Dogonů, kmenů Senufo, Baga a Lobi, fetiše
Kongů a dřevořezby z Kamerunu. 
(lh)

vají totiž více, než je na první pohled patrné.
Na expozici se podíleli archeologové, historikové, etnografové i přírodovědci.
▪▪ Poklady kraje v Národním muzeu
Praha, Zlín – Nová expozice Poklady Moravy
ve foyer pražského Národního muzea přibližuje kulturní a duchovní dědictví Zlínského
kraje od období Velkomoravské říše po dnešní
dobu. Výstava je otevřena do 15. března. Záštitu nad ní převzal prezident ČR, ministr kultury
a hejtmani moravských krajů. Prezentace Zlínského kraje je součástí cyklu výstav, které takto připomenou kulturní odkaz všech moravských krajů. Jako první byla na podzim 2010
uspořádána expozice Jihomoravského kraje,
cyklus bude ukončen v létě 2011. Na výstavě se významně podílelo Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti a Muzeum Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě.
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sport
Atleti trhají rekordy

Na loňském juniorském MČR skončil meziříčský David Volek (první zprava) na třetím místě. Foto: archiv klubu

Meziříčí je kuželkářskou špičkou
Valašské Meziříčí – Na otázku, kdo jsou v poslední době nejúspěšnější sportovci ve Valašském Meziříčí, existuje jednoduchá odpověď.
Největší rozmach zažívají kuželkáři. Vždyť
místní oddíl patří v České republice k absolutní
špičce. Muži, ženy i mládež působí v nejvyšších
soutěžích a několik hráčů patří mezi členy širší reprezentace. Čím to, že se zrovna Valašské
Meziříčí stalo kuželkářskou baštou?
Kuželky měly vždy ve městě tradici, hrávaly
se tam už od konce druhé světové války. Tehdy ještě ve stařičké, dvoudráhové asfaltové
kuželně. Během dlouhých let se oddíl mohl
pochlubit úspěchy několika členů, kteří to
úspěšně dotáhli až do reprezentace. Obroda
klubu, která vede k současným úspěchů, však
nastala až v novém tisíciletí. S pomocí místní
radnice se podařilo vybudovat novou moderní čtyřdráhovou kuželnu, na které začaly sbírat
zkušenosti místní mladé naděje.
„Během osmi až deseti let se nám s pomocí
odchovanců i posil ze Vsetína podařilo dostat
na nejvyšší úroveň. Klíčová byla přitom práce s
mládeží. Jsem moc rád, že se finanční i časová

investice vyplatila, protože dnes opravdu patříme k nejlepším,“ neskrývá spokojenost vedoucí místního oddílu Jaroslav Zajíček.
Podle něj se klub naštěstí nepotýká s nezájmem mládeže, jak to často bývá u jiných
sportů. „Nemůžeme říct, že by se sem všichni
mladí hrnuli jako na běžícím páse, ale máme
velmi slušnou základnu perspektivních děvčat
i chlapců,“ vysvětluje Zajíček. Právě na perspektivu může kuželkářský oddíl TJ Valašské
Meziříčí vsadit. Vždyť v první lize mužů i žen
mají velmi mladé týmy, ve kterých hrají i junioři. „Naším cílem je zatím první ligu mezi muži
a ženami udržet a mezi dorostenci hrát o špici. Pěkné by bylo i získat nějaký individuální
titul,“ plánuje šéf oddílu. A kdyby se něco nepovedlo? „I když by letos některé družstvo sestoupilo, za rok postoupíme zase. O to nemám
strach, protože perspektivu máme velikou,“
tvrdí Zajíček.
O postavení valašskomeziříčského klubu
svědčí i to, že každoročně pořádá mistrovství
republiky v juniorech či juniorkách, ligu amatérů, i další kuželkářské akce.
(oh)

▪▪ Badmintonisty navštívil Petr Koukal
Zlín – Vzácného hosta přivítali zlínští badmintonisté ve své hale na Růmech. Nebyl jím nikdo jiný než česká ikona tohoto sportu Petr
Koukal. Sportovec, který úspěšně překonal
těžkou nemoc a na tuzemských kurtech už
zase nemá konkurenci, předal zlínským hráčům mnoho cenných rad a informací. Názorně také předvedl trénink, který sám dvakrát
denně absolvuje.

starších žáků ovládl ten nejmladší z nich - teprve devítiletý David Opluštil a Postoupky obsadily všechny tři stupně vítězů. Mezi mladšími
žáky triumfoval Davidův teprve šestiletý bratr
Pavel. Jen v dívkách nepotvrdila svou suverenitu domácí Julie Šimčáková, když skončila až
druhá za Janou Hrubou z Morkovic.

▪▪ Šachy v Postoupkách v režii domácích
Postoupky – Vrchol Okresní žákovské ligy v
šachu patřil jednoznačně hráčům Sokola Postoupky. Na závěrečném turnaji ve vlastní sokolovně nenašli místní žáci konkurenci. Turnaj

▪▪ V Hradišti roste tenisová hvězda
Uherské Hradiště – Životní výsledky má za
sebou mladičký hráč tenisového klubu PTA
Uherské Hradiště Martin Bugaj. Ten doslova
zazářil na jihomoravském přeboru mladších
žáků v Jihlavě. V soutěži jednotlivců se popasoval s těžkými soupeři a probojoval se až
do semifinále, kde podlehl favoritovi Davidu

Kroměříž – Atletická halová sezona nabrala od
začátku roku na obrátkách. V dobré formě se
ukázali sportovci z AK Kroměříž, kteří mnohdy
nebojovali ani tak proti soupeřům, jako proti
vteřinám a centimetrům, ve snaze překonat
vlastní rekordy. „Dálkař Roman Novotný při
svých prvních závodech v Olomouci skočil 784
cm a o pouhých šest centimetrů zaostal za limitem zaručujícím start na halovém evropském
šampionátu v Paříži. Na mítinku Jablonecká
hala 2011 se pak limitu přiblížil na jediný centimetr,“ informoval Miroslav Vypušťák z kroměřížského klubu. Novotný zářil také na hladké
šedesátce, kde dokonce překonal klubový
rekord a zařadil se mezi nejlepší české sprintery. Vedlo se i tyčkaři Adamu Ptáčkovi. V Praze
zvítězil výkonem 520 cm, čímž překonal rekord
Zlínského kraje. O týden později navíc rekord o
dvacet centimetrů vylepšil. Činili se i další. Například Michal Uhlík zaběhl nejlepší klubovou i
krajskou pětistovku v historii, osobní statistiky
si vylepšila Zuzana Muchová na šedesát metrů s překážkami, Petr Szetei pak ke klubovému
a krajskému rekordu na dvoustovce přidal i
osobní maximum na šedesátce.
(oh)

Rangers vedou soutěž
Zlín – Základní část Malenovické hokejbalové ligy po zimní pauze naplno běží a přináší
zajímavé výsledky. Tabulce zatím s nebývalou suverenitou vévodí zlínský tým Rangers,
který ještě na začátku února neokusil hořkost
porážky. Tým, který táhne nejproduktivnější
hráč soutěže, levé křídlo Milan Skyba, zvládnul
i těžký zápas třináctého kola s dalším favoritem – malenovickými Tigers. Rangers dokázali otočit nepříznivý stav a vítězstvím 2:1 si
pojistili vedení v soutěži. Hned v dalším kole
si pak zlínský celek zastřílel proti Otrokovicím,
kterým i díky Skybovým čtyřem trefám nadělil
potupnou „desítku“. Je jasné, že nejbližší pronásledovatelé, malenovičtí Rivermen a Tigers,
budou mít víc než těžkou úlohu. 
(oh)
Sedlářovi z Brna. I třetí místo však znamená
úspěch. Navíc Martin Bugaj přidal ještě zlato
ze čtyřhry, když se svým přemožitelem ze singlu bez problémů opanovali deblový pavouk.
▪▪ Zlínští volejbalisté zbraně neskládají
Zlín – Dvě nepříjemné pětisetové porážky
museli překousnout volejbalisté Zlína, kteří letos v Uniqa extralize patří k nejlepším.
Těžké bitvy proti konkurentům z čela tabulky
Benátkám nad Jizerou a Českým Budějovicím
skončily těsnými prohrami. Jenomže i když
Zlínští nabrali na chvíli ztrátu na špici soutěže, zbraně rozhodně nesložili. Dokázali vyhrát
3:1 v Havířově a po zaváhání vedoucích Budějovic je od vedení tabulky dělí jen skóre.

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. 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, Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Bronislav Fuksa, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác, Mgr. Vojtěch Cekota, Mgr. Jaroslav Janečka | Odpovědná redaktorka
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soutěž, volný čas
Přinášíme třetí část soutěže, v které si můžete
prověřit své znalosti o Zlínském kraji. V každém čísle až do září budou tři otázky a jedna
fotografie. Každý, kdo správně odpoví, může
získat jeden ze tří dárkových setů (ceny získá 15., 95. a 150. doručená odpověď). Ti, kdo
správně odpoví ve všech devíti měsících, se
pak stávají výherci publikace o Zlínském kraji
a dalších cen.
Otázky pro březen:
1. Kolik muzeí zřizuje Zlínský kraj?
(nápovědu najdete v tomto čísle)
2. Jaká památka v kraji je na seznamu UNESCO?
3. Kolik obcí a měst je ve Zlínském kraji?
Foto: Jaká památka je zachycena na snímku?
Odpovědi zasílejte do 10. 3. 2011 na emailovou
adresu soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín.

Fotografie k soutěži. Foto: archiv

Minulé kolo soutěže - Správné odpovědi: 1) Nejzápadnější obcí kraje jsou Koryčany, konkrétně místní část Jestřabice. 2) Místo s nejnižší nadmořskou výškou se ve Zlínském kraji nachází na řece Moravě v místě, kde opouští území kraje (tedy v katastru Uherského Ostrohu). 3) Na území
Zlínského kraje se nacházejí dvě chráněné krajinné oblasti - CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy. Na snímku byl zámek ve Zlíně. Výherci dárkového
setu: Marta Zajíčková (Valašská Bystřice), Ladislav Lajgot (Zašová), Adéla Hrušková (Jalubí).

Do Vlčnova za historií pálení kořalky

Milovníci zvláštních muzeálních expozic by jistě neměli vynechat návštěvu Muzea lidových
pálenic ve Vlčnově. Bylo otevřeno ve stodole
tamější památkově chráněné usedlosti č. p. 65
teprve v květnu loňského roku. A už si získalo
velkou oblibu. Koho by nezajímaly například
podomácku vyrobené destilační přístroje, které sloužily v některých zapadlých chalupách
na moravsko-slovenském pomezí k nelegálnímu pálení kořalky? Do muzea se dostaly z po-

Muzeum pálenic ve Vlčnově (dům č. p. 65) je
otevřeno pro veřejnost od dubna do června
a od září do října v pondělí až pátek od 9.00
do 17.00, ale jen po telefonické domluvě
na čísle 572 675 130. Bez ohlášení je objekt otevřen o sobotách a nedělích od 13.00
do 18.00. V červenci a srpnu potřebujete ohlášení jen v pondělí a ve čtvrtek, jinak je zde
otevřeno v pracovních dnech od 9.00 do 17.00
a o víkendech od 13.00 do 18.00.

licejních skladů, když byly úředně zabaveny
ilegálním paličům a když se museli jejich majitelé zodpovídat před zákonem z nedovolené
výroby lihu.„Téma této expozice je až malinko
lechtivé a návštěvnost muzea je abnormálně
vysoká,“ říká starosta Vlčnova Jan Pijáček. Zájem veřejnosti z regionu, ale i ze vzdálenějších
míst o jeho obec se prudce zvýšil.
Ve vlčnovském muzeu se podařilo shromáždit,
zpracovat a vystavit kolem tří desítek kompletních destilačních přístrojů a jejich částí, velké
množství dalších potřeb souvisejících s pálením, nádob, vinět a dokumentů. Textové panely, vydané drobné tisky, publikace, hudební i obrazové snímky pak dokreslují minulost
i současnost podomácké výroby ovocných
pálenek a jiných destilátů. Tímto však rozvoj
expozice zdaleka nekončí. Sbírka bude i v dalším období rozšiřována, exponáty doplňovány
a obměňovány.

inzerce

Od 15.3. do 4.4. dejte
i vy svůj hlas sportovci roku!
Hlasování na stránkách
www.kr-zlinsky.cz
Jeden vylosovaný hlasující
získá notebook HP.

Vyhlašovatel

Okno do kraje / březen 2011

Patron

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři
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10. 3. Zlín
Expediční kamera
Celovečerní promítání
filmů o dobrodružství,
divoké přírodě i extrémních
zážitcích ve zlínském muzeu.
www.muzeum-zlin.cz
12. 3. Hluk
Postaraj sa o svůj kroj
Památkové domky od 15.00.
www.ostrozsko.cz
Valašská rally nabízí vděčné divácké okamžiky. Foto: Zlín Press/Petr Sagner
Jubilejní 30. ročník Valašské rally se uskuteční ve dnech 25. až 26.
března. Soutěž je zároveň úvodním podnikem Mediasport Mezinárodního mistrovství České republiky v rally. První závodník
odstartuje na trať v pátek 25. března z valašskomeziříčského náměstí v 17.15.

Vybrané akce v kraji
1. 3. Kroměříž
Jam Session
Tradiční setkání muzikantů.
Penzion a pivovar Černý orel
od 19.00.
www.cerny-orel.eu
1. až 31. 3. Zlín
Výstava oblastního spolku
Českého červeného kříže
Výstava uspořádaná
k 90. výročí vzniku zlínského
spolku (2. etáž Baťova
mrakodrapu).

4. 3. Březůvky
Dětský maškarní karneval
Víceúčelová budova.
www.brezuvky.cz
5. 3. Kunovice
Fašank
Náměstí Svobody od 12.30.
www.vychodni-morava.cz
5. 3. Kaňovice
Fašanky
Tradiční fašankový průvod.
www.kanovice.cz

1. až 31. 3. Zlín
Argentina 2009
Výstava fotografií Miroslava
Piláta (3. etáž Baťova
mrakodrapu).

5. 3. Babice
Fašanková obchůzka
a končinová zábava
s pochováním basy
Začátek od 13.00.
www.slovacko.cz

2. 3. Uherský Ostroh
Něco z hlíny...
Vernisáž výstavy Jany
a Josefa Koláčkových
v Zámecké galerii.
www.uhostroh.cz

7. 3. Strání
Fašanková filmotéka
Videofilmy z archivu Muzea
J. A. Komenského v Uh.
Brodě (17.30 Dvorana Strání)
www.mjakub.cz
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12. 3. Slavkov pod Hostýnem
Tradiční košt slivovice
Zahájení akce od 17.00
v kulturním domě.
www.slavkov-ph.cz
12. 3. Vsetín
Retro ples ve stylu
60. - 80. let
Kulturní zařízení Sychrov 53,
začátek 20.00.
www.mestovsetin.cz
do 13. 3. Velké Karlovice
Historie lyžování
Výstava v Karlovském muzeu.
http://velkekarlovice.cz
15. 3. Kroměříž
Koncert Karla Plíhala
Dům kultury, začátek 19.00.
www.dk-kromeriz.cz
18. a 19. 3. Valašské Meziříčí
Malé jevištní formy
Krajská přehlídka
netradičních divadel.
www.kzvalmez.cz
19. 3. Rajnochovice,
Hošťálková
Karneval na lyžích
Ski Areál Troják od 11.00.
www.trojak.cz

zábava, volný čas
Akce Klubu českých turistů
5. 3. 2011
Přejezd Vsetínských vrchů
Již III. ročník pořádají napajedelští turisté a
oddíl TOMu Azimut Napajedla. Lyžařská trasa měří 30 km a pojedou ze Soláně do Vsetína. Odjezd z Napajedel v 7.00. Informace lze
získat na karel.janosek@seznam.cz nebo na
603 489 387. Koná se jen v případě dobrých
sněhových podmínek.
19. 3. 2011
Přejezd Javorníků
Jde o IV. ročník akce pořádané napajedelskými
turisty a oddílem TOMu Azimut Napajedla. Trasa Velké Karlovice – Vranča měří 32 km. Odjezd
z Napajedel je naplánován na 7.00. Informace
lze získat na karel.janosek@seznam.cz nebo na
603 489 387. Koná se jen v případě dobrých
sněhových podmínek.
19. 3. 2011
Otevírání rozhledny na Doubravě
Příznivcům pěší turistiky připravil odbor KČT
Vizovice 10kilometrovou vycházku. Start pochodu je na náměstí ve Vizovicích v 8.00. Informace lze získat na eurobeds.vitek@kct.cz nebo
na 736 754 033.
26. 3. 2011
Otevírání rozhledny na Vartovně
Turisté vyrazí z náměstí ve Vizovicích v 8.00.
Na rozhledně jsou pak očekáváni mezi 10.00
a 11.00 hod. Pěší trasa měří 10 km. Informace
lze získat na eurobeds.vitek@kct.cz nebo na
736 754 033.
26. 3. a 27. 3. 2011
Vrcholy oblasti Valašsko-Chřiby
Cyklus několika pochodů. Místa startů jsou
libovolná. Na vrcholech lze u jednotlivých pořadatelů získat vrcholová razítka vydaná speciálně k tomuto cyklu pochodů. Rozpis pochodů
(kdy mohou turisté dorazit): 26. 3. od 10.00 do
15.00 – rozhledna Brdo, 26. 3. od 10.00 do 15.00
– vrchol Chlum v Chřibech, 27. 3. od 10.00 do
15.00 – vrchol Kelčský Javorník, 27. 3. od 10.00
do 15.00 – zřícenina hradu Obřany.

Okno do kraje / březen 2011

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

Restaurant Symfonie, luxusní wellness centrum i pro veřejnost
1.výročí wellness & spa hotelu
Augustiniánský dům
19. března 2011 uplyne přesně rok ode dne,
kdy jsme přivítali své první hosty a oficiálně
zahájili provoz wellness & spa hotelu
Augustiniánský dům.

Realizace a opravy komunikací, chodníků,
parkovišť a zpevněných ploch
Pokládka asfaltového betonu nišerem

Kulinářský kalendář pro rok 2011

Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi

březen - plody moře
duben - jehněčí a králičí speciality
květen- čerstvý chřest na vícero způsobů
červen - první jahody a rebarbora
červenec - Bella Italia, dny italské kuchyně
srpen - saláty, barbecue, zmrzliny - vše co rádi
jíme zejména v létě
září - pokrmy z hub
říjen - lovecká sezóna v augustiniánském stylu
listopad - svatomartinské menu, husí a kachní
hody
prosinec - advent, vánoční, silvestrovské
a novoroční menu

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
Instalace svislého a vodorovného
dopravního značení i příslušenství
Nákladní doprava

www.suszlin.cz

Rezervace na tel.: +420 577 113 666
nebo e-mail: recepce@augustian.cz

Wellness & spa hotel
Augustiniánský dům **** superior
A. Václavíka 241, 763 26 Luhačovice
www.augustian.cz

Doporučujeme

Josefský jarmark

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

18. až 19. 3. Rožnov pod Radhoštěm
www.tka.cz

Dobrý klient,

konečně jednoduchý úvěr.
250 000 - 5 000 000 Kč
Výhodné podmínky
nízký úrok

I žádné skryté náklady

Jednoduchá smlouva
jednoduchý text smlouvy

I žádné směnky

žádná rozhodčí doložka

Jednoduché čerpání
prostředky na libovolný účel
neprokazujete použití

I bez doložení příjmů

I vstřícné projednání úvěru

Jednoduché splácení

platíte jen úrok

I jistinu splácíte podle Vašich možností

Příklad úvěru Dobrý klient
celková výše úvěru: 300 000 Kč I doba splácení úvěru: 60 měsíců
úroková sazba: 6,9 % p.a. I poplatek za zpracování úvěru: 2 700 Kč
výše měsíční splátky: 5 926 Kč I celková splacená
acená částka: 358 57
571
71 K
Kčč I RPSN: 7,56 %

úrok

Dobrý klient je jednoduchý úvěr s nízkou úrokovou
sazbou 6,9 %, určený pro vlastníky obytných nemovitostí.
Úvěr je poskytován v rozsahu 250 000 - 5 000 000 Kč
do výše 50 % hodnoty nemovitosti na dobu 6 měsíců – 5 let.

6,9 %

Konec obav z úvěru.

p.a.

I

I

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo www.mpu.cz volejte zdarma 800 678 678

