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Karlovská 50

Největší lyžařský závod ve Zlínském kraji se jel letos
ve Velkých Karlovicích již podesáté.
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www.BytyKriby.cz

tel. 775 305 212

Revitalizace panelových a bytových
domů,zateplování fasád.
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OTEVÍRÁME 26.3.2012
Nová stanice technické kontroly
a měření emisí pro osobní vozidla
V Otrokovicích naproti Barumu - ulice K Letišti
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▪▪ Bude více prvňáčků
Zlínský kraj – Do poloviny února probíhaly
zápisy dětí do 1. tříd základních škol. Krajský
odbor školství, mládeže a sportu odhaduje, že
se mělo k zápisu do prvních tříd ve Zlínském
kraji dostavit 6 838 dětí; z toho 5 451 by přišlo
k zápisu poprvé a 1 387 po odkladech. „Vzhledem k předchozím letům se dá počítat s tím,
že kolem tisíce dětí bude mít odklad školní
docházky. Z toho vyplývá, že ve školním roce
2012/2013 by do prvních tříd mohlo nastoupit zhruba 5 800 žáků, což by bylo o 300 více
než v letošním školním roce,“ uvedla Lenka
Janalíková ze školského odboru. Přesná čísla
budou známa až v dubnu.
▪▪ Úspěch zlínského designéra
Zlín – Zlínský design získal další významné
mezinárodní ocenění. Koncepční návrh traktoru absolventa ateliéru průmyslového deOkno do kraje / březen 2012

Vážení a milí spoluobčané,
konec méně vlídného zimního období a přicházející jaro v nás
vyvolávají pozitivní očekávání. Na radosti nám však ubírají hospodářská krize a dopady daňové reformy státu, které provázejí
nezaměstnanost a zdražování. Neměli bychom se nechat strašit.
Faktor strachu nás připravuje o peníze. Česká republika vykazuje veřejný dluh cca 40 % ročního hrubého domácího produktu
a součet veřejného dluhu a dluhu bank, firem a domácností se
u nás pohybuje okolo 100 % k HDP. Země jako Japonsko, Velká
Británie, USA, Itálie, Francie, Německo, Kanada a Švýcarsko však
mají tento ukazatel průměrně trojnásobně vyšší.
Zatímco vláda veřejnosti předložila Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti ČR do roku 2020, jsou škrtány ve veřejných rozpočtech výdaje na prorůstové
rozvojové investice a výhody přidané hodnoty ekonomiky trhu využívají občané vyspělých západních ekonomik, vykazující i více než dvojnásobnou zadluženost veřejných financí. Někteří
makroekonomové verbálně preferují informační a znalostní ekonomiku, ale ve skutečnosti podporují škrty ve výdajích i příjmech. Například ještě v roce 2004 platily firmy daň ze zisku 28 %.
Snížení na 19 % zvýšilo schodky ve státním rozpočtu a zvýšilo zisky především zahraničním vlastníkům. Ročně odchází na dividendách do zahraničí 150 mld. Kč. Zahrneme-li vedle tvorby HDP,
kde jsme na 36. místě ve světě, i oblast vzdělávání, zdravotnictví, sociální sítě, životního prostředí
a další atributy občanské společnosti, je naše životní úroveň o 8 míst v žebříčku lepší. Podle OSN
je ČR ze 169 zemí světa 28. nejlepším místem pro život. A podle Organizace pro hospodářskou
spolupráci a rozvoj OECD je Česko 13. nejlepší země na světě pro práci a život.
Nenechme se proto vystrašit a trvejme na zachování naší úrovně a kvality života. To pozitivní, které bych v tomto úvodníku chtěl říct našim občanům na závěr, je, že v hodnocení místa pro život
je i náš Zlínský kraj na čelním čtvrtém místě mezi kraji v České republice a dle posledního sčítání
na prvním místě, kde je nejvíce rodáků, tedy lidí, kteří se zde narodili, trvale zde žijí a vychovávají
své děti k lásce ke svému kraji. Potlačme faktor strachu a buďme hrdí na své tradice i baťovský
podnikatelský duch. Žije mezi námi mnoho osobností s pozitivními vizemi, kterým stojí za to
naslouchat.
Ing. Jaroslav Drozd,
předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro financování,
náměstek hejtmana Zlínského kraje

signu Fakulty multimediálních komunikací
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Davida Poláška uspěl v soutěži Red Dot Design Award
- Design Concept 2011. Ceny byly předávány
na konci roku 2011 v Singapuru. Oceněný návrh student zpracoval jako diplomovou práci.
„David Polášek navrhl design traktoru, který
představuje přechod mezi současnými typy
zemědělské techniky a typy s autonomním
řízením,“ řekl o návrhu vedoucí diplomové
práce Pavel Škarka.
▪▪ Město pronajme ubytovnu u stadionu
Uherské Hradiště – Rada města Uherské Hradiště schválila pronájem nebytových prostor
ubytovny u zimního stadionu společnosti
Zimní stadion UH za nájemné jednu korunu
ročně na dobu určitou 25 let. Nájemce ale
musí na své náklady celý objekt rekonstruovat (předpoklad nákladů je 30 milionů korun).

▪▪ Sportovec roku Zlínského kraje
Zlín – V plném proudu je jubilejní desátý ročník ankety Sportovec Zlínského kraje 2011.
Navrhněte i vy sportovce, o kterém si myslíte, že si ocenění zaslouží. Návrhy je možné
podávat prostřednictvím vyplněného nominačního formuláře na adresu: Krajský úřad
Zlínského kraje, odbor školství, mládeže
a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, nejpozději do 12. března 2012. Nominační formulář je
ke stažení na webových stránkách Zlínského
kraje. Slavnostní večer se uskuteční ve středu
25. dubna v Kongresovém centru Zlín, budou
vyhlášeni vítězové následujících kategorií:
nejúspěšnější sportovec, nejúspěšnější handicapovaný sportovec, nejúspěšnější sportovní
kolektiv, nejúspěšnější trenér, cena fair-play,
cena sportovních novinářů, cena občanů Zlínského kraje a cena hejtmana Zlínského kraje.
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Vsetín bude odtahovat
Vsetín – S větší razancí budou přistupovat
k nesprávně parkujícím automobilům ve Vsetíně. Technické služby Vsetín budou špatně stojící auta z místních komunikací či vyhrazených
parkovišť odtahovat. Firma si pro tento účel
pořídila odtahové vozidlo s hydraulickou rukou, která má dosah šest metrů a zdvihne
sedm tun. O odtažení do hlídaného prostoru
v Jasenicích budou rozhodovat strážníci nebo
státní policisté. Za odtah zaplatí řidič jeden až
dva tisíce korun. V ostatních větších městech
v kraji se zatím policisté spokojují většinou jen
s ukládáním pokut. „Odtahy městská policie
používá pouze v mimořádných situacích, kdy
je nutné překážku v podobě špatně zaparkovaného vozu odstranit ihned a nelze čekat až
do návratu řidiče, ale také v případech blokového čištění ulic či vyznačování parkovišť, kdy
řidič nereaguje na dopravní značení,“ uvedl
mluvčí kroměřížské radnice Pavel Zrna.  (vc)
Obyvatelé Zlínského kraje jsou věrní svému rodišti. Foto: Ivo Hercik

Statistika: Jsme krajem rodáků

Místní akční skupiny
dostaly 250 milionů

Zlínský kraj – Ve Zlínském kraji žije v porovnání
s jinými českými a moravskými regiony největší procento lidí, kteří zůstávají po celý život věrni „rodné hroudě“. To je jeden z poznatků loňského sčítání lidu. „Tři čtvrtiny obyvatel bydlí
ve stejném okrese, jako se narodili, a více než
polovina obyvatel dokonce v té samé obci (říká
se jim rodáci),“ uvedla Hana Stryjová z Krajské
správy Českého statistického úřadu ve Zlíně.
Nejvíce rodáků žije v Březové, Ostrožské Lhotě
a Strání, kde tvoří až 79 procent obyvatel.
Ke dni sčítání lidu 26. března 2011 žilo ve Zlínském kraji 590 459 obyvatel, a to v 305 obcích.
Oproti roku 2001 (595 010 obyvatel) tak jejich
počet poklesl o 0,8 procenta. Pokles obyvatel
však kromě Zlínského postihl například i Olomoucký a Moravskoslezský kraj.
Na špici se Zlínský kraj umístil i co do počtu
obyvatel žijících v manželství. Podíly 44,8
procenta ženatých mužů a 43 procent vdaných žen jsou nadprůměrné a řadí Zlínský kraj
na druhou pozici mezi kraji. Naopak podíly

rozvedených mužů i žen jsou druhé nejnižší.
Ve Zlínském kraji za posledních 10 let dynamicky vzrostl počet vysokoškoláků. Po Středočeském kraji byl tento nárůst v Česku druhý nejrychlejší (počet vysokoškoláků se zvýšil
o více než polovinu). Vysokoškoláci tak tvoří
11,7 procenta z celkového počtu obyvatel
kraje ve věku 15 a více let. V mezikrajském
srovnání jde o třetí nejvyšší podíl (společně
s Olomouckým krajem).
Pouze čtyři kraje v republice mají nadprůměrně vysokou vybavenost počítačem a počítačem s internetem a Zlínský kraj je mezi nimi.
Je čtvrtý v pořadí za Prahou, Jihomoravským
a Středočeským krajem. Již 60,7 % bytů je
v regionu vybaveno počítačem a 56,9 % bytů
počítačem s internetem. Republikově nad průměrem a druhý nejlepší je Zlínský kraj ve vybavenosti bytů koupelnou nebo sprchovým
koutem (téměř 98 procent bytů). Druhý je rovněž ve způsobu vytápění bytů ústředním nebo
etážovým topením (88 procent).
(red)

Zlínský kraj – Třináct místních akčních skupin
(MAS), které působí ve Zlínském kraji, získalo
od roku 2008 podporu EU v rámci programu
Leader. Na rozvoj venkova bylo takto v kraji
rozděleno přes 250 milionů korun. V našem
kraji nyní funguje 17 MAS, které pokrývají
asi 75 procent venkovského prostoru. „Další
by ještě mohly vzniknout a také by mohly
čerpat prostředky EU, které program Leader
poskytuje,“ řekl předseda krajské sítě MAS
Aleš Lahoda. MAS, které mají většinou právní
postavení občanského sdružení nebo obecně prospěšné společnosti, představují nový
typ trojstranné vzájemné spolupráce veřejné správy, podnikatelské sféry a neziskového sektoru. Působnost MAS je vymezena
určitým uceleným územím o velikosti od 10
do 100 tisíc obyvatel. Každá MAS má zpracovanou rozvojovou strategii daného území,
ve které jsou definovány cíle a priority zaměřené na zlepšení kvality života a životního
prostředí na venkově.
(vc)

▪▪ Silnice z Kunovic se bude opravovat
Kunovice, Uherský Ostroh – Státní silnice I/55
z Kunovic přes Uherský Ostroh až na hranici
Jihomoravského kraje se bude od poloviny
března až do října opravovat. Jak uvedla Nina
Ledvinová z Ředitelství silnic a dálnic, počítá se
zde s opravou povrchů i s částečným rozšířením
komunikace včetně výměny svodidel. Na trase
bude opraveno nebo zbouráno a nově postaveno několik mostů. Řidiči se musí připravit
na řadu částečných i plných uzavírek s různými
objízdnými trasami. Náklady na celou stavbu
činí 360 milionů korun.

V roce 2010 ji poprvé v našem kraji úspěšně
použili v Halenkovicích. Při poklesu demografické křivky bude možno objekt využít k jinému účelu, v případě potřeby jej lze opět rozebrat a bloky prodat nebo použít jinde. Škola
a školka ve Hvozdné se kontejnerovou přístavbou zvětší o 800 metrů čtverečních podlahové
plochy. Kapacita školky se od nového školního
roku zvýší z 24 na 56 dětí. Náklady mají dosáhnout asi 19 milionů korun.

mátkového ústavu v Kroměříži pečlivě zdokumentovat bohatství lidové architektury v celém
regionu – postupně po okresech. V minulých
letech byly v rámci tohoto grantového úkolu
ministerstva kultury zpracovány památky lidového stavitelství v okresech Uherské Hradiště,
Vsetín a Zlín. Soupis památek kroměřížského
okresu tedy tento rozsáhlý projekt uzavírá.

▪▪ Ve Hvozdné přistavují mateřskou školu
Hvozdná – Využitím technologie montované
stavby z mobilních buněk (kontejnerů) rozšiřují v tomto čase svou základní a mateřskou
školu v obci Hvozdná. Jde o metodu rychlého
a méně nákladného rozšíření stávající školy.
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▪▪ O lidových stavbách na Kroměřížsku
Zlínský kaj – „Lidové stavby známé neznámé,
Zlínský kraj – Kroměřížsko“, tak se nazývá nová
publikace, na jejímž vydání se spolupodílel
a kterou distribuuje Zlínský kraj do obcí, knihoven, archívů i směrem k veřejnosti se snahou
pomoci záchraně památek lidové architektury.
Jde o výsledek několikaleté snahy Slováckého
muzea v Uherském Hradišti a Národního pa-

▪▪ Nová rozhledna v Rožnově
Rožnov pod Radhoštěm – Na Karlově kopci nad
Valašskou dědinou, která je jednou z expozic
Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm, vyrostla nová rozhledna. Je 18 metrů vysoká a její slavnostní otevření se uskuteční na přelomu dubna a května. Rozhledna byla
postavena podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče z roku 1896 a ponese jeho jméno. Náklady na stavbu přesáhly deset milionů korun, část
má pokrýt dotace z Evropské unie.
Okno do kraje / březen 2012

Sociální služby: Kraj versus stát
Na ministerstvu práce a sociálních věcí se za čísly a informačními
technologiemi vytratili lidé, jejich potřeby, osudy, obavy a naděje.
Tak stručně hodnotí aktuální kroky tohoto resortu krajská radní
Taťána Nersesjan, která má mimo jiné na starosti sociální oblast.
Paní radní, co říkáte tomu, co se děje v současné době na úřadech práce? Vím, že jste
ten zlínský navštívila začátkem února spolu
s Vladimírem Špidlou, bývalým předsedou
vlády?
Soucítím jak s klienty, tak i se zaměstnanci úřadů práce, kteří se ne vlastní vinou dostali do výrazných problémů a stresů. Na jedné straně se
ocitly mnohé rodiny bez prostředků a situace
na některých místech kraje vygradovala až
do potravinových sbírek. Na straně druhé i zaměstnanci úřadu vyvíjeli maximální úsilí, které
však z důvodu zbrklého a neodzkoušeného
přechodu na nový informační systém vyplácení dávek bylo často marné. Ministerstvo práce
a sociálních věcí se nepoučilo z historie, že v případě tak významné změny je třeba ji zavádět
několik let postupně, paralelně s již fungujícím
systémem, a ne riskovat kolaps.
Ministr Drábek nakonec za tato pochybení
na špalek nepoložil svou hlavu, ale obětoval několik podřízených.
V některých médiích zaznělo, že jste vyhlásila ministerstvu válku. Co vy na to?
Problém je v rozporu stanoviska kraje a ministerstva práce a sociálních věcí, kdo má financovat provoz sociálních služeb. To, co vypadá,
jak to nazvala některá média, jako válka kraje
s ministerstvem, je ve skutečnosti oprávněný
požadavek kraje na dofinancování sociálních
služeb od státu. V zákoně o sociálních službách
se v paragrafu 101 praví, že dotace plynou ze
státního rozpočtu. Už několikrát mělo dle zákona dojít k přechodu financování sociálních
služeb, spolu s prostředky, ze státu na kraje, ale
jeho termín byl vždy odsunut, poprvé z roku
2010 na 2012 a nyní nově na rok 2014.

Jaká je konkrétně situace v našem kraji?
V letošním roce chybí službám ve Zlínském
kraji na provoz proti loňsku 120 milionů korun.
Pro většinu z nich skončil totiž evropský projekt, z něhož byly financovány služby sociální
prevence (např. azylové domy, sociálně-terapeutické dílny, nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež apod.). Ministerstvo nejen že nezajistilo včas další navazující projekt, ale ani tyto
služby nezařadilo v dostatečné výši do dotačního řízení MPSV. Takže dnes jsou poskytovatelé
i uživatelé těchto služeb v nejistotě, obracejí se
na obce i na kraj a snaží se odvrátit konec poskytování služby.
Pomůže jim kraj a obce?
Samozřejmě krajským ani obecním samosprávám není lhostejný osud občanů, kteří jsou
na těchto službách závislí. Společnou pomoc
s obcemi koordinujeme již od 10. ledna, kdy
jsme „trojkové“ obce seznámilí s předběžnými
výsledky dotačního řízení MPSV, extrémní krizovou situací právě pro služby sociální prevence a nabídli jsme spolupráci a konzultaci tak,
aby prostředky kraje a obcí na pomoc byly cíleny co nejefektivněji. Kraj informoval jak města,
tak i poskytovatele, které služby a podle jakých
pravidel podpoří. Vedeme jednání a nastavujeme částky podpory za spolupráce přímo s jednotlivými službami prozatím na první pololetí
roku. Zároveň však trváme na požadavku o dofinancování služeb v kraji ze strany MPSV.
Jak na vaši žádost reagovalo ministerstvo?
V této věci jsme do kraje pozvali ministra Drábka, který však ústy svého náměstka setkání
odmítl jako nepotřebné. Zdá se, že se pan ministr nezajímá o situaci v regionech a jednání

Radní T. Nersesjan sociální reformy této vlády kritizuje dlouhodobě. Foto: Petr Zákutný
Okno do kraje / březen 2012

s poskytovateli služeb a starosty měst považuje
za zbytečné. Je to další krok ze strany ministerstva svědčící o přezíravém a necitlivém přístupu, jenž se už dříve ukázal nejen při financování
sociálních služeb, ale také při nepřipravené
změně systému výplat sociálních dávek.
A jaký bude osud dalšího evropského projektu, dočkají se ho služby alespoň v příštím
roce? Je pravda, že peněz bude opět méně?
Výzva je znovuotevřena. Ale prodělala revizi,
která diskriminačně změnila pro kraje podmínky a navíc objem potřebných prostředků zmenšila na třetinu. Kraj tak nebude moci zařadit
do projektu všechny služby, ale bude muset vyčlenit jen menší část z nich. Jako nejvhodnější
se z hlediska podmínek projektu jeví podpořit
služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi a intervenční centrum pro
oběti domácího násilí. Bohužel kraj bude muset
na svých bedrech nést dva roky udržitelnost
projektu, třebaže financování sociálních služeb
je kompetencí státu. Tento projekt je pro kraj
tak trochu danajským darem.
Je nějaké řešení, jak z této situace?
Jsem přesvědčena, že pokud dobře funguje komunikace mezi krajem, obcemi a poskytovateli
služeb, bude se dařit ty nejpalčivější problémy
řešit. Samozřejmě ale bez zájmu a spolupráce
ministerstva to budou řešení jen dílčí, nikoli systémová, kterých je tolik zapotřebí ke stabilizaci
a zklidnění této sféry. Dle zákona má ministerstvo již od roku 2007 zpracovávat střednědobý
národní plán rozvoje sociálních služeb, doposud však žádný koncepční strategický dokument nevytvořilo. Na celostátní úrovni je nutné
nastavit cíle, priority a síť potřebných sociálních
služeb a k tomu zajistit systém víceletého financování. Za nesystémové naopak považuji dofinancovávat služby z rozpočtu krajů a přistoupit
tak na trvalý pokles podpory této oblasti ze
strany státu. Bohužel se zdá, že na ministerstvu
se za čísly a informačními technologiemi vytratili lidé, jejich potřeby, osudy, obavy a naděje.
Ale správa věcí veřejných je přece v první řadě
o lidech.(red)
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fotoreportáž

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Roman Kunovjánek (vlevo) při práci s klienty domova. Foto: Ivo Hercik

Titul Pracovník roku 2011 v sociálních službách ve Zlínském kraji
získal sedmatřicetiletý Roman Kunovjánek. Od roku 1993 pracuje
jako vychovatel a sociální pracovník v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě.
„Mám rád práci s lidmi. Považuji to
za poslání. Vnitřně mě zahřeje a posílí, když vidím, jak se nám při práci
s postiženými podaří něčeho dosáhnout,“ řekl při setkání s redaktory Okna do kraje. Pojďme na jeho
pracoviště nahlédnout prostřednictvím několika fotografií.

Kunovjánek: Práce je pro mě posláním

Domov pro osoby se zdravotním postižením
funguje v Uherském Brodě od roku 1991. Většina klientů se sem přesunula z Velehradu.

Důležitou součástí života v domově je práce
v terapeutické dílně. Stanislav Čurha právě vytváří dekorační textilii.

Sportovní aktivity jsou pro klienty domova důležité. Na snímku Roman Kunovjánek s Alenou
Mařicovou, trojnásobnou medailistkou ze speciální zimní olympiády v roce 2009 (stříbro a 2x
bronz v běhu na lyžích), která se konala v USA.

V uherskobrodském domově žije trvale padesát osob s lehkým a středním mentálním postižením,
někdy v kombinaci s lehkým fyzickým hendikepem, převážně mužů. Nejstaršímu je 45 let. Čtrnáct
osob sem dochází do týdenního stacionáře. Domov má 39 zaměstnanců. Objekt původně patřil
mateřské škole a jeslím. V letech 1997 - 1998 byl rekonstruován. Klienti na snímku se v klubovně
věnují výtvarnému tvoření. 
Text: Vojtěch Cekota, foto: Ivo Hercik
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Většina klientů je ubytována ve dvoulůžkových
pokojích. Pokoj na snímku obývá s dalším spolubydlícím Radek Ferenc.
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muzejní expozice
Stavební práce na projektu 14|15
Baťův institut jsou v plném proudu,
navíc 14. budova má být otevřena
již letos na podzim. Proto se pojďme podívat na to, v jakých prostorách rozkvetou muzejní expozice,
které tam naleznou nové působiště. Muzeum jihovýchodní Moravy
si v nových podmínkách především
výrazně prostorově polepší. Zatímco dosud byly muzejní expozice vystaveny na zámku a Obuvnickém
muzeu na ploše 610 m2, nyní mají
k dispozici 1638 m2.

Vizualizace budoucí podoby budov.

Muzeum: rozmach, estetika, technologie 21. století
Do současné doby byly jednotlivé expozice muzea na sobě navzájem nezávislé, nyní
budou všechny zakomponovány do jednoho většího celku – expozice s názvem Princip Baťa. Jednoduše řečeno: tato expozice
bude souborným představením všech oborů,
do nichž firma Baťa svým podnikatelským úsilím zasáhla či je svou aktivitou vyvolala nebo
alespoň inspirovala.
Jistě vás zajímá, jakým způsobem jsou do celku zakomponovány jednotlivé dosavadní prezentace.
Obuvnické muzeum
Plocha pro vystavení obuvi je v nových podmínkách o něco větší, výrazně rozsáhlejší je
však část věnovaná obuvnické výrobě. Zcela
novým prvkem je přitom expozice baťovské
prodejny. Ve 14. budově bude vystaven prakticky stejný počet párů bot jako v současných
prostorách – více než 570. Doplňků však uvidíte o polovinu víc než dosud – 150. Dramaticky naroste rovněž počet vystavených strojů
– z 18 na 54.

Expozice H+Z
Součástí prostoru určeného pro dopravu
a moderní cestovatelství bude i Expozice H+Z
(Hanzelka a Zikmund). Celková plocha přitom
bude oproti současné expozici na zámku trojnásobná. Rovněž tak objem vitrín. Zatímco
do nynějška mohli návštěvníci expozice zhlédnout jeden film z televizní obrazovky, v nových
podmínkách bude jen monitorů pro audiovizuální prezentace pět, mimo to se počítá se
speciálním cestovatelským projekčním sálkem
s možností volby hned z několika snímků H+Z.
Plocha výstavních panelů bude oproti zámku
dvojnásobná. Součástí bude, rovněž jako novinka, glóbus se znázorněním cest. V plánu je
také vystavení vozidla Tatra 87, kopie dopravního prostředku H+Z z jejich první cesty. V této
části budou mít návštěvníci možnost obdivovat i letadlo jako symbol baťovského poznávání světa při jejich cestách za obchodem.
Film a reklama
Rovněž další oblast významného zájmu – filmová tvorba si v nových podmínkách značně

polepší. Na téměř dvojnásobné ploše oproti
současným ‚zámeckým‘ podmínkám bude instalován čtyřnásobný objem vitrín, zdvojnásobení se dočká i plocha výstavních panelů. Počet vystavených loutek zůstává stejný, ovšem
5x více bude dalších exponátů z oblasti animovaného filmu. Více prostoru bude věnováno
také prezentovanému autentickému vybavení
filmového studia, jeden animační stůl bude
rovnou interaktivně působící. I zde se objeví
mnoho prvků pro audiovizuální prezentaci.
A protože je řeč o filmu, dominantou bude moderní velkoplošná projekce.
Baťovský životní styl
Ve zcela nové expozici se na ploše cca 400 m2
vedle historie fy Baťa seznámíme s celou škálou oblastí baťovské výroby, dopravou, letectvím, reklamou, životním stylem i celkovým
duchem baťovského Zlína. Protože nechceme
poodhalit roušku tajemství příliš, uveďme jen,
že i tato oblast bude návštěvníkům přiblížena
značnou plochou panelů, vitrínami, interaktivními prvky i velkoplošnou projekcí. (red)

inzerce
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Hasiči, zdravotníci
a policisté bilancují

Starostové měli o seminář zájem - šetří jim čas. Foto: Petr Zákutný

Obce těží z aktivit kraje a agentury
Zlínský kraj – Poskytnout starostům komplexní
informace o možnostech, jak získat peníze pro
svůj rozvoj. To bylo jedno z hlavních témat semináře uspořádaného Zlínským krajem a Agenturou pro zemědělství a venkov. V letošním
roce se uskuteční ještě další tři podobné akce,
na kterých starostové získají další informace.
“Mám velkou radost z toho, že nadstandardní
spolupráce Zlínského kraje s Agenturou pro zemědělství a venkov ve Zlíně, která je v porovnání s jinými kraji ojedinělá, přináší výsledky v podobě společného organizování akcí. Na těchto
akcích se snažíme předkládat zájemcům informace sjednocené a ve vzájemných souvislostech tak, abychom ušetřili jejich drahocenný
čas, který by jinak museli věnovat objížděním
více seminářů, z důvodu získání různých informací. Nejdůležitější ze všeho ale je, aby nové
získané poznatky využili úspěšně v praktickém životě ve své obci, jinak to všechno nemá
smysl,“ říká Milena Kovaříková, krajská radní
odpovědná za oblast zemědělství, životního

prostředí a rozvoje venkova. Podstatnou část
semináře tvořily informace o podprogramech
vyhlašovaných Zlínským krajem v roce 2012, se
kterými seznámili účastníky semináře pracovníci krajského úřadu. Řeč byla konkrétně o Podprogramech pro rozvoj ekologických aktivit,
pro začínající včelaře, na podporu předprojektové přípravy projektů regenerace brownfields.
V rámci Podprogramu na podporu obnovy
venkova ve Zlínském kraji v roce 2012 byly letos
poprvé podporované aktivity stanoveny v souladu se Strategií rozvoje venkova ve Zlínském
kraji, do které byly zapracovány oblasti podpory dle požadavků obcí.
Pozornost byla věnována i elektronickému vyplňování žádostí o krajské dotace a možnostem čerpání příspěvků na hospodaření v lesích
na území Zlínského kraje či zásadám efektivního hospodaření obcí. Na semináři vystoupil
i Lubomír Holubec, ředitel Ústředního pozemkového úřadu za Zlínský kraj, který hovořil
o komplexních pozemkových úpravách. (red)

▪▪ Hejtmani chtějí nevyčerpané peníze
Brno, Zlín – Evropské peníze, které se nepodařilo vyčerpat z celostátních dotačních programů, by měly putovat do regionů. Takový je
vzkaz hejtmanů státu. Dohodli se na něm na
jednání v Brně. „V některých centrálních dotačních titulech se peníze nedaří dlouhodobě
čerpat, protože nejsou připraveny projekty.
My se naopak s našimi regionálními operačními programy potýkáme se zcela opačným
problémem. Je zde přetlak kvalitních projektů. Tento nepoměr by tak měl být narovnán
přesunem nevyčerpaných peněz z centrální
úrovně na regionální,“ poznamenal hejtman
Stanislav Mišák.
Právě přesun peněz mezi operačními programy je podle představitelů krajů jednou z cest,
jak zlepšit ekonomickou situaci regionů a tím
i celé České republiky. Hejtmani po jednání se

svou expertní skupinou také opětovně odmítli zvyšování DPH. Požadují, aby pro sociálně
citlivé komodity byla snížená sazba daně.
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▪▪ Maturanti zaváleli, patří k nejlepším
Zlínský kraj – Ve Zlínském kraji loni dosáhl
podíl úspěšnosti maturantů v řadě parametrů nejlepšího výsledku ze všech krajů České
republiky. Celkem zkoušku v regionu úspěšně
složilo asi 86 procent studentů. Také v hodnocení gymnázií si východ Moravy vedl dobře,
když skončil na druhém místě za tradičně nejlepšími gymnázii v Praze.
Výsledky státních maturit potvrdily, že dlouhodobý trend zaměřený na kvalitu ve vzdělávání ve Zlínském kraji je správný. Skutečnost,
že školy našeho kraje spolu se školami z Prahy obstály ve všech parametrech maturitní
zkoušky a obsadily střídavě první dvě místa

Zlínský kraj – Již tradičně se v únoru zveřejňují statistiky činnosti jednotlivých složek
integrovaného záchranného systému. Z nich
vybíráme to nejpodstatnější za Zlínský kraj.
Pro hasiče byl rok 2011 významný především
likvidací nejrozsáhlejšího požáru v novodobé historii sboru, tedy požárem průmyslového a výrobního areálu v Chropyni.
Mezi nejpozitivnější sledované údaje patří
bezesporu výrazné snížení počtu usmrcených osob během požárů, který klesl z 13
na 5 tragických následků. Jednotky požární
ochrany vyjížděly v roce 2011 na 3 588 hlášených událostí, což bylo o 581 méně než
v roce 2010.
Po výrazném roku 2010 se tak vrací k hranici
desetiletého průměru evidovaných událostí. Nejčetnějšími událostmi byly technické
havárie (1 606), dále pak dopravní nehody
(776). Požáry (759) byly až na třetím místě.
Nejvíce událostí bylo hlášeno v srpnu (430),
nejméně naopak v měsíci květnu (237).
Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje v uplynulém roce řešila 45 849 výjezdů.
Oproti předchozímu období došlo opět k nárůstu v počtu výjezdů a ošetřených pacientů
asi o šest procent. Ze statistických údajů dále
vyplývá, že z celkového počtu bylo 1 082
osob ošetřeno se zraněním při dopravních
nehodách, 419 osob při pokusu o sebevraždu, ve 473 případech zdravotníci zahajovali
kardiopulmonální resuscitaci, 3 404 pacientů ošetřili zdravotníci po požití alkoholu
a omamných látek.
Počet trestných činů ve Zlínském kraji opět
klesl z 9 430 v roce 2010, na 9 227 v roce 2011.
Policisté, kteří stíhali 4 959 lidí, dosáhli více
než šestapadesátiprocentní objasněnosti.
V celé České republice se Policie ČR zabývala
celkem 317 177 trestnými činy, jejichž objasněnost je přitom necelých čtyřicet procent.
A kuriozity z policejních statistik? Ostudným
rekordmanem je čtyřicetiletý cyklista z Karolinky. Vsetínští policisté mu naměřili 5,18
promile.
Rodert Pekaj

v České republice, svědčí o dobré práci učitelů. Studenti ze Zlínského kraje se dále umístili
na 4. místě v povinné zkoušce z českého jazyka a na 2. místě v druhé povinně volitelné
zkoušce společné části maturitní zkoušky..
▪▪ Prvenství záchranářů a KNTB
Zlín – Lékaři kardiovaskulárního centra Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně zahájili od letošního ledna jedinečnou formu spolupráce
s kolegy ze Zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje. Spočívá v bezdrátovém přenosu EKG pořízeném v terénu posádkou záchranky přímo na mobil intervenčních kardiologů. Ti tak mohou bez zbytečného odkladu
svolat celý intervenční tým na zákrokový sál
a být připraveni na příjezd nemocného s akutním infarktem. Tento způsob je první svého
druhu v České republice.
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▪▪ Studenti soutěžili s ekoprojekty
Otrokovice – Studenti ze sedmi středních škol
představili své projekty v krajském kole soutěže, která je součástí projektu ENERSOL 2012.
Jeho smyslem je podpořit vzdělávání v oblasti
obnovitelných zdrojů energie. „Tato soutěž
má vícero významů. Jednak je to zamýšlet se,
jak uchránit životní prostředí při zvyšování
nároků na kvalitu života, nebo jak životní prostředí lépe chránit. Nelze opomenout i to, že
se její účastníci učí obhajovat své řešení a také
se učí vystupovat při prezentaci své práce,“
ocenil přínos soutěže hejtman Mišák.
První místo v hlavní kategorii obsadil Petr Mikoláš ze Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí se svým projektem rodinného
domu s využitím obnovitelných zdrojů energií, na dalších místech se se svými projekty
umístili Adrián Adamec ze Střední průmyslové
školy stavební Valašské Meziříčí, Tomáš Holík
a Radim Čmolík ze Střední odborné školy Otrokovice a Jan Habr a Jakub Jordán ze Střední

školy – Centra odborné přípravy technické
Kroměříž. Ve tvůrčí kategorii získala prvenství
Kateřina Janečková z Integrované střední školy – Centra odborné přípravy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Valašské
Meziříčí. Tito studenti vytvoří sedmičlenné
družstvo, které bude reprezentovat Zlínský
kraj v celostátním kole. To se uskuteční v březnu v Pardubicích.

hospodářskou krizí. Proto se snažíme firmy
v inovačních krocích podporovat různými aktivitami. Tato soutěž je jednou z nich. Firmám,
které se nebály inovovat, nabízíme hlavně
jejich zviditelnění. To může mít příznivý dopad na další rozvoj těchto firem a tím pádem
i na ekonomiku celého regionu,“ poznamenal
hejtman Stanislav Mišák, který tradičně nad
soutěží převzal záštitu.

▪▪ Kraj ocení inovace firem
Zlínský kraj – Ocenit společnosti z regionu,
kterým se díky inovacím podařilo výrazným
způsobem rozvinout své podnikání, je cílem
již třetího ročníku soutěže Inovační firma
Zlínského kraje 2012. Jejím pořadatelem je
prostřednictvím Technologického inovačního
centra Zlínský kraj, který se podpoře inovačního podnikání věnuje dlouhodobě a systematicky.
„Inovace jsou účinným nástrojem firem v současném konkurenčním prostředí, navíc neustále negativně ovlivňovaným vlekoucí se

▪▪ Konference o prevenci xenofobie
Zlínský kraj – Ve čtvrtek 1. března 2012 se
koná ve Zlíně konference s názvem Multikulturní škola, která je závěrečnou aktivitou
stejně nazvaného projektu Zlínského kraje
realizovaného v rámci Operačního programu
vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt
se věnoval prevenci rasismu a xenofobie a zapojeny v něm byly vybrané školy. Konference
se uskuteční v areálu Svitu v budově číslo 23
od 9.30. Více na internetové stránce projektu
www.kr-zlinsky.cz, sekce Rozvojové projekty
realizované Zlínským krajem.

Kroměříž má
špičkovou urologii

Michal Mikláš se svými studenty. Foto: Petr Zákutný

Michal Mikláš je krajským Ámosem
Zlínský kraj – V regionálním kole ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos získali nejvyšší
hodnocení odborné poroty Michal Mikláš ze Zlína, který se stal nositelem titulu „Ámos Zlínského kraje“ a dále Marta Grigárková z Přerova. Oba
také postupují do semifinále soutěže.
Do regionálního kola, do něhož jsou zahrnuty školy Zlínského a Olomouckého kraje, bylo
žáky a studenty základních a středních škol
podáno celkem šest nominací na získání titulu
Zlatý Ámos. Mezi navrženými učiteli byla jedna
kandidátka z Olomouckého kraje a pět kantorů z kraje Zlínského: Marta Grigárková (ZŠ
a MŠ Přerov-Předmostí), Marcela Javoříková
(ZŠ Mánesova Otrokovice), Ludmila Michalová
(Gymnázium Kroměříž), Michal Mikláš (Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Zlín), Miroslava Poláková (Gymnázium
Uherské Hradiště) a Věra Vyoralová (ZŠ Valašské
Klobouky).
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Vítěz krajského kola Michal Mikláš působí
na zlínském gymnáziu sedm let jako učitel informatiky a počítačové grafiky. „Ocenění mě
velmi těší a zároveň je hodně zavazující,“ řekl
bezprostředně po vyhlášení výsledků. Za osobní pedagogické vzory prý považuje své gymnaziální učitele a na otázku, čím si vysvětluje svůj
úspěch, odpověděl: „Snažím se, aby v mých hodinách vládl vtip, důvtip a legrace.“
Vyhlášení výsledků se konalo za přítomnosti
hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka
a krajského radního pro oblast školství Josefa
Slováka. Oba poblahopřáli nejen samotným
vítězům postupujícím do semifinále, ale všem
učitelům navrženým do regionálního kola. Poděkovali také dětem, že své učitele nominovaly
a jejich kvality statečně obhajovaly před odbornou porotou. Anketu vyhlašuje a organizuje
nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub
Domino, Dětská tisková agentura.
(hm)

Zlínský kraj – Vždy mezi prvními. Tak by se
dalo charakterizovat urologické oddělení
Kroměřížské nemocnice, které pacientům
slouží již 20 let. Nicméně kroměřížští specialisté patřili již k prvním na jižní Moravě, kteří
zvládali ultrazvukovou diagnostiku. Stejně
tak se zařadili k průkopníkům v zavádění drenáží přímo do ledvin. Troufli si i na radikální
operaci rakoviny prostaty, jež byla v té době
považována za extrémně náročnou.
Erudice a dosažené úspěchy tak vyústily v založení samostatného urologického oddělení
v roce 1992. Do té doby vše fungovalo pod
hlavičkou obecné chirurgie. Nedlouho na to
proběhly v Kroměřížské nemocnici rozsáhlé
rekonstrukce, jimiž urologie získala podstatně lepší prostory pro svou práci. Šlo o nový
endoskopický sál, ambulanci či zákrokový
sálek a nakonec i oddělení s moderní jednotkou intenzivní péče.
Kroměřížští urologové rozvíjejí obor prováděním komplexních urodynamických studií,
které zlepšují péči o muže s onemocněním
prostaty, a zcela nově se ve spektru urologie objevuje řešení ženského úniku moče
úspěšnými mini invazivní postupy zavedením tahuprostých pásek nebo pro jiné obtíže
poměrně málo rozšířenou aplikaci botulotoxinu do svaloviny močového měchýře.
Nyní jsou v oboru trendem laparoskopické
operace. A i zde patří urologie Kroměřížské
nemocnice ke špičce. V roce 2011 bylo provedeno první odstranění ledviny laparoskopicky a k dnešnímu dni bylo takto řešeno 42
procent pacientů. Výrazně šetrnější výkon je
pro určitou skupinu nemocných zajímavou
nabídkou řešení jejich mnohdy závažného
onemocnění.
Kroměřížská urologie poskytuje téměř úplnou škálu léčebných výkonů stojících na zkušeném lékařském i sesterském personálu,
který je klíčem ke kvalitě. 
(ld, mp)
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rozhovor
Kateřina Kubínová
▪▪Propagátorka regionu Moravských Kopanic
z Uherského Brodu.
▪▪Narodila se ve Vyškovci na moravsko-slovenském pomezí. Je jedním ze 13 dětí známého
zpěváka, muzikanta, lidového básníka a tanečníka Františka Šopíka.
▪▪Základní školu navštěvovala ve Vyškovci
a ve Starém Hrozenkově. Maturovala na Střední zdravotnické škole ve Zlíně. Pět let dálkově
studovala v Brně němčinu a angličtinu.
▪▪Osm let pracovala jako zdravotní sestra na chirurgii ve Zlíně.
▪▪Až do důchodu pracovala na Poliklinice
v Uherském Brodě ve funkci vedoucí sestry
dětského zařízení.
Kateřině Kubínové velmi záleží na životě Moravských Kopanic. Foto: Ivo Hercik

▪▪Je vdova, má jednu dceru a jednoho vnuka.

Kubínová: Mám ráda Kopanice a chci jim pomoci
Kdy vznikl váš vřelý vztah k regionu Moravských Kopanic?
V kraji moravsko-slovenského pomezí jsem se
narodila a prožila jsem v něm celé dětství. Tatínek František Šopík pracoval převážně na poli
a v lesích. Byl to ale současně tanečník a zpěvák. Složil na čtyři tisíce písní, balad a říkadel.
Na všechnu bolest, radost dokázal hned složit písničku a když měl chvilku čas, zabýval se
společně se svým bratrem Štěpánem výrobou
houslí. My děti jsme se od mládí musely zapojovat do práce. Bydlím nyní v Uherském Brodě,
ale mám ve Vyškovci rekreační chalupu. Často
na Kopanice jezdím. Cítím se tam jako doma.
Vaše chalupa je hodně známá a zažila již
spoustu významných akcí a návštěv...
Dávala jsem tento dům k dispozici různým návštěvám, aby tak tento kraj přicházel v širší známost doma i ve světě. Chtěla jsem tak propagovat i celý Zlínský kraj. V mé chalupě se například
po pět let odehrávaly prázdninové mezinárodní
tábory studentů z celého světa. Za užívání chalupy nic neplatili. V chalupě se za poslední dvě
desetiletí vystřídalo nepřeberné množství lidí
z celého světa, kteří zde absolvovali různá ško-

lení a mezinárodní setkání. Byli u nás Japonci,
Angličané, Němci, Švýcaři, Francouzi – včetně
hvězdy francouzské kinematografie Gérarda
Depardieu. Tomáš Baťa z Kanady slavil v naší
chalupě své 92. narozeniny. Přijeli k nám například starostové z holandského Naardenu. Nechyběli zástupci Zlínského kraje.
Jaký je dnes život na Kopanicích?
Bohužel proti minulosti se na něm ani v 21.
století mnoho nezměnilo. Je hodně těžký. Lidé
mají odtamtud daleko k lékaři, daleko do města,
do škol. Málo peněz. Vysoká nezaměstnanost –
ve Vyškovci až 38 procent. Není tam potřebná
infrastruktura, nejsou tam ubytovací kapacity.
Mladí se stěhují pryč. Například Vyškovec měl
před osmdesáti lety asi 790 obyvatel, dnes jen
150. Někteří podnikatelé, kteří do tohoto kraje
přicházejí, mu moc neprospívají. Nezaměstnávají místní obyvatele.
Snad by tomuto vylidňujícímu se území mohl
pomoci větší turistický ruch. Ale musely by se
pro něj vytvořit lepší podmínky, proto jsem
se i já rozhodla dát bezplatně k dispozici svou
chalupu, aby k nám do hor mohli hosté přijíždět
strávit hezké chvíle.

Populárním pojmem se v posledních čtyřech letech stala vaše „školička“.
To má být pomoc lidem z Kopanic, především
těm, kteří nemají práci, aby se zlepšily možnosti jejich uplatnění na pracovním trhu, zejména
v zahraničí. Jde o pořádání jazykových kurzů.
Angličtina, němčina, francouzština. Ale i práce
s výpočetní technikou. Cílem je, aby se absolventi kurzů alespoň trochu domluvili v cizích zemích a mohli si v nich případně i najít práci. Je to
projekt „Vzdělání blíž k lidem“, který nám finančně podporuje i Zlínský kraj. Náklady na provoz
chalupy během pořádání jazykových kurzů
jsem původně hradila sama, ale byly příliš vysoké, hlavně za topení v zimě. Tak jsme se v rámci
mikroregionu Bojkovsko dohodli, že se bude
místo pořádání kurzů střídat a že místnost zajistí
jednotlivé obce. Nyní školička probíhá v Žitkové
a využíváme místnost tamějšího Hotelu Kopanice, kterou nám poskytl jeho majitel. Původně
bylo pět skupin asi po deseti studujících. Kurz
trvá dva roky, absolventi získají certifikát. Snažíme se, aby něco uměli. Lidé bez práce tak znovu
získávají sebevědomí. Pro účastníky jsou kurzy
velmi levné. 
Vojtěch Cekota

inzerce

Kontaktujte nás
a získejte
jarní slevu!

▪ bezplatný rozpočet
▪ realizace plochých střech
▪ realizace šikmých střech
▪ prodej střešního materiálu
▪ prodej komínových systémů IBF
Objízdná 1628, Otrokovice tel. 606 700 819

www.strechykmb.cz
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Boris Podrecca vystavuje v galerii
Zlín – Mezinárodně proslulý a uznávaný
architekt Boris Podrecca (1940), žijící v Rakousku, představí od 13. března ve zlínském
Domě umění své nejvýznamnější projekty.
V roce 1968 ukončil Boris Podrecca studium
architektury ve Vídni. V letech 1979−1981
působil na mnichovské technické univerzitě
a později přednášel ve školách architektury
v Evropě a USA, od roku 1988 jako profesor.
V letech 1990 − 1995 byl vedoucím mezinárodních architektonických seminářů ve Vídni, Stuttgartu a Benátkách. Je nejen jedním
z nevýraznějších současných architektů, ale
také významným světovým teoretikem architektury.
Výstava, jejímž autorem je sám architekt,
podrobně seznámí s jeho osmadvaceti významnými návrhy včetně osmi nasvícených
modelů realizovaných staveb. V katalogu
k výstavě napsal teoretik a znalec architektova díla Damjan Prelovšek: „Výstava Borise
Podrecci otevírá pohled na moderní středoevropskou tvorbu. Jeho architektura je

pokračováním dědictví všeho, z čeho kdy
čerpalo mnohonárodnostní rakouské umění: je plná středomořského slunce a pohledu do nekonečné dálky Jaderského moře,
severního racionalismu, tradice anglického
a francouzského umění.“
Boris Podrecca nedávno zvítězil ve velké
mezinárodní soutěži na zástavbu a komunikační řešení oblasti severoitalského města
Bolzana. Jeho pravděpodobně nejznámější
stavbou je Millennium Tower ve Vídni o půdorysu dvou kruhů s výškou 202 metrů. Realizoval například neurofyziologický institut
ve Stahrembergově paláci (1982) a nákupní středisko Humanic Casapiccola (1989)
ve Vídni.
Za zmínku stojí mimořádné komunikační
stavby, ke kterým patří z části realizované
Severní nádraží ve Vídni a návrh unikátní stanice metra v Neapoli. V České republice jsou
zatím jeho jedinými realizacemi Rakouský
kulturní institut a galerie Oskara Kokoschky
v Praze. 
Ladislava Horňáková

kultura
Soutěží o titul
Historické město
Uherské Hradiště – Vítězem lednového krajského kola soutěže o cenu za nejlepší přípravu
a realizaci programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památkových zón za rok 2011 se stalo Uherské Hradiště. Postupuje do celostátní soutěže, kde bude
v dubnu s ostatními městy soutěžit o možnost
používat titul „Historické město roku“. Krajská
hodnotící komise ocenila především profesionální, systematický a koncepční přístup představitelů města k programu regenerace. Z fondu programu regenerace MPR a MPZ čerpalo
v roce 2011 finanční prostředky 13 měst Zlínského kraje. Do soutěže se přihlásila 4 města:
Kroměříž, Holešov, Uherské Hradiště a Valašské
Meziříčí. „Kterékoli z nich by náležitě reprezentovalo Zlínský kraj na celostátní úrovni,“ řekla
Dagmar Šnajdarová z kroměřížského pracoviště Národního památkového ústavu. 
(vc)

Malby Josefa Hapky

F. Segrado, P. Hapka a R. Kubela vzpomínají při vernisáži na malíře Josefa Hapku. Foto: Milan Ošťádal

▪▪ Chystají výstavu obrazů Josefa Lady
Holešov – Pravděpodobně letošní největší výstava obrazů malíře Josefa Lady bude otevřena od poloviny června na zámku v Holešově.
Přípravu zajišťuje Městské kulturní středisko
v Holešově, kurátorství expozice se ujal malířův vnuk. Některé obrazy a kresby zapůjčí rodina, další díla do Holešova poputují z galerií
a muzeí z celé republiky. Součástí expozice
bude promítání dokumentu o Josefu Ladovi
a pásma pohádek s Ladovými obrázky.
▪▪ Kontrabasista hraje v Europeře
Valašské Meziříčí – Sedmnáctiletý student
a talentovaný umělec-kontrabasista David
Jelínek z Valašského Meziříčí hraje v této sezoně 2011/2012 v evropském mládežnickém
symfonickém orchestru Europera. „V Europeře
se o mně dozvěděli díky mé účasti na celostátní soutěži smyčcových nástrojů v Liberci,
Okno do kraje / březen 2012

kde jsem v mé věkové kategorii kontrabasů
obsadil 1. místo,“ prozradil Jelínek. Na podzim absolvoval s orchestrem dvě soustředění,
která se konala v německém Zittau. Orchestr
se skládá asi ze 70 mladých muzikantů a 60
sboristů z České republiky, Německa a Polska. V únoru koncertovali v Německu a Polsku
a 22. dubna vystoupí v Praze ve Svatovítské
katedrále.
▪▪ Sto let od narození Rudolfa Firkušného
Napajedla – Před sto lety se v Napajedlích
narodil významný klavírista Rudolf Firkušný. Základní umělecká škola, která nese jeho
jméno, si toto výročí připomínala již v únoru.
Ve dnech 13., 20. a 27. května bude R. Firkušnému věnován v Napajedlích Varhanní festival. Těžištěm oslav se stane 23. – 25. listopadu
už 5. ročník festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému. Program se upřesňuje. 23. listopadu bude

Valašské Meziříčí – K nedožitým 100. narozeninám akademického malíře Josefa Hapky
připravilo Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci s Kulturním zařízením města Valašské Meziříčí výstavu maleb z muzejních i soukromých
sbírek. Vernisáž výstavy proběhla za účasti
malířova syna, známého hudebního skladatele
Petra Hapky, od nějž část vystavených obrazů
pochází. Na výstavě jsou k vidění i díla dosud
nevystavovaná. Josef Hapka se narodil na Valašsku, a přestože velkou část svého života strávil v Praze, rád se do rodného kraje vracel. Náměty pro svou tvorbu čerpal z nejbližšího okolí,
často pracoval ve volné přírodě a zdá se, že bez
skicáku v ruce ven nevycházel. Rád malířsky experimentoval, ale jeho jemná, harmonická barevnost s kapkou nostalgie v námětu zůstávají
charakteristické pro všechna jeho díla. Výstava
v zámku Kinských a Galerii Sýpka ve Valašském
Meziříčí potrvá do 15. dubna.
(mf)

v Muzeu Napajedla představena expozice věnovaná této světoznámé hudební osobnosti.
V Napajedlích se rovněž uvažuje o vybudování umělcovy pamětní síně.
▪▪ Muzeum bude mít novou expozici
Uherské Hradiště – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravuje obnovu svého
hlavního výstavního prostoru - národopisné
expozice Slovácko, která zobrazuje život lidí
v regionu. Muzeum otevře novou expozici
k výročí 100 let od svého založení, které si
připomene v roce 2014. Současná expozice bude uzavřena v polovině letošního roku
a nová bude otevřena na začátku roku 2014.
Náklady činí zhruba 20 milionů korun. Ve výstavních sálech budou vyměněny podlahy,
topení a elektroinstalace. Tématem nové multimediální expozice bude opět život a obyčeje
lidí ze Slovácka.
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sport
Padesátku ozdobila
rekordní účast

Zahájení se neslo v olympijském duchu. Foto: archiv

Olympionikům cinkalo 18 medailí

Velké Karlovice – Nádherná trať, dokonalé
stopy, překrásné počasí a rekordní počet závodníků. Taková atmosféra provázela letošní
jubilejní desátý ročník největšího běžkařského
závodu na Vsetínsku, tradiční Karlovskou padesátku. Podle pořadatelů byl letošní ročník
oproti předchozím také mnohem početněji
a hlavně kvalitněji obsazen. Premiérově se totiž
běžel jako součást České Ski Tour.
Závodu se zúčastnilo celkem 375 mužů a žen.
Skvělých podmínek uměli využít hlavně favorité závodu. Už po dvou kilometrech se totiž šest
nejlepších borců odtrhlo od hlavního pelotonu
a takřka po celou délku trati spolupracovalo.
O cenné kovy si to pak rozdali v závěrečných
kilometrech. Pro první místo si dosprintoval
Viktor Novotný z Fischer Subaru Racing Teamu.
V kategorii do 50 let pak zvítězil Dušan Žemlík
z Jablůnky. Mezi ženami byla nejrychlejší Karolína Bícová z Nordic teamu.
(hol)

Zlínský kraj – Zapálení olympijského ohně,
nelítostné, ale férové měření sil a samozřejmě
udílení medailí. Takovou tradici zimních olympijských her si mohli vychutnat mladí sportovci
z celé republiky na přelomu ledna a února. Početné výpravy se sjely v Moravskoslezském kraji, který se stal hostitelem pátého ročníku Zimní
olympiády dětí a mládeže. Starší a mladší žáci
sportovali v Ostravě, Frenštátu pod Radhoštěm, Bílé, Trojanovicích a na Pustevnách.
„Většina disciplín je dána olympijským protokolem, který vychází z tradice her. Další disciplíny si vybírá pořádající kraj podle vlastního uvážení,“ vysvětlil místopředseda organizačního
výboru Libor Lenčo. I proto se vedle klasických
sportů jako hokej, sjezdové a běžecké lyžování,
krasobruslení, skoky na lyžích či biatlon, objevily například šachy nebo disco dance.
Součet umístění jednotlivých disciplín na závěr určil konečné pořadí krajů. A ten Zlínský se
v celkovém pořadí rozhodně neztratil. Sedm
desítek mladých sportovců dokázalo společnými silami vyválčit šesté místo.
Sportovci Zlínského kraje přivezli 18 cenných

kovů, když se sedmkrát radovali ze zlata, čtyřikrát ze stříbra a sedmkrát z bronzu. Lví podíl
na celkovém počtu medailí měl reprezentant
ve skoku na lyžích a severské kombinaci Lukáš Kuběna z Hutiska-Solance. S třemi prvními
a jedním třetím místem se stal vůbec nejúspěšnějším sportovcem olympiády.
Mezi další zlatem ověnčené sportovce Zlínského kraje se zařadila i starší žákyně Klára Světlíková v krasobruslení, alpská lyžařka Iva Křížová,
která vyhrála obří slalom, a Jonáš Kavský, jenž
nenašel konkurenci ve freestylovém závodě
na snowboardu. Z úspěchu ve velmi netradiční disciplíně – fotografické soutěži – se těšila
také Petra Brázdilová. Za fotku na téma „Sport
je radost a zároveň dřina“ získala také zlatou
medaili.
Během závěrečného ceremoniálu převzal radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže
a sportu Josef Slovák z rukou moravskoslezského hejtmana Jaroslava Palase olympijskou
vlajku, neboť právě Zlínský kraj bude v červnu
příštího roku hostit letní podobu dětské olympiády.(oh)

Kroměříž – Zatím velmi slušnými výsledky se
mohou pochlubit reprezentanti kroměřížského atletického klubu. V lednu a únoru si připsali několik skvělých umístění na mítincích.
Hned na tom prvním v Jablonci exceloval
koulař Ladislav Tuláček, který překonal klubový rekord ve vrhu koulí výkonem 18,63 metru.
V dalším lednovém závodě v Otrokovicích se
zase předvedlo kroměřížské žactvo. Ze skupiny svěřenců trenérů Šedého, Tesaříka a Osiny
si velmi dobře počínali zejména Dominik Sokola, František Gremlica a Zuzana Muchová,
z nichž každý ukořistil hned tři prvenství. Svůj
osobní halový rekord překonala mladá koulařka Eliška Labudová.
Tito mladí sportovci pak podobně úspěšně
hájili barvy klubu i na okresních přeborech
v Olomouci. 
(hol)

▪▪ Mladí Panteři válí
Otrokovice – Až neuvěřitelnou dominanci
předvádějí ve 2. florbalové lize juniorů mladí
hráči Otrokovic. Na konci ledna natáhli svou
šňůru vítězství už na šestnáct zápasů a vévodili tak tabulce o čtrnáct bodů. Domácí výhry
nad Kopřivnicí a Frýdkem-Místkem přitom
dokázali mladíci získat i přesto, že do Čeladné,
kde se utkání hrála, vyráželi v notně oslabené
sestavě. I přes tyto podmínky však dokázali vyzrát na své soupeře. Kopřivnici přehráli
v poměru 5:2 a nezalekli se ani rozjetého
Frýdku-Místku a zvítězili 3:1. Panteři v této sezoně ještě neztratili ani bod a neochvějně míří
za postupem do vyšší soutěže.

▪▪ Odešla skokanská legenda Jiří Raška
Zlínský kraj – Po dlouhé nemoci zemřel v lednu v novojičínské nemocnici nejslavnější český skokan na lyžích Jiří Raška. Rodák z Frenštátu pod Radhoštěm byl vůbec prvním českým
vítězem zimních olympijských her. V roce
1968 získal na hrách v Grenoblu jednu zlatou
a jednu stříbrnou medaili. Jeho fenomenální
úspěch inspiroval spisovatele Otu Pavla k napsání legendární knihy Pohádka o Raškovi.
Raška se mohl pochlubit i dalšími úspěchy.
Byl stříbrný na mistrovství světa ve Vysokých
Tatrách na Slovensku, bronzový ze šampionátu v letech ve slovinské Planici a stal se také
vítězem slavného turné čtyř můstků.

▪▪ Zmrzlými kulemi nejlépe házel Johaník
Buchlovice – Netradiční závod s tradicí. I tak
by se dalo označit zimní klání milovníků petanque Zmrzlé kule, které každoročně pořádají v Buchlovicích. Letošní lednový ročník
byl speciální v tom, že nemrzlo a místo tradičního prostoru na hřišti u základní školy se
konal na domovském hřišti Pentaque klubu
Stříbrné kule. Oproti předchozím ročníkům
hrálo čtyřiačtyřicet hráčů za krásného slunného počasí a na regulérním upraveném povrchu. V těchto podmínkách zvítězil zkušený
Vojtěch Johaník, který ve finále udolal lídra
série Hakman cup, do které se turnaj započítává, Petra Kamenického.

Atleti zabojovali

Vydavatel: Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320 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: Mgr. Taťána Nersesjan – předsedkyně, Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Ing. Bronislav Fuksa, RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác, Mgr. Vojtěch Cekota,
Mgr. Jaroslav Janečka, Ing. Jan Kostelecký | Odpovědná redaktorka za ZK: Jana Bubeníková | Zlom: Ivo Hercik | Inzerce: Ing. Jana Nováková – 774 438 700, Martina Hofrová – 776 542 474, Pavel
Zapletal – 777 708 489 | Distribuce: Česká pošta, s.p., tel.: 577 004 113 | Pokud tiskovinu nedostáváte do poštovní schránky, informujte nás na: distribuce@oknodokraje.cz | www.oknodokraje.cz

strana 12

Okno do kraje / březen 2012

regiony, soutěž

Vizovice, Vsetín
Vizovice
Rozlohou jde o třetí nejmenší
správní obvod v kraji, počtem
obyvatel druhý nejmenší. Převážnou část území pokrývá
Vizovická vrchovina, kterou
prochází hřbet komonecké
pahorkatiny s nejvyšším bodem Klášťovem (753 m n m.).
Přibližně stejný je podíl zemědělské a lesní půdy, představuje asi 45 % celkové rozlohy
obvodu. Obvod spravuje 16
obcí, z toho jsou dvě města.
Dlouholetou tradici má v této
oblasti ovocnářství, zejména pěstování švestek jako
suroviny pro výrobu povidel
a především slivovice. Pálenice bývaly téměř ve všech obcích a řada z nich je využívána
dodnes. Průmyslová výroba
slivovice i dalších lihovin je
soustředěna v provozovnách
společnosti R. Jelínek se sídlem ve Vizovicích. Ve městě
se udržuje i tradice vizovického pečiva. Novodobou tradicí je každoročně pořádané
Trnkobraní, lidová slavnost
a soutěž pěstitelů ovoce spojená s ochutnáváním slivovice a pojídáním švestkových
knedlíků. Národní kulturní památkou je vizovický barokní
zámek obklopený malebným
parkem, ve kterém se každoročně konají koncerty v rámci
Vizovického hudebního léta
na počest místního rodáka,
profesora Aloise Háby. V zámku je bohatá sbírka porcelánu,
nábytku, zbraní a především
obrazů starých mistrů. K historickým památkám města patří
i barokní farní kostel a mariánský sloup.
V roce 1996 získaly statut
města Slušovice, v minulosti

známé především díky Agrokombinátu Slušovice. Rozvoj
družstva byl spojen i s budováním obcí, byla postavena
řada objektů, např. dostihový
areál a jeho okolí, fotbalový
stadion, čtyřproudová příjezdová komunikace. Kromě
zemědělství rozvíjelo družstvo svou činnost i v dalších
oborech, ve kterých dnes podniká řada firem. Je to oblast
s nejvyšší mírou ekonomické
aktivity mužů, ekonomická
aktivita žen je třetí nejvyšší.
To se odráží i v podnikatelské
aktivitě, v porovnání s počtem
obyvatel je zde nejvyšší počet
ekonomických subjektů v kraji. K přírodním památkám oblasti patří Průkopa s výskytem
ohrožených vstavačovitých
rostlin nebo Jalovcová louka
nedaleko obce Trnava.
Zdroj: Český statistický úřad
Zlín, www.zlin.czso.cz.
Soutěžní otázka: Od kterého
roku jsou Slušovice městem?
Vsetín
Největším správním obvodem
Zlínského kraje je Vsetín, z celkové rozlohy kraje zaujímá asi
17 %, počtem obyvatel se řadí
na čtvrté místo. Tento správní obvod zahrnuje 32 obcí,
z toho dvě mají statut města.
Povrch oblasti je převážně
hornatý, na severovýchodě
leží Moravskoslezské Beskydy,
které náleží k horské soustavě
Karpat. Převládají zde rozsáhlé smrkové lesy, vyskytuje se
vzácná a chráněná květena.
Spolu s pohořím Javorníky,
které se nachází v jihovýchodní části oblasti, vytvářejí přirozenou hranici se Slovenskem.
Střed vyplňují Vsetínské vrchy,

na západě zasahují svými výběžky Vizovické vrchy a Hostýnské vrchy. V tomto správním obvodu je nejvyšší podíl
lesní půdy, téměř 60 %.
Sídlem správního obvodu je
město Vsetín, ve kterém žije
41,9 % obyvatel oblasti. Dominantou města je renesanční
zámek, nyní muzeum. Mezi
jeho další památky patří kostel Nanebevzetí Panny Marie,
bývalý panský dvůr a šenk, tzv.
Maštaliska nebo budovy staré
a nové radnice.
Druhým městem je Karolinka, město se sklářskou tradicí.
Příznivé klimatické podmínky,
které poskytují slunná a teplá
léta, dlouhé podzimy a zimy
bohaté na sníh, umožňují široké využití horských oblastí
k turistice a rekreaci po celý
rok. Nabízí množství značených turistických tras, jsou zde
ideální podmínky pro cykloturistiku a lyžování.
Na území oblasti se nachází Chráněná krajinná oblast
Beskydy, národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko, kam
patří přírodní výtvor Pulčínské
skály, schody vytesané ve skále, které patřily k středověkému skalnímu hradu. Přírodní
památkou je i skalní stěna Čertovy skály nedaleko Lidečka,
která je využívána horolezci.
Na území tohoto obvodu se
nachází řada lokalit, ve kterých
se vyskytují vzácné rostliny či
živočichové. Jsou to přírodní
památky Vachalka, Smradlavá,
Dubcová a podobně.
Zdroj: Český statistický úřad
Zlín, www.zlin.czso.cz.
Soutěžní otázka: Jakou rozlohu Zlínského kraje zaujímá
správní obvod Vsetín?

Představení regionů
kraje se soutěží
Pokračujeme v představování všech správních
obvodů obcí s rozšířenou působností. Úřady
těchto sídel plní roli mezičlánku mezi krajským
úřadem a ostatními obcemi ve svém obvodu.
Na starosti mají rovněž agendu přenesené státní působnosti.
S představováním obvodů je spojena i další
soutěž – otázky se vztahují právě k nim (najdete
je v textu v levé části).
Své odpovědi posílejte na emailovou adresu
redakce@oknodokraje.cz nebo na adresu Okno
do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 10. března. Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná odpověď) budou odměněni.
Výherci minulého kola: Jiří Krejča (Jasenice),
David Pegner (Fryšták), Hana Běláková (Mirošov).
Správné odpovědi byly: 1) Památník Ploština
má statut Národní kulturní památky.
2) Ve správním obvodu Valašské Meziříčí jsou
dvě města. Druhým je Kelč.

Vizovice

Karolinka

inzerce
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Kam na akce v březnu
Východní Morava – Sport, gastronomie,
jarmarky, výstavy, hudební produkce,
zahájení poutnické sezony – březnová nabídka Východní Moravy je pestrá.
Nejlepší kysané zelí
Kysané zelí je nejen zdrojem vitamínů, ale
take gastronomickou lahůdkou. Přesvědčit se
o tom můžete 4. března v Hluku. V místní tvrzi se uskuteční soutěž „O najlepší kysané zelé
na Slovácku“. V minulém ročníku byl ustanoven český rekord v počtu koštovaných vzorků.
Podařilo se shromáždit celkem 173 vzorků kysaného zelí. K letošnímu koštování bude hrát
cimbálovka Šefrenica a připravena bude řada
specialit ze zelí a na návštěvníky čeká nejedno
překvapení. www.mestohluk.cz/doc/2031
Soutěž mažoretek
Vystoupení mažoretek bývá ozdobou řady
přehlídek. V Bystřici pod Hostýnem se můžete přesvědčit, že se nejedná jen o pěknou
podívanou, ale o náročný sportovní výkon.
Mezinárodní soutěž v mažoretkovém sportu
„Podhostýnský pohár“ pořádá taneční soubor
Stars ve Společenském domě Sušil 10. března
od 9.00. www.mubph.cz

Dny poutníků
Od 30. března do 1. dubna budou organizovány v Kroměříži Dny poutníků. První den
proběhne pouť k Bolestné Panně Marii v Kroměříži. Pro poutníky a návštěvníky bude připravena speciální akce zvýhodněného vstupného na sloučenou trasu VIA UNECSO. Touto
akcí začíná sezona na Arcibiskupském zámku.
www.zamek-kromeriz.cz
Celonoční pouť
Sezonu pěších poutí směřujících na Svatý
Hostýn zahájí 23. března Pěší celonoční postní pouť ze Svatého Kopečku na Svatý Hostýn.
Poutníci dorazí do cíle 24. března v 7.15.
www.hostyn.cz
Výstava plakátů a soch
Jan Amos Komenský je jednou z nejvýznamnějších osobností našeho regionu. To vědí nejlépe v Uherském Brodě, kde se nachází muzeum věnované učiteli národů. Nenechejte si
ujít výstavu studentských plakátů a soch Igora Kitzbergera, která je pořádána k výročí 420
let narození J. A. Komenského. Výstava bude
otevřena od 1. března do 22. dubna, vernisáž
proběhne 27. 3. od 17.00. www.mjakub.cz

Dana Daňová osobností cestovního ruchu ČR
cestovního ruchu Východní
Moravy, jejímž zřizovatelem je
Zlínský kraj. V osmileté historii
této soutěže získává poprvé
ocenění zástupce regionu.
Hlavními garanty a vyhlašovateli soutěže jsou odborné
vydavatelství C.O.T. media
a společnost Incheba Praha,
pořadatel veletrhu Holiday
World. Cenu odborná porota
udělila zejména:
Zlínský kraj – Prestižní ocenění Osobností cestovního
ruchu - Holiday World Award
za rok 2011 převzala na veletrhu Holiday World PhDr. Dana
Daňová, ředitelka Centrály

▪▪ za příkladný a inspirativní
přístup k propagaci Zlínského
kraje;
▪▪ za vytrvalou a dlouhodobou koncepční činnost
na podporu rozvoje cestovního ruchu turistické destinace

Východní Morava, která se
v roce 2011 zúročila například v největším meziročním
nárůstu zahraničních turistů
v kraji oproti jiným krajům
České republiky;
▪▪ za příkladnou spolupráci
s podnikateli v regionu;
▪▪ za úsilí o koordinaci propagace moravských krajů;
▪▪ za příkladný rozvoj destinace a naprosto ukázkový destinační management, který
by si za vzor měly brát ostatní
kraje České republiky;
▪▪ za ojedinělý přístup k tvorbě turistického produktu „církevní turistiky“.

Další tipy
Zvonice Soláň
3. března – 12. dubna
Výstava obrazů Karla Bubílka, který zachycuje
na svých malbách kouzelná zákoutí Chvalčova a okolí.
17. března
Dalibor Štrunc a Cimbal Classic – hudební
vystoupení brněnsko-třeboňské cimbálové
kapely Cimbal Classic s Daliborem Štruncem.
Hudba ovlivněná folkem, folklórem, avšak
i klasikou s osobitými lyrickými písňovými
texty.
www.zvonice.eu
Loukov
17. března od 15.00
Asociace sportu pro všechny (ASPV) Loukov
pořádá pro děti Dětský karneval, který se
uskuteční v Kulturním domě v Loukově.
www.vychodni-morava.cz
Luhačovice
17. března od 19.00
Vyšetřování ztráty třídní knihy - divadelní hra
z pera geniálního myslitele Járy Cimrmana,
v nastudování Divadla Nahodilých Ochotníků
(DNO) z Vizovic. Akce se koná v městském kulturním domě Elektra.
www.luhacovice.cz
Rožnov pod Radhoštěm
16. března a 17. března
Josefovský jarmark s doprovodným programem a stánky s tradičním zbožím. Koná se
na Masarykově náměstí.
Zlín
17. března
Taneční maraton. Soutěž tanečních párů
v tancování na výdrž (Sportovní hala SPŠ Zlín).
www.vychodni-morava.cz
Stranu připravila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.
Vyčerpávající přehled všech akcí nejenom
ve Zlínském kraji naleznete na:
www.vychodni-morava.cz/kalendar-akci.
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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
Prodej kameniva
Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích
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VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

NEJVĚTŠÍ KULTURNÍ UDÁLOST ROKU

ALEXANDROVCI
European Tour 2012

Speciální host: BÁRA BASIKOVÁ
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Více místa pro přírodu
Více peněz na zimní radovánky

www.vykupna.cz

Peníze za Váš odpad - ihned
„Mr. Kalinka“
VADIM ANANEV

PŘEDPRODEJ
VSTUPENEK

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

provozovna areál Svit Zlín, Malotova ulice (vedle Intersparu)

777 770 680

mapa a ceník na www.vykupna.cz

Doporučujeme

150 let od vzniku Sokola
www.kr-zlinsky.cz
www.vychodni-morava.cz
www.oknodokraje.cz

Výstava představující činnost žup
v kraji po jejich obnově v roce 1990.
16. etáž Baťova mrakodrapu
1. až 31. března

My platíme 2x
Získejte
nejvýhodnější
spoření

vysoký úrok až

%
4,0

hotově bonus až

500 Kč

Jak jednoduše získat jedinečnou sazbu 4,0 % p.a.?
Uložte si v MPU alespoň 1,2 mil. Kč s výpovědní lhůtou na 24 měsíců a získáte navíc bonus 500 Kč. Pokud budete chtít
peníze uložit na kratší dobu, např. 12 měsíců, získáte skvělý úrok 3,5 % p.a. Více informací o výjimečných úrokových
sazbách získáte na www.mpu.cz. Neváhejte, tato akce je omezená pouze pro prvních 1 000 nově založených účtů.

www.mpu.cz
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800 678 678

