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ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ
U Olšavy 2541, Uherský Brod
tel.: 572 635 969

NOVĚ!
INTERIÉROVÉ

DVEŘE
A OBLOŽKOVÉ

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

www.oknamontplast.cz

$.ÿ1Ì&(1<
ZAKO TURČÍN spol. s r.o.
Moderní strojírenská, dynamicky se rozvíjející firma
v blízkosti Zlína nabízí volné:
PRACOVNÍ POZICE:
Programátor CNC obráběcích strojů
Obsluha CNC obráběcích strojů
Obsluha CNC horizontální vyvrtávačky
Strojní zámečník a svářeč
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POŽADAVKY:
Praktické zkušenosti s požadovanou pracovní pozicí
Vzdělání v oboru
Odpovědný přístup k práci
NABÍZÍME:
Práci v moderní strojírenské firmě
Možnost profesního růstu a rozšíření kvalifikace
Dobré platové podmínky
Kontakty:
ZAKO Turčín, spol. s r.o.
Březnice 363, 760 01 Zlín
tel.: 577 112 011, GSM 777 740 034,
kamila.balajkova@zakoturcin.cz, info@zakoturcin.cz

www.zakoturcin.cz

▪ Odešel lékař Jiří Bakala
Zlín – Odborník v oboru nukleární medicíny, MUDr. Jiří Bakala, náhle zemřel v neděli 9. března. Většinu svého profesního
života spojil se zlínskou nemocnicí, kde
jako primář působil i jeho otec.
Po promoci v roce 1970 nastoupil Jiří Bakala do oddělení interní medicíny zlínské
nemocnice, kde dosahoval vynikajících
výsledků. Potom odešel budovat oddělení nukleární medicíny, které vedl od roku
1986 do roku 2011. Díky vysoké odborné
erudici přednosty Bakaly vzniklo pracoviště, které svou kvalitou a moderností
výrazně přesahovalo rámec kraje.
Jiří Bakala kromě bohaté publikační
a přednáškové činnosti na kongresech
doma i v cizině věnoval hodně úsilí také
preciznímu zmapování historie Baťovy
nemocnice ve Zlíně.
V roce 2003 vyšla jeho kniha dokumentující vývoj tohoto zdravotnického zařízení
v letech 1927-2002. Od roku 2012 předával MUDr. Bakala své zkušenosti v kyjovské nemocnici. Dne 19. dubna by se dožil
68 let.
▪ Termín pro daňová přiznání
Zlínský kraj – Protože pro podání daňového přiznání k dani z příjmů zbývá
již jen několik dní, zůstanou podatelny
územních pracovišť finančního úřadu
otevřeny déle.
Až do 31. března v pracovních dnech
v době od 8.00 do 18.00 můžete osobně podat daňové přiznání ve Zlíně, Otrokovicích, Luhačovicích, Valašských
Kloboukách, Vsetíně, Valašském Meziříčí, Rožnově pod Radhoštěm, Bystřici
pod Hostýnem, Holešově, Kroměříži,
Uherském Hradišti a Uherském Brodě.
V sobotu dne 29. března v době od 8.00
do 12.00 bude otevřeno ve Zlíně, Vsetíně,
Kroměříži a Uherském Hradišti.
Daňové přiznání můžete podat v některých dnech také v budovách městských
a obecních úřadů těchto měst a obcí
ve Zlínském kraji:
Fryšták, Slušovice, Vizovice (26. 3.), Bojkovice (26. a 31. 3.), Horní Lideč a Karolinka (31. 3.), Horní Bečva (26. 3.), Zubří
(26. 3.), Zašová (26. 3.), Kelč (24. 3.), Uherský Ostroh (v informačním centru 27. 3.).
Více informací je k dispozici na adrese
www.financnisprava.cz.
▪ Baťův odkaz Evropě
Zlín – Myšlení, způsoby řízení i přístup
Tomáše Bati a jeho následovníků ke svým
zaměstnancům, všem spolupracujícím
subjektům a k veřejnému životu pořád
zůstává velkou inspirací pro zodpovědné
přístupy k podnikání.
S tímto vědomím proto pořádá 24. dubna Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně konferenci nazvanou Baťův odkaz Evropě. Akce,
na níž přislíbili účast mim o jiné i zástupci velkých zaměstnavatelů ve Zlínském
kraji, se koná v aule Academia Centra
na Mostní ulici.

Milé čtenářky a čtenáři,
po nezvykle teplé a suché zimě, během které se vlekaři se silničáři přeli o škodě či přínosu chybějící sněhové nadílky, přichází jaro. Doufám, že se počasí umoudří a vrátí se z extrémů do
běžných kolejí. Podobně to přeji i Ukrajině. A spolu s ní vlastně nám všem, protože pro většinu lidí obdařených schopností
soucítění bývá vždy těžké bezmocně přihlížet utrpení jiných.
Empatie, která v nás soucit s ostatními lidmi vyvolává, prý sídlí
v malinkém místečku uvnitř mozku jménem amygdala. Schopnost vciťovat se máme tedy v genech, ale bohužel ne všichni
stejnou měrou. A co je nejhorší, poslední desetiletí údajně míra
empatie u lidí výrazně klesá. Prý snad kvůli přehlcení informacemi.
Mně ale připadá logičtější jiné vysvětlení. Náš život se silně individualizuje a podmínkou našeho úspěchu je často neúspěch jiných. Ustupuje týmová spolupráce, konkurujeme si, předháníme se, prosazujeme se na úkor ostatních... To se však dělá s přemírou vciťování těžko. Navíc je
kolem nás příliš mnoho těch, kteří naprosto neměli soucit ani zábrany, vědomě škodili jiným,
a jak byli úspěšní!
Zdá se, že dnes není vhodná doba pro rozvoj empatie. Spolu s ní se podle mého názoru budou
vytrácet ale i další hodnoty, jako je důvěra, spolehlivost, přátelství…snad i lidství?
To není pěkný výhled do budoucna. A bohužel už nyní se denně potkáváme s projevy naprosté bezcitnosti. Kolik trápení přináší lidem třeba lichvářské půjčky, exekuce, praktiky „šmejdů“,
podvody jako metanol, krádeže… Nakupit za každou cenu co největší jmění by přece nemělo
být smyslem lidského života! Ale co dělat, když už se u nás za hmotnými statky honí dokonce
i církev!? Kde zůstal duševní a duchovní rozvoj, který by měl být cílem každého z nás a který
nepřipouští ubližování bližním?
Tak, a teď jsem v úzkých. První jarní vydání a hned v úvodu tolik pesimismu! Půjčím si myšlenku
od Tomáše Bati: „Nemůže být bohatství tam, kde lidé jsou zaměstnáni vzájemným podváděním; nemají času na vybudování hodnot, na vytvoření bohatství.“
Recept na to všechno našel jeden můj známý: „Dost bylo destrukce, je třeba začít s renesancí!“
Renesance coby obrození společnosti a snaha o nápravu je v rukou nás všech.
A jaro je pro ni jako stvořené!
Spoustu krásných dnů naplněných renesančním úsilím vám přeje

Mgr. Táňa Valentová Nersesjan,
krajská radní pro sociální oblast
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▪ Vysílání z Topolné pokračuje
Topolná – Vysílání stanice Českého rozhlasu Radiožurnál na dlouhé vlně na kmitočtu
270 kHz z vysílače Topolná pokračuje i nadále. Český rozhlas na podzim uvažoval
o tom, že 28. února 2014 toto vysílání zcela
ukončí. Zástupci Českého rozhlasu a Českých Radiokomunikací podepsali smlouvy
o prodloužení provozu vysílače, a to na další tři roky. Tím zůstává zachována možnost
příjmu signálu Českého rozhlasu i pro ty
lokality, kde profil terénu ztěžuje příjem
v jiných kmitočtových pásmech. Má dojít
k úpravě technických parametrů vysílače,
později k jeho plnému nahrazení vysílačem
s vyšší efektivitou o výkonu 50 kW (dosavadní výkon byl 650 kW). Zachování vysílání na kmitočtu 270 kHz umožní pokrývat
téměř celé území ČR z jediného vysílače.
▪ Kabelkový veletrh
Zlín, Vsetín – Pomoci potřebným mohou
lidé, kteří se 14. dubna od 14 do 17 hodin
zúčastní ve foyeru Městského divadla ve Zlíně akce Kabelkový veletrh. Kabelky do prodeje lze darovat do 11. dubna v domě pokojného stáří Naděje na sídlišti Jižní Svahy,
v tkalcovně Naděje v Kvítkové ulici, v redakci Zlínského deníku nebo v prodejně United
Colors of Benetton v Sadové ulici. Výtěžek
prodeje kabelek bude použit na zakoupení pračky a ledničky pro klienty Naděje
s mentálním postižením a nových přikrývek
a seniorské houpačky pro klienty domu pokojného stáří. Téměř pod stejným názvem
– Kabelkový jarmark – se od 24. dubna koná
podobná dobročinná akce také v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně. Výtěžek
z prodeje kabelek bude věnován na nákup
dětských knížek a her do knihovny.
▪ Staví se čerpací stanice CNG
Zlín – Druhá čerpací stanice na stlačený
zemní plyn (CNG) na území Zlínského kraje
by měla být vybudována a otevřena ve Zlíně. Zatím první a jediná čerpací stanice
CNG v kraji fungovala v Uherském Hradišti. „Stavební práce na budování stanice
započaly v únoru, předpokládané uvedení
do provozu je během dvou až tří měsíců.
Stanice bude po dohodě s naší společností
umístěna v lokalitě čerpací stanice MAKRO
Zlín-Malenovice. S tím souvisí i zákaznický
segment malých a středních podnikatelů,
u kterých nemalou část nákladů tvoří náklady na distribuci zboží. Očekáváme proto
jejich zájem o využití zemního plynu pro
pohon vozidel,“ uvedl Vladimír Vácha ze
společnosti E.ON.
▪ Vzniká skanzen v parku Rochus
Uherské Hradiště – Výstavbou kopií tří historických domů má v letošním a v polovině
příštího roku pokračovat budování muzea
v přírodě na pětihektarovém pozemku
v parku Rochus v Uherském Hradišti. Prvním objektem vznikajícího skanzenu je
od roku 2012 historická roubená stodola
z Břestku. S finanční podporou Regionálního operačního programu k ní přibude
zemědělská usedlost z Boršic, dům s vížkou
z Veletin a nadsklepní vinohradnická stavba
z Tučap. Lokalita Rochus v minulosti sloužila
jako vojenské cvičiště.
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Co nového čeká na cyklisty?
Zlínský kraj – Dobré i špatné zprávy dostávají
na začátku nové sezony cyklisté. Tou špatnou
je úplné zrušení cyklobusu, který vypravovala
do Hostýnských vrchů, Chřibů a Vsetínských
vrchů společnost Krodos bus Kroměříž. Přesto
bude možností k cyklistickému vyžití v regionu
dost a přibudou i některé nové.
Cyklobus z Kroměříže přes Bystřici pod Hostýnem, Tesák, Troják, Zlín do Chřibů nebo
na Vsetínsko, který vozil cestující s jízdními
koly do atraktivních horských lokalit od května do září po řadu let, už letos vypravován
nebude. V provozu však zůstává cyklobus jezdící z Rožnova pod Radhoštěm na Pustevny
a Bumbálku i několik autobusů s nosiči pro
sedm kol na zádi vozidla. Takový autobus bude
jezdit i z Valašského Meziříčí do Jeseníků, ze
Zlína do Hostýnských vrchů a oblasti Hranic.
Ze Vsetína bude vypravován autobus s cyklovozíkem do lokality Velkých Karlovic. Bude-li
trvat teplé počasí, například ČSAD v Rožnově
uvažuje o nasazení cyklonosičů na autobusu
už v dubnu.

Od dubna bude otevřena také půjčovna jízdních kol, kterou provozují České dráhy v železniční stanici Kroměříž. K dispozici tam bude pět
kol. „Přepravu jízdních kol zajišťujeme ve většině vlaků,“ ujistil Ludvík Urban z Českých drah.
Příjemnou novinkou pro cyklisty je letos také
kompletní dokončení cyklostezky, která spojuje uherskobrodskou místní část Újezdec
s nedalekými Šumicemi. V polovině března
už byl položen základní kámen na výstavbu
dlouho očekávané cyklostezky mezi Otrokovicemi a Zlínem. „Je důležité vytvořit kvalitní síť
cyklostezek, po kterých budou lidé často a rádi
jezdit,“ řekl starosta Otrokovic Jaroslav Budek.
Se zajímavým rozšířením infrastruktury pro
cyklisty přišlo město Uherské Hradiště. V blízkosti vlakového nádraží bylo instalováno deset
uzamykatelných boxů na kola, které umožňují
bezpečné, kryté a bezplatné (za vratnou zálohu 10 Kč) parkování bicyklů. Jeden box slouží
na uschování jednoho až dvou kol. Město také
chystá rekonstrukci druhého úseku stezky
v Kunovském lese.
(vc)

Cyklobusy umožňují rychlou přepravu z města na atraktivní trasy. Foto: Ivo Hercik

Energetická agentura učí domácnosti spořit
Zlínský kraj – Nejvyšší roční energetickou spotřebu domácností ve srovnání s ostatními kraji
vykazoval podle posledních dostupných informací Zlínský kraj, a to hlavně na venkově. Podle
ředitelky Energetické agentury Zlínského kraje
Miroslavy Knotkové se spotřeba domácností
mírně snížila, a to i vlivem programu Zelená
úsporám. V rámci tohoto programu čerpalo
v první vlně více než 8 000 žadatelů ze Zlínského kraje téměř dvě miliardy korun. V loňském
roce z tohoto programu využilo dotace ve výši
97 milionů korun dalších 1 363 domácností.
„Největší zájem je o zateplování budov, následně o výměnu kotlů na tuhá paliva a solární ohřev vody. Kvalitní modernizací budov se
daří ušetřit 60 až 80 procent energie. Nejvíce
mohou ale lidé ušetřit tehdy, pokud se rozhodnou stavět pasivní nebo aktivní domy,“ uvedla
Knotková.

Jen z programu Zelená úsporám již byla v ČR
podpořena výstavba 466 pasivních domů.
EAZK stavebníkům doporučuje vybrat si architekta nebo projektanta, který má zkušenosti
s touto výstavbou, a správně volit i dodavatele. „Tyto domy lze stavět i svépomocí, a přesto
může stavebník získat 400 až 550 tisíc korun.
Náklady nepřevyšují investici na stavby navrhované podle běžných požadavků tepelně
technické normy,“ dodala Knotková. Zatímco
běžné domy potřebují kolem 180 kWh/m2/
rok, nízkoenergetické domy jen do 50 a pasivní do 15 kWh/m2/rok. Provozní náklady těchto
domů se pohybují maximálně do 10 tis. korun
za rok. Aktivní domy ještě naopak majitelům
vydělávají, protože jsou vybaveny vlastními
energetickými zdroji, které využívají nejmodernějších technologií a vyrobí více energie, než
dům a jeho obyvatelé spotřebují.
(vc)
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Potraviny? Často jde o atrapy
Rozhovor s hejtmanem MVDr. Stanislavem Mišákem jsme tentokrát zaměřili trochu více na
témata, která sice přesahují rámec regionu, ale přesto se velmi dotýkají také života obyvatel
Zlínského kraje. Jde například o prestiž učitelského povolání či kvalitu potravin.
Pane hejtmane, členové Asociace krajů
mají za sebou první jednání se členy vlády
premiéra Sobotky. Jeví se lepší spolupráce
než s tou Nečasovou? Rýsuje se konkrétní
spolupráce vlády a krajů?
Dříve, než vám odpovím na otázku, s ohledem
na dobu, kdy obdrží občané tento měsíčník,
rád bych využil této příležitosti a popřál a poděkoval učitelům v našem kraji. Naplnit poslání učitele není v dnešní době lehké. Navíc
není společensky doceněné, a to morálně ani
finančně. Učitel není jen ten, kdo učí, předává informace, ale je současně i vychovatelem
(tedy ten dobrý učitel). Nezřídka to bývá právě vnímavý učitel, kdo u dětí rozpozná mimořádné vlastnosti nebo nadání. Má totiž možnost srovnání s vrstevníky, tudíž i možnost
objektivního posouzení, v čem je kdo talentovaný, čím jsou jednotliví žáci charakterističtí
a originální. Zatímco rodiče si někdy do dětí
projektují své sny, svá očekávání, své ambice.
A mohou je tlačit směrem, který neodpovídá
skutečným schopnostem a předpokladům
jejich ratolestí. Tímto jsem chtěl vzdát hold
práci našich učitelů, které si nesmírně vážím
a vnímám ji jako jedno z nejkrásnějších, nejnáročnějších a společensky nejpotřebnějších
povolání.
Tak to toleruji a neberu, že jste chtěl
uhnout z otázky, ale vraťme se k ní…
Doufám, že se nenaplní ono babiččino přísloví, že po čertovi anděl nepřijde. Nemusí to
být zrovna andělé, ale jako věčný optimista
doufám, že se začne blýskat na lepší časy. Je
ale třeba, aby ministři a celá vláda si byli vědomi, že kraje jsou partneři a ne konkurenti,
které je třeba vymazat z mapy, jak se o to pokoušel Kalousek a spol. Měli jsme velké očekávání od Rusnokovy vlády a přes určitý soulad
s mnohými ministry se ukázalo, že úředníci si
dělají, co chtějí. A že z dohodnutých závěrů
s ministry si nedělají těžkou hlavu. Zatím se
zdá, že to pokračuje, ale chci věřit, že tomu
tak brzy nebude a ministři se ujmou opravdu řízení svých ministerstev v zájmu občanů
a tedy i krajů. Kdybych se tedy vrátil k otázce,
jak hodnotím první jednání s vládou, tak to
musím spíše nazvat jednáním s premiérem
a sedmi ministry, neboť na jednání ze 17 členů
vlády jich více nebylo.
Je o vás známo, že kvalita potravin vás
dlouhodobě rozhodně nenechává v klidu. Tímto problémem se zabýváte i jako
předseda komise Rady Asociace krajů pro
zemědělství.
Co se týká kvality potravin, které se dostávají
do hyper a supermarketů, i když to nejsou potraviny závadné, z hlediska kvality a výživové
hodnoty jsou na tom velmi špatně. Nejsou ani
výjimky s falšováním. Jsem rád, že se zvýšila
aktivita kontrolních institucí, které se zaměřují
na zvýšení kontrol, a jsem také rád, že se jim
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dostává alespoň verbální podpory od centrálních politiků. Rovněž je dobře, že se začalo
hovořit o potravinové bezpečnosti, protože
víc než padesát procent potravin dovážíme.
Naši zemědělci mají pěstovat plodiny pro výrobu potravin a ne technické plodiny. Například proč jsou tak velké výměry řepky. O tom,
že naši zemědělci a potravináři umějí vyrobit
dobré potraviny, není sporu. Náklady jsou
ovšem vyšší než na „ atrapy“ které najdeme
v obchodních řetězcích. Můj názor je, že pokud
se zemědělci a potravináři nespojí a nebudou
mít svoji obchodní síť, budou pořád v rukou
nadnárodních řetězců, které je převálcují.
Musíme se dotknout situace v krajských
nemocnicích. Kraj jim chce určitě pomoci…
Mnozí se ale ptají, zda to nejsou vyhozené
peníze. Říkám, že ne. Ale s podmínkou, že nemocnice nebudou generovat další dluhy. Šance se zvyšuje díky tomu, že Ústavní soud řekl,
že zdravotní péče musí být uhrazena ze zdravotního pojištění. A to veškerá, a co je velmi
důležité, všem ve stejné výši. Když si uvědomíme, že například v Krajské nemocnici T. Bati
končí komplikované případy – v jiných krajích
ovšem ve fakultních nemocnicích – ale úhrada
KNTB je poskytována jako okresní nemocnici,
tak již tady vidíme značný rozpor. A to je ještě
úhrada jednou z nejnižších v celé republice.
Zvyšuje se ale šance, že dojde k narovnání
této disproporce a ke zvýšení finančních zdrojů. Peníze, které nyní nemocnici dáváme, jsou
na zaplacení faktur po delší lhůtě splatnosti
– dodavatelé si připočítávají značné přirážky,
které nemocnici hospodářsky táhnou dolů.
Naše podmínka ale je, že nebudeme peníze
sypat do černé díry. Všichni si musí uvědomit,
že přístupy jednotlivých zdravotnických pracovišť musí být co nejvíce hospodárné. Nemůže dojít například k prosazování nákupu
dražších léků, zdravotnického materiálu nebo
stupňovat požadavky na zvyšování mezd.
Prostě v nemocnicích musí také pochopit, že
kraj jim dává peníze, které měl na jiné potřeby.
V rozpočtovém určení daní jsme na tuto oblast nedostali ani korunu.
Říkáte o sobě, že jste srdcem sedlák, rozumem pragmatik. Co říká srdce sedláka,
když vidí, že přichází jaro, blíží se Velikonoce, ale zima jako by nebyla?
Než budou Velikonoce, tak si můžeme ještě
klidně užít zimy. Ovšem ta by neměla mít sílu
poškodit již nyní zaseté jařiny, které vzhledem
k suchu bylo třeba zasít a využít zbytek vláhy,
co po „zimě“ ještě v půdě zbyla a ta byla i přes
noční mrazíky vyhřátá. Přesto doporučuji zvláště na zahrádkách to neuspěchat a respektovat
agrotechnické lhůty. Vrátím se opět k moudru
babičky, že do Velikonoc se toho většinou moc
na poli dělat nedá. Tak aby nakonec to počasí
nepokazilo radost z toho, co se tak říkajíc nadehnalo.
(jb)

Stanislav Mišák.

▪ Miliony na rozvoj
Zlínský kraj – Peníze na rozvoj venkova
a vodohospodářské infrastruktury v celkovém objemu přes 32 milionů korun. Na takovou pomoc se mohou těšit obce a města ve Zlínském kraji. Krajské peníze budou
směřovat do tří základních oblastí. V programu obnovy venkova kraj poskytne dotaci na 39 konkrétních rekonstrukcí komunikací a na revitalizaci 10 hřbitovních areálů.
Krajské dotace dále pomohou k realizaci tří
vodohospodářských projektů (kanalizace
a čistírny odpadních vod v Mikulůvce, splaškové kanalizace v Polici a kanalizačního přivaděče v Popovicích – Véskách). „Třetí oblast
krajské podpory se týká třinácti Místních
akčních skupin zajišťujících realizaci rozvojových projektů v jednotlivých mikroregionech, kterým kraj poskytne návratnou
finanční výpomoc na pokrytí provozních
výdajů v roce 2014 a tím i zajištění jejich
personální stability a akceschopnosti pro
následující programovací období,“ uvedl
hejtman Stanislav Mišák.
▪ Nové kotle uspoří ročně 100 000
Vsetín – Roční úsporu až 100 000 korun.
Takové výsledky by měla přinést stavební úprava plynových kotelen spojená
s výměnou jejich technologie v budovách Střední průmyslové školy strojnické
ve Vsetíně. Investice, naplánovaná na červen až září, si vyžádá asi 10 milionů korun.
Současné čtyři plynové kotelny byly
ve škole instalovány v devadesátých letech minulého století a v současné době
jsou na hranici životnosti. Disponují navíc zastaralým systémem, který neumožňuje regulaci teplot v různých částech
budovy. Z těchto důvodů jsou navrženy
stavební úpravy kotelen spojené s výměnou kotlů a části topné soustavy, zejména ventilů a systému měření a regulace.
„Rekonstrukcí kotelen a regulací vytápění
se v roce 2014 sníží náklady na vytápění
o 27 000 korun, v dalších letech to bude
již o 107 000 korun ročně,“ uvedl hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák.
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podpora podnikání

Seminář o sociálním podnikání hostil Zlínský kraj. Foto: Ludvík Valouch

Zkušenosti odjinud i vlastní cesta
Kraje a podpora podnikání? I samosprávy
mohou rozvoj podnikatelského prostředí
výrazně podpořit. Zlínský kraj se přitom
řadí v tomto směru k těm regionům, které
tuto oblast řeší velmi komplexně. Některé
nástroje byly převzaty na základě dobrých
zkušenosti odjinud, část nápadů je výsledkem hledání vlastních cest.
„Uvědomujeme si, jak velký význam má podnikatelský sektor pro budoucnost našeho
kraje. Snažíme se jim proto vycházet vstříc
tak, aby se odpovědné firmy mohly rozvíjet
a vytvářet tolik potřebná pracovní místa. Výsledkem naší snahy je pestrá paleta možností
pro podnikatele. Od účasti na obchodních misích přes dotace na vědu a výzkum až po oceňování a zviditelňování těch, jež mohou být
příkladem pro jiné,“ je přesvědčen hejtman
Stanislav Mišák. Jako velmi důležité souběžně
vnímá podporování spolupráce škol a firem,
budování inovační infrastruktury či investice
v oblasti kultury a turistiky, což mimo jiné vytváří předpoklady pro rozvoj podnikání v oblasti cestovního ruchu.
Již v roce 2005 Zlínský kraj založil spolu s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně společnost Technologické inovační centrum, jejímž cílem je
také podpora inovačního podnikání. Za tímto
účelem provozuje v budově 23 ve zlínském
továrním areálu podnikatelský inkubátor, vědeckotechnický park a nově i co-workingové
centrum. To je určeno mimo jiné pro podnikatele, kteří například svůj záměr teprve připravují. Jde vlastně o velkou sdílenou kancelář,
v níž panuje kreativní atmosféra a jednotliví
uživatelé zde mohou sdílet dobrou i špatnou
praxi, vzájemně se inspirovat nebo realizovat
společné projekty. Technologické inovační
centrum se podílí rovněž na vzdělávacích aktivitách, spolu s partnery pak připravuje klání
studentů a veřejnosti o Nejlepší podnikatelský
záměr. Mezi velmi známé projekty patří například Inovační firma Zlínského kraje a Inovační
vouchery Zlínského kraje.
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Cena za inovace
Soutěž Inovační firma Zlínského kraje si klade
za cíl zviditelnit úspěšné a progresivní společnosti z regionu. Pilotní ročník soutěže se konal
v roce 2009. Po vyhodnocení zkušeností bylo
rozhodnuto o dvouletém cyklu pořádání. Další
ročníky tak byly v roce 2010 a 2012 a další je
vyhlášen letos. V roce 2010 se do soutěže registrovalo 16 firem, v roce 2012 jich bylo již více
než 20. V pilotním ročníku zvítězila firma 5M,
s.r.o., z Kunovic, která vyrábí lepidla, kompozitní a sendvičové materiály. V roce 2010 zvítězila
společnost Koma Modular Construction, s.r.o.,
z Vizovic. Porotu zaujala zejména inovacemi
v oblasti nízkoenergetických modulárních
staveb, které jsou vhodné pro rychlou a ekonomickou výstavbu. V minulém ročníku si pak
prvenství připsala Česká zbrojovka, a.s., která
patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům
v regionu. Pro letošní rok připravili pořadatelé
několik novinek. Firmy se mohou především
těšit na větší míru publicity prostřednictvím
mediálních partnerů akce. Registrace do soutěže je možná až do 18. dubna na internetové
adrese www.inovacnipodnikani.cz/soutez.
Pomoc s výzkumem
S rostoucím zájmem se setkává projekt Inovační vouchery Zlínského kraje, který má prohloubit spolupráci mezi firmami a vysokými
školami. Letos byl vyhlášen již potřetí. „Obdrželi jsme 85 žádostí, což je téměř dvojnásobný počet, než jsme schopni uspokojit,“ uvedl
hejtman Stanislav Mišák. Celková suma, o kterou podnikatelé žádají, činí téměř 11 milionů
korun, k dispozici je však jen 6,67 milionu korun. Žádosti ještě musí projít kontrolou a hodnocením, poté z nich bude sestaven výsledný
seznam úspěšných žadatelů.
„Propojování komerčního a akademického
sektoru je jedním ze směrů, který máme zájem
podporovat a který má podle našeho názoru
smysl. Zároveň je výhodný pro obě strany,“ dodal Stanislav Mišák.
(jjn)

▪ Když podnikání pomáhá
Sociální podnikání a jeho podpora prostřednictvím veřejných zakázek. Takové
bylo hlavní téma semináře, který ve spolupráci s obecně prospěšnou společností P3
– People, Planet, Profit uspořádal Zlínský
kraj. Sociálním podnikáním se rozumí činnost firem a společností, které vedle tvorby
zisku usilují také o dosažení veřejně prospěšných cílů, především jde o zaměstnávání občanů znevýhodněných na běžném
pracovním trhu.
„Oblastmi, ve kterých takovéto sociální
podniky nejčastěji působí, jsou provozování restaurací, kaváren, prádelen, dále údržba zeleně, úklid či výroba a prodej potravin,“ uvedla krajská radní pro sociální oblast
Taťána Valentová Nersesjan.
„Cílem semináře byla debata se zástupci
sociálních podniků, případně se zájemci
o sociální podnik, o tom, jak chápou tento
pojem, jak svůj podnik založili, jaké měli či
mají problémy, a co by mohl pro ně v tomto
ohledu udělat Zlínský kraj, potažmo veřejná správa obecně,“ dodala.
▪ Dva tituly pro Chropyň
Držiteli prestižního ocenění EY Technologický podnikatel roku 2013 České republiky
se stali František a Robert Kudelovi, majitelé
společnosti Chropyňská strojírna, a.s. Tato
cena je součástí soutěže EY Podnikatel roku
vyhlašované každoročně společností EY.
Chropyňská strojírna je výrobcem svařovacích, montážních a dopravních linek, které
dodává předním automobilovým společnostem. Ve svém oboru se řadí mezi deset
nejlepších hráčů v Evropě. František Kudela
a Robert Kudela získali také titul EY Podnikatel roku 2013 Zlínského kraje. Trofej si
převzali z rukou hejtmana Zlínského kraje
Stanislava Mišáka a Radka Pava z pořádající
společnosti EY.

„Tato soutěž přispívá k tomu, aby se veřejnost dozvěděla o pozoruhodných podnikatelích, kteří mohou být inspirací a vzorem
pro ostatní. Je velmi zajímavé díky soutěži
poznat příběhy konkrétních lidí, jimž se podařilo vybudovat prosperující firmy, což by
nebylo možné bez originálního počátečního nápadu, odvaze za ním jít a pak samozřejmě bez obrovského úsilí, pracovního
nasazení,“ řekl hejtman Stanislav Mišák.
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vzdělávání
▪ Pomáhají pedagogům odborně růst
Kroměříž – Vytvoření, ověření a následné
akreditování sedmi vzdělávacích programů určených pro další vzdělávání učitelů
odborných předmětů na zdravotnických
školách. To je jeden z hlavních výstupů tříletého projektu, který realizovala Střední
zdravotnická škola Kroměříž. Jeho vyvrcholením byla celostátní konference s názvem Pomáháme učitelům odborně růst.
Účastníci konference byli mimo jiné seznámeni s plánem kroměřížské školy nabízet
vytvořené vzdělávací programy v rámci
nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, a to již od září letošního
roku.
Předávání ocenění a pamětní medaile jsou velmi slavnostní. Foto: Petr Zákutný, Koláž: ODK

▪ Přijímací zkoušky na střední školy
Zlínský kraj – Úterý 22. a středa 23. dubna.
Tato data by si měli v kalendáři zřetelně
označit rodiče žáků, kteří se budou hlásit
na střední školu. Jednotné přijímací zkoušky jsou ve Zlínském kraji již od roku 2009
zajišťovány prostřednictvím testů SCIO.
Jejich formát zůstává nezměněn, i letos se
počítá s testy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních předpokladů.
Do systému jednotných přijímacích zkoušek budou zapojeny všechny střední školy
zřizované Zlínským krajem, které přijímají
žáky do oborů vzdělávání ukončovaných
maturitní zkouškou v denní formě vzdělávání, včetně oborů šestiletého a osmiletého gymnázia.
V letošním školním roce kraj počítá s vypracováním závěrečné analýzy pro přibližně 130 základních škol. Tyto prostředky
slouží jako jeden z nástrojů pro celkové
hodnocení školství Zlínského kraje.
„Hlavní přínos spočívá v tom, že proces
a obsah přijímacích zkoušek na střední školy je v rámci kraje standardizován
a sjednocen a přispívá tak ke zvýšení kvality přijímacího řízení. Pozitivem je i to, že
kraj má k dispozici vypovídající informace
o výsledcích řízení jak v celém regionu, tak
i v rámci celé České republiky,“ konstatoval
radní pro školství Petr Navrátil.

Dobří učitelé si zaslouží uznání
Zlínský kraj – Uznání jednotlivcům, příklad
všem. I tak lze nahlížet na každoroční aktivitu Zlínského kraje, při níž jsou oceňováni
pedagogové. Dvě desítky letos vybraných
učitelů spojuje jedna věc – kromě toho, že
dobře učí, rozvíjejí u žáků také jejich osobnost. Vyvrcholení letošního již 14. ročníku
se uskutečnilo na konci března ve sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě.
IZS
výběr
v roce
školy2012

Hasičům přibylo práce. Loni hasili 856 požárů.
xxx. Foto:
Foto:
IvoHZS
Hercik
ZK

„Největším nehmotným oceněním pro učitele je respekt a uznání ze strany jeho žáků. My
se jen snažíme, aby se o těch, kteří učitelské
řemeslo vykonávají poctivě a se zaujetím, dozvěděla veřejnost,“ vysvětlil hejtman Stanislav
Mišák. Návrhy na ocenění mohli na základě
zveřejněné výzvy podávat na krajský úřad kromě zástupců měst, obcí a škol též jednotlivci.
Letos bylo ve stanoveném termínu doručeno
celkem 63 návrhů. Ty vyhodnotila pracovní
skupina, která z nominovaných kandidátů
vybrala 20 učitelských osobností. Definitivní
výběr následně schválila Rada Zlínského kraje.
„Jsem velmi rád za ohlas, který naše aktivita
u zřizovatelů škol, ale i u veřejnosti, vzbuzuje.
Jde o důkaz toho, že si společnost uvědomuje

nezastupitelný význam a rozměr učitelského
povolání,“ uvedl krajský radní pro oblast školství Petr Navrátil.
Seznam oceněných:
Ladislav Botek (Plavecká škola Uherské Hradiště), Vratislav Brokl (ZŠ Uherské Hradiště,
Za Alejí), Ivana Divínová (ZŠ Trávníky Otrokovice), Božena Dvořáková (Tauferova střední
odborná škola veterinární Kroměříž), Zdeněk
Hadaš (Integrovaná střední škola – COP a JŠ
s právem SJZ Valašské Meziříčí), Stanislav
Haša (ZŠ Vsetín, Trávníky), Dana Kouřilová
(ZŠ praktická Bojkovice), Stanislava Kovářová
(Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín), Marie Lanková (ZŠ Valašské Klobouky), Marie Macháčková (Obchodní akademie
T. Bati a VOŠ ekonomická Zlín), Vlasta Macháčová (ZŠ Brumov-Bylnice), Miroslava Poláková
(Gymnázium Uherské Hradiště), Marie Ponížilová (Základní škola Lukov), Irena Procházková (Gymnázium Kroměříž), Ivana Růžičková
(Základní škola praktická Rožnov p. R.), Lydie
Staroveská (ZŠ Neubuz), Milada Šromotová (Mateřská škola Kroměříž, Štítného), Josef
Tomanec (ZŠ Luhačovice), Šárka Trunkátová
(ZŠ Zlín, Křiby), Jan Urban (Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov).
(jjn)

inzerce

MLÉČNÉ PŘEROV, VELKÉ
NÁMĚSTÍ
V
AUTOMATY
ROŠTĚNÍ
NAJDETE X

BYSTŘICE
POD HOSTÝNEM
PRUSINOVICEE
HOLEŠOV, OBCHOD LUKO

HULÍN,, TTRŽNICE
KROMĚŘÍŽ,
ÍŽ KAUFLAND
MORKOVICE-SLÍŽANY
MORKOVICE-SL

ZLÍN, ČEPKOV

OTROKOVICE, TRŽNICE

V AUTOMATECH NABÍZÍME ČESKÉ KVALITNÍ: SYROVÉ MLÉKO, ČERSTVÉ MÁSLO, SÝRY a NÁPOJE
OJE oceněné regionální značkou. www. agrorosteni.cz
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▪ Osobnost roku Zlínského kraje
Zlínský kraj – Anketa Osobnost roku 2013
ve Zlínském kraji vrcholí. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční 14. dubna
ve vsetínském zámku. Přinášíme v abecedním pořadí přehled 34 nominovaných,
z nichž budou hodnotitelé letos vybírat.
Baný Jaroslav (přes 50 let dobrovolný pozorovatel meteorologie a klimatologie); Bartošíková Alena (spisovatelka, sbírky pověstí,
zvyků a fejetonů); Botek Ladislav (ředitel
Plavecké školy Uherské Hradiště); Božák
Svatopluk (reprezentace kraje na cyklistických maratonech a MTB); Červinka Zdeněk
Targus (malíř, mistr šerosvitu, založil družstvo RUMOL); Galuška Luděk (přední český
archeolog, byzantolog a publicista, zabývá
se obdobím Velké Moravy); Gatěk Jiří (přednosta chirurgického oddělení Nemocnice
Atlas, výzkumná činnost); Hartinger Jiljí
(malíř, zaměřuje se na Valašsko); Hartinger
Zdeněk (fotograf, autor několika publikací,
kalendářů, pohlednic, brožur); Hanák Stanislav (zakladatel firmy HANÁK NÁBYTEK, a.s.,
zaměstnává přes 200 lidí); Hlaváček Petr
- in memoriam (od r. 1979 vysokoškolský
učitel a výzkumný pracovník na UTB Zlín);
Honová Anna (po roce 1989 stála u zrodu
organizace Konfederace politických vězňů);
Jilík Jiří (novinář, publicista, spisovatel, scénárista, folklorista); Košárek Karel (klavírní
koncertní mistr, zakladatel festivalu MUSICA
HOLEŠOV); Kotásek Jiří (architekt, jeho tým
opakovaně oceněn v soutěži Stavba roku
Zlínského kraje); Koutný Bedřich (od roku
1990 okresní policejní ředitel ve Zlíně,
od ledna 2010 je ředitelem krajského ředitelství); Kramářová Věra (Medaile MŠMT
I. stupně za celoživotní tvůrčí pedagogickou
a výchovnou činnost); Kubínová Kateřina
(organizuje vzdělávací středisko Chalupa
ve Vyškovci); Machala Antonín (majitel ALTECH, s. r. o., zaměstnává 150 pracovníků);
Nesvadba Jiří (dlouholetý předseda výrobního družstva Integra Zlín); Pančochová
Šárka (reprezentantka ČR na snowboardu);
Pavelčík Antonín (organizátor desítek Jízd
králů ve Vlčnově); Pavlištík Karel (významný
český etnolog); Petruchová Eliška (ředitelka Klokánku v Kroměříži); Pištěk Antonín
(špičkový odborník v oblasti letectví); Prošek Pavel (profesor pro obor fyzická geografie, zakladatel první české výzkumné
stanice v Antarktidě); Schlimbach Vladimír
(50 let vede Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice); Sobek Antonín (ředitel Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, dlouholetý
ředitel zlínského divadla); Sušil Hynek (více
než 35 let se věnuje folkloru v souboru Olšava); Šmíd Rostislav (mimo jiné předseda správní rady Krajského centra dalšího
profesního vzdělávání); Šternberský Jan
(primář na kožním oddělení KNTB a. s. Zlín,
přední český odborník v oboru dermato-venerologie); Tomanec Stanislav (62 let je
zpěvákem a houslistou cimbálové muziky
Jasénka ve Vsetíně); Vlach Rostislav (za sezonu 2012/13 ohodnocen ČSLH jako nejlepší trenér); Zubíček Jan (patří mezi nejstarší
válečné veterány ve ZK, příslušník 1. čs. Partyzánské brigády J. Žižky)
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Více peněz na sociální služby
Zlínský kraj – V roce 2014 mohou poskytovatelé
sociálních služeb ve Zlínském kraji počítat se 484
miliony korun, což je o 4,3 % více než v loňském
roce. Tato důležitá informace zazněla na setkání
zástupců obcí s rozšířenou působností s krajskou radní pro sociální oblast Taťánou Valentovou Nersesjan. Hlavním tématem bylo financování sociálních služeb ve Zlínském kraji ze strany
státu pro rok 2014 a 2015.
„I přes navýšení nejde ještě o zcela optimální
částku, která by byla potřebná k zajištění sociálních služeb na území Zlínského kraje. Bylo by potřeba ještě o několik milionů více,“ uvedla Taťána
Valentová Nersesjan. Zároveň některé druhy
sociálních služeb využijí evropské prostředky,

letos ve výši 56 milionů korun. Dalším zdrojem
financování bude podpora z rozpočtu Zlínského
kraje. Od příštího roku dojde k podstatné změně ve způsobu financování sociálních služeb.
Prostředky ze státního rozpočtu bude rozdělovat kraj, a to mechanismem vyrovnávací platby
v souladu s pravidly Evropské unie. Pro některé
poskytovatele, kteří vykazují nadprůměrné náklady, může být tato změna složitá.
V regionu je velké množství poskytovatelů sociálních služeb. K tomu, aby orientace v nich byla
snadná a každý mohl najít konkrétní pomoc,
slouží nový Elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji. Od 1. března je k dispozici
na adrese www.socialnisluzbyzk.cz.
(red)

Záchranáři ve Vsetíně mají důvod k úsměvu. Foto: Ludvík Valouch

Pachové ohradníky
zabraňují střetům

Záchranáři mají
kde trénovat

Zlínský kraj – Již čtvrtým rokem hodlá letos
Zlínský kraj pokračovat v projektu předcházení střetů zvěře s motorovými vozidly prostřednictvím pachových ohradníků. Cílem
této činnosti je především zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale i ochrany volně
žijící zvěře. Podstatou pachových ohradníků
je ekologicky odbouratelná pěna, která se
nanáší na stromy, keře nebo dřevěné kolíky.
Pěna obsahuje směs pachů spáleniště, predátorů a člověka. Ta na zvěř působí stejně
jako červená na semaforu na člověka. Upozorňuje na blízké nebezpečí a zvyšuje pozornost zvěře. V roce 2011 byl projekt zahájen,
v letech 2012 a 2013 byla tato aktivita rozšířena již na 16 honiteb, přičemž kraj uvolnil
v každém z těchto let na rozmístění pachových ohradníků v nejohroženějších úsecích
silnic 100 000 korun. Letos budou náklady
plně hrazeny z nadačního příspěvku ve výši
150 tisíc korun, který kraji poskytla Nadace
pojišťovny Generali. Zkušenosti s projektem
jsou velmi dobré. V místech, kde byly bariéry umístěny, došlo k poklesu nehod se zvěří
od 60 do 90 procent.
(red)

Vsetín – Vsetínští záchranáři měli malou slavnost – oficiálně byl ukončen projekt dostavby
výjezdové základny zdravotnické záchranné
služby. Nové dispoziční uspořádání prostor
umožnilo vznik školicích prostor, parkování
dalších tří výjezdových vozidel. Dosavadní
zázemí Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje Vsetín se nacházelo ve stísněných
podmínkách.
Školicí prostory budou sloužit nejenom pro
samotné záchranáře, ale využívat je chce také
vsetínská střední zdravotnická škola. Bude
zde možné trénovat masáž srdce, cévkování
či porodnictví.
Investorem celé akce, jejíž náklady dosáhly
částky 8,6 milionu korun, a která probíhala
převážně ve druhé polovině loňského roku,
byl Zlínský kraj. Proto byl slavnostnímu otevření přítomen také hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák a náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Lubomír Nečas. Podle nich
se momentálně připravují investice do zdravotnické záchranné služby také v Buchlovicích a Suché Lozi, Rožnově pod Radhoštěm
a Morkovicích-Slížanech.
(red)
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Zlínská univerzita je v TOP 10

Na zlínské univerzitě se výzkumu daří. Foto: UTB
Zlín – Mezinárodní organizace Elsevier vyhodnotila Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně jako
desátou nejlepší výzkumnou instituci v České
republice. Zlínská univerzita se tak zařadila
do žebříčku, který vede Akademie věd následována dalšími prestižními institucemi. Hodnotila se dynamika nárůstu publikací podle
mezinárodní databáze v období let 2002 až
2011. UTB má evidováno desetinásobné zlepšení v počtu publikací, čímž se mezi hodnocenými institucemi zařadila na třetí místo. Vůbec
nejlepšího výsledku dosáhla zlínská univerzita

v nárůstu kvality výzkumu, který se měří podle
počtu ohlasů na publikovaný článek. Zatímco
průměrné zlepšení v České republice má hodnotu 1,14 na jednu publikaci, u výstupů z UTB
je uváděna hodnota 2,9 a to je absolutně nejvíce v českém výzkumu.
Z výsledků vyplývá, že zlínské výzkumné směry mají špičkovou kvalitu. „To je dobrá zpráva,
protože UTB je stále nejmladší univerzitou
v České republice a její výzkumný potenciál
roste rychleji, než je český průměr,“ uvedl rektor Petr Sáha.
Není to však jediné ocenění, které se univerzitě podařilo v poslední době získat. Výzkumná
skupina z Centra polymerních systémů, která
se zaměřuje na povrchové úpravy polymerních materiálů, získala v celosvětové soutěži
o nejlepší vědecký článek Molecules Best Paper Award 2014 druhé místo za výsledky získané ve výzkumu antibakteriálních polymerních
povrchů pro aplikace v medicíně. Ocenění
bylo uděleno za mimořádný publikační příspěvek v oblasti přírodních produktů a medicínské chemie.
(tz)

Studenti řešili energetické úspory
Otrokovice – Tepelná čerpadla, automobily na thorium či dům z konopí. To je jen malá
ukázka nápadů, kterými se zabývali studenti
ve svých pracích v rámci projektu Enersol. Jejich přehlídka se uskutečnila v Otrokovicích
v prostorách střední průmyslové školy.
V letošním desátém ročníku se do soutěže žákovských prací zapojilo celkem devět středních
škol Zlínského kraje, odevzdáno bylo celkem
22 prací. Nejčastějšími tématy byly energetické
úspory v bydlení a ekologie v dopravě. Práce
byly rozděleny do dvou kategorií. V první, nazvané Enersol a praxe, porotu nejvíce zaujala práce Matěje Halaše a Vojtěcha Bařinky ze

Střední průmyslové školy stavební Valašské
Meziříčí nazvaná Konopí jako možnost bydlení
ve 21. století. Ve druhé kategorii, Enersol a inovace, zvítězil s prací nazvanou Tepelná čerpadla
Pavel Plachý ze Střední školy – Centra odborné
přípravy technické Kroměříž. Vítězové z obou
kategorií vytvořili soutěžní družstvo, které
bude Zlínský kraj reprezentovat v celostátní
soutěži v Praze.
Otrokovice budou hostit Enersol ještě v dubnu,
kdy se zde setkají mladí ekologové i ze Slovenska, Slovinska, Německa, Rakouska a Polska.
Mezinárodní konference tak završí deset let trvání projektu Enersol v České republice.
(tz)

Kraj pomáhá se záchranou leteckého muzea
Kunovice – Zpracování koncepce, která by měla
pomoci rozvoji Leteckého muzea Kunovice, se
rozhodli finančně podpořit krajští radní. Vyhověli tak žádosti města Kunovice, které jako jeden
z provozovatelů muzea hodlá řešit nevyhovující
stav, ve kterém se nyní nacházejí exponáty.
Letecké muzeum Kunovice v současné době
svým významem a rozsahem sbírky překračuje
hranice Zlínského kraje. Celkem je zde 26 civilních i vojenských strojů vyrobených v kunovické
továrně, ale také letouny ze zahraničí. Vlastníkem vystavených exponátů je Slovácký aeroklub
Kunovice, který se na provozu muzea podílí společně s městem Kunovice a Slováckým muzeem
v Uherském Hradišti.
Letecké a technické exponáty muzea jsou v současné době v neuspokojivém stavu, kdy z důvodu absence jakékoliv ochrany vůči povětrnostním vlivům chátrají a je prováděna pouze jejich
základní nezbytná údržba.
Cílem města Kunovice je vybudování plnohodnotného muzea poskytujícího kvalitní služby
návštěvníkům, postaveného na myšlence široké
Okno do kraje / duben 2014

spolupráce s podnikatelskými subjekty s vazbou na letecký průmysl a vzdělávání. Muzeum
by mělo do budoucna přispívat k udržení povědomí o tradici a technologické vyspělosti kraje
v průmyslové sféře.
Jedním z prvních kroků k tomuto cíli má být
právě zpracování koncepce rozvoje muzea, kterým bude pověřen dodavatel vybraný městem
Kunovice. Koncepce prověří a nastaví směr pro
budoucí rozvoj muzea s návrhem možné formy
jeho řízení.
(van)

Exponáty jsou pod širým nebem. Foto: archiv muzea

▪ Ve zlínském babyboxu našli holčičku
Zlín – Zdravou holčičku starou několik
hodin našli v sobotu 8. března zdravotníci zlínské Krajské nemocnice T. Bati v babyboxu postaveném u areálu nemocnice. Děvčátko je zdravé, váží 2710 gramů
a měří 48 centimetrů. Dostalo jméno Gabriela Sobotová. Je druhým miminkem, které bylo ve zlínském babyboxu odloženo.
„Deset minut po 22. hodině volali z vrátnice na naše oddělení, že je v babyboxu dítě.
Hned jsme tam běželi a za deset minut
už byla holčička v naší péči v oddělení. Je
naprosto v pořádku. Byla dobře oblečená,
okoupaná, měla na sobě dokonce plenu.
Děvčátko je donošené a zatím je v inkubátoru,“ sdělila Barbara Tesařová, zástupkyně
primáře novorozeneckého oddělení KNTB.
Jméno dostala holčička podle dne, kdy se
narodila. „Byla sobota a svátek měla Gabriela,“ vysvětlila Tesařová. Ve Zlínském kraji
jsou další babyboxy v Kroměříži, Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí.
▪ Podpora mladých lidí
Zlínský kraj – Aktivity na podporu neformálního vzdělávání nabízí organizace
Spektrum – Krajská rada dětí a mládeže
Zlínského kraje. Bezplatná nabídka seminářů vychází z projektu Čtyři regiony
pro mladé (4R4Y) a je určena pro mládež
do 24 let. „Rádi bychom podpořili mladé
lidi tak, aby získali praxi a rozšířili si své
kompetence, které získali v neformálním
vzdělávání. Zapojit se mohou jak nezaměstnaní, absolventi, studenti ohrožení
předčasným odchodem ze vzdělávání, zástupci menšin, tak začínající podnikatelé,“
sdělil předseda rady Pavel Zbořil. Partneři
projektu 4R4Y ze Zlínského, Jihomoravského, Trnavského a Trenčianského kraje
připraví pro mladé lidi nejenom vzdělávací aktivity, ale zajistí i praxi v českých a slovenských organizacích. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie.
Více informací na www.4r4y.eu.

Hasiči z Karolinky
mají novou cisternu
Karolinka – Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Karolince má novou automobilovou cisternu za více než deset milionů korun. Jde o speciál postavený na třínápravovém podvozku Tatra
815 s pohonem všech šesti kol. Vozidlo je vybaveno k zásahům u většiny událostí. Na pořízení
vozu, jenž má zlepšit akceschopnost v členitém
terénu, se podařilo prostřednictvím projektu
příhraniční spolupráce získat evropské dotace,
část nákladů pokryla i dotace ze Zlínského kraje. Hejtmanství na obnovu techniky a dalšího
vybavení dobrovolných jednotek přispívá pravidelně. Nedávno například schválili krajští radní
dotace pro 25 sborů v celkové výši 7,43 milionu
korun. Na nákup zásahového automobilu dostane dotaci například obec Věžky, na nákup cisternové automobilové stříkačky město Holešov
a na nákup elektrocentrály obec Lípa.
(red)
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rozhovor
Ing. Vladimír Baťa
▪ Narodil se v roce 1950 ve Zlíně.
▪ Absolvoval Gymnázium Zlín a poté ještě
Střední ekonomickou školu.
▪ V r. 1982 získal titul Ing. na Vysoké škole
ekonomické v Praze.
▪ Pracoval na Městském národním výboru
ve Zlíně, později jako ekonom.
▪ V r. 1996 složil auditorské zkoušky
a od té doby pracuje jako účetní poradce a auditor.
▪ Je podruhé ženatý, má pět dcer.

Vladimír Baťa vyhrál 234 závodů. Foto: Ivo Hercik

▪ Na kole už najezdil téměř půl milionu
kilometrů, zúčastnil se téměř tisícovky
závodů, z nichž 234 vyhrál.

Vrcholového cyklistu lidé považují spíš za blázna
Mnozí ho znají z našich silnic, jak vytrvale šlape za slunce i nepohody do pedálů a zdolává
vlastní fyzickou silou kilometry, které většina
ostatních projede v teple a pohodlí automobilu. Vladimír Baťa jezdí na kole od svého mládí
a také závodí a vyhrává.
Jako závodní cyklista jste to dotáhl až
na třetí místo na mistrovství světa. Chcete
tento svůj rekord ještě překonat?
Ještě bych mohl být první. Už loni jsem si řekl,
že končím. Ale udržuji si kondici dál, na kole
jezdím denně. Rád bych se proto ještě zúčastnil Mistrovství světa v cyklistice v roce 2015. To
bych byl jako nejmladší ve věkové kategorii
nad 65 let.
Máte úhledné sešity, do kterých jste si pečlivě zapisoval všechny jízdy na kole. První zápis máte ze 17. března 1965, když vám bylo
14 let. To jste jel trasu ze Zlína do Malenovic
a zpět a ujel jste 12 kilometrů. Co dalšího se
dá z vašich záznamů vyčíst?
Teď už tak pečlivý nejsem jako dříve a leccos
bych měl do sešitů ještě dopsat. Moje první
jízdní kolo stálo asi 700 korun. Za březen 1965
jsem na něm ujel 175 kilometrů, v dubnu 355,

a tak dále, za celý první rok to bylo 2 116 kilometrů. Ujetá vzdálenost se pak v dalších letech
zvyšovala, nejvíc to bylo až téměř 19 tisíc kilometrů za rok. V posledních letech jezdím ročně
kolem deseti tisíc kilometrů. Když to všechno
sečtu, tak už jsem našlapal na silnici bezmála
půl milionu kilometrů. A to jízdu doma na trenažéru nepočítám.
Nechybějí ani záznamy o soutěžích…
Aktivně jsem se zúčastnil asi tisícovky závodů
různých úrovní – od regionálních po mistrovství světa. 234 závodů jsem vyhrál. V roce 1968
jsem ještě jako dorostenec jel Závod míru mládeže, kde jsem byl ve vrchařské soutěži druhý
a druhé místo jsem vybojoval i v jedné z etap,
od roku 1985 jezdím veteránské závody. Jsem
členem UCI – Světové cyklistické federace. Devětkrát jsem byl mistrem republiky, dvakrát
jsem získal Český pohár, jednou Slezský pohár, několikrát Moravský pohár, třikrát silniční
pohár extraligy. Na mistrovství světa jsem byl
vícekrát v první desítce.
Co vyhráváte?
Někde je to balíček prospektů a propiska, někde dvě stovky, někde pětistovka. Za benzin

pro dojezd do místa závodu přitom zaplatím
mnohem víc. A poháry, které jsem vyhrál, už
nemám doma kam dávat, určitě je jich aspoň
stovka. Už je vozím na chatu. Společenského
uznání se cyklista na rozdíl od fotbalistů a hokejistů nedočká. Spíš mne lidé považují za blázna.
Kolik jízdních kol jste si už musel koupit?
Nejdéle po třech letech už závodní kolo potřebuje zásadní obměnu. Už bych nespočítal,
kolik kol jsem za život měl. Nyní jich vlastním
pět. Kvalitní závodní kolo přijde asi na 120 tisíc
korun, na trhu jsou ale i dražší.
Ještě necítíte únavu?
Do kopce už se zadýchávám a mladý cyklista
mi ujede. Když jsem unavený, malinko zvolním
a jedu jen tak pro radost. Nejezdím tak, abych
se zničil. Ale kondici si udržuji. V zimě chodím
čtyřikrát týdně do posilovny a na různých posilovacích strojích dnes zvedám váhy, které bych
dříve zvednout nedokázal. Vážnější zdravotní
problém jsem měl v roce 2007, kdy mi vybočila ploténka a prodělal jsem operaci páteře. Ale
uzdravil jsem se a zase jezdím.
Vojtěch Cekota

inzerce

www.obuvcomfort.cz
• Dobrý den paní Ryšavá, jak se po měsíci
máte? Jaká je sezóna, jak se prodávají vaše
boty?
Dobrý den, sezóna je dobrá, boty se prodávají
dobře, zákazníci se k nám vracejí a doporučují
nás svým přátelům, co více si
můžeme přát?
• Paní Aleno,
Vy jste známá
propagátorka
vyšší informovanosti zákazstrana 10

Štefánikova 2164, Zlín

níků, víme také, že se na Vás lidé často obracejí s žádostí o radu a názor, jaká obuv by
byla pro ně i zdravotně nejvhodnější. S jakými otázkami se nejčastěji setkáváte?
Máte pravdu, že jsou naši klienti více a více
zvídaví a o obuvi chtějí vědět co nejvíce. A my
jsme za to moc rádi, protože pokud je zákazník
otevřený informacím a doporučením a bere nás
jako partnery, bývá výsledkem oboustranná
spokojenost. A nejčastější otázky? Nejvíce se lidé
zajímají o materiál, z kterého je obuv vyrobena,
jaké má užitné vlastnosti, do jakého prostředí se
hodí a pro jaký účel. Ono totiž začíná být lidem

tel.: 733 737 960

více a více jasné, že není dobré ani zdravotně, ani
společensky, chodit v jedněch botech celé dny
a na všechny příležitosti. Částo se na nás klienti také obracejí s různými výrůstky, zvětšenými
klouby apod. a chtějí poradit a doporučit vhodnou obuv.
• Paní Ryšavá, vypadá to, že je současný prodej obuvi hodně o dobré komunikaci mezi
vámi prodejci a námi zákazníky, je to tak?
No to je úplný základ! Špatným, nefundovaným výběrem obuvi můžete svým nohám
hodně ublížit a dobrým výběrem naopak velmi
prospět.

Okno do kraje /duben 2014

Blíží se Literární jaro
Zlín – Literárním festivalem vítá již tradičně jaro Krajská knihovna Františka Bartoše
ve Zlíně. Letos poprvé v nových prostorách
15. budovy továrního areálu. Uskuteční se
od 22. dubna do 20. května a jeho tématem je
Literatura odjinud. Milovníci literatury a umění se mohou těšit například na autorská čtení,
besedy, soutěž či výtvarný workshop. Literární
jaro startuje v úterý 22. dubna besedou s Janem Němcem, který představí svůj román
o fotografovi Františku Drtikolovi.
Středeční dopoledne (23. 4.) bude věnováno dětem. Spisovatel Jaroslav Kovanda pro
ně připravil program Má přítelkyně žížala,
v němž se děti pokusí namalovat co nejdelší žížalu. Téhož dne v kavárně 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU přečtou ukázky ze svých textů
básníci Pavel Kotrla, Jakub Chrobák, Ondřej
Hložek a Petr Odehnal, které doprovodí hudební skupina Ležérně a vleže. Dalším vzácným festivalovým hostem bude český filosof

a sociolog Václav Bělohradský. Moderátorem
večera bude literární publicista a vydavatel
Zdenko Pavelka. Setkání začíná v 17 hodin
ve čtvrtek 24. dubna v sále knihovny. O den
později bude Václav Bělohradský debatovat
se studenty Gymnázia Zlín Lesní čtvrť.
Festival uzavře 20. května program Dobří emigranti se vracejí. V něm své knihy představí
Michael Stavaric a Stanislav Struhar. Půjde
o setkání autorů s podobnou životní a uměleckou cestou, oba se narodili na Moravě,
emigrovali, v Rakousku začali psát německy
a prosadili se v německojazyčném prostředí.
Stanislav Struhar, rodák ze Zlína, představí
svou novou knihu Cizinky. Večerem provede
Jaroslav Balvín, šéfredaktor Portálu české literatury.
Literární jaro se koná za podpory Zlínského
kraje, města Zlína a sponzorů. Podrobný program je k dispozici na internetových stránkách www.literarnijaro.cz.
(pg)

Filmový festival již patří ke Zlínu neodmyslitelně. Foto: archiv

Za Babičkou
do Slováckého muzea

Zlínský festival pro
děti a mládež se mění

Uherské Hradiště – Obdivovatelé a čtenáři klasické české literatury si jistě přijdou
na své při návštěvě nové výstavy, kterou připravuje na období od 10. dubna do 29. června Galerie Slováckého muzea v Uherském
Hradišti. Přibližuje knížku Babička od Boženy
Němcové. V letošním roce si připomínáme
160. výročí dokončení rukopisu Babičky.
Jak šel čas, vydavatelé Babičky oslovovali
desítky výtvarníků. Babička se stala skutečnou perlou v literárně výtvarném propojení.
Výstava v Galerii SM nepředstaví všechny
autory ilustrací. Překvapením však je početný soubor knižních vydání české sběratelky
Marie Rendlové, která pro hradišťskou výstavu zapůjčila nejen úplně první sešitové vydání Babičky, ale také mnoho dalších vydání,
včetně těch zahraničních.
(red)

Zlín – 54. ročník Zlín Film Festivalu proběhne od pátku 30. května do čtvrtka 5. června
ve Zlíně a v dalších městech ČR. Je to poprvé
v novodobé historii ZFF, co budou hlavními
festivalovými dny sobota a neděle. Do Zlína
na festivalový víkend tak zajisté přijede mnoho
návštěvníků z dalších krajů ČR i Slovenska. Další letošní novinkou je využití prakticky celého
zlínského zámku coby centra programů pro
nejmenší návštěvníky.
ZFF dokončil zásadní proměnu sebe sama.
Od jubilejního 50. ročníku v roce 2010 se toho
změnilo hodně. Zcela se zažil zjednodušený,
v zahraničí velmi srozumitelný název Zlín Film
Festival. Novým centrem dění je Kongresové
centrum Zlín. ZFF výrazně zkvalitnil odborný
program pro filmové profesionály a zve na něj
i studenty.
(mp)
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kultura
▪ Společné projekty hvězdářů
Valašské Meziříčí – „Společně pod tmavou
oblohou“ je název nového projektu, který
bude realizovat Hvězdárna Valašské Meziříčí spolu s Krajskou hvězdárnou v Žilině.
Jde o přípravu nové didaktické expozice
meteoritů a tektitů v hale hlavní budovy
hvězdárny, malé přenosné expozice pro
školní použití a o vytvoření putovní výstavy. Druhý česko-slovenský projekt má
název „Společné vzdělávání pro společnou budoucnost“ a valašskomeziříčská
hvězdárna do něj jde ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity
v Bratislavě. Oba projekty (v celkové hodnotě 483 tisíc korun) získaly dotaci z Evropské unie. Prostředky potřebné k předfinancování poskytne Zlínský kraj.
▪ Žítkovské bohyně událostí sezony
Zlín – Dramatizace knižního bestselleru
Kateřiny Tučkové Žítkovské bohyně vyvolala mezi diváky Městského divadla nebývalý zájem. Byla očekávána s netrpělivostí
a napětím jako největší událost zlínské
divadelní sezony. Vyprodaná byla jak její
premiéra 1. března, tak i mnohé březnové
reprízy.
▪ Febiofest nabídne devět filmů
Zlín – 21. ročník Mezinárodního filmového
festivalu Febiofest bude završen ve dnech
15. – 17. dubna promítáním filmů v multikině Golden Apple Cinema a ve Velkém kině
ve Zlíně. Febiofest přináší každým rokem
to nejlepší z hraných filmů ze všech koutů světa. Zlínský program obsáhne devět
vybraných projekcí a uzavře ho slavnostní
promítání s recepcí. V rámci slavnostního
zakončení diváci uvidí finsko-českou koprodukční retro komedii Láska, soudruhu!
Hlavní roli v ní ztvárnila Kati Outinen, která je českému divákovi známá především
z filmů Aki Kaurismäkiho, a Miroslav Etzler.
Ve vedlejších rolích se navíc objeví další
čeští herci, například Kryštof Hádek a Jan
Budař. Více informací naleznete na stránkách www.febiofest.cz.
▪ Adam Plachetka na galakoncertě
Zlín – Letošní duben a květen bude opět
patřit mezinárodnímu festivalu mladých
koncertních umělců Talentinum 2014.
Koncerty se budou konat nejen ve Zlíně,
ale také v Uherském Hradišti, Luhačovicích a Kroměříži. Nejvýznamnější a největší událostí bude určitě galakoncert
ve zlínském Kongresovém centru, kde
se 24. dubna představí v současnosti náš
nejúspěšnější basbarytonista Adam Plachetka. Od září 2010 je stálým členem
ansámblu Státní opery ve Vídni, má podepsanou smlouvu na vystoupení v milánské
La Scalle a příští rok jej čeká představení
v Metropolitní opeře v New Yorku. Na programu s Filharmonií Bohuslava Martinů
vzdává hold českým skladatelům.
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Vzpěrači poměřili
síly v Holešově

Erik Fojtík z Brumova před odletem do Soči. Foto: archiv

Naši paralympici
bojovali v Soči
Zlínský kraj – Měsíc po olympiádě poznala
kouzlo pěti kruhů i výprava českých handicapovaných sportovců. Do ruského Soči odcestovalo celkem sedmnáct českých sportovců
a čtrnáctičlenný realizační tým tvořený trenéry,
fyzioterapeuty, kustody a vedením výpravy.
Na XI. Zimních paralympijských hrách měl silné zastoupení také Zlínský kraj. „Od nás vyrazilo hned pět sportovců. Čtyři sledge hokejisté
týmu SHK Lapp Zlín a také jeden nevidomý
lyžař se svým trasérem,“ vyjmenoval vedoucí
zlínského sledge hokeje Petr Julina. Ze Zlínského kraje odcestovali také tři členové realizačního týmu a dva mezinárodní rozhodčí.
Podobně jako na olympijských hrách i při paralympiádě byl tou nejsledovanější událostí
hokejový turnaj. Tentokrát tedy na speciálně
upravených „sledgích“. Tým pod vedením trenéra Jiřího Břízy se také na turnaj poctivě připravoval. „Před turnajem jsme absolvovali soustředění, během kterého jsme se třikrát střetli
s týmem Ruska. Ve třetím zápase se nám povedlo zvítězit, což hráčům dodalo sebevědomí,“ hodnotil přípravu Jiří Bříza, mezi jehož svěřenci byli i David Palát, Erik Fojtík, Zdeněk Hábl
a Zdeněk Šafránek, kteří reprezentují SHK Lapp
Zlín. Samotný olympijský turnaj nezačal pro
sledge hokejisty ideálně, když prohráli úvodní
duel s Norskem až po samostatných nájezdech.
Češi pak sice porazili Švédy, k čemuž pomohl
i gól zlínského Davida Paláta, ale po prohře
s favorizovanou Kanadou se rozloučili s bojem
o medaile. Tým přesto ještě našel chuť bojovat,
v dalším průběhu turnaje si poradil s Jižní Koreou i Itálií a nakonec obhájil páté místo z minulé paralympiády ve Vancouveru.
(oh)

Holešov – Více než čtyřicítka účastníků poměřila síly na Mistrovství Zlínského kraje ve vzpírání. Soutěž, kterou hostila sportovní hala holešovské policejní školy, přinesla hned několik
kvalitních výkonů. Pořadatelé hodnotili juniory
do 23 let, muže i kategorii Masters – veterány
nad 35 let.
„Vzpěrači byli rozděleni do sedmi hmotnostních kategorií a zúčastnila se i jedna žena,“
ozřejmil pořadatel Daniel Kolář, který si pochvaloval hladký průběh celého podniku.
Nejlepší výkon celé soutěže předvedl holešovský Petr Navrátil v kategorii do 69 kilogramů,
když zvedl v trhu 92 kg a v nadhozu 120 kg. „Líbil se také zlínský Lukáš Hofbauer. Ač teprve junior do 17 let, zvítězil v kategorii do 77 kilogramů výkonem 102 kg v trhu a 124 kg v nadhozu,“
vyzdvihl Daniel Kolář, který je zároveň trenérem
holešovských vzpěračů. S výkony svých svěřenců byl spokojen. V kategorii Masters mu udělali
radost vítězstvím ve svých kategoriích ještě Vladislav Doležel a Robert Šemnický.
Vzpírání ve Zlínském kraji je podle Daniela
Koláře na dobré úrovni, jen je omezeno nízkým počtem fungujících oddílů. „Mládežnické vzpírání patří mezi to nejlepší v republice.
Za poslední tři roky získali například holešovští
vzpěrači dva tituly a jedno druhé místo v soutěži družstev mladších žáků. Vloni zase získali
zlínští vzpěrači druhé místo mezi družstvy starších žáků. Zisk celé řady titulů a medailí z mistrovství ČR jednotlivců to potvrzuje,“ poukazuje
Daniel Kolář. Posteskl si ovšem, že oddíly se potýkají s nedostatkem mladých adeptů ve věku
od 12 let. „Určitě bychom byli rádi, aby se o tento sport zvýšil zájem,“ přeje si závěrem.
(oh)

V Holešově zápolili i junioři. Foto: archiv

Rohálovská desítka opět rekordní
Prusinovice – Pořádný rozdíl. Oproti loňskému ročníku, kdy se závodníci skoro brodili
sněhovými závějemi, se letošní Rohálovská
desítka odehrála v krásném jarním počasí.
A jeden z nejpopulárnějších běžeckých závodů v kraji nejenže nabídl strhující podívanou,
ale opět překonal účastnický rekord. Na start
se totiž postavilo celkem 576 běžců, tedy skoro o šedesát víc než při předloňské rekordní
účasti. „Do dalších ročníků už asi budeme
muset zavést registrace a stanovit účastnický limit,“ hodnotil spokojený pořadatel Ondřej Němec. A jak vypadal samotný závod?
Kroměřížským favoritům Jiřímu Homoláčovi
a Ondřeji Fejfarovi dokonale vypálil rybník
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ukrajinský závodník ve službách slovenského týmu Demolex Bardejov Oleksander Matviichuk. Ten vyhrál s více než půlminutovým
náskokem v čase 31:07. „Chtěl jsem vyhrát
a podle toho jsem běžel,“ radoval se v cíli
vítěz. Druhý skončil Homoláč a třetí se skoro minutovým odstupem Fejfar. Napínavou
podívanou přinesl ženský závod, kde dlouho
vedla běžecká legenda a mnohonásobná vítězka zdejšího podniku, jedenačtyřicetiletá
Petra Kamínková z Olomouce. Během závodu ji však předběhla ostravská Petra Pastorová a nakonec ji těsně o dvě vteřiny porazila.
Třetí skončila Monika Preibischová z Mariánských Lázní.
(oh)

sport
▪ Veslaři Jiskry jsou rekordmany
Otrokovice – Neuvěřitelný výkon. Světový rekord v jízdě na trenažéru nově drží
veslaři z Otrokovic. Sedm svěřenců tamní
Jiskry na něm na střídačku jelo bez přerušení čtyři dny a ujelo 1372 kilometrů. Tvrdá
dřina jim zajistila překonání dosavadního
nejlepšího výkonu, který měli v držení
Australané.
▪ Stolní tenistky bojují o play-off
Hluk – Extraligové stolní tenistky Spartaku
Hluk pomalu vyhlížejí play-off. Pozici v šestici, která postoupí do vyřazovacích bojů,
už mají téměř jistou. Pokud se jim podaří
udržet se mezi čtyřmi nejlepšími, začnou
čtvrtfinále doma.
▪ Populární Valachy Tour odstartovala
Velké Karlovice – Série čtyř závodů Valachy
Tour, ve které mohou amatérští sportovci
porovnat síly s profesionály, má za sebou
první část. Běžecký závod Noční stopa
Valachy tentokrát kvůli nedostatku sněhu
neumožnil nasadit běžky a účastníci tak
museli sáhnout pro běžeckou obuv. Závod
vyhrál Tomáš Lichý z Třince, mezi ženami
Šárka Grabmüllerová z Prachatic. Valachy
Tour pokračuje 10. května duatlonem.
▪ Hokejové soutěže finišují
Zlínský kraj – S Hradcem Králové bojovali
hokejisté PSG Zlín v prvním kole play-off
extraligy. Po základní části skončil Zlín čtvrtý a čtvrfinále začal doma. Ve druhé lize si
VHK Vsetín po pěti letech znovu zahrál semifinále východní skupiny, když ve čtvrtfinále porazil Opavu. HC Bobři Valašské Meziříčí skončili sezonu na posledním místě
a museli tak do baráže. Jejich soupeř vzešel z kvalifikační skupiny, do které se dostal
i HK Kroměříž. Ten v Krajském přeboru jižní
Moravy a Zlína obsadil šesté místo, ale byl
první ve Zlínském kraji.
▪ Zlínští tanečníci jsou nejlepší v ČR
Zlín – Nejúspěšnějším dětským tanečním
párem České republiky za rok 2013 jsou
jedenáctiletí Nikola Teplá a Jakub Zaorálek
z Tanečního klubu Fortuna Zlín. Dvojice
zvítězila na mezinárodní soutěži Hradec
Králové Open. Ještě lepšího výsledku dosáhli v únoru na mistrovství České republiky ve standardních tancích, kde si vybojovali 2. místo. Talentovaný mladý pár je také
od ledna 2014 zařazen do reprezentačního výběru ČR.
▪ Pančochová ovládla Světový pohár
Uherský Brod – Poté, co jí na olympiádě jen těsně unikla medaile, spravila si
uherskobrodská snowboardistka Šárka
Pančochová chuť ve světovém poháru.
Díky triumfu v rakouském Kreischbergu
se stala královnou slopestylu i celkového
pořadí freestylových snowboardových
disciplín. Pro Šárku je to po loňském vítězství ve World snowboard tour další velký
úspěch její kariéry.
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Trať Hranice – Vsetín slaví výročí
Je tomu téměř 130 let, co se údolím Bečvy
rozezněl první hvizd parní píšťaly a supění
parní lokomotivy. V roce 1884 se totiž naplnila snaha místních podnikatelů o postavení parostrojní železné dráhy z Hranic na Moravě do Krásna nad Bečvou a o rok později
až do Vsetína.
Dosavadní mladé srdce valašského průmyslu
bylo spojeno se světem výkonnou tepnou pro
odbyt surovin i výrobků, pro cestování obyvatel do světa i příliv nových lidí, myšlenek a zkušeností. Tuto významnou událost si chtějí připomenout České dráhy, Valašská společnost
historických kolejových vozidel a město Vsetín
oslavou, která se bude konat v sobotu 12.
dubna ve Vsetíně. Oslavy zahájí jízda slavnost-

ního parního vlaku s rychlíkovou lokomotivou
475.101, takzvanou Šlechtičnou. Zvláštní vlak
vyjede v 7.20 z Olomouce, v 9.05 bude ve Valašském Meziříčí a v 9.35 dorazí na nádraží
do Vsetína. Podruhé pojede z Valašského Meziříčí v 13.01. Zpátky ze Vsetína bude zvláštní
vlak odjíždět v 10.20 (do Hranic) a v 16.30 (přes
Holešov, Hulín, Kroměříž až do Kojetína). Jízdní řád bude zveřejněn na letácích.
Ve Vsetíně budou k vidění lokomotivy historické i současné, velké i tak malé, že se v nich
přikládá uhlí polévkovou lžící. Po městě bude
zavedena mimořádná linka historickým autobusem, která spojí zajímavá místa s nádražím.
Na Maštaliskách bude otevřená výstava železničních pomůcek, dokumentů a modelové
kolejiště.
(red)

Roubenku Libušín zničily plameny
Pustevny – Rozsáhlý požár zachvátil 3. března
krátce po půlnoci objekt roubené stavby Libušín na Pustevnách na severovýchodním okraji
Zlínského kraje. Způsobil těžko vyčíslitelnou
historickou a kulturní škodu.
Jídelna Libušín a ubytovna (původně turistická útulna) Maměnka, dva architektonické
skvosty architekta Dušana Jurkoviče, jsou součástí areálu Pusteven, který byl od roku 1995
vyhlášen národní kulturní památkou.
V minulosti hrozil Libušínu a Maměnce zánik
už dvakrát. Poprvé krátce po II. světové válce, kdy jeho tehdejší vlastník, turistický spolek Pohorská jednota Radhošť, zvažoval, zda
má ještě začít s opravou zchátralých objektů.
Ke zbourání staveb nedošlo jen díky zásahu
architekta Dušana Jurkoviče.
Obě stavby zůstaly opuštěné také počátkem
devadesátých let, kdy se o ně přestal starat
státní podnik Valašské hotely a restaurace.
Stavební úřad tehdy označil jejich stav za havarijní.
Pod správou muzea
Obrat k lepšímu nastal poté, co památky
na Pustevnách dostalo do správy Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 1996 byly zahájeny práce spojené

Ještě nedávno byla budova perlou architektury. Foto: VMP
s opravou obou objektů. Oprava Libušína byla
dokončena v roce 2000. V loňském roce ještě
proběhlo statické zabezpečení stavby, oprava
konstrukce venkovního ochozu.
„Požár památkově chráněné chaty Libušín
je pro Zlínský kraj velká ztráta a to z mnoha
pohledů. Obnova do původní podoby bude
velmi obtížná,“ komentoval smutnou událost hejtman Stanislav Mišák. Brzy po požáru
vzniklo rozhodnutí zničenou památku obnovit. Byla vyhlášena sbírka. Přispívat je možno
na účet 107-6978880207/0100 nebo v hotovosti do pokladniček umístěných v 1. objektu Sušáku v areálu Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Již za první
čtyři dny se vybralo půl milionu korun, 17. 3.
už bylo na kontě 1,5 milionu korun.
(red)

zajímavosti
▪ Do čeho investují na železnici
Slibný trend postupné obnovy zastaralých
nádražních budov zřejmě v tomto roce
pokračovat nebude. „České dráhy do konečného rozhodnutí o převodu výpravních budov pod státní organizaci Správa
železniční dopravní cesty pozastavily
veškeré investice do nádražních budov,“
sdělila Oknu do kraje mluvčí Českých drah
Radka Pistoriusová. Diskuze o převodu nádražních budov pod provozovatele dráhy,
tedy SŽDC, probíhá již delší dobu. Přesný
termín nebyl prozatím stanoven. „Předpokládáme, že případnou rekonstrukcí
výpravních budov se tedy bude zabývat
nový vlastník,“ dodala mluvčí. Marek Illiaš
z generálního ředitelství SŽDC uvedl, že
jeho firma plánuje letos ve Zlínském kraji
proinvestovat zhruba 200 milionů korun.
Většinou jde o menší projekty rekonstrukcí
regionálních tratí či dokončování druhých
etap již běžících staveb. V plánu je například rekonstrukce trakční napájecí stanice
Nedakonice, 2. etapa, rekonstrukce koleje
č. 1 v kilometru 34,120–35,300 trati Vsetín
– Horní Lideč nebo dálkově ovládané zabezpečovací zařízení trati Újezdec u Luhačovic – Vlárský průsmyk.
Podle Pistoriusové České dráhy směřují
své investice především do nových vlaků.
Ve Zlínském kraji jezdí například šest nových motorových jednotek RegioShark.
Soutěžní otázka: Který architekt je autorem návrhu objektu Libušín?
Odpověď posílejte na soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu Okno do kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín do 10. dubna.
Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná odpověď) budou odměněni.
Minulé kolo: Mladí lidé ze Slovácka byli
totálně nasazení v továrnách v Zschopau.
Výherci: Hana Šišperová (Uherský Ostroh), Lidmila Miklišová (Zlín), Miloslav Krupík (Rožnov pod Radhoštěm)
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Jaro ve znamení folkloru a turistiky
Slovácká jízda králů, lidová slavnost, která
se může pyšnit zařazením na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO,
bude v letošním roce realizována hned
na třech místech – v Kunovicích, Vlčnově
a Hluku.

11. a 12. dubna proběhnou v Kroměříži
Poutní dny spojené s miniveletrhem poutních míst. Součástí programu bude Poutní
slavnost Panny Marie Bolestné v chrámu sv.
Mořice, nabídka speciálních prohlídek a akcí
pro návštěvníky Arcibiskupského zámku (mj.
pro poutníky vstupné za polovic) a Poutní jarmark lidových řemesel na Velkém náměstí.
www.kromeriz.eu
19. dubna se koná tradiční Velikonoční jarmark na náměstí v Luhačovicích.
www.luhacovice.cz

Jízda králů v Kunovicích.
Vlčnovští organizují svou jízdu králů každoročně, Kunovičtí jednou za dva roky a v Hluku
jednou za tři roky. Situace, kdy se jízdy králů
konají ve všech těchto obcích, nastává jednou za šest let. Proto již nyní přinášíme informace o termínech, ve kterých se tyto mimořádné akce uskuteční.
V Kunovicích se slavnost uskuteční v termínu
od 16. do 18. května. Do Vlčnova se vypravte
o týden později (23. až 25. května). Na počátku prázdnin, od 3. do 6. července, pak můžete
vidět jízdu králů v Hluku.
Přehled akcí
Letošní duben, díky neobvykle teplé zimě,
bude již druhým jarním měsícem, který se
odehraje ve znamení turistiky jak pro pěší,
tak cyklisty.
Z nabídky téměř dvou stovek akcí, které se
na Východní Moravě uskuteční, si vyberte například tyto:
Praktický „ostrý“ start poutní sezony obstará
4. a 5. dubna Pěší celonoční postní pouť ze
Svatého Kopečka (u Olomouce) na Svatý Hostýn. V pátek večer v 18 hodin poutníci vyrazí
z Olomouce – Svatého Kopečku, aby po více
než 50 km dorazili ráno do 7 hod. na Svatý
Hostýn. www.hostyn.cz
V Bystřici pod Hostýnem uspořádají 5. dubna 11. farmářský jarmark www.mubph.cz

Tradiční velikonoční program má Valašské
muzeum v přírodě v Rožnově p. Radhoštěm.
Ten pod názvem Velikonoce na Valašsku pořádají od 19. do 21. dubna. www.vmp.cz
Milovníci cyklistiky, nevynechejte tradiční
zahájení cykloturistické sezony na Slovácku
26. dubna, kdy se projedete Na kole vinohrady Uherskohradišťska. www.slovacko.cz
Kdo rád na kole závodí, má příležitost
26. dubna od 8 hodin (start hlavního závodu
od 12 hod.) na Rohálovské padesátce v Prusinovicích. www.rohalovskapadesatka.cz
26. dubna se mladí rybáři sejdou na březích
Luhačovické přehrady k Dětským jarním rybářským závodům. www.luhacovice.cz
Odborníci v cestovním ruchu jsou zváni
na Mezinárodní konferenci ADCAMP, která se
ve zlínském Kongresovém centru uskuteční
od 16. do 17. dubna. www.adcamp.cz

zábava, volný čas
Region Slovácko Pas
Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy společně s Regionem Slovácko
– sdružením pro rozvoj cestovního ruchu
a Sdružením pro rozvoj Baťova kanálu
spouštějí od dubna tohoto roku pilotní
projekt Region Slovácko Pas – benefitní
systém slev pro návštěvníky turistické
oblasti Slovácko. Návštěvníkům ubytovaným na Slovácku a ve vybraných luhačovických hotelích bude zdarma vydána
regionální slevová karta platná v době
jejich pobytu.
V informačních centrech na Slovácku
bude možno slevovou kartu získat při
nákupu regionálních výrobků v hodnotě
nejméně 200 Kč, v tomto případě bude
platnost karty jeden týden. Karta opravňuje držitele ke slevám při návštěvách
vybraných památek, na Baťově kanálu,
ve vinařstvích, restauracích, ale i při relaxaci
a zábavě. Sleva se pohybuje mezi 10 a 20 procenty. Pokud se projekt
osvědčí, bude rozšířen
do dalších oblastí.

Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. 4. – 30. 4. Tradice a život Vlčnova
Výstava fotografií Zdeňka Koníčka a Rostislava Pijáčka zachycující atmosféru společenských událostí konaných ve Vlčnově;
3. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny,
7–17 hod.)
do 20. 4. Kresby
Výstava výtvarných prací Evy Slačálkové,
zejména kreseb uhlem a pastelem; 16. etáž
Baťova mrakodrapu (denně do 22 hod.)

Luhačovická přehrada je oblíbeným cílem.
Další zajímavé tipy najdete na internetovém
portálu www.vychodni-morava.cz.

21. 4. – 23. 5. Hrátky s textilem
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Zlín –
Jižní Svahy; 16. etáž Baťova mrakodrapu
(denně do 22 hod.)
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tel.: +420 577 432 891
fax: +420 577 433 350
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací,
chodníkĈ, parkovišì
a zpevnĐných ploch
Pokládka asfaltového betonu onišerem
Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
ýištĐní komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektĈ
a silniĎního pĔíslušenství
Prodej kameniva
Výškové úpravy uliĎních vpustí
a poklopĈ šachet v komunikacích

www.suszlin.cz
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Uh. Hradištĉ, DvoĔákova 1210
Tel.: 734 311 136
E-mail: uh@expowin.cz

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

Peníze za Váš odpad - ihned

NOVÉ DVEĀE DO BYTU

mapa a ceník na www.vykupna.cz

HNIKY ZA SKVùLÉ CENY
ŠIROKÝ VÝBùR STÍNÍCÍ TEC

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

info@expowin.cz
810 222 777
WWW.EXPOWIN.CZ

777 770 680

zábava, volný čas

Kromĉďíž, BĔest 134
Tel.: 810 222 777
E-mail: kromeriz@expowin.cz

Více místa pro přírodu.
Více peněz na Velikonoce.

Doporučujeme

Febiofest
15. až 17. 4, Zlín
Mezinárodní filmový festival.

www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz
Termín dalšího vydání: 25. až 29. 4. Pokud magazín v těchto
dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206.
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STYLOVÝ
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www.febiofest.cz
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CENTRO ZLÍN

2014

Vystoupí:
Adam Mišík
Sabina Křováková
Olga Lounová
Jiří Hadaš, kouzelník a dětský bavič

Kompletní program
festivalu najdete na
www.centrozlin.cz
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Kadeřnické služby a líčení zdarma
Služby stylistů a vizážistů zdarma
Pavel Kortan, stylista a vizážista
Nelli Vaněčková, stylistka a vizážistka
Pavel Buřič, kadeřník a vlasový stylista

Ol

Nechejte se u nás hýčkat
denně 10:00 - 19:00

Mediální
partner

POMÁHÁME LIDEM
PŘEKONÁVAT BARIÉRY

Máte potíže s chůzí po schodech?

Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
Ā Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
Ā Profesionální jednání
Ā Férovost
Ā On-line přehled nad svým
účtem
Ā Transparentnost

Kontaktujte největšího českého
výrobce těchto zařízení
ALTECH, spol. s r.o.
3UĤmyslová 1146
Uherské HradišWČ

www.altech-uh.cz
altech@aeromec.cz

VOLEJTE ZDARMA 800 303 304

