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Kvalitní služby k lientům

Nové pásmo

úročení vkladů do 1,2 milionu Kč

- nové pásmo úročení vkladů do 1,2 milionu Kč
odpovídající nové výši pojištění vkladů
- největší spořitelní družstvo,
bilanční suma přesáhla 4,2 miliardy Kč
- více než 6 800 klientů,
přes 12 let kvalitních služeb klientům

Korunové vkladové účty s výpovědní lhůtou
sazby v % p.a.
Výše vkladu
(v tisících Kč)

Výpovědní lhůta (v měsících)
3
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12

18

100 - 400

3,7

4,3

4,5

4,6

400 - 800

4,0

4,5

4,8

5,0

800 - 1 200

4,2

4,7

5,0

5,1

V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí Míru 186, 760 01 Zlín, www.mpu.cz, e-mail: zlin@mpu.cz
pokladní hodiny: po - pá: 8 - 18 hodin, so: 8 - 13 hodin

bezplatná infolinka

800 678 678
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Vážení občané,
dnešní úvodní slovo bych ráda věnovala problematice týkající se nás všech, a to třídění využitelných složek domovního
odpadu. S nutností třídit jednotlivé druhy odpadů jsme se
již sžili a v dnešní době to považujeme za samozřejmé. Vyšší
pracnost při manipulaci s domovním odpadem přináší zlepšení životního prostředí, a to nejen snížením množství odpadu na skládkách, ale i snížením množství vypouštěných emisí
do ovzduší a vod z továren, které by jinak musely vyrábět čisté suroviny, které nahrazujeme vytříděnými odpady.
Jak je známo z jiných periodik, současná světová krize se
ÚVODNÍ SLOVO
v oblasti odpadového hospodářství nejvíce dotkla odbytu
využitelných složek tříděného odpadu, jako jsou papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Tato skutečnost je zapříčiněna omezením poptávky po výrobcích,
které jsou z těchto komodit vyrobeny, jako například nové obalové materiály, všechny druhy
papíru a některé stavební materiály. Kraj, z důvodu zmapování situace a snahy pomoci s řešením, inicioval jednání se společnostmi, které podnikají v této oblasti. Z jednání jednoznačně
vyplynula potřeba zachování stávajícího systému třídění využitelných složek komunálního
odpadu, neboť je pravděpodobné, že současná nepříznivá situace je jen přechodná. Zástupci
kraje a krajského úřadu na těchto jednáních deklarovali potřebu pokračování v třídění odpadů a vyslovili své stanovisko, že na území Zlínského kraje nebude nikomu povoleno vyvážení
vytříděných odpadů na skládku odpadů, ať už by byly využívány jakkoliv, k tzv. technickému
zabezpečení skládky, drénování a podobně.
Pokud se na problematiku podíváme z ekonomického hlediska, je i přes současné snížení výkupních cen druhotných surovin výhodnější třídění odpadů než jeho odstranění na skládku. Do financování systému pak vstupuje společnost EKO-KOM a. s. zastupující producenty obalů, která obcím
na sběr vytříděného odpadu finančně přispívá, ovšem s podmínkou následného využití.
Další vstup do systému, který nelze pominout, je úspora finančních prostředků obce za uložení odpadu na skládku. Tato úspora nebývá vždy při výpočtu nákladů zohledňována, avšak
zdaleka není zanedbatelná. Při jejím zahrnutí do systému lze konstatovat, že třídění je jednoznačně ekonomicky udržitelné.
Závěrem bych ráda vyzvedla myšlenku, že zavedení tříděného sběru využitelných komodit
byl krok správným směrem a i v období celosvětové finanční krize je tento ekologický postup
udržitelný. I nadále budu spolu se svými kolegy tento způsob ekologického chování podporovat a udělám vše pro jeho maximální rozvoj tak, abychom budoucím generacím zanechali
náš kraj čistý a zdravý spolu s krásným životním prostředím.
Milena Kovaříková
radní pro životní prostředí,
zemědělství a rozvoj venkova

aktuálně...
▪▪Výstava

nazvaná Fenomén Baťa – Zlínská architektura 1910 – 1960 je až do 31.
května k vidění v pražském Veletržním paláci.
Jde o společný projekt Národní galerie v Praze a Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, jehož smyslem je přiblížit návštěvníkům
atraktivní formou významnou kapitolu v československých meziválečných dějinách a nejslavnější kapitolu v dějinách Zlína a jeho okolí.
Na výstavě je prezentována řada originálních
a často dosud nepublikovaných materiálů.

▪▪Přes 300 očních lékařů a sester se zúčast-

nilo II. Zlínského očního festivalu, který se
uskutečnil na začátku března. Zaznělo tam
33 přednášek, z toho šest prezentovali lékaři
Krajské nemocnice T. Bati (KNTB). Jako nejlepší přednáška byla vyhodnocena kazuistika
lékařky očního oddělení KNTB MUDr. Marcely Talašové. Prezentovala v ní případ chlapce
s otravou rulíkem zlomocným, která se projevila širokými zornicemi (mydriázou) a závažným
celkovým stavem s ohrožením života.

▪▪Foto na titulní straně – Bezmála sto let spojuje dva břehy největší moravské řeky ocelový most

v Kostelanech nad Moravou. Převádí místní komunikaci směrem do Kunovic. Od roku 1997 je most
zapsán v seznamu kulturních památek. Most je dlouhý 84 metrů a široký 4 metry.

3

ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Města a obce vybudují nová koupaliště
Zlínský kraj – Návštěvníci rekreační oblasti v údolí vsetínské
Bečvy se možná dočkají nového letního koupaliště. Mělo by
být postaveno v obci Hovězí. Plánovaná investice přijde asi
na 80 milionů korun. Koupaliště by se mohlo začít stavět už
během letošního roku. Obec ho bude chtít financovat také
z evropských peněz. „Kdyby vyšla dotace 85 procent, tak bychom byli schopni zbývající podíl financovat ze svého,“ uvedl
starosta Antonín Koňařík. Pokud bude obec s žádostí o dotaci
úspěšná, mohlo by se koupaliště podle jeho názoru otevřít už
v létě 2010. Již v příštím roce by mohlo zahájit provoz také
koupaliště na největším zlínském sídlišti Jižní svahy. Areál
se čtyřmi bazény, minigolfem, tobogánem a řadou dalších
atrakcí chce město začít stavět letos. Výstavba si vyžádá přes
55 milionů korun. Na sídlišti by měl posléze vzniknout plnohodnotný rekreační areál se čtyřmi vodními plochami včetně
25 metrů dlouhého bazénu. Investice do rekreačních areálů
nyní chystají i další radnice v regionu. Například v Uherském
Brodě se připravuje rozšíření místního aquaparku, přestavba
plaveckého areálu se chystá i v Uherském Hradišti.
Strážníci školí seniory
Vsetín – Vsetínští strážníci zahájili v klubu důchodců na Rybníkách cyklus přibližně dvou desítek přednášek s názvem
Bezpečí pro seniory. Tento projekt se radnice rozhodla realizovat s ohledem na velkou zranitelnost a důvěřivost starších
spoluobčanů. „Chceme seniorům pomoci v orientaci, aby
věděli, co na ně číhá. Jsou totiž velmi snadno manipulovatelní, a často se proto stávají obětí trestných činů a podvodů,“
uvedla předsedkyně vsetínské komise prevence kriminality
Olga Krejčířová. Připraveny jsou dva typy přednášek. První je
zaměřen obecně na bezpečnost a na činnost obecní a státní
policie, ve druhé skupině jsou zařazeny přednášky o konkrétní trestné činnosti proti seniorům a jak se jí bránit.
Pod viaduktem projedou i kamiony
Staré Město – Kamiony až do výšky 4,95 metru budou moci
bez komplikací projíždět pod železničním viaduktem, který
protíná silnici II/427 Staré Město – Nedakonice. Výsledkem
již zahájené rekonstrukce tohoto mostu bude mimo jiné
zvýšení podjezdné výšky z dosavadních pouze 4,35 metru.
Dosáhne se toho jak zvýšením železniční trati, tak snížením
nivelety silnice pod viaduktem. Zlínský kraj dává do této
investice 18 milionů korun, dalších 3,5 milionu korun bude
z rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského kraje. Ostatní náklady hradí Správa železniční dopravní cesty. Vysoké kamiony
se tak dostanou po této silnici ze západního okraje Starého
města přímo na obchvat Uherského Hradiště a nebudou muset projíždět přetíženými centry měst.
Ve Zlínském kraji je bez práce osm procent lidí
Zlínský kraj – Na konci měsíce února bylo ve Zlínském kraji
bez práce celkem 25.205 lidí. Míra nezaměstnanosti se zvýšila na osm procent, v celé České republice pak na 7,4 procenta.
Velkou část nově zaregistrovaných uchazečů o zaměstnání
činí lidé propuštění z řady podniků na území celého kraje.
Nezaměstnanost se během února zvýšila ve všech čtyřech
okresech Zlínského kraje. Nejvyšší byla tradičně na Vsetínsku,
kde činila 9,7 procenta. Na Kroměřížsku to bylo 8,7 procenta
a na Uherskohradišťsku 7,5 procenta. Nejméně lidí bez práce
bylo v únoru v okrese Zlín – 6 ,6 procenta.
Omluva
V minulém čísle magazínu Okno do kraje byly chybně
označeny dvě fotografie. Na snímku k článku Financování
památkové obnovy kraje (strana 7) byla fotografie kapličky
v Mysločovicích a nikoliv v Doubravách, jak bylo v popisku
uvedeno. V rubrice Tipy na výlet pak byla chybně uveřejněna
fotografie uherskohradišťského kostela sv. Františka Xaverského. Text se přitom vztahoval k františkánskému klášteru.
Za tyto chyby se čtenářům omlouváme.
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Silničáři v kraji zahájili opravy výtluků
Zlínský kraj – S negativními dopady velkého
množství sněhu během ledna a února se potýkali silničáři. A i když nenastala kalamitní situace, na údržbu se musely nasazovat všechny
dostupné kapacity, takže zima byla pro rozpočet silničářů nákladná. „Vypadá to, že nás zimní
údržba jen v prvních dvou měsících letošního
roku bude stát víc než v celém roce 2008,“ varoval už koncem února náměstek ředitele Ředitelství silnic Zlínského kraje Radek Berecka.
„Průběh zimy od ledna 2009 a naše výkony
při pluhování a posypu silnic byly srovnatelné
se zimou v prvních měsících roku 2006. Tehdy
jsme hovořili o nejnáročnějším zimním období
za posledních 40 let. Bohužel peníze vynaložené na zimní údržbu nám ukrajují z prostředků,
které se plánovaly na opravy silnic v letním období,“ konstatoval ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Sníh, solení, opakované rozmrzání a zamrzání
vody – to jsou faktory, které se podepisují také
na množství výtluků v povrchu komunikací.
Na vozovkách se jich objevilo značné množství.

Silničáři se snažili označovat nejhorší úseky přenosnými značkami. „Řidiči by měli být při jízdě
opatrní a počítat s tím, že se na povrchu silnice
mohou objevit nejrůznější prohlubně a nerovnosti,“ upozornil Berecka. Pracovníci čtyř správ
a údržeb silnic v kraji začali největší výtluky
opravovat provizorním způsobem hned, jakmile zmizel sníh. Trvalé opravy výtluků jsou však
možné zpravidla až v polovině dubna, kdy zahájí práci obalovny živičných směsí.
(vc)

Hulín obnovuje sídliště
Sadová a Višňovce

nejstarší domy na Sadové z 50. let jsou cihlové.
„Majitelem domů jsou společenství vlastníků,
asi dva domy na Višňovcích jsou majetkem
dráhy,“ upřesnil starosta Roman Hoza. Technický stav domů se podle něj liší. „Ty, které již
byly prodány, si vlastníci vylepšují, řada je jich
zateplených a mají vyměněná okna,“ dodal.
V loňském roce radnice v rámci první části
revitalizace sídliště Višňovce investovala především do oprav chodníků, oživení zeleně
a výměny mobiliáře. Stejné úpravy letos čekají
rovněž Sadovou. „Ve druhé etapě ve Višňovcích plánujeme hlavně rozšíření počtu parkovacích míst, což je největší bolest těchto sídlišť,“ řekl starosta.
(vc)

Hulín – Hulín letos chystá revitalizaci dvou sídlišť. První fáze oprav se letos dočká sídliště
Sadová, další peníze chce město investovat
i do sídliště Višňovce, které částečně opravilo
už loni. Náklady na revitalizaci obou areálů by
letos měly činit zhruba 13 milionů korun.
Hulín má přes 7.500 obyvatel. Ve třech velkých
sídlištích – Sadové, Višňovcích a Družbě – žije
asi polovina z nich. Sídliště Sadová bylo postaveno v 60. letech, Višňovce jsou staré asi
35 let. Převážně jde o panelovou zástavbu, jen

Výtluky se opravují hlavně na jaře.  foto: SÚS Zlínska

Normální zima, ale únor byl mimořádně vlhký
Zlínský kraj – I když by se mohla letošní zima
v porovnání se dvěma předchozími lety zdát
jako tuhá, podle meteorologů tomu tak nebylo. Naopak, 5. listopadu padl na měřicí stanici
v Holešově kladný teplotní rekord z roku 1963.
Zatímco v tento den v roce 2008 stoupla teplota až na 21,7 °C, druhá nejvyšší naměřená
teplota 5. listopadu (v roce 1963) byla o 2,3
stupně nižší. „I na dalších stanicích bylo velmi
teplo, například ve Valašském Meziříčí bylo téměř 21 stupňů, zatímco v roce 1963 tam bylo
pouze 19,4 °C,“ uvedl meteorolog Milan Šálek
z Českého hydrometeorologického ústavu.
„Po mimořádně teplém listopadu nastoupila
zima zvolna, teploty vzduchu v prosinci se až
do Vánoc pohybovaly stále vysoko nad normálem, teprve po Štědrém dnu přišlo ochlazení a výrazný pokles teplot. I tak měsíc prosinec

hodnotíme jako velmi teplý,“ řekla meteoroložka Bohuslava Járová. Odchylky průměrných měsíčních teplot od normálu dosahovaly na Zlínsku v listopadu i prosinci asi +3 °C.
„Měsíce leden i únor byly už teplotně normální s odchylkami průměrných měsíčních teplot
plus minus jeden stupeň od normálu,“ dodala
Járová. Nejchladnějším dnem byl na Zlínsku 9.
leden, kdy byla na stanici Štítná nad Vláří zaznamenána teplota vzduchu minus 23 °C.
Srážkově byly měsíce listopad až leden normální. Únor byl ale velmi vlhký s více než
dvojnásobným úhrnem srážek proti normálu.
První sníh na Zlínsku napadl 18. listopadu. Maximální výška sněhové pokrývky byla zaznamenána 24. února. Na stanici Strání to bylo 57
centimetrů. Stanice Vsetín naměřila ve stejný
den dokonce 70 centimetrů.
(vc)
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TÉMA

Problém: ilegální
motorismus
Zamíříte občas rádi někam do přírody, abyste
vypadli z ruchu města a pracovních povinností a abyste se na pár hodin oddali čistému
vzduchu a klidu lesa? Přibývá bezohledných
ničemů, kteří vám takovou relaxaci mohou
docela pokazit. Když se kolem vás na lesní
cestě přežene několik řvoucích motocyklů,
začnete uvažovat, jestli jste se raději neměli
zavřít doma.
„Motorky, čtyřkolky a v zimě sněžné skútry
vidím jako narůstající problém v přírodním
prostředí. Jak společnost bohatne, někteří
lidé si začínají vymýšlet neuvěřitelné způsoby trávení volného času. Patří sem i pořizování nákladných technických prostředků
pro projížďky v horách,“ konstatoval vedoucí
Správy Chráněné krajinné oblasti Beskydy
v Rožnově pod Radhoštěm František Jaskula. Ochranáři ve spolupráci s policií začínají
věnovat tomuto nelegálnímu počínání větší
pozornost. A i když je obtížné identifikovat
jezdce v helmách s odstraněnou registrační
značkou, muži zákona už mají za sebou několik úspěšných zátahů. „Stalo se, že za jeden
den se nám podařilo na území CHKO Beskydy
odchytit hned šest nelegálních jezdců. Snažíme se, aby byly udělované pokuty citelnější, a proto se tyto případy řeší převážně
ve správním řízení,“ dodal Jaskula.
„Motorkáři i čtyřkolkáři nerespektují vůbec
žádný zákaz, ničí lesní pěšiny, plaší zvěř,
ohrožují chodce, obtěžují hlukem a jízdou
ve volné krajině, poškozují přírodu. V CHKO
Beskydy přitom jezdí klidně i ve zvláště chráněných územích nebo jejich ochranném pásmu,“ řekl ochránce přírody z Valašského Meziříčí Miroslav Dvorský.
„Problém ilegálního motorismu v přírodě se
samozřejmě týká i Vsetína a jeho okolí. Strážníci ve spolupráci s chataři se jej snaží řešit a již

Zásah stráže přírody na území CHKO Beskydy.  foto: Jitka Dvorská

se podařilo několik takových výtečníků chytit
a potrestat,“ sdělila mluvčí vsetínské radnice
Eva Stejskalová. Zlínští policisté mají hlášeno
vjíždění motorkářů do hor na Valašskokloboucku. „Spolupracujeme například s myslivci a občas nám dají tip i lidé. To je nejlepší
a nejrychlejší – zavolat na linku 158 a operační
důstojník tam může hned vyslat policisty, kteří
jsou nejblíž. Už jsme na motorkáře na některých místech tajně čekali,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Jana Bartíková.
Na škodlivost motorismu v přírodě chce upozorňovat také rožnovská organizace Českého
svazu ochránců přírody Salamandr. Pro boj
s ilegálním motorismem vytvořila dlouhodobý projekt, jehož součástí je rovněž samostatný internetový portál www.zakazvjezdu.
cz. „Analyzujeme právní, psychologické, sociologické a marketingové souvislosti jevu,
který devastuje přírodní a rekreační hodnoty
krajiny spolu s principy slušnosti a právního
státu,“ poznamenal pracovník této organizace Petr Konupka.
Vojtěch Cekota

ZÁKON
Podmínky pro vjezd motorových vozidel
do terénu upravuje několik zákonů. Rozhodující většina území státu je pro motorová
vozidla legálně nepřístupná. Vjezd do terénu je často možný jen se souhlasem vlastníka pozemku, nebo ve zvláštních případech,
z nichž ani jeden nesouvisí s rekreační terénní jízdou. Jezdci na motorkách a čtyřkolkách v přírodě páchají zpravidla přestupek,
za který hrozí pokuta až 100 tisíc korun, v některých případech může jít i o trestný čin
ohrožení a poškození životního prostředí.
Vjezd motorových vozidel do lesa výslovně
zakazuje zákon č. 289/1995 Sb. (o lesích).
V chráněných krajinných oblastech a národních parcích vyplývá stejný zákaz rovněž ze
zákona 114/1992 Sb. Zákon zakazuje v lese,
tj. i na (lesních) účelových komunikacích,
rušit klid a ticho a dále jezdit a stát s motorovými vozidly. Přitom není rozhodující, jestli
byla účelová lesní komunikace označena
na začátku zákazovou dopravní značkou.

INZERCE

Reprezentativní kancelářské prostory k pronájmu,
vhodné pro sídlo společnosti či obchodní zastoupení, případně pro provoz typu
fitness/wellness/spa apod.
a) prostory ve 4. patře, 320 m2, 2 vstupy: samostatný vstup z obchodní galerie Zlaté jablko
a samostatný vstup z ulice Rašínova (schodiště, výtah) – lze rozdělit na cca 100 m2 a 220 m2
b) prostory ve 4. patře, 350 m2 + 50 m2 letní terasa, 2 vstupy: samostatný vstup z obchodní
galerie Zlaté jablko a samostatný vstup z náměstí Míru (schodiště, výtah) – lze rozdělit
na cca 100 m2 a 250 m2
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K oběma prostorům navíc:
• parkovací stání ve VIP patře Parkovacího domu
• luxusní výhled na náměstí Míru a celou západní část města
• nadstandardní vybavení – finálně upravené stěny, celkové sociální zázemí (toalety včetně
zařizovacích předmětů), kompletní elektrické rozvody, podlaha vylitá stěrkou atd.
kontakt: Ing. Jiří Kratochvíl, e-mail: kratochvil@rein.cz, tel.: 775 925 305
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Chceme se stát atraktivním regionem
ruchu, abychom pozvedli konkurenceschopnost Zlínského kraje coby přitažlivé destinace,
abychom zajistili ochranu a rozvoj kulturního
dědictví regionu a aby naše kulturní instituce
fungovaly jako nositelé kulturnosti regionu.

Za resort cestovního ruchu, kultury a památkové péče zodpovídá v krajské radě náměstek
hejtmana Ing. Bc. Jindřich Ondruš, který v následujícím rozhovoru přibližuje, co se v této
oblasti děje a připravuje.
Do odvětví cestovního ruchu Zlínského kraje mají v následujících letech přijít značné finanční prostředky z evropských fondů. Mohl
byste upřesnit, o jak velký finanční objem
peněz se jedná a na co mají být určeny?
Na vybudování infrastruktury a služeb v oblasti
cestovního ruchu dostáváme aktuálně z regionálního operačního programu částku ve výši
jedné miliardy a šesti set milionů korun plus
dalších přibližně pět set milionů korun je určeno na rozvoj bezmotorové dopravy, a to zejména na vytvoření sítě cyklostezek. Tyto investice
jsou určeny na období do roku 2013.
Nyní se na úrovni kraje začíná skloňovat termín „atraktivní region“. Mohl byste přiblížit,
co konkrétně to znamená?
Jde o naznačení možností, jak se během následujícího desetiletí přiblížit úrovní života
ve všech jeho sférách standardům vyspělé evropské země, přičemž rozvoj cestovního ruchu
a jeho provázanost s místní kulturou v tom sehrává jednu ze stěžejních rolí. „Atraktivní region“
je jedním z pilířů, nebo chcete-li priorit, Strategie rozvoje Zlínského kraje pro období let 2008
– 2020, což je důležitý rozvojový dokument,
jehož cílem je dosáhnout na území Východní
Moravy průměrné hospodářské úrovně Evropské unie při respektování principů udržitelného
rozvoje. Dalšími prioritami zde vytýčenými jsou
konkurenceschopná ekonomika, efektivní infrastruktura, rozvoj venkova a úspěšná společnost.
A jak by měl takový region vypadat, aby splňoval kritérium atraktivnosti?
Jde nám o to, abychom zvýšili ukazatele návštěvnosti a využitelnosti kapacit cestovního
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Přibližte prosím konkrétní projekty, které
jsou v oblasti cestovního ruchu a kultury
ve Zlínském kraji momentálně realizovány.
Je jich celá řada. Aktuální věcí je například „Muzeum Kroměřížska – archeologicko-historická
expozice“. Cílem projektu je ukázat kulturně –
historický obraz města Kroměříže od jeho vzniku do raného novověku. Projekt si vyžádá něco
přes deset milionů korun, z čehož podíl Zlínského kraje činí zhruba jednu čtvrtinu, významnou
dotaci budeme čerpat z tzv. norských fondů.
Expozice nabídne návštěvníkům informaci o životě města v minulosti s využitím bohatých archeologických a historických sbírkových fondů
muzea a její otevření je naplánováno již na podzim letošního roku.
Co se chystá na Slovácku?
V loňském roce jsme se smluvně zavázali k projektu „Velehrad – křižovatka kultur východní
a západní Evropy“, do kterého jsme se zapojili
společně se sedmi dalšími partnery, abychom
tomuto významnému poutnímu místu dali
po všech stránkách charakter důstojného kulturního centra evropského významu. Dále jsme
zahájili rozsáhlou rekonstrukci Památníku Velké
Moravy, jejímž cílem je jednak oprava objektu,
a pak také vybudování multimediální expozice, kdy s využitím moderní techniky přiblížíme
obraz života v dobách Velkomoravské říše. Tato
atrakce, která zprostředkuje zajímavou exkurzi
do naší historie, si vyžádá náklady ve výši téměř
dvacet milionů korun. Kromě toho také probíhá
rekonstrukce samotného památníku, kdy nám
jde i o vytvoření vhodných prostor pro vědecko-výzkumné práce.
V moravsko-slovenském pomezí se prý plánuje vznik muzea lidových pálenic. Jde rovněž o projekt dotovaný Evropskou unií?
Ano, jedná se o záměr, jehož předkladatelem je
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a měl by
být podpořen z operačního programu přeshraniční spolupráce České a Slovenské republiky.
Věříme, že je to myšlenka, která se může velmi
dobře ujmout, protože představuje jev typický
pro tento region a tradičně s ním spjatý.
Zlínsku zřejmě vévodí výstavba integrovaného kulturního centra v prostorách bývalého továrního areálu Svitu, v němž by podle
předpokládaného harmonogramu již v roce
2011 měly pro svou existenci nalézt důstoj-

né podmínky tři krajské instituce: Krajská
galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum
jihovýchodní Moravy a Krajská knihovna
Františka Bartoše.
Ano, máte pravdu, všechny jmenované instituce, které momentálně doslova přežívají ve zcela
nevyhovujících prostorách, získají odpovídající
zázemí, čímž zajistíme nejen finální řešení jejich
dlouhodobě neuspokojivé situace, ale zároveň
přispějeme k revitalizaci původního svitovského továrního areálu, což po rekonstrukci Baťova
mrakodrapu před pěti lety znamená další z významných počinů k záchraně a zhodnocení architektonického bohatství města Zlína.
Na co se mohou těšit návštěvníci Vsetínska?
Velkou akcí, kterou připravujeme, je stavební
obnova a modernizace zámku Lešná. Výhledově počítáme i s opravami zámku ve Vsetíně.
Je pravda, že Zlínský kraj chce oslovit široké
spektrum zájemců, kteří by chtěli zaměřit
svou energii do oblasti cestovního ruchu?
Je to tak, máme zpracován integrovaný plán
rozvoje území a momentálně se snažíme formou informační kampaně oslovit veřejný i podnikatelský sektor, zkrátka všechny, kdo chtějí
podnikat v oblasti cestovního ruchu a přemýšlejí o tom, že by chtěli v příhodné lokalitě vybudovat např. bazén, koupaliště, dětské hřiště,
sjezdovku, sportoviště, rozhlednu, lanovku, hotel nebo jinou turistickou atraktivitu. Snažíme
se zmapovat potenciál nápadů, jak oblast Východní Moravy turisticky zatraktivnit. Předkládat projektové žádosti bude možné již v tomto
roce a podrobné informace sdělí zaměstnanci
strategického odboru krajského úřadu.
V poslední době se začínají objevovat informace o tzv. otevřených branách...
Otevřené brány jsou společným projektem Zlínského kraje, Arcibiskupství olomouckého, farností, měst a obcí ve Zlínském kraji, kdy se snažíme zpřístupnit bohatý fond památek církevní
povahy, zejména umělecky a historicky cenné
kostely, a to v pravidelném návštěvnickém režimu a s kompetentními službami průvodců.
Očekáváme, že potenciál církevních objektů
bude využit ke vzdělávání v oblasti poznávací,
estetické i etické a současně ke smysluplnému
trávení volného času. Jedním z efektů bude
také vznik pracovních míst, která jsou vhodná
například pro znevýhodněné skupiny uchazečů
o zaměstnání – osoby starší padesáti let, občany s menším zdravotním handicapem, ženy
na rodičovské dovolené a další zájemce o práci
s potřebou dílčích úvazků nebo sezónního zaměstnání.

Helena Mráčková
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Setkání starostů v Luhačovicích.  foto: Petr Zákutný

Vedení kraje se setkalo se starosty
Luhačovice – Informování o záměrech Zlínského kraje v oblasti strategického rozvoje,
zdravotnictví, sociálních věcí, krizového řízení, školství, územního plánování, kultury a cestovního ruchu a také o projektech
a krocích směřujících ke snižování nezaměstnanosti bylo hlavní náplní dvoudenního setkání Rady Zlínského kraje v čele
s hejtmanem Stanislavem Mišákem se starosty měst a obcí z regionu, které se konalo
3. až 4. března v luhačovickém domě Elektra.
Kromě prakticky kompletního vedení kraje
se zde sešlo více než 250 starostů.
„Smyslem setkání reprezentantů krajské
samosprávy s představiteli obcí a měst je
nejen informovat o záměrech kraje, ale také
vyvolat reakci na ně a diskusi. Chceme, aby
paní starostky a páni starostové vnímali tuto

příležitost jako obohacení o potřebné informace a poznatky přínosné pro jejich práci
v obcích a městech. Obdobné by ale na druhé straně mělo platit i o krajské reprezentaci.
Velmi si vážím toho, že starostky a starostové přišli v tak hojném počtu. Dokládá to, že
tato setkání mají význam,“ hodnotil jednání
hejtman Stanislav Mišák.
Zástupci měst a obcí byli dále seznámeni
s dotacemi na podporu sborů dobrovolných
hasičů, s připravovanými rekonstrukcemi
a modernizacemi silnic druhé a třetí třídy
v roce 2009, s aktivitami Zastoupení Zlínského kraje v Bruselu a s dalšími aktuálními
záležitostmi, které mají přímý vliv na život
obyvatel ve městech a obcích.
Další podobné setkání připravuje hejtmanství na podzim letošního roku.

Zlín – Za rok 2008 bylo organizačním oddělením kanceláře hejtmana Zlínského kraje
evidováno celkem 185 podání obsahujících
podněty pro kontrolní činnost či správní jednání, z tohoto sumárního počtu podání bylo
139 stížností (40 bylo adresováno voleným
orgánům kraje a 99 krajskému úřadu). Z doručených stížností jich 117 přišlo od občanů
kraje, 12 bylo krajskému úřadu postoupeno k posouzení ministerstvem nebo jiným
orgánem veřejné správy a 10 stížností bylo
anonymních.
Počet podání doručených v roce 2008 poklesl oproti roku 2007 přibližně o jednu čtvrtinu
(tehdy jich bylo evidováno 242). Podobně
je tomu i u podání, která byla kvalifikována
jako stížnost, kdy došlo k poklesu doručených stížností oproti roku 2007 (tehdy evidováno 206 stížností) dokonce o jednu třetinu. Většina stížností byla vyřízena v základní
lhůtě, v prodloužené lhůtě bylo vyřízeno přibližně 15 procent stížností. Nejvíce stížností
vyřizoval, stejně jako v loňském roce, odbor
sociálních věcí zdravotnictví, odbor právní
a Krajský živnostenský úřad.
Celkově lze říci, že počet stížností evidovaných krajským úřadem klesá (v roce 2006
bylo evidováno 223 stížností). Stížnosti jsou
vyřizovány věcně příslušnými odbory krajského úřadu. Odpověď na stížnost odesílá
příjemce stížnosti (hejtman kraje, ředitel úřadu nebo věcně příslušný odbor).

SPORTOVEC ROKU

Připravil Tiskový odbor Krajského úřadu Zlínského kraje

Farmářům pomohou s propagací produktů dotace
Zlín – Zlínský kraj podpoří propagační aktivity
zemědělců. Krajská rada již schválila uzavření
smlouvy o poskytnutí účelové dotace 1,2 milionu korun Agrární komoře Zlínského kraje.
„Poskytnutím dotace chceme přispět k podpoře zemědělských aktivit tradičně spjatých s naším regionem. Finanční prostředky budou využity například k propagaci chovu ovcí, vinařství,
kvalitních regionálních výrobků i ke spolufinancování krajských dožínek, soutěží a dalších akcí.
Současně budou z těchto peněz hrazeny odborné semináře, které agrární komora pořádá
vždy s určitým tematickým zaměřením na problematiku životního prostředí či na spolupráci
se zájmovými spolky,“ uvedla Milena Kovaříková, členka Rady Zlínského kraje zodpovědná
za oblast životního prostředí a zemědělství.
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Zlínský kraj má zájem na tom, aby Agrární komora Zlínského kraje v roce 2009 využila poskytnutou krajskou dotaci například na akci
Perla Zlínska 2009, jejímž cílem je propagace
místních potravinářských výrobků, dále na přípravu a organizační zabezpečení Dožínek Zlínského kraje, na údržbu chráněných krajinných
oblastí Zlínského kraje pod názvem „Tradiční
Valašsko – chov ovcí a produkce“ a prezentacinovinek ve sféře vinohradnictví pod názvem
TOP VÍNO Slovácka 2009.
Po dohodě se všemi okresními agrárními
komorami ve Zlínském kraji a také zástupci
Okresních výborů Českého svazu včelařů je
pro letošní rok do propagace potravinářských
výrobků zařazena další hodnotící disciplína
nazvaná Český med.

Zlín – Slavnostní vyhlášení ankety Sportovec Zlínského kraje se uskuteční 21. dubna
2009 v 19:00 ve Velkém kině Zlín. Anketa
má následující kategorie: Nejúspěšnější
sportovec, Nejúspěšnější handicapovaný
sportovec, Nejúspěšnější sportovní kolektiv,
Nejúspěšnější trenér, Cena fair-play, Cena
hejtmana Zlínského kraje a Cena občanů
Zlínského kraje. V případě kategorie Cena
občanů Zlínského kraje je možné hlasovat
do 10. dubna na adrese www.kr-zlinsky.cz.
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OSOBNOST ROKU 2008
Zlínský kraj – Osobností roku 2008 ve Zlínském kraji se stala zpěvačka lidových písní Jarmila Šuláková. Slavnostní vyhlášení
výsledků ankety se uskutečnilo 23. března
v Městském divadle Zlín. Během večera byly
představeny osobnosti, které se umístily
na prvních deseti místech. S jejich aktivitami seznámil diváky vždy krátký videospot.
Osobnosti poté na pódiu odměňovali členové Rady Zlínského kraje a zástupci hlavních
partnerů. Vítězku vyhlásil hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, pod jehož
záštitou byla anketa pořádána.
Výsledky: 1. Jarmila Šuláková (výrazný přínos v oblasti kultury, udržování folklórních
tradic a písní), 2. Markéta Irglová (držitelka
OSCARA), 3. Jaroslav Rybka (zásluhy o rozvoj zdravotnictví, 50 let práce v KNTB ve Zlíně), 4. Karel Kolomazník (UTB Zlín, světový
odborník na kožedělné technologie), 5. Karel Pavlištík (etnograf, přínos v poznávání
kulturních a národopisných tradic ve zlínském regionu), 6. Eva Jiřičná (architektonický návrh Kongresového a universitního
centra), 7. Alois Samohýl (celoživotní intenzivní zájem o rozvoj regionu a města Zlína),
8. Miloslav Regner (dlouholetý ředitel Barum rally Zlín), 9. Tomáš Janečka (přednosta
oddělení ortopedie KNTB Zlín), 10. Jiří Lapčík (lékař z Uherskohradišťska), 11. Jaroslav
Štika (dlouholetý ředitel Valašského muzea
v Rožnově pod Radhoštěm), 12. Ludvík Vaculík (spisovatel, celoživotní literární dílo),
13. - 14. Vlasta Grycová (zpěvačka lidových
písní ze Strání), 13. - 14. Otmar Oliva (akademický sochař, vrcholné umělecké výkony
v oblasti spirituální tvorby), 15. Michal Smola (ak. mistr světa v orientačním běhu), 16.
Věra Haluzová (sběr etnografických materiálů, organizace významných folklorních festivalů), 17. Tomáš Netopil (dirigent a houslista), 18. Vjačeslav Procházka (předseda OV
ČSBS a veterán II. světové války), 19. - 20.
Jan Hýžďal (předseda Zlínské krajské asociace Sport pro všechny), 19. - 20. Milena
Michalíková (1. cena města Valašského Meziříčí 2008 – rozvoj školství), 21. Josef Jančář (držitel ceny PRO AMICIS MUSAE 2008
Zlínského kraje), 22. Romana Habartová (etnografka ve Slováckém muzeu v Uherském
Hradišti), 23. - 24. Karel Kostka (pedagog,
podnikatel, spisovatel a malíř ze Vsetína),
23. - 24. Svatava Nováčková (osobní pomoc
a pořádání sbírek pro chudé v Etiopii), 25.
Antonín Veselka (vedoucí pěveckého sboru
Dvořák z Uherského Brodu), 26. Stanislav
Sládek (vedoucí tanečního orchestru při
ZUŠ v Uherském Brodě).
Jiří Kálík
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Sociální partneři společně proti krizi
Zlín – Rada hospodářské a sociální dohody
Zlínského kraje, kterou svolal její předseda –
hejtman Stanislav Mišák, se na své plenární
schůzi zabývala zejména vývojem nezaměstnanosti ve Zlínském kraji, tematikou dopravy
a cestovního ruchu i strategií rozvoje celého
území Zlínského kraje.
S ohledem na aktuální vývoj hospodářské situace ve světě, v České republice a tedy i ve Zlínském kraji byla na podnět hejtmana konstituována pracovní komise tripartity, která se bude
zabývat zpracováním návrhů opatření Zlínského kraje směřujících ke zmírnění dopadů ekonomické krize. V této komisi jsou zastoupeni
zástupci krajské samosprávy, významných regionálních firem i odborových organizací velkých
podniků.
„Nečiníme si ambice, že na úrovni kraje vyřešíme dopady globální ekonomické krize, avšak
musíme hledat všechny možnosti, jak důsledky
tohoto vývoje v reáliích našeho regionu zmírnit. Z pozice veřejnoprávní korporace můžeme
přispět k tomu, abychom ve spolupráci s našimi
sociálními partnery nalézali cesty k udržení zaměstnanosti. Naší snahou je utvořit tým, který

se bude vážně a seriózně zabývat relevantními
nápady, jak zmírnit dopady nepříznivého vývoje,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Ředitel zlínského úřadu práce Zdeněk Semerád
potvrdil, že počty nezaměstnaných v regionu
nerostly nikdy v minulosti tak dramaticky, jako
za poslední tři měsíce. Vysokým tempem přibývá počet evidovaných uchazečů o zaměstnání,
zatímco počet volných míst rapidně klesá.
Složení komise: MVDr. Stanislav Mišák (hejtman
Zlínského kraje), Libor Lukáš (statutární náměstek hejtmana), Ing. Jaroslav Drozd (náměstek
hejtmana Zlínského kraje), Ing. Zdeněk Semerád (ředitel Úřadu práce ve Zlíně), Ing. Jindřich
Ondruš (náměstek hejtmana Zlínského kraje),
Ing. Josef Krůžela, CSc. (GŘ Lázně Luhačovice,
a.s.), Ing. Libor Láznička (jednatel Barum Continental, spol. s r.o.), Ing. Radislav Kusák (GŘ ČSAD
Uherské Hradiště, a.s.), Ing. Miroslav Lukšík, CSc.
(GŘ Pozemní stavitelství Zlín, a.s.), Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. (GŘ Slovácké strojírny, a.s. Uherský
Brod), Ing. Jan Zatloukal (ředitel komerčního
centra České spořitelny, a.s. Zlín), Jan Řezník
(předseda RROS ZK), Bc. Jan Skoch (předseda
ZO Barum Continental, spol. s r.o.).

Volné pracovní pozice

Třídění je styl

Ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení těchto pracovních míst:
▪▪ vedoucí oddělení přípravy a realizace investičních projektů
▪▪ koordinátor v oblasti reprodukce majetku
a investic Zlínského kraje.
Požadavky na pracovní místa a termíny podání přihlášek jsou uvedeny na úřední desce
na www.kr-zlinsky.cz/kariera.
Přihlášky zasílejte na adresu: Krajský úřad
Zlínského kraje, oddělení personálních věcí
a vzdělávání, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín.

Zlínský kraj – Problematice třídění komunálního odpadu ve Zlínském kraji se věnuje
nový redakční internetový portál www.tridenijestyl.cz, na kterém jsou k dispozici všechny
potřebné informace i aktuální zprávy s touto
tematikou.
Internetový portál je určen nejen zaměstnancům obecních a městských úřadů, kteří
se sběrem a tříděním odpadu zabývají, ale
také například školám, pracovníkům svozových firem, sběrných dvorů a všem občanům, kterým není lhostejné životní prostředí
ve Zlínském kraji.

V Otrokovicích se konala konference Enersol
Zlín – V pátek 27. února 2009 se v Otrokovicích
uskutečnila Krajská konference projektu ENERSOL 2009, nad nímž převzal záštitu hejtman
Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Projekt
ENERSOL 2009 pořádá Vzdělávací agentura
Kroměříž. Střední odborná škola v Otrokovicích je v rámci tohoto projektu již druhým
rokem Regionálním vzdělávacím centrem pro
Zlínský kraj. Jedná se o program mimoškolního vzdělávání pedagogů a jejich žáků v oblasti úspor energií, obnovitelných zdrojů a technologií ke snižování emisí v dopravě.
Do letošního již pátého ročníku byly nakonec
přihlášeny přibližně tři desítky žákovských
prací z pěti škol na území celého Zlínského

kraje. Odborná porota následně vybrala dvanáct nejlepších v hlavní kategorii, které jejich
autoři prezentovali právě na krajské konferenci v Otrokovicích.
Vítězem se stal Robin Fišer ze Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí, druhé
místo obsadil Martin Hlavizna ze SŠ – COPT
Kroměříž a třetí Matěj Juračka a Roman Dobusch ze Střední průmyslové školy Zlín.
Pět nejúspěšnějších projektů následně reprezentovalo Zlínský kraj v národním kole, které
se uskutečnilo koncem března v Kladně. Vítězem vedlejší kategorie se stal kolektiv žáků
SOŠ PaedDr. Stratila, který vytvořil kalendář
s ekologickou tematikou.-
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ČOV ve Zborovicích.  foto: Michal Girgel

Stav čištění odpadních vod v kraji
V roce 2004 vstoupila Česká republika do Evropské unie. Tím se pro ni staly závaznými
předpisy Evropské unie, na úseku vypouštění
odpadních vod do vod povrchových především směrnice Rady ze dne 21. května 1991
o čištění městských odpadních vod č. 91/271/
EHS. Směrnice se týká odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod a čištění
a vypouštění odpadních vod z určitých průmyslových odvětví. Jejím cílem je ochrana
životního prostředí před nepříznivými účinky
vypouštění odpadních vod.
Z další směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 2000/60/ES, ustanovující rámec pro činnost
Společenství v oblasti vodní politiky, vyplývají
environmentální cíle pro členské státy.
Pro povrchové vody je cílem, aby členské státy
provedly potřebná opatření k zamezení zhoršení stavu všech útvarů povrchových vod, a to
nejpozději do 15 let od data účinnosti této
směrnice. Vzhledem k tomu, že směrnice nabyla účinnosti dnem 22. 12. 2000, vyplývá z toho
závěr: v termínu nejpozději do 22. 12. 2015 je
třeba zajistit, aby do povrchových vod byly vypouštěny odpadní vody v takové kvalitě, která
odpovídá v našem případě platnému nařízení
vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách
přípustného znečištění povrchových vod. Vláda
během vyjednávání o podmínkách vstupu České republiky do EU vyjednala přechodné období do 31. 12. 2010, během kterého se zavázala
splnit u aglomerací velikosti větší než 2.000 EO
povinnost odvedení a čištění odpadních vod
tak, aby byly v souladu s uvedeným nařízením
vlády č. 61/2003 Sb. a s evropskou legislativou.
K naplnění závazku České republiky vláda přijala strategii financování implementace směrnice
Rady č. 91/271/EHS, o čištění městských odpad-

Okno do kraje / duben 2009

ních vod s tím, že tato strategie bude sloužit
jako informativní rámec pro rozhodování o způsobech financování.
V rámci strategie financování implementace
byl vytvořen Seznam aglomerací, ve kterém
jsou aglomerace ČR větší než 2.000 EO rozděleny do několika příloh podle velikosti a stavu
připravenosti splnit závazek ČR na poli odkanalizování a čištění odpadních vod. Ministerstvo
zemědělství jako garant aktualizace strategie
financování zajišťuje pravidelně informace
o jednotlivých aglomeracích. Aktuální stav implementace je zjišťován pomocí dotazníkového
šetření u statutárních zástupců aglomerací. Cílem tohoto šetření je zpřesnit rozsah opatření
a s tím spojenou investiční náročnost pro stanovené přechodné období. V průběhu roku 2008
byli osloveni všichni statutární zástupci aglomerací uvedených v Seznamu aglomerací s žádostí o vyplnění dotazníku zjišťujícího aktuální
stav k 30. 6. 2008 s termínem doložení na MZe
do 10. 9. 2008. Konečný stav zjišťování byl ukončen 22. 10. 2008. Výsledkem dotazníkového šetření je aktualizovaný Seznam aglomerací.

Jak jsme na tom ve Zlínském kraji?

▪▪ Aglomerace, které jsou z pohledu MZe vyřešené: Bojkovice, Boršice, Brumov-Bylnice,
Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Halenkov,
Hluk, Holešov, Hošťálková, Hulín, Koryčany,

Kostelec–Štípa, Kroměříž, Kvasice, Luhačovice, Mladcová, Morkovice, Napajedla, Nivnice,
Nový Hrozenkov, Ostrožská Nová Ves, Slušovice, Uherské Hradiště, Uherský Ostroh, Valašské
Klobouky, Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín, Dolní
Němčí, Karolinka, Kelč, Štítná nad Vláří–Popov,
Zašová, Zubří.
▪▪ Aglomerace, které mají zajištěno financování a předpokládá se dokončení akce do roku
2010: Horní Bečva, Jablůnka, Vlčnov.
▪▪ Aglomerace, které mají podanou žádost
o spolufinancování, nebo ji plánují letos podat
a předpokládá se zahájení akce do roku 2010:
Dolní Lhota, Hovězí, Otrokovice, Tlumačov.
▪▪ Aglomerace, které nemají vyřešeno financování a nepředpokládá se dokončení do roku
2010, ale mají zažádáno o spolufinancování
realizace projektu: Rožnov pod Radhoštěm,
Uherský Brod, Velké Karlovice, Vizovice.
▪▪ Aglomerace, které nemají vyřešeno financování a nepředpokládá se dokončení do roku
2010 a nemají zažádáno o spolufinancování realizace projektu, ale probíhá příprava na realizaci projektu: Huslenky, Chropyně.
▪▪ Aglomerace, které nemají vyřešeno financování a nepředpokládá se dokončení do roku
2010 a ve kterých nejsou realizována žádná příslušná opatření: Fryšták, Slavičín, Strání.
Z uvedeného přehledu aglomerací je tedy
zřejmé, že termín 31. 12. 2010, ke kterému se
vláda ČR zavázala splnit povinnosti vyplývající
z evropské legislativy na úseku odpadních vod,
nebude splněn. V období implementace směrnice č. 91/271/EHS, o čištění městských odpadních vod, může dojít při pravidelné aktualizaci
na základě podnětů statutárních zástupců
aglomerací a krajů k zařazení nových aglomerací do Seznamu aglomerací. Ve Zlínském kraji
se to prozatím povedlo svazku obcí aglomerace
Dolní Lhota (Horní Lhota, Dolní Lhota, Sehradice, Slopné) a městu Chropyně.
V poslední době se o zařazení do Seznamu
aglomerací snaží Bánov a žádost připravuje
také dobrovolný svazek obcí Čistý Zlechovský
potok (Břestek, Tupesy, Zlechov). Přestože výše
popsaná implementace se týká aglomerací větších než 2.000 ekvivalentních obyvatel, je v našem kraji také spousta obcí menších, které odkanalizování svých sídelních útvarů již vyřešily.
Mgr. Věra Vaculíková
vedoucí oddělení vodního hospodářství
Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEHLED AGLOMERACÍ V ČR A ZLÍNSKÉM KRAJI (2008)
Aglomerace

Počet

Vyřešené

K řešení

> 10.000 EO

164

93 (9)

71 (3)

2.000 – 10.000 EO

472

228 (25)

244 (13)

Celkem

636

321 (34)

315 (16)

Vysvětlivka: EO – ekvivalentní obyvatel, údaje v závorkách platí pro ZK.
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ROZHOVOR
plk. Ing. Jarmila Čičmancová, Ph.D.
▪▪ ředitelka Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje
▪▪ vdaná, matka dvou dětí, bydlí ve Zlíně - Lužkovicích
▪▪ maturovala na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí
▪▪ vystudovala VŠB - TU Ostrava, fakulta
ekonomická - inženýrské i doktorské
studium
▪▪ prakticky celý profesní život strávila
v oblasti ekonomiky, od roku 1987
v profesionální požární ochraně
na území okresu Vsetín a od 1. 1.
2001 pracovala jako náměstek krajského ředitele pro úsek ekonomiky
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně
▪▪ není jí cizí jakýkoliv druh sportu,
miluje procházky v lese, ráda čte
a zahradničí
Ředitelka Jarmila Čičmancová.  foto: Ivo Mitáček

Jarmila Čičmancová: Chlapi mě občas přivádějí k šílenství
Jste první žena ve vedení krajského hasičského sboru. Přesto, čím jste chtěla být
v dětství?
V dětství jsem chtěla být lékařkou nebo učitelkou. Že bych mohla někdy pracovat u hasičů se mi ani ve snu nezdálo. Záskok za „mateřskou“ se mi stal osudem a hasičské řady jsem
již neopustila.
Pohybujete se a pracujete v převážně mužském kolektivu. Pozorujete nějaké výhody
toho, že jste žena?
Že jsem žena poznám podle toho, že jsou muži
ke mně galantní, pozorní, v mé přítomnosti zapomínají na vulgarismy – nevím, zda je to výhoda, práci musím vykonávat stejně jako muži. Nemyslím ale, že bych na sebe kladla větší nároky
proto, že pracuji převážně v mužském kolektivu.
A co jsou to vlastně větší nároky? Že chci praco-

A nepropadnete někdy v práci pocitu, že
kdyby žily na světě jen ženy, bylo by tu líp?
Nebyla by na světě nuda, kdyby tu žily jen ženy?
Připouštím, někdy mne opravdu ti chlapi přivádějí k šílenství. Přesto: některé chlapy bych tady
nechala... třeba takový Šebrle?

Jak hodnotíte práci sborů dobrovolných
hasičů v rámci záchranného systému?
Jejich role a pozice v integrovaném záchranném
systému je nezastupitelná. Jsou partnery profesionálním hasičům. Řada profesionálních hasičů působí ve svém volném čase v jednotkách
dobrovolných hasičů obcí nebo vykonávají činnost ve sdružení dobrovolných hasičů, kde se
věnují především práci s dětmi a mládeží.

Může v ČR žena, členka hasičského sboru,
aktivně hasit požár?
Žádný předpis nezakazuje, aby žena nemohla vykonávat funkci „hasič“. Určitě existuje
spousta žen, které by to dokázaly. Přesto
bych tuto pozici raději ponechala chlapům,
myslím tím „opravdovým chlapům“. Myslíte,
že ve skutečném životě ženy nehasí? A co ty
horké mužské hlavy?

Promítlo se vám povolání do soukromí?
Moc se snažím, aby mé povolání neovlivnilo můj
osobní život. Ale ukažte mi člověka, který není
svým povoláním nějak „postižen“. Například
manžela přivádím k šílenství, když ho nutím,
aby při odchodu z domu vytahoval ze zásuvky
spotřebiče. Svíčku si zapálím jen na prázdném
stole a při odchodu se dvakrát vrátím ujistit, že
opravdu nehoří...
Miroslav Juráň

vat poctivě a věnovat práci maximum, že chci
být spravedlivá?

INZERCE
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KULTURA

Evangelický kostel bude hostit výstavu
Zlínský kraj – Zlín rozhodně nemá nouzi o výrazné funkcionalistické stavby. Dodnes jsou
viditelnou upomínkou na léta baťovského
vzmachu, kdy se provinční město měnilo v industriální centrum. Díky rozvoji obuvnického
průmyslu vyrostl na východním okraji centra
Zlína roku 1937 také evangelický kostel, který
se zásluhou architekta Karfíka stal dominantou této části města a jednou z nejkvalitnějších sakrálních staveb éry první republiky.
V listopadu roku 2007 byla poprvé veřejnosti představena nová galerie vytvořená z někdejší šatny zlínského evangelického kostela.
Citlivou adaptací dle návrhu architekta Ivana
Bergmanna vznikl zajímavý prostor, který začal sloužit široké veřejnosti. Po zahajovacím
projektu, který byl věnován přiblížení minulosti i současnosti působení evangelické círk-

ve na Zlínsku, se v polovině roku 2008 uskutečnila výstava velkoformátových fotografií
plzeňského výtvarníka Pavla Falátka.
Dne 7. dubna 2009 proběhne od 17:00 vernisáž akademické sochařky Otilie DemelovéŠuterové, na níž poprvé představí veřejnosti
své ztvárnění křížové cesty jako obraz utrpení
i naděje současného světa formou reliéfních
keramických desek. Autorka se neomezila
na zobrazení tradičních motivů čtrnácti zastavení, ale u každého z nich se pokusila o reflexi
s událostmi a situacemi, které provázejí náš
současný život.
Vedle pořádání hudebních koncertů a řady
přednášek chce i do budoucna Českobratrská
církev evangelická ve Zlíně svými výstavními
aktivitami ještě více otevřít prostory kostela
veřejnosti.
David Valůšek

Zámecké knihovny
ve Zlínském kraji
Zlínský kraj – Fondy zámeckých a hradních
knihoven, které obsahují cenné poznatky
o historii a vývoji regionu, šlechtických rodech
a majitelích panství, představuje nově vydaná
publikace Zámecké knihovny ve Zlínském kraji.
Knihu vydala Krajská knihovna Františka Bartoše, která na přípravě textů spolupracovala
s oddělením zámeckých knihoven Knihovny
Národního muzea v Praze. Publikace zahrnuje
texty ke 30 lokalitám na území Zlínského kraje.
U vybraných knihoven jsou uvedeny barevné
a černobílé fotografie interiérů a dokumentů.
Výjimečné postavení zaujímá knihovna Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži, která
svým významem překračuje hranice regionu.
Pokud by Vás kniha inspirovala k výletu po kraji, můžete historické knihovny zhlédnout přímo
v interiérech zámků v Kroměříži, Buchlovicích,
Vizovicích nebo na hradu Buchlově.

Titulní strana publikace.  repro: ODK

Publikaci lze objednat prostřednictvím stránek www.kfbz.cz nebo zakoupit v Krajské
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně a u vybraných knihkupců. 
Pavla Gajdošíková

Vzniklo muzeum stavitelství a řemesel
Drnovice – Otevření muzea v malé obci na Valašsku – to je událost zcela výjimečná. Na začátku
března se tak stalo v Drnovicích, kde vzniklo
Muzeum stavitelství a řemesel jižního Valašska.
„Valašsko bylo vždy vnímáno jako chudý kraj.
I dnes se málo ví o jeho nesmírném bohatství
historickém a kulturním. Toto muzeum je nejen
poučením o naší historii, ale také velkou inspirací pro dnešek,“ řekla při otevření muzea místopředsedkyně Senátu Alena Gajdůšková.
Exponáty jsou autentické kusy nářadí a nástrojů, které do muzea darovali občané. Další
předměty zapůjčilo zlínské muzeum. Informace
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jsou prezentovány formou informačních panelů, které byly zpracovány za pomoci odborníků
z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Autoři projektu chtěli zachovat pracovní postupy,
které se v tomto regionu používaly dřív a dnes
už jsou neznámé. Jde například o ruční těžbu
a opracování kamene či dřeva.
Muzeum vzniklo rekonstrukcí objektu zakoupeného obcí. „Součástí budovy je zasedací místnost, která bude využívána pro potřeby obce,
ale také jako zázemí k akcím spojeným s chodem blízkého Národního kulturního památníku
Ploština,“ uvedl starosta Tomáš Zicha.
(vc)

KULTURNÍ STŘÍPKY
Rožnovský skanzen zve
na kulturní programy
Rožnov pod Radhoštěm –
Pobožnost se slavnostním
svěcením ratolestí, po jejím
skončení průvod městem
do farního chrámu Všech svatých – to bude na Květnou
neděli 5. dubna první z dlouhé řady několika desítek letošních kulturních programů Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm. Dubnové programy mají společný název Velikonoce na Valašsku. Květen začne ve skanzenu stavěním máje. Areály Dřevěné městečko a Valašská
dědina jsou otevřeny celoročně, Mlýnská dolina se otevře
1. května.
Pamětní medaile Kroměříže ponese motiv zámku
Kroměříž – Nová pamětní medaile města Kroměříže ponese motiv zobrazující průhled vstupní branou kroměřížského zámku na nádvoří se sochou archanděla Gabriela. Její
podobu určila výtvarná soutěž. Medaile uděluje radnice
občanům a organizacím za přínos v oblasti kultury, sportu
a veřejného života. „Měli jsme k dispozici dva druhy. Tyto
medaile nesou na lícové straně motiv Velkého náměstí
a na rubové straně měla jedna z nich motiv Květné zahrady
a druhá Podzámecké zahrady. Protože už ale máme v zásobě jen několik kusů obou medailí, bylo třeba připravit
návrhy pro novou ražbu,“ poznamenal starosta Kroměříže
Miloš Malý.
V církevních památkách
budou průvodci
Zlínský kraj – Po několika
vybraných církevních památkách na území celého Zlínského kraje budou návštěvníky provázet průvodci.
Umožní to projekt Otevřené
brány, na kterém spolupracuje Zlínský kraj, Arcibiskupství
olomoucké, farnosti, města a obce v regionu. Do první
(pilotní) fáze projektu, která startuje na jaře letošního
roku, bude zařazeno deset významných církevních památek na osmi místech kraje: Velehrad (bazilika Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje), Svatý Hostýn (bazilika
Nanebevzetí Panny Marie), Kroměříž (kostely sv. Mořice,
sv. Jana Křtitele, Nanebevzetí Panny Marie), Uherské Hradiště (kostel sv. Františka Xaverského), Zlín (poutní chrám
Narození Panny Marie), Holešov (kostel Nanebevzetí Panny
Marie), Vsetín (kostel Nanebevzetí Panny Marie), Chropyně
(kostel sv. Jiljí).
Vsetínští výtvarníci vytvořili
plastiku pro amerického prezidenta
Vsetín – Plastiku z bílé kůže vytvořili na počest jmenování
nového amerického prezidenta Baracka Obamy vsetínští výtvarníci, kteří se zabývají tvorbou pro lidi postižené
zrakovou vadou. Symbolické dílo by americkému prezidentovi rádi osobně předali při jeho dubnové návštěvě České
republiky. Plastika představuje sérii devíti obrazů Obamy
v Bílém domě. „Tento nápad vznikal už v době jeho kandidatury, pracovat jsme na něm ale začali až po jeho vítězství
ve volbách, které považujeme za zlomové. Dokazuje, že nezáleží na barvě pleti, ale na tom, co jednotlivec umí,“ říká
grafik a člen skupiny výtvarníků Petr Tomaštík. Plastika je
vyrobena stejnou technologií, kterou vsetínští výtvarníci
tvoří díla pro lidi se zrakovým hendikepem, takže amerického prezidenta v Bílém domě budou moci poznat i lidé
nevidomí. Plastiku si bude moci prohlédnout či osahat
i veřejnost, a to od 3. dubna v prostorách školy pro zrakově
postižené v Brně na Kamenomlýnské ulici, a od 14. května
do 21. června také na vsetínském zámku.
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TIP NA VÝLET
PAMÁTNÍK MAXE ŠVABINSKÉHO V KROMĚŘÍŽI

▪▪ otevírací doba
denně kromě pondělí
9:00 – 12:00
13:00 – 17:00
▪▪ adresa
Muzeum Kroměřížska
Velké náměstí 38
767 11 Kroměříž
▪▪ kontakt
tel.: 573 338 388
www.muzeum-km.cz

Rozměrný obraz „Ateliér“ je významným dílem Maxe Švabinského. Je svědectvím o malířově
nejednoduchých vztazích. U rozměrného plátna stojí Švabinský.
Modelem mu sedí Anna, manželka Rudolfa Vejrycha, který stojí
vedle Švabinského. Anna je tu
zpodobněna ještě jednou – stojící žena v pruhovaných šatech. V křesle sedí
manželka Maxe Švabinského Ela, sestra Rudolfa Vejrycha, a za ruku drží malou Zuzanku,
dceru Rudolfa a Anny. Potud idyla. Ale v době,
kdy vznikal tento obraz, Švabinský již Elu citově opustil a je zamilován do manželky svého
švagra Anny, která se stane jeho životní družkou. V Památníku Maxe Švabinského v Muzeu
Kroměřížska je instalováno 130 obrazů a grafik
tohoto slavného kroměřížského rodáka.

MUZEUM REGIONU VALAŠSKO VE VSETÍNĚ

▪▪ otevírací doba
denně kromě pondělí
9:00 – 17:00
▪▪ adresa
Muzeum regionu
Valašsko ve Vsetíně
Horní nám. 2
755 01 Vsetín
▪▪ kontakt
tel.: 571 411 690
www.muzeumvalassko.cz

Řekne-li se „thonetka“, vybaví se
každému z nás představa oblíbené lehké židle s elegantním dvojitým opěradlovým obloukem,
poprvé vyrobené Thonety v roce
1859. Ne každý však měl možnost
poznat její předchůdkyně, jejichž
výroba byla spojena s neustálým
hledáním co největší účelovosti
a pohodlí, čistoty tvarů, výrobní jednoduchosti spojené s co největší úsporou materiálu,
pevnosti i originality na trhu s průmyslovými
výrobky. Na fotografii z expozice vsetínského
muzea je soubor sedacího nábytku a stolu se
šroubovicově pojednaným povrchem ohýbaného bukového dřeva. Tento atypický nábytek,
zhotovený výhradně pro výstavní a propagační účely, prezentoval firmu „Gebrüder Thonet“
na Světové výstavě ve Vídni v roce 1873.

SLOVÁCKÉ MUZEUM V UHERSKÉM HRADIŠTI

▪▪ otevírací doba
denně 9:00 – 12:00
12:30 – 17:00
▪▪ adresa
Galerie Slováckého
muzea
Otakarova 103
686 01 Uherské Hradiště
▪▪ kontakt
tel.: 572 552 425
www.slovackemuzeum.cz

Dominantu Uherského Hradiště
tvoří barokní morový sloup na Mariánském náměstí, který v roce
1723 vytvořil umělec pruského původu Antonín Riga. Morový sloup
se v průběhu staletí často stával
podnětem dalším umělcům k novým dílům. Inspiroval také polského sochaře – medailéra, profesora
wroclawské Akademie výtvarného umění,
Jacka Dworského k vytvoření drobné plastiky
„Kolumna Maryjna Uh. Hradiště“. V jeho pojetí
se však jedná o stylizovanou křehkou bronzovou sochu oproštěnou od detailů, kde v dramatické modelaci místo Immaculaty (Panna Maria
stojící na kouli obtočené hadem) zaujímají dvě
sepjaté ruce. Dílo mohou shlédnout návštěvníci v malém sále prvního patra Galerie Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

KRAJSKÁ GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ VE ZLÍNĚ

▪▪ otevírací doba
denně kromě pondělí
9:00 – 17:00
▪▪ adresa
Dům umění
náměstí T. G. M. 2570
76227 Zlín
▪▪ kontakt
tel.: 577 210 662
www.kgvu.zlin.cz

Krajská galerie výtvarného umění
ve Zlíně nabízí v rámci pravidelně
obměňovaných pohledů do svých
sbírek seznámení především s velkými jmény umění 1. poloviny 20.
století. V rámci nynější expozice
je možné vidět mimo mnohé
jiné obraz Aflreda Justitze (1879
- 1934) Útěk do Egypta. Tomuto
tématu se malíř věnoval hned několikrát. Zlínská varianta je patrně jeho nejstarším zpracováním, i když autorská datace obrazu rokem
1916 není zcela jednoznačná. Justitzova účast
v I. světové válce zasáhla i jeho tvorbu. Zatímco do roku 1914 rozvíjel zejména Cézannovy
objevy s barevnými kontrasty, v poválečném
období se obrací ke kubismu. Jeho raná kubizující díla zrcadlí hloubavý přístup k současné
společnosti a k životu.

INZERCE
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SPORT

Orientační běh je sportem pro všechny
Zlín – Výbornými sportovními úspěchy i početnou členskou základnou se může pochlubit devět registrovaných klubů orientačního
běhu, které působí ve Zlínském kraji. Tento
sport má v regionu dlouhou tradici. Například SKOB Zlín vznikl v roce 1966, ale už před
tímto rokem působil v rámci oddílu turistiky.
Je tak nejstarším a v současné době i jedním
z největších klubů v České republice, když má
kolem dvou stovek členů. „Předností tohoto
sportu je, že se mu můžou věnovat osmileté
děti i sedmdesátiletí senioři. Je to celoživotní
záležitost, při které závodníci poznají spoustu krásných míst v přírodě. Děti se při ní naučí
orientovat v terénu, což se jim hodí, i když se
v pozdějším věku tomuto sportu třeba nevěnují, “ řekl předseda SKOB Zlín Filip Pastuszek.
Oporou SKOB Zlín je Michal Smola, v současnosti nejúspěšnější český orientační bě-

žec. Ve své sbírce má například šest titulů
z mládežnických a akademických mistrovství
světa, na loňském světovém šampionátu
dospělých vybojoval vynikající druhé místo.
Potvrdit příslušnost k absolutní špičce chce
i letos. „Mistrovství světa se koná v srpnu
v Maďarsku, a pokud bych získal opět medaili, bylo by to úžasné,“ uvedl sedmadvacetiletý
reprezentant.
Orientační běh je sportem, u kterého je nutná náročná fyzická příprava. Závodníci trénují
několikrát týdně. „Přes zimu chodíme do posilovny, potom do přírody. U malých dětí je
nutná i teoretická příprava, učí se třeba pracovat s mapou,“ uvedl Pastuszek. „Během týdne
trénuji desetkrát a naběhám od sto padesáti
do dvou set kilometrů. Tak jako u jiných sportů
je i u orientačního běhu nutný talent, ale také
velká píle,“ uzavřel Smola. 
(zd)

Berani hodnotí sezonu
jako úspěšnou
Zlín – Pro hokejisty RI Okna Zlín skončila sezona
ve čtvrtfinále play off. Pošesté ve vyřazovacích
bojích nepřešli přes Spartu Praha. I tak hodnotí
právě končící ročník extraligy jako úspěšný.
Zatímco základní část minulého ročníku soutěže zakončil Zlín až na předposledním místě, letos vstoupil do vyřazovacích bojů z výborného
pátého místa. Brankář Jakub Sedláček měl navíc
ze všech gólmanů v soutěži nejvyšší procentuální úspěšnost zákroků, Martin Hamrlík byl nejproduktivnějším obráncem. „Skončili jsme pátí,
což se muselo projevit i v individuálních statistikách,“ konstatoval generální manažer klubu
Miloslav Michalovský.
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Výběrové testy do sportovní plavecké třídy
Zlín – Plavecký klub Zlín zve žáky třetích tříd základních škol
na výběrové testy do sportovní plavecké třídy. Testy se uskuteční 8. dubna od 8:00 do 10:00 v tělocvičně Základní školy
Emila Zátopka ve Zlíně. Více informací lze nalézt na adrese
www. zlinswim.wz.cz.
Hrstková byla na univerziádě úspěšná
Dolní Bečva – Lyžařka Lucie Hrstková z Dolní Bečvy na Vsetínsku vybojovala na univerziádě v čínském Charpinu bronz
v superobřím slalomu a stříbro v kombinaci. Sedmadvacetiletá reprezentantka tak navázala na své vystoupení na univerziádě v Innsbrucku v roce 2005, na které si vyjela pět medailí.
Pohárový závod v moderní
gymnastice
Zlín – Klub moderní gymnastiky SK Zlín pořádá pohárový
závod pro dívky ve věku od čtyř
do 20 let. Soutěž se uskuteční
v sobotu 18. dubna od 9:30
do 15:00 v Městské sportovní
hale Zelené. Dívky předvedou sestavy bez náčiní, se švihadlem, s míčem, obručí, kužely i stuhou.
Po stopách Baťovy nedokončené železnice
Vizovice – V sobotu 18. dubna se uskuteční 16. ročník veřejného mezinárodního pochodu Po stopách Baťovy nedokončené železnice. Pořadatelé připravili trasy dlouhé 6, 13, 23 a 35
kilometrů. Start a prezentace jsou pro všechny trasy u nádraží
Českých drah ve Vizovicích od 7:00 do 10:00. Trasy vedou převážně po rozestavěném tělese nikdy nedokončené železnice
z Vizovic směrem na východ.

Zlín Spartě nestačil.  foto: ZLIN PRESS-Petr Sagner

Sparta je pro Zlín v play off mimořádně neoblíbeným soupeřem, což se potvrdilo i letos. Pražané vyhráli sérii 4:1 na zápasy. „Kdybychom
věděli, jak na ně, udělali bychom to. Zatím to
nevíme. Doma Spartu přehráváme, ale na jejím
ledě se nám nedaří,“ přiznal Michalovský.  (zd)

Valaška nabízí plno skvělých jezdců i automobilů
Vsetín – Velmi atraktivní jezdci se představí
na osmadvacátém ročníku motoristické Cetelem Valašské rally 2009, která se jede na Vsetínsku od 27. do 28. března. Diváci se můžou těšit
například na úřadujícího mistra České republiky
Romana Krestu nebo Jana Kopeckého, který
s továrním týmem Škoda Motorsport přiveze speciál Škoda Fabia S2000. S tímto vozem
se představí i Fin Juho Hänninen. Stejně jako
v minulém roce populární „valaška“ otevře seriál mezinárodního mistrovství České republiky
v automobilových soutěžích.
Valašská rally se už několik let jede jako Memoriál Jiřího Sedláře. „Chceme tak příznivcům motoristického sportu připomenout odkaz vynikajícího a talentovaného automobilového jezdce
z Kašavy na Zlínsku, který před dvaceti lety tragicky zahynul u Valašského Meziříčí při testova-

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY

cí jízdě,“ vysvětlil mluvčí soutěže Roman Ordelt.
Roman Kresta, rodák z Trnavy na Zlínsku, vyrazí
za obhajobou domácího titulu s novým vozem.
Produkční mitsubishi vyměnil za Peugeot 207
S2000. Navigovat ho bude opět Petr Gross, se
kterým spolupracuje od roku 2006. „Máme opět
ty nejvyšší cíle, to znamená, že chceme vyhrát,“
ujistil Kresta před startem na Vsetínsku.
Velkými soupeři Kresty budou Kopecký, který
při prvním ostrém startu s fabií v lednu obsadil
čtvrté místo na Rallye Monte Carlo, a jeho kolega Hänninen. Valašská rally bude prvním závodem na území ČR, kde se nové speciály mladoboleslavského týmu představí. Význam soutěže
dokumentují i nahlášení hosté. Slavnostního
startu se zúčastní premiér vlády Mirek Topolánek, záštitu nad závodem převzal předseda poslanecké sněmovny Miloslav Vlček. 
(zd)

Bobři rozdrtili Žďár nad Sázavou
Valašské Meziříčí – Neobvyklého výsledku dosáhli ve 41. kole
druhé ligy, skupiny Východ, hokejisté Valašského Meziříčí.
Žďár nad Sázavou rozdrtili na svém ledě 10:4. Ve stejném kole
slavil Vsetín čtyřicet let od postupu do druhé ligy. Výročí si
připomněl výhrou 4:3 nad Šumperkem.
Hokejistky Vsetína berou bronz
Vsetín – Největší úspěch v historii klubu si připsaly hokejistky
Vsetína v lize žen. Sezona 2008 - 2009 pro ně totiž skončila
vítězstvím nad Litvínovem, se kterým se v play off praly o třetí místo. Celá série patřila jednoznačně vsetínským hokejistkám, jelikož skončila výsledkem 4:0 na zápasy.
Kučerová získala dvě medaile na mistrovství republiky
Hluk – Stolní tenistka Aneta Kučerová, hájící barvy Spartaku
Hluk, vybojovala na Mistrovství České republiky v Rakovníku
dvě medaile. Společně s Dagmar Blaškovou (Libín 1096) zvítězila ve čtyřhře žen. Poté přidala ještě stříbro v mixu, v němž
nastupovala s Pavlem Širůčkem (Baník Havířov).

VÝZVA
Zlínský kraj – Pořádáte nekomerční sportovní akci pro
veřejnost ve Zlínském kraji? Připravujete nábor do vašich
sportovních klubů či oddílů pro jakoukoliv věkovou skupinu? To vše může být zveřejněno v magazínu Okno do
kraje. Stačí zaslat na mailovou adresu redakce (redakce@
oknodokraje.cz) stručný text s charakteristikou připravované akce a údaji o místě a času konání a s kontaktem na
pořadatele. Příspěvky, které splní všechna kritéria, jsou
postupně zařazovány na sportovní stránku magazínu
Okno do kraje.
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POZVÁNKA NA AKCE
Kroměřížsko

Uherskohradišťsko

▪▪ Holešov 11. 3. – 7. 4.
Kresby světlem 5
výstava fotografií Jiřího Lošťáka
ml., Nelly Billové a Roberta Rohála v Městském muzeu a galerii
v Holešově
www.holesov.info

▪▪ Buchlovice 1. 4. – 21. 4.
Kraslice 2009
výstava kraslic v Muzeu Podhradí
www.buchlovice.cz

▪▪ Kroměříž 23. 3. – 8. 4.
Velikonoce v muzeu
program přiblíží historii vzniku
velikonoční tradice, zvyky a jejich
vývoj v Muzeu Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
▪▪ Kroměříž 24. 3. – 14. 6.
Od doby kamenné do doby
slovanských hradišť
interaktivní výstava v Muzeu
Kroměřížska
www.muzeum-km.cz
▪▪ Kroměříž 3. 4. – 4. 4.
Velikonoční jarmark lidových
řemesel
dubnový jarmark na Velkém
náměstí v Kroměříži
www.mesto-kromeriz.cz
▪▪ Kroměříž 4. 4.
Hobby setkání
setkání sběratelů v kroměřížském Domě kultury
www.dk-kromeriz.cz
▪▪ Holešov 11. 4.
Velký velikonoční jarmark
velikonoční vajíčka, pomlázky
a mnoho dalšího na náměstí
Dr. E. Beneše v Holešově
www.klubremesel.cz
▪▪ Kroměříž 17. 4. – 18. 4.
VIII. krajská soutěž neprofesionální filmové tvorby
soutěžní přehlídka dokumentů,
reportáží, hraných a animovaných snímků v Domě kultury
www.dk-kromeriz.cz

▪▪ Bojkovice 1. 4.
Velikonoční předvádění
řemesel
lidové tradice v zasedací místnosti v Bojkovicích
www.bojkovice.cz
▪▪ Uherské Hradiště 3. 4.
Noc s Andersenem
vzdělávací akce v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana
www.knihovnabbb.cz
▪▪ Uherské Hradiště 18. 4.
Otevírání vinařských stezek
na kole vinohrady Uherskohradišťska
www.uherske-hradiste.cz
▪▪ Velký Lopeník 26. 4.
Otevírání rozhledny na Velkém
Lopeníku
http://rozhledny.webzdarma.cz/
lopenik.htm

Vsetínsko
▪▪ Velké Karlovice 7. 3. – 26. 4.
Zdravíme Vás všechny všichni
Vaši Karlovjané
výstava v TIC Velké Karlovice
www.velkekarlovice.cz
▪▪ Vsetín 3. 4. – 4. 4.
Chrám i tvrz
soutěžní přehlídka na podporu rozvoje české slovesnosti
a hudebnosti; regionální soutěž
v recitaci a regionální soutěž
dětských pěveckých sborů
www.dkvsetin.cz
▪▪ Rožnov pod Radhoštěm 11. 4.
Bílá sobota

nabídka velikonočního zboží
ve Valašském muzeu v přírodě
www.vmp.cz
▪▪ Rožnov pod Radhoštěm 12.4.
Hod Boží velikonoční
tradiční velikonoční a jarní zvyky
v podání folklórních souborů
ve Valašském muzeu v přírodě
www.vmp.cz
▪▪ Rožnov pod Radhoštěm 13.4.
Červené pondělí
Šmigrust s programem ve Valašském muzeu v přírodě
www.vmp.cz

Zlínsko
▪▪ Zlín 12. 2. – 3. 5.
Jak se rodí večerníčky
výstava animovaných filmů
a večerníčků ve zlínském Muzeu
jihovýchodní Moravy
www.muzeum-zlin.cz
▪▪ Luhačovice 26. 3. – 14. 6.
Svatba na Zálesí
výstava v Muzeu luhačovického
Zálesí
www.muzeum-zlin.cz
▪▪ Zlín 5. 2. – 10. 5.
Modrá láska
příběh tetování od mumií a lidojedů až po umění i Angelinu Jolie
v Muzeu jihovýchodní Moravy
www.muzeum-zlín.cz
▪▪ Zlín 24. 2. – 19. 4.
Obydlená místa / Bewohnte
Orte
výstava ve zlínském zámku
www.kgvu.zlin.cz
▪▪ Zlín 8. 4. – 10. 4.
Velikonoční jarmark
ukázka lidových řemesel
a kulturní program na zlínském
náměstí Míru
www.zlin.eu

Baťův mrakodrap
▪▪ Zahrada pro Slunečnici
1. 4. – 15. 4. 3. etáž (do 22:00)
Prezentace prací studentů UTB,
kteří navrhovali podobu zahrady
Integrovaného centra Slunečnice, jež slouží hostům tréninkové
kavárny.
▪▪ Projekt Comenius
Do 16. 4. 2. etáž (do 22:00)
Výstava představující díla
vzniklá v rámci mezinárodního projektu Comenius,
kterého se vedle ZŠ Vizovice,
jež výstavu připravila, účastní
i základní školy z Lotyšska,
Řecka a Turecka.
▪▪ Výstava výtvarných děl
studentů Gymnázia Kroměříž
16. 4. – 3. 5. 3. etáž (do 22:00)
Výstava prací, které vytvořili studenti kroměřížského gymnázia.
▪▪ Výstava v rámci Dnů francouzské kultury
17. 4. – 1. 5. 2. etáž (do 22:00)
Francouzsko-český klub ve Zlíně
představí na této výstavě fotografie a plakáty zachycující malebnou krajinu a města Francie.
▪▪ Voda
27. 4. – 11. 5. 16. etáž
(do 22:00)
Prezentace výsledků výtvarné soutěže, které pro tříčlenné
týmy žáků 4. – 7. tříd základních
škol vyhlašuje zlínské Ekocentrum Čtyřlístek.
▪▪ Story of factory
30. 4. 14. etáž (do 17:00)
Výstava velkoformátových barevných obrazů zlínského výtvarníka Lubora Kaluži, které
vznikly z fotografií objektů bývalého svitovského areálu.

INZERCE

14

Okno do kraje / duben 2009

elektronickou podobu magazínu naleznete na www.oknodokraje.cz
Babice, Bánov, Bařice–Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov–Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová, Březůvky, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk, Holešov, Honětice, Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko–Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov, Chvalnov–Lísky, Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelany nad Moravou, Kostelec u Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná, Ludkovice, Ludslavice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice–Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, Nedašova Lhota, Němčice, Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice–Tetětice, Podhradí, Podhradní Lhota, Podkopná Lhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění, Roštín, Rožnov
pod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky, Střítež nad Bečvou, Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří–Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky–Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Ostroh,
Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice, Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice–Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Želechovice nad Dřevnicí, Žeranovice, Žítková, Žlutava

inzerce

Vrcholně kvalitní práce
Pod Šternberkem 306
Zlín - Louky
www.zlinprojekt.cz

Nabízíme pronájem
skladových
a výrobních prostor
včetně kanceláří,
sociálního zázemí
a parkovacích míst.

Objekt se nachází
ve Zlíně – Loukách
v těsné blízkosti silnice
Zlín – Otrokovice.

Rodinné domy na klíč

Bližší informace
na tel.: 724 045 200.

tel. 731 616 919

NOVÉ BYTY
V MALENOVICÍCH

termín dokončení - 4/2009

www.valentik.cz

VELIKONOCE S TRADIČNÍM
VALAŠSKÝM PEČIVEM
Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s.r.o.
z Velkých Karlovic nabízí zakázkovou výrobu tradičních valašských frgálů, velikonočních pletených věnců, velikonočních mazanců, zdobených medových perníčků,
velikonočního cukroví, svátečních moravských koláčků, škvarkových pagáčků.

Rozvoz drobných objednávek pečiva na velikonoční svátky
zajišťujeme v pátek dne 10.4.2009 na trase:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vsetín - parkoviště u Hotelu Vsacan . . . . . . . . . . . . . . 9.00 - 9.30 hod.
Vizovice - parkoviště za Kulturním domem . . . . . . . . 10.00 - 10.30 hod.
Zlín - parkoviště u Velkého kina . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 - 12.00 hod.
Otrokovice - parkoviště u prodejny BILLA . . . . . . . . . 12.30 - 13.30 hod.
Hulín - parkoviště u prodejny Albert . . . . . . . . . . . . . 14.00 - 14.30 hod.
Kroměříž - parkoviště u prodejny Tesco . . . . . . . . . . . 15.00 - 15.30 hod.
Holešov - u autobusového nádraží . . . . . . . . . . . . . . 16.00 - 16.30 hod.
Bystřice pod Hostýnem - náměstí v centru města . . . 17.00 - 17.30 hod.

Bližší informace o výrobcích na www.valasskepecivo.cz.
Kontakt pro objednávky: 571 459 160, 603 834 154

3+kk, 2+kk
Uzavřený dvůr

www.bytymalenovice.cz

tel.: 604370894

Kolektiv pracovníků pekařství Vám přeje veselé Velikonoce

