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▪▪ Nemocnice vybavuje kardiocentrum
Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), už má
připraveny prostory pro druhou angiografickou linku a RTG systém pro komplexní elektrofyziologická vyšetření, jež budou součástí
kardiovaskulárního centra pro dospělé. Stavební úpravy vybraných prostor v budově interní kliniky stály asi 14 milionů korun a hradí
je Zlínský kraj. V druhém březnovém týdnu
začala KNTB s navážením technologií a montáží přístrojů. Těch pořídí celkem 22 v celkové
hodnotě téměř 60 milionů korun. Nová kardiologická angiolinka bude sloužit k moderní
léčbě infarktu myokardu.
Statut kardiovaskulárního centra získala
KNTB v prosinci 2009. Vznik centra výrazně
zvýší počet ošetřených kardiologických pacientů. Lidé s nemocemi srdce nebudou muset
jezdit k některým vyšetřením do nemocnic
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Vážení a milí spoluobčané.
Tak jsme si už zvykali na jarní čas, ale dnes, tj.
10. března, kdy píši tento úvodník, se ještě paní
zima přihlásila. Sice se do večera sníh rozpustil,
ale hodně plechů na autech to odneslo. Díky
Bohu, žádný zmařený život nebyl. Takže se už
můžeme těšit na teplo a na sluníčko, které nám
tak chybělo.
Neměli bychom ale v té radosti zapomenout
15. března na výročí nacistické okupace Československa v roce 1939. Kolik utrpení, bolesti a
ztracených životů přinesla druhá světová válka.
A při vzpomínce vypálení a vyvraždění osady
Ploština 19. dubna, ale i Prlova a Vařákových
pasek, si uvědomit kolik krve a životů to stálo
získat svobodu zpět. Měli bychom to sdělovat
mladým, aby v době, kdy se setkáváme se snahou měnit dějiny nebo je alespoň jinak interpretovat, nebyli uváděni v omyl.
Osobně jsem velmi zvědav, kolik prostoru tomuto tématu budou věnovat média, zvlášť ta tištěná. V loni se některá vůbec nezmínila. Oč ochotněji pak popisovala černé vize pro rodičky a pacienty po, jak se nakonec ukázalo, „fingované“ hrozbě
odchodu lékařů. Také informace o připravovaných vládních reformách, týkajících se v důsledku sociálních dopadů pro většinu občanů, působí jako brnkání na struny jejich trpělivosti a testování toho,
co ještě projde – jako u pokusných králíků… Dramaticky se prodlužující věk odchodu do důchodu,
penzijní reforma, která se prakticky rovná zdražení, a pak podivné hry mezi novináři a politiky, v nichž
vůbec nejde o svobodu slova, jak by to možná někdo chtěl ušlechtile interpretovat, ale v první řadě o
zisk vydavatelů. Holt, média stále preferují, že špatné zprávy zvyšují prodejnost, a tak je v nich někdy
pravdivé jen datum a pravděpodobná předpověď počasí. Není divu, že se společnost radikalizuje,
že ztrácí důvěru v politický systém a jeho představitele, když u nich nenachází garanci spolehlivosti,
pevného názoru, za nímž si člověk může stát, a který je schopen kdykoliv obhájit, aniž by žil v permanentním paranoidním strachu, kdy jej kdo nahraje nebo natočí na skrytou kameru.
Není třeba studovat kdovíjaké odborné politologické a sociologické analýzy k tomu, abychom se
dozvěděli, že mezi lidmi vládne nespokojenost, stav naštvanosti a bohužel také zklamání. Zklamání
z neprůhledných, vysoce sofistikovaných her zájmových skupin, které de facto vládnou a do nichž
jsou právě občané vtahováni jako rukojmí. Novým módním výrazem politických špiček se v posledních týdnech stalo heslo „být několik tahů dopředu“ jako důkaz šikovné strategie a projev politické
inteligence.
Jistě, není špatné přemýšlet a být prozíravý, bez toho se zodpovědná politika ani dělat nedá. Jenže
v podání těch, kteří se tímto heslem holedbají, jde spíš o snahu obalamutit, oklamat, převézt toho
druhého, bohužel v konečném důsledku jsou takto klamáni občané a ztrácí tím celá společnost.
Naštěstí se teď můžeme těšit alespoň na Velikonoce, které vždy znamenají naději nového života,
ať už to bereme v čistě přírodním, nebo náboženském významu. A tak si přejme, ať nás počínající
jaro naplní energií, optimismem a také odvahou měnit věci k lepšímu – alespoň v míře, jaká je daná
každému z nás.
Přeji vám krásné dny!
MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

třeba v Olomouci nebo Brně. Nově budou lékaři dělat například detailní vyšetření poruch
srdečního rytmu a jejich léčbu nebo implantaci novějších druhů kardiostimulátorů a kardioverterů – defibrilátorů.
▪▪ Ocenění dárců kostní dřeně
Dvaatřicetiletý Jiří Daněk z Otrokovic a osmatřicetiletý Daniel Tobola se rozhodli darovat
kostní dřeň, aby tak pomohli neznámému
nemocnému člověku. Obdrželi za to ocenění
a slova uznání od hejtmana Stanislava Mišáka. „Je mi ctí poděkovat vám za to, že jste se
rozhodli pro takto záslužný čin, a že nejste
lhostejní ke svým spoluobčanům. Velmi si
toho vážím,“ poznamenal hejtman Mišák.
Na setkání s dobrovolnými dárci kostní dřeně
byla přítomna také krajská radní pro oblast
zdravotnictví Hana Příleská, primářka hematologicko-transfúzního oddělení Krajské ne-

mocnice T. Bati Yvetta Stavařová a dlouholetá
pracovnice Nadace pro transplantaci kostní
dřeně Zdena Wasserbauerová. Také poslední
jmenovanou ocenil hejtman Stanislav Mišák
za její záslužnou a intenzivní činnost při rozšiřování Českého registru dárců kostní dřeně,
v němž je dnes něco přes 35 000 dobrovolných dárců.
▪▪ Pietní akt na Ploštině
V neděli 17. dubna se uskuteční pietní akt
u Národního kulturního památníku Ploština.
Před 66 lety, 19. dubna 1945, byla tehdejší
pasekářská osada Ploština mezi obcemi Drnovice a Vysoké Pole cílem řádění německých
okupantů. Bylo zavražděno 24 lidí.
Pietní akt začíná ve 13.00. Akce se každoročně
účastní nejvyšší představitele Zlínského kraje,
zástupci Vlády České republiky a místních samospráv, vojenští veteráni a další.
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Kmotrem hříběte
se stal hejtman

Hejtman Stanislav Mišák s hříbětem v Napajedlích. Foto: Petr Zákutný

Projekty pro prevenci kriminality
Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje schválila
podání žádosti o státní účelovou dotaci na
Krajský program prevence kriminality 2011.
Dotaci poskytuje ministerstvo vnitra.
„V rámci Krajského programu prevence kriminality 2011, který vyhlašuje ministerstvo
vnitra, má Zlínský kraj alokovánu celkovou
částku 961 000 korun. Program je rozdělen na
neinvestiční část, která je realizována formou
podprogramu Zlínského kraje na podporu
obcí v oblasti prevence kriminality, a investiční
část, v rámci které jsou prostřednictvím kraje
zasílány projekty obcí na ministerstvo vnitra,“
upřesnila krajská radní pro oblast sociálních
věcí Taťána Nersesjan.
V rámci neinvestiční části byl vyhlášen podprogram Zlínského kraje v souladu s pravidly
pro poskytování podpory s termínem uzávěrky 3. února. „Byly doručeny tři projekty bez
formálních vad. Výběrová komise všechny
projekty doporučila k podpoře,“ doplnila radní
T. Nersesjan.

V rámci investiční části byly ve vyhlášeném
termínu pro příjem žádostí doručeny čtyři
projekty. „Výběrová komise s účastí zástupce
ministerstva přeřadila jeden projekt města
Vizovice do části neinvestiční. Ze zbývajících
tří projektů doporučila dva k podpoře, a to
projekty města Slavičín a obce Liptál. Projekt
města Hulín byl doporučen jako náhradní,“
upřesnila T. Nersesjan. Mezi neinvestičními
byla schválena například dotace na řetízek pro
seniory či sportovní vybavení v rámci projektu
sociální prevence. Mezi investičními čeká na
schválení dotace na osvětlení rizikových míst
v zámeckém parku Slavičín či lanová pyramida
v městském parku.
Pokud se republikový výbor pro prevenci kriminality ministerstva vnitra ztotožní s doporučením Zlínského kraje, schválí pro náš kraj
celkovou dotaci ve výši 470 000 korun pro neinvestiční projekty. Schválení dotací pro investiční projekty obcí je plně v kompetenci ministerstva, které je jejich administrátorem.
(tz)

▪▪ Soutěž ENERSOL zná vítěze
Otrokovice – Sedmý ročník krajského kola
soutěže ENERSOL, zaměřené na vědomosti
a dovednosti středoškoláků v oblasti ekologie,
energetických úspor, obnovitelných zdrojů
energií i snižování emisí v dopravě, byl slavnostně vyhodnocen za osobní účasti hejtmana
Stanislava Mišáka a radního Josefa Slováka.
Představení studentských prací a vyhlášení výsledků se uskutečnilo v prostorách Střední odborné školy v Otrokovicích, která již počtvrté
soutěž organizuje. Vítězi krajského kola, do něhož se letos přihlásilo šest škol ze Zlínského
kraje s celkem dvaceti projekty, se stali studenti Jiří Levec a Petr Sovadina ze Střední odborné
školy Otrokovice s prací Zelené domy.

říčí na dům sociálních služeb úspěšně pokračuje. Úpravy vnitřních prostor byly zahájeny již
v listopadu 2010. Rekonstrukce byla vyčíslena
na 37,5 milionů korun; město bude muset čerpat úvěr ve výši 11 milionů korun. Přestavba
téměř sto let staré budovy je první etapou
projektu nazvaného Seniorpark. „Druhá etapa
bude spočívat ve vybudování novostavby domova pro seniory,“ řekla místostarostka Dagmar Lacinová. Jde o investici Zlínského kraje.

▪▪ Z léčebny se stane dům sociálních služeb
Valašské Meziříčí – Přeměna bývalé léčebny
dlouhodobě nemocných ve Valašském Mezistrana 4

▪▪ Univerzita vystaví insignie a taláry
Zlín – Na unikátní výstavu tradičních symbolů
vzdělanosti - insignií a talárů - zve zlínskou veřejnost Univerzita Tomáše Bati. Výstava, kterou
vysoká škola pořádá u příležitosti 10. výročí
svého založení, se uskuteční ve dnech 6. – 10.
dubna v atriu Univerzitního centra ve Zlíně
na nám. T. G. Masaryka 5555. Otevřeno bude
po všechny dny (včetně soboty a neděle) vždy

Napajedla – Hejtman Stanislav Mišák pokřtil
knihu a stal se kmotrem hříběte. Slavnost se
uskutečnila 25. února v Hřebčíně Napajedla.
Hejtman pokřtil novou knížku s názvem Anglický plnokrevník. Ta je určena nejen odborníkům, ale především široké veřejnosti. Její
obsah je koncipován tak, aby čtenáře seznámil
s anglickým plnokrevníkem, umožnil ucelený
pohled na jeho chov a také přiblížil historii
i současnost nejstaršího a největšího chovatelského zařízení tohoto plemene v ČR – Hřebčína Napajedla. Hejtman se stal současně spolu
se starostkou Napajedel Irenou Brabcovou
a majiteli hřebčína kmotrem nově narozených
hříbat se jmény Olmaius, Sorgenta, Purple Heart a Ravienna. „Přeji ti v životě nejen hodně
vítězství, ale především hodných lidí, kteří se
o tebe budou starat,“ popřál hříběti hejtman.
Hřebčín Napajedla byl založen v roce 1886.
Nyní chová asi dvě stě koní.
(tz)

Zůstane Česká pošta
v malých obcích?
Zlínský kraj – Nemalé rozčarování vyvolala
v polovině prosince loňského roku v několika
menších obcích informace České pošty o záměru rušit některá malá poštovní pracoviště.
Na Zlínsku šlo o poštovní střediska v Březnici, v Rackové a ve Lhotě. „Chtěli bychom, aby
poštovní středisko u nás fungovalo dál jako
v minulosti. Nevidím důvod, proč by se měly
omezovat služby pošty v menších obcích,“
uvedl starosta Březnice Josef Hutěčka. Česká
pošta byla ochotna předat tuto službu obci,
ale podle starosty za velmi nevýhodných
podmínek. Na dotaz Okna do kraje uvedla
nyní mluvčí České pošty Marta Selicharová,
že se projekt optimalizace pobočkové sítě
dočasně pozastavil s tím, že se čeká na jmenování nového generálního ředitele. „Ten jistě dostane od zakladatele zadání, jak v celé
záležitosti pokračovat,“ dodala mluvčí.  (vc)

od 8 do 18 hodin. K vidění budou insignie a taláry rektora, prorektorů, předsedy Akademického senátu, a také insignie a taláry děkanů
a proděkanů všech fakult. Smyslem výstavy je
ukázat obyvatelům města symboly univerzity,
které jsou k vidění pouze při oficiálních akademických příležitostech, a podpořit tak sounáležitost občanů s univerzitou.
▪▪ Klesl počet nových bytů
Zlínský kraj – Celkový počet nově zahajovaných i dokončovaných bytů se ve Zlínském
kraji v uplynulém roce snížil. V kraji bylo podle
Českého statistického úřadu v roce 2010 zkolaudováno 1 403 nových bytů, což je o čtvrtinu
méně než o rok dříve, v mezikrajovém srovnání jde o nejvýraznější pokles. Ještě méně bytů
se nově začalo stavět. Počet zahájených bytů
klesl o 5,5 procenta na 1 228. Ve Zlínském kraji
klesly ceny bytů v průměru o 15 procent.
Okno do kraje / duben 2011

Projekt zóny má obrovský potenciál

Strategická průmyslová zóna Holešov opět ožívá stavebním
ruchem. Po dokončení páteřní infrastruktury započala výstavba
technologického parku, práce v zóně zahájil i první z investorů.
Na podrobnosti jsme se zeptali statutárního náměstka hejtmana
Zlínského kraje Libora Lukáše, jenž má na starosti investice.
V jakém stádiu vývoje je v současnosti projekt Strategické průmyslové zóny Holešov?
Zlínský kraj odvedl v posledních letech kus
poctivé práce a společně se státními organizacemi, především pak s agenturou CzechInvest, připravil Strategickou průmyslovou
zónu Holešov na vstup investorů. Komplexní
fungování průmyslové zóny se všemi socioekonomickými efekty je však běh na dlouhou
trať. Je třeba si uvědomit, že také díky tomuto
velkému rozvojovému projektu byla již přivedena do kraje dálnice D1 a byly postaveny
důležité úseky rychlostní komunikace R55
a určitě budeme ve výstavbě dalších úseků
kapacitních komunikací pokračovat.
Všechny nás teď čeká další důležitá fáze,
a tou je vyjednávání s potencionálními investory, kteří díky usídlení v zóně přinesou
nová pracovní místa. Tato etapa bude ještě
složitější než samotná stavba, protože investoři kromě kvality zóny budou posuzovat širší
vazby v území, jako je například kvalifikovaná pracovní síla, možnosti bydlení, školský či
zdravotní systém nebo postoj představitelů
samospráv a občanů k jednotlivým investorským záměrům.
V minulém roce byla v zóně dokončena tzv.
páteřní technická a dopravní infrastruktura.
To znamená, že plocha je napojena na okolní
silniční sít, vznikla železniční vlečka, stavbaři
postavili dešťovou a splaškovou kanalizaci,
vnitřní komunikace a do zóny byly přivedeny energie a voda. Zóna je tak připravena
na vlastní činnost investorů. Dva z nich již
zahájili samotné stavební práce na svých
projektech, další momentálně zpracovávají
projektovou dokumentaci a budou usilovat
o vydání příslušných stavebních povolení.
Jaké investory se doposud podařilo nalákat do průmyslové zóny?
Do finální etapy, stvrzené podpisem Deklarace o porozumění, zatím dospěla jednání
s šesti investory. Jde o tuzemské firmy z regionu, které potřebují vhodné prostory pro svůj
další růst. V souhrnu by tak těchto šest firem
mohlo v holešovské zóně zaměstnávat přibližně 900 pracovníků. Celková výše investic
se pohybuje kolem 1,5 miliardy korun. S dalšími zájemci o investování v Holešově intenzivně jednáme.
Je ale potřeba zdůraznit jeden důležitý fakt.
Podpis Deklarace o porozumění ještě neznamená, že o investici je rozhodnuto. Jde
o dokument, který umožňuje zájemcům zahájit celý proces přípravy vstupu. Jak již bylo
zmíněno, musejí připravit projektovou dokumentaci a zvládnout územní a stavební řízení.
Jejich součástí je i případné posouzení vlivu
záměru na životní prostředí.
Okno do kraje / duben 2011

Jak náročné je jednání se zájemci o holešovskou zónu?
Jde o proces, který je časově velmi náročný.
To je způsobeno dvěma zásadními skutečnostmi, které nelze nijak ovlivnit. První z nich
je ta, že příprava tak rozsáhlé investice, jako
je výstavba nového závodu, není pro žádnou
firmu otázkou několika týdnů. Jde o klíčové
a odpovědné manažerské rozhodnutí. Než
jej kompetentní lidé ve společnostech učiní,
potřebují řadu měsíců pro analýzu toho, jaké
dopady na jejich činnost bude mít výstavba
v konkrétní lokalitě.
Druhá skutečnost je pak neméně zásadní
a souvisí mimo jiné s odpovědným přístupem
k životnímu prostředí. Během všech řízení
vyžadovaných legislativou je totiž posuzováno množství okolností. Vše tak trvá několik
měsíců. Do tohoto procesu v průběhu řízení
mimo jiné legitimně vstupují názory a postoje samospráv a občanů, především z blízkosti
zóny, a je potřebné všechny podněty odborně prozkoumat a odpovědně vyhodnotit.
Nesporné socioekonomické přínosy je tedy
nutné porovnat i s environmentálními dopady a až poté správně rozhodnout.
A jak tedy konkrétně taková jednání s investory vypadají?
V okamžiku, kdy projeví některá firma zájem
o plochy v holešovské zóně, zahájí s ní naše
servisní společnost Industry Servis ZK prvotní
jednání. Jeho cílem je vyjasnit si podmínky
vstupu, sdělit všechny podstatné okolnosti
a především zjistit, zda předpokládaný investiční záměr není v rozporu s územně-plánovací dokumentací. Pokud je vše v pořádku,
vstupuje do hry krajská samospráva. Pokud
se záměrem souhlasí Rada Zlínského kraje, je
podepsána Deklarace o porozumění. Poté firma může zahájit již zmíněné procesy. Teprve
až získá všechna povolení, může začít v zóně
stavět.
Přesvědčit investory není jednoduché. Jakou přidanou hodnotu může nabídnout
Strategická průmyslová zóna Holešov
v porovnání s ostatními zónami?
Na prvním místě je potřeba zmínit velmi
dobrou dopravní dostupnost. Ta začíná již napojením zóny na regionální silniční síť v několika směrech a pokračuje vybudovanou
železniční vlečkou. Vrcholem je pak blízkost
dálnice D1 a budované rychlostní komunikace R55. Snad letos již konečně mohutně rozběhneme i výstavbu rychlostní komunikace
R49 s přivaděčem přímo k zóně a pak dále až
ke Zlínu. Dalšími výhodami jsou parametry
moderní technické infrastruktury či průmyslová tradice regionu. Samostatnou kapitolou

Libor Lukáš. Foto: Ivo Hercik
je navíc právě budovaný Technologický park
Progress. Komplex několika budov vznikající
přímo v zóně nabídne nájemní prostory pro
začínající podnikatele či inovačně zaměřené
firmy s vysokým potenciálem růstu a počítáme zde i s aktivitami Univerzity Tomáše Bati.
Holešovská zóna je tak připravena nabídnout
vhodné místo pro podnikání firmám ve všech
etapách jejich růstu.
Zmínil jste technologický park. Můžete být
konkrétnější? Co přesně bude nabízet?
Technologický park Progress je tvořen třemi
budovami. V jednom objektu bude fungovat
podnikatelský inkubátor, dvě univerzální haly
s veškerým potřebným vybavením jsou pak
určeny pro inovačně zaměřené firmy.
Podnikatelský inkubátor, jak již ostatně vyplývá z názvu, má pomoci nastartovat podnikání nově založeným subjektům. Typickým
klientem je absolvent vysoké školy, který sice
má kvalitní podnikatelský záměr, ale značně
omezené zdroje. Proto chceme nabídnout
prostory se zvýhodněným nájmem. Tato
podpora se pochopitelně postupně snižuje
tak, aby se společnost adaptovala na tržní
podmínky. Univerzální haly jsou pak určeny
firmám s potenciálem růstu, které si ale zatím
nemohou pořídit vlastní výrobní prostory.
Celý projekt technologického parku je pak
výjimečný svým zasazením do kontextu průmyslové zóny. Vzniká totiž areál disponující
nabídkou pro firmy v různých etapách jejich vývoje – od začínajících podnikatelů až
po velké nadnárodní společnosti.
Jaký bude další vývoj celého projektu holešovské zóny?
Jak jsem již uvedl na začátku, projekt má obrovský ekonomický potenciál a určitě v budoucích letech bude sehrávat významnou roli
pro tuto část střední Moravy. Je však potřebné být trpěliví a odvádět každodenní kvalitní
práci, abychom přesvědčili investory, že u nás
máme příznivé podmínky pro jejich záměry,
kvalifikovanou pracovní sílu a přátelské prostředí pro jejich investiční a výrobní záměry.
Je to skutečně běh na dlouhou trať.
(red)
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rybníkářství

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Rybníky pod hradem v Brumově-Bylnici. Foto: Ivo Hercik

Odhaduje se, že se na území České
republiky nachází přes 23 000 rybníků s celkovou výměrou 52 000
hektarů a objemem vody téměř
500 milionů metrů krychlových.
Stovky rybníků a vodních ploch
jsou ozdobou krajiny i ve Zlínském
kraji.

Slouží pro chov ryb a jsou ozdobou krajiny
Z historie
V českých zemích byly první zmínky o rybnících již v r. 1115 (tzv. Kladrubská listina), byly
většinou užívány k chovu ryb a patřily církvi.
Později si je budovala i šlechta a města a zadržená voda byla užívána pro mlýny, pily, hamry,
báňská zařízení a k plavení dřeva. Hlavně sloužily k chovu ryb, od toho i název rybníky. Velký
rozmach výstavby nastal za Karla IV. (založeno
i Máchovo jezero – tehdy nazývaný Velký rybník). Počátkem 16. stol. díky rodu Rožmberků
nastalo znovu oživení v zakládání rybníků a to
zejména v jižních Čechách na Třeboňsku. V té
době se začaly budovat hlavně rybniční soustavy (Josef Štěpánek z Netolic, Jakub Krčín
z Jelčan).
Rybník je vodní dílo
Rybník je vodní dílo, které je vodní nádrží určenou především k chovu ryb, ve kterém lze
regulovat vodní hladinu, včetně možnosti jeho
vypouštění a slovení; rybník je tvořen hrází, nádrží a dalšími technickými zařízeními. Stavba
rybníka i jeho zrušení podléhá povolení vodoprávního úřadu.
Vlastník vodního díla, a tedy i rybníka, je také
povinen dodržovat podmínky, za kterých byl
rybník povolen, zejména dodržovat schválený
manipulační řád. Z něho vyplývá povinnost
manipulovat s rybníkem tak, aby nedošlo k poškození či protržení jeho hráze, a povinnost
pravidelně prověřovat bezpečnost.
Vodní zákon umožňuje každému mimo jiné
na vlastní nebezpečí „jinak nakládat“ s povrchovými vodami – tedy užívat je k rekreačním
účelům, jako je například koupání. Vlastník rybníka je povinen strpět obecné nakládání s povrchovými vodami, tedy využití povrchových
vod ke koupání. Umístění cedulí „Zákaz koupání - soukromý rybník“ jsou z hlediska právního
irelevantní. Zabránit koupání v rybníku může
jeho vlastník tím, že zabrání přístupu k němu.
Zejména pokud předmětné pozemky oplotí.
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Zde však musí respektovat umístění rybníka,
kdy zákony kladou jiné požadavky na oplocení rybníka na soukromé zahradě u domu a jiné
požadavky v případě jeho umístění ve volné krajině, kde je nutné respektovat i zákon
o ochraně přírody a krajiny.
Jaký je rozdíl mezi rybníkem a přehradou?
Chov ryb, který byl jedním z hlavních důvodů pro zakládání umělých vodních nádrží, byl
příčinou, že všechny tyto nádrže se nazývaly
rybníky, i když sloužily k jiným účelům. Rozdíl
mezi rybníkem a přehradou je hlavně v jejich
účelu užívání. Rybník slouží především účelům
rybochovným, popřípadě k chovu vodní drůbeže, přehrada má funkci hlavně pro zadržení
vody k jiným účelům, kterými jsou například
ochrana před povodněmi, zdroj vody pro úpravu na vodu pitnou, energetickým, rekreačním
a podobně. Účel ochrany před povodněmi
nebo rekreace se však na rybnících nevylučují.
Hloubka vody a objem vody zadržené přehradní hrází však bývá určitě větší než v rybnících.
Co je to rybníkářství
Podle strohého znění zákona o rybářství se rybářstvím rozumí chov, zušlechťování, ochrana
a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníkářství nebo při výkonu rybářského práva.
Rybníkářství je chov a lov ryb, popřípadě vodních organismů v rybníce nebo ve zvláštním
rybochovném zařízení, uskutečňovaný k zajištění produkce ryb a rybího masa, popřípadě
produkce vodních organismů nebo produkce
rybí násady pro rybníky anebo pro zarybňování rybářských revírů. K rybníkářství je oprávněn
vlastník rybníka, případně nájemce na základě
uzavřené nájemní smlouvy s vlastníkem.
Jak jsme na tom ve Zlínském kraji?
Náš kraj je obohacen i o tato vodní díla. Jsou
ve vlastnictví soukromých osob či právnických
subjektů a jsou rozeseta po celém území kraje.

Největšími soustavami rybníků ve Zlínském
kraji jsou Choryňské a Záhlinické rybníky, které
slouží převážně k rybochovnému účelu.
Chropyňský rybník byl vyhlášen národní přírodní památkou s předmětem ochrany silně
ohrožených rostlin a ptactva. Je tvořený Zámeckým rybníkem s ostrůvkem uprostřed
a pobřežními porosty.
Chovný rybník na dolním konci údolí v nivě
potoka Trubiska se nazývá Neratov. Rybník byl
vybudován asi před 60 lety a slouží k intenzivnímu odchovu násady lososovitých ryb a jedná
se o významné vodní a mokřadní společenstvo
s bohatým výskytem ohrožených druhů obojživelníků a bezobratlých.
Podrobný výčet a charakteristika jednotlivých
rybníků by zabral mnoho místa, omezme se tak
jen na stručnou rekapitulaci rybníků v jednotlivých okresech kraje. Ostatně každý z nás jich
ve svém nejbližším okolí dovede vyjmenovat
hned několik.
V okrese Kroměříž a jeho moravní nivě jsou
obecně známé již uvedené Záhlinické rybníky,
rybníky u Hulína či Holešova, Kvasic či zámecké
rybníky v Chropyni nebo v samotné Kroměříži,
ale také v Koryčanech, Chvalčově či Břestu.
Okres Uherské Hradiště je na rybníky také
poměrně bohatý – vyjmenujme namátkově
Buchlovice, Bojkovice, Hluk, Prakšice, Jalubí,
Modrá, Nedachlebice, Krhov u Bojkovic, Nedakonice. Opomenout nelze ani rybníky v Nivnici,
Šumicích nebo Uherském Ostrohu.
V hornatém okrese Vsetín je rybníků méně, ale
přesto jsou – u Vsetína, již zmíněná soustava
v Choryni a u Rožnova pod Radhoštěm.
Okres Zlín mozaiku rybníků doplňuje rybníky
Zboženskými v Prštném, rybníky v Ostratě, Žlutavě, Hvozdné, Spytihněvi, Fryštáku, Otrokovicích, Slavičíně nebo v Brumově.
V každém kraji, tedy i ve Zlínském, samozřejmě
vznikají i nové rybníky. Vznikají a také zanikají.

Odbor životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Zlínského kraje
Okno do kraje / duben 2011

osobnost roku

Anketa Osobnost roku 2010 ve Zlínském kraji letos vstupuje již do
6. ročníku. Akci organizuje zlínská
Agentura J. Králík, záštitu převzal
hejtman Stanislav Mišák. Cílem
projektu je najít na území Zlínského kraje osobnosti výjimečné svým
úspěchem, společenským ohodnocením, činem nebo postavením
v oboru.

Loňskému vítězi ankety Osobnost roku Josefu Holcmanovi blahopřál hejtman Stanislav Mišák. Foto: Petr Zákutný

Budou vyhlášeny osobnosti kraje roku 2010
Nominované osobnosti musí být starší 18 let a
mít trvalé bydliště ve Zlínském kraji (případně
musí být jejich činnost spjata s krajem). V předcházejících ročnících zvítězili lékař Pavel Stodůlka, profesor Petr Sáha, cestovatel Miroslav
Zikmund, zpěvačka Jarmila Šuláková a soudce
Josef Holcman. Nominace osobností pro rok
2010 byla uzavřena k 31. lednu 2011. O nominaci byli požádáni zastupitelé Zlínského kraje,
poslanci a senátoři ze Zlínského kraje, obce
s rozšířenou působností na území kraje, partneři ankety, zástupci médií, významné instituce
a vítězové ankety. Všichni, kteří podali nominaci,
také v anketě hlasují. Vyhlášení se uskuteční 18.
dubna v Uherském Hradišti.
Přehled nominovaných:
▪▪ Bajaja Antonín, Ing. – významný publicista,
laureát Státní ceny za literaturu pro rok 2010
▪▪ Červenka Zdeněk, Ing. – podnikatel, LUKROM, s. r. o., sponzor fotbalu
▪▪ Haluza Jan, JUDr. – 96. let, reprezentant v atletice, trenér E. Zátopka, Řád T. G. M. II. stupně
▪▪ Hrabec Alois, MUDr. – primář ortoped. odd.
Kroměřížské nemocnice, 30 let práce
▪▪ Chovanečková Marie – ředitelka a majitelinzerce

Okno do kraje / duben 2011

ka Valašského národního divadla v Karolince
▪▪ Janečka Tomáš, MUDr. – primář na oddělení
ortopedie KNTB Zlín
▪▪ Janečková Klára, PhDr. – spisovatelka, vydala 9 knih, spolupráce s časopisy Glanc a Šarm
▪▪ Jaroněk Richard, Ing. – fotograf mořské fauny, spisovatel, vydavatel časopisu Trnky Brnky
▪▪ Kadlčík Josef, ak. sochař – sochař, volná
plastika, reliéfy a návrhy pro architekturu
▪▪ Klika Ivo, Mgr. – bývalý ředitel Zoo Zlín-Lešná
▪▪ Kovařík Lubomír, Ing. – gen. ředitel Česká
zbrojovka
▪▪ Krůžela Josef, Ing., CSc. – gen. ředitel Lázně
Luhačovice
▪▪ Kuběna Karel, doc., MUDr., CSc. – oční lékař,
dlouholetá práce v KNTB ve Zlíně
▪▪ Macko Jozef, MUDr. – zástupce ředitele pro
léčebnou péči v KNTB Zlín
▪▪ Maděra Vladimír – válečný veterán (výsadkář), vyznamenán Válečným křížem
▪▪ Mahdalík Miroslav – jednatel VOMA Uh.
Brod, Podnikatel roku 2009 Zlínského kraje
▪▪ Majer Luděk, ak. malíř – 85 let, celoživotní
umělecká tvorba zaměřená na Valašsko
▪▪ Mičkalová Helena – sběratelka lidové slo-

vesnosti, spisovatelka a folkloristka
▪▪ Oliva Otmar, ak. sochař – patří k nejvýznamnějším světovým sochařům sakrální tvorby
▪▪ Pavlica Jiří – od r. 1978 vede soubor Hradišťan, skládá filmovou a divadelní hudbu
▪▪ Pitínský Jan A., Mgr. – spisovatel, dramatik
a divadelní režisér, cena Min. kultury ČR 2007
▪▪ Plachý Antonín, MVDr. – jednatel, Léčebné
lázně Luhačovice - Sanatorium MIRAMARE
▪▪ Rosenfeld Jiří, Ing., CSc. – gen. řed. Slovácké
strojírny
▪▪ Rybka Jaroslav, prof., MUDr., DrSc. - diabetolog, zakladatel interní kliniky v KNTB
▪▪ Schlimbach Vladimír – 42 let práce jako dirigent Dívčího saxofon. orchestru Luhačovice
▪▪ Slovenčíková Jarmila, Mgr. – reprezentantka ČR ve sportovním potápění
▪▪ Sobek Antonín, PhDr. – ředitel Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
▪▪ Stránský Igor, Mgr. – ředitel Slováckého divadla v Uherském Hradišti, režisér a herec
▪▪ Šimčák Marek, Ing., PhD. – vědecký pracovník, místopř. odd. juda TJ Slavia Kroměříž
▪▪ Wasserbauerová Zdenka – Sdružení Šance,
pomoc onkologicky nemocným.
(red)
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Zlínský kraj pokračuje
v podpoře řemesel

Oceněný objekt ve Veletinách. Foto: archiv

Soutěž Lidová stavba roku 2011
Zlínský kraj – Lidová stavba roku za příkladnou obnovu lidové architektury ve Zlínském
kraji jako významný přínos pro zachování
kulturního dědictví je název originálního
projektu, který se ve Zlínském kraji uskuteční
v letošním roce již počtvrté. Uznání v krajem
vyhlášeném projektu získaly v minulých třech
ročnících obnovené památky ve Veletinách,
Komni a Karolince.
V rámci každoročně vyhlašovaného projektu jde především o to přimět občany, aby
s citem přistupovali ke stavebním úpravám
těchto objektů, které jsou ukázkou řemeslné
zručnosti a výtvarného smyslu našich předků,
kteří dokázali s neobyčejným citem začlenit
svá obydlí i hospodářské stavby do obrazu
dnešní vesnice a spoluvytvářet tak ráz krajiny.
Většina dosud více či méně zachovalých venkovských památek je bezprostředně ohrožena zánikem a je jen otázkou času, kdy dojde
k jejich úplné likvidaci. Jsme neustále svědky, jak mizí lidové stavby i chráněné památ-

ky lidového stavitelství před našima očima
a jsou nahrazovány nepřiměřeně řešenými
novostavbami, situovanými bez přímé vazby
na původní urbanistickou strukturu vesnických sídel. Z těchto důvodů je třeba přihlížet
k záchraně těchto objektů prioritně. Naše
vesnice by bez památek lidového stavitelství
přestaly být tím, čím doposud jsou.
Součástí pravidel projektu je také finanční
odměna, která by měla být jak motivační pobídkou, tak i možností uhradit vlastníkům některé náklady spojené se stavebními pracemi.
Návrh na uznání může podat vlastník stavby
nebo jiná osoba, a to na základě pravidel
zveřejněných na webu Zlínského kraje. Bližší
informace poskytne také odbor kultury a památkové péče. Návrh musí být poslán poštou
na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče, tř. T. Bati 21,
761 90 Zlín, nebo podán na podatelně sídla
kraje. Uzávěrka příjímání návrhů je do 30.
dubna 2011. 
Jana Spathová

▪▪ Kraj pracuje na vzdělávacím centru
Zlín – Další významný krok, kterým již fakticky
startuje realizační fáze projektu Krajského kulturního a vzdělávacího centra ve Zlíně, schválila krajská rada. Jde o vyhlášení veřejné zakázky
na dodávku zhotovitele stavby. Vybudování
centra revitalizací budov č. 14 a 15 bývalého
továrního areálu firmy Baťa ve Zlíně je jednou
z nejvýznamnějších investičních akcí v celkovém finančním objemu cca 900 milionů korun.
Projekt může být realizován i díky významné
podpoře z Evropských strukturálních fondů,
a to ve výši 500 milionů korun. Pokud vše
půjde podle stanoveného harmonogramu,
v průběhu roku 2013 by Krajské kulturní
a vzdělávací centrum mohlo začít sloužit veřejnosti. Krajské kulturní a vzdělávací centrum
ve Zlíně vznikne v blízkosti dnešního autobusového a vlakového nádraží a po svém do-

končení by mělo poskytnout nové moderní
prostory pro tři krajské kulturní instituce: pro
Krajskou knihovnu Františka Bartoše, Krajskou
galerii výtvarného umění a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
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▪▪ Vzdělávání zaměstnanců organizací kraje
Zlínský kraj – Zlínský kraj ukončil realizaci projektu Spolupráce krajů na rozvoji zaměstnanců, na kterém se podílel společně s Trenčianskym samosprávnym krajom. Projekt byl určen
pro manažery a zaměstnance organizací, které
tyto dva kraje zřizují. Konkrétně se během tohoto projektu uskutečnilo 13 workshopů v oblastech řízení lidských zdrojů, projektového
řízení a komunikačních dovedností, kterých se
zúčastnilo celkem 192 osob.
Projekt byl pro jeho účastníky přínosný zejména v tom, že získali nové cenné informace

Zlín – Zlínský kraj i v letošním školním roce
pokračuje ve finanční podpoře vybraných
učňovských oborů, a to prostřednictvím projektu Podpora řemesel v odborném školství.
Krajští radní schválili částku ve výši 2,5 milionu
korun, která bude rozdělena mezi celkem 13
středních škol v kraji. Školy tyto finanční prostředky využijí k vyplácení prospěchových stipendií. Za dobré studijní výsledky může učeň
v prvním ročníku získat 300 korun měsíčně,
ve druhém 400 korun a ve třetím 500 korun
měsíčně. Žák ovšem nesmí mít v daném měsíci neomluvenou absenci. Za vyznamenání
dostane na konci prvního ročníku navíc 1 500
korun, ve druhém 2 000 a ve třetím 5 000 korun. Seznam podporovaných oborů: strojní
mechanik, strojní mechanik – stroje a zařízení, zámečník, nástrojař, klempíř – strojírenská
výroba, obráběč kovů, autolakýrník, karosář,
sklář, řezník – uzenář, podlahář, tesař, zedník,
instalatér, klempíř – stavební výroba, malíř,
malíř a lakýrník, obuvník, výrobce obuvi. (red)

Ocenění učitelům
Zlínský kraj – Za dobu existence Zlínského
kraje se už stalo tradicí, že při příležitosti
oslav narození učitele národů Jana Amose
Komenského (28. března 1592) pravidelně
na začátku jara nejvyšší představitelé kraje
oceňují vynikající pedagogy za významný
přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace. Stane se tak i letos, 31. března, kdy
se ve Sloupovém sále Muzea Jana Amose
Komenského v Uherském Brodě uskuteční
slavnostní ceremoniál, při kterém hejtman
Stanislav Mišák a další členové krajské rady
vyznamenají 20 pedagogických pracovníků.
„Výzva k zasílání nominací je naprosto veřejná, každý občan může posílat své tipy
na učitele nebo vychovatele, kterých si cení
pro jejich přístup k pedagogickému povolání. Letos jsme dostali 45 návrhů na ocenění,
které následně vyhodnotila komise,“ uvedl
krajský radní Josef Slovák.
(red)

a poznatky a rozšířili si tak dosavadní pohled
na specifické pracovní oblasti.
▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsazují následující pracovní místa:
▪▪ Lékař/lékařka na ARO – Kroměříž
▪▪ Lékař/lékařka na gynekologicko-porodnické oddělení – Kroměříž
▪▪ Lékař/lékařka na interní odd. – Kroměříž

▪▪ Lékař/lékařka na infekční oddělení – Vsetín
▪▪ Lékař/lékařka na LDN oddělení – Vsetín

▪▪ Všeobecná sestra na LDN oddělení – Vsetín

Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek,
jsou uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.
Na tomto portále najdete on-line registraci
do databáze pro uchazeče o zaměstnání.
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▪▪ Ve Zdounkách otevřeli nový sběrný dvůr
Zdounky – Ve Zdounkách na Kroměřížsku
vznikl nový sběrný dvůr. Byl vybudován
na ploše 957 čtverečních metrů v průmyslové
zóně a bude sloužit nejen občanům ze Zdounek, ale také z přidružených obcí Cvrčovice,
Divoky, Nětčice a Těšánky-Lebedov.
Projektovaná kapacita sběrného dvoru je 400
tun přijatých odpadů ročně. Obec proto pořídila 12 kontejnerů na objemný odpad, dále
na stavební a demoliční odpad, bioodpad,
pneumatiky, sklo a plasty. Na zpevněné ploše
se v areálu nachází rovněž sběrna nebezpečného odpadu a také skladový prostor pro vyřazená elektrozařízení.
„Projekt byl možný díky dotaci Evropské unie
z jejího Operačního programu Životního prostředí ve výši 7 176 820 korun a také zásluhou
dotace z českého Státního fondu životního
prostředí ve výši 422 342 korun. Z našeho
obecního rozpočtu jsme přispěli částkou
844 684 korun,“ dodal starosta Martin Drkula.

▪▪ Nový studijní obor UTB
Zlín – S novinkou v nabídce studijních oborů
přichází Fakulta humanitních studií Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Ve studijním programu
Zdravotně sociální péče se jedná o bakalářský
obor Zdravotně sociální pracovník. „Absolventi
oboru najdou široké uplatnění jak ve zdravotnických zařízeních, léčebnách pro dlouhodobě
nemocné, hospicových zařízeních, kojeneckých ústavech nebo denních stacionářích, tak
ve státní správě, neziskových a charitativních
organizacích nebo vzdělávacích institucích, kde
se prolíná zdravotní péče s péčí sociální,“ říká
proděkanka fakulty Mgr. Lenka Drábková, Ph.D.
Studium oboru zahrne jak předměty vztahující se k sociální práci, tak předměty související
s poskytováním zdravotní péče. Absolventi
tak budou schopni poskytovat kvalifikovanou
zdravotně sociální péči například nemocným
nebo lidem po úraze. „Studijní obor má uspokojit poptávku zdravotnických a sociálních zařízení, v nichž se prolíná zdravotní péče s péčí

sociální, po pracovnících schopných poskytovat profesionální zdravotně sociální péči,“ zdůrazňuje garant oboru, doc. Mgr. Martina Cichá,
Ph.D. Přihlášky lze podávat do 14. dubna.
▪▪ Rekonstrukce lučních společenstev
Zlínský kraj – O několika projektech zaměřených na ochranu životního prostředí pojednává
publikace nazvaná Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev. Kniha vznikla jako
výstup stejnojmenného dvouletého projektu.
Obnova lokalit byla podpořena prostřednictvím Finančních mechanizmů Evropského hospodářského prostoru a Norska. Kniha podrobně popisuje celkem u 11 lokalit postup ošetření
zájmových ploch vedoucí ke zvýšení početnosti druhů rostlin a živočichů v předmětných územích. Celkově bylo zrekonstruováno 85 hektarů
ploch a vedený zásah byl zaměřen především
na odstranění náletových dřevin a stařiny tak,
aby bylo možné plochy následně udržovat kosením nebo pastvou. Publikace je k dispozici na
stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz.

Vlasta Češková slavila
106. narozeniny

Vlasta Češková oslavila 106. narozeniny. Foto: Petr Zákutný

Informace z neziskového sektoru
Zlínský kraj – V měsících únoru a březnu se
uskutečnila celorepubliková kampaň Týdny pro
neziskový sektor, která je příspěvkem k odstraňování překážek a vytváření a posilování občanské společnosti.
Hlavními tématy byly Dobrovolnictví a práce
dobrovolníků v neziskových organizacích, Partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru a Občanská společnost bez bariér. Jsou připravovány různé akce na celostátní
i regionální úrovni. Ve Zlínském kraji se konala
přehlídka a několik workshopů neziskových
organizací v sídle Zlínského kraje od 21. do 25.
února v rámci projektu Život není zebra realizovaného studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Po celý únor se konala výstava a prezentace
neziskových organizací v Knihovně Kroměřížska
a dále jednotlivé akce pořádané konkrétními
organizacemi v Uherském Hradišti (Rodinné
centrum Akropolis), ve Vsetíně (Líska-občanské
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sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji). Podrobné
informace jsou uvedeny na webových stránkách Asociace nestátních neziskových organizací ČR www.asociacenno.cz. Závěrečnou akcí
ve Zlínském kraji bude mezinárodní workshop
o neziskovém sektoru v sídle Zlínského kraje
dne 30. března.
Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví
a zástupci Zlínského kraje se v únoru zúčastnili mezinárodní konference k dobrovolnictví
v Trnavě na Slovensku. Organizátorem byla
Rada mládeže Trnavského kraje ve spolupráci
s regionálními mládežnickými radami z Trenčínského, Jihomoravského a Zlínského kraje.
Zástupci Zlínského kraje tam předali pozvání na
konferenci v Kroměříži, která se bude konat 9. a
10. května. Tématem je Dobrovolnictví – opora
občanské společnosti – čeho jsme dosáhli, kam
směřujeme. Organizátorem je Klub UNESCO
Kroměříž.(red)

Jarcová – Již 106. narozeniny oslavila na začátku
března Vlasta Češková z Jarcové. Mezi gratulanty, kteří vitální seniorku navštívili v prostorách
rodinného mlýna, nechyběl hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák, krajský radní pro oblast
školství Josef Slovák, starosta obce Jarcová Ivo
Veselý či bývalý starosta Jarcové Josef Konvičný.
Kromě dalších darů převzala oslavenkyně z rukou hejtmana knihu Putování časem Zlínským
krajem. Všechny gratulanty bez výjimky zajímal
recept na dlouhověkost. „Je to hodně práce, třeba na zahrádce, chození a pohyb vůbec,“ prozradila oslavenkyně.
Vlasta Češková, která pochází z mlynářské rodiny a je nejmladší z desíti sourozenců, prožila
dětství v Mikulůvce. V roce 1924 odmaturovala
a dala se na dráhu učitelské profese, které se
věnovala celý život. Postupně vyučovala v Mikulůvce, Hošťálkové, Hruškách, poté působila
také jako správkyně na Bystřičce.
(red)

Soutěž Zlatý erb
Zlínský kraj – Nejkvalitnější internetovou
prezentaci ve Zlínském kraji mají město
Vsetín a obec Hvozdná na Zlínsku. Vyplývá
to z výsledků krajského kola ankety Zlatý erb
2011, které byly slavnostně vyhlášeny 14.
března v Baťově mrakodrapu.
Soutěž je tradičně rozdělena do dvou kategorií. Mezi městy dominoval již zmíněný Vsetín, na druhém místě skončil Zlín
a na třetím Valašské Klobouky. Mezi obcemi
se za vítěznou Hvozdnou umístil Kostelec
u Holešova, třetí příčku pak obsadily Tupesy z Uherskohradišťska. Odborná porota
rovněž ohodnotila rezervační systém města
Holešova, který získal cenu pro nejlepší elektronickou službu.
Anketu vyhlašuje Zlínský kraj ve spolupráci
se sdružením Zlatý erb. 
(red)
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rozhovor
PhDr. Zdeňka Friedlová
▪▪Narodila se v roce 1957 ve Zlíně.

▪▪Maturovala na Gymnáziu ve Zlíně a na Střední knihovnické škole v Brně. Později vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace
na Filozofické fakultě KÚ v Praze.
▪▪Jejím prvním pracovištěm byl podnik INCOMA v tehdejším Gottwaldově. Od roku 1992
pracovala ve Zlíně v odborné knihovně podniku Svit.
▪▪V roce 1998 se stala ředitelkou Knihovny
F. Bartoše, od roku 2002 je ředitelkou Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.
▪▪Je vdaná, má jednoho syna.

Ředitelka Krajské knihovny F. Bartoše Zdeňka Friedlová. Foto: Ivo Hercik

▪▪K jejím zálibám patří četba, hudba, procházky přírodou. Ráda poznává odlehlé výběžky
a pohraniční části České republiky.

Zdeňka Friedlová: Pečujme o čtenářské návyky
Jak jste se dostala ke knihovnictví?
Už v dětství jsem měla blízko k humanitním
oborům. Měla jsem ráda literaturu. Jako malá
holka jsem snila o tom, že budu kadeřnice nebo
spisovatelka, později jsem uvažovala o studiu
dějin literatury nebo psychologie. Už někdy
kolem 13 let jsem si udělala podrobný seznam
knihovny svých rodičů. Nakonec jsem se profesionálně zaměřila na knihovnictví, což je obor,
který spojuje literaturu s praktickou starostí
o její uchovávání, katalogizování a půjčování.
Čtou dnes ještě lidé knížky? O co mají čtenáři největší zájem?
Řekla bych, že nejvíc se dnes půjčuje stále
ještě beletrie, ale také literatura populárně
naučná. Půjčování knih ve veřejných knihovnách do značné míry kopíruje zájem o knížky
na knižním trhu. Co je na trhu nejžádanější, to
lidé hledají i v knihovnách. V období ekonomické krize si možná lidé knížky ještě více půjčují
než kupují. Za poslední dva roky jsme zaznamenali nárůst počtu návštěvníků i výpůjček. Velký
segment našich návštěvníků tvoří studenti.
Kolik máte v krajské knihovně knížek a kolik
evidujete čtenářů?

Máme v současné době téměř půl milionu
knihovních jednotek. To jsou jak knihy, tak
i zvukové dokumenty, gramofonové desky,
kazety, DVD, mapy, noty, normy. Loňský přírůstek činil téměř 20 tisíc svazků knih včetně
svázaných ročníků periodik. Máme bezmála
14 350 registrovaných čtenářů. Za loňský rok
knihovna včetně svých tří obvodních knihoven
a jedenácti poboček v okrajových částech Zlína
zaznamenala 309 tisíc návštěv registrovaných
i neregistrovaných čtenářů a účastníků akcí.
Uspořádali jsme 472 akcí pro školy. A nesmím
zapomenout ani na kontakt s naší knihovnou
přes internet. Za loňský rok jsme zaznamenali
297 tisíc návštěv přes internet.
Nekonkuruje dnes internet klasickým
knihovnám?
Internet nabídl všem lidem velmi rychlý a pohodlný přístup k informacím, ale k informacím
různé kvality. Jde o to, aby zejména děti uměly zhodnotit zdroj informace a nespoléhaly při
svém studiu a tvorbě různých školních prací
na první zdroj, který se jim podařilo vygooglovat. V tom vidím do budoucna i velký úkol pro
knihovny – poskytovat lidem odborný servis

při výběru a zhodnocování zdrojů informací.
Poznámkový aparát a bibliografie, které čtenář
nalezne v klasické tištěné knize, jsou velkou přidanou hodnotou při hledání informací oproti
internetu. Internet zajisté je velkou konkurencí
tištěných knih. Přála bych si – a k tomu směřují
i naše besedy – aby školy nevzdaly péči o čtenářské návyky. Obávám se, aby mladá generace
neztratila schopnost pracovat s dlouhým souvislým textem knih a neomezila se pouze na jakési klipové vnímání světa.
Plánuje se, že se v roce 2013 celá krajská
knihovna přestěhuje do nových prostor v 15.
budově továrního areálu. Co to přinese?
Pro čtenáře i pro zaměstnance knihovny to
bude nepochybně změna k lepšímu. Nyní sídlíme v krásné budově na dobrém místě, ale provozně už nevyhovuje. Už nám sem nevejdou
ani všechny knihy. V 15. budově najdou čtenáři
určitě příjemnější prostředí. Budou mít k dispozici více čtenářských a studijních míst. Budeme
mít lepší podmínky pro vzdělávací a kulturní
aktivity. K dispozici by měla být i kavárna, občerstvení, důstojnější sociální zázemí.

Vojtěch Cekota

inzerce
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Centrum péče o lidovou kulturu
Uherské Hradiště – Slavnostní otevření Centra péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského
kraje se připravovalo na poslední březnový
den. Centrum sídlí v nově zrekonstruovaných
prostorách hlavní budovy Slováckého muzea
ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti.
Hlavním úkolem tohoto muzejního pracoviště je identifikace a dokumentace projevů tradiční lidové kultury.
Pro slavnostní příležitost otevření centra přichystali odborní pracovníci Slováckého muzea ve spolupráci s Národním ústavem lidové
kultury ve Strážnici zahájení výstavy Mistrovská díla tradiční rukodělné výroby Zlínského
kraje. Tato výstava představuje šestnáct tvůrců, nositelů tradice lidových řemesel, oceněných ministrem kultury České republiky.
Výstava bude otevřena do 25. dubna. V samostatné stálé expozici se veřejnost bude moci
seznámit s desítkou nositelů Ceny Vladimíra
Boučka, kterou od roku 2005 každoročně
uděluje město Uherské Hradiště za zachování
a rozvoj lidové umělecké výroby jako formu

veřejného uznání mistrů lidové umělecké výroby v regionu. Obě výstavy oživuje promítání DVD dokumentů se záznamem pracovních
postupů jednotlivých řemeslníků.
Součástí nově otevřených prostor se stává
také výběrová prodejna tradičních rukodělných výrobků – Slovácká jizba. Název i sortiment upomínají na dlouholetou existenci sítě
prodejen Ústředí lidové umělecké výroby. Lze
zde obdivovat a zakoupit předměty vycházející z tradiční lidové výroby.
Další novinkou se stává pravidelná prezentace tvůrců z regionu prostřednictvím menších
prodejních výstav. Jako první se představí Zuzana Hartlová z Tupes.
V dubnu Slovácké muzeum opět ožije předvelikonočním předváděním výroby zvykoslovných předmětů, spojených tentokrát
s tvůrčími dílničkami pro děti. Zde si budou
moci všichni vyzkoušet například pletení žil,
řezbování, zdobení kraslic voskovým reliéfem i polepováním slámou a pečení velikonočního pečiva.
(RoH)

kultura
Astronomické cestování
Valašské Meziříčí – Projekt Astronomické cestování na Hvězdárně Valašské Meziříčí byl kromě
jiného zaměřen na mapování přírodovědně či
technicky zajímavých míst nejen ve Zlínském
a Žilinském kraji a publikování získaných informací v tištěné i elektronické podobě. Projekt
realizovaly Hvězdárna Valašské Meziříčí a Kysucká hvezdáreň v Kysuckom Novom Meste.
Byla vydána mapa se stovkou lokalit a stručnými informacemi k nim, dále brožurka s dalšími
informacemi k některým vybraným lokalitám
a brožura o hvězdárnách v těchto regionech.
Tištěné materiály si mohou zájemci zdarma
vyžádat v informačních centrech ve Zlínském
kraji nebo osobně na Hvězdárně Valašské Meziříčí. Mnohem podrobnější a rozsáhlejší informace najdou zájemci na zvláštním serveru
projektu www.astrocesty.eu. Tento projekt je
spolufinancován Evropskou unií z prostředků
fondů mikroprojektů spravovaného Regio(ll)
nem Bílé Karpaty. 

Výstava na Ploštině

Zdobení kraslic. Foto: archiv Slováckého muzea

▪▪ Divadelní festival
Napajedla – Již po 54. se uskuteční Festival
ochotnických divadelních souborů Napajedla.
Jeho význam je v letošním roce znásoben jubileem ochotnického divadla v Napajedlích. Je
tomu již 120 let, kdy byla tato aktivita občanů
města oficiálně zaznamenána. Letos se během
sedmi dnů od 9. do 15. dubna v divadelním sále
Klubu kultury Napajedla představí soubory Rádobydivadlo Klapý (Martin McDonagh: Kráska
z Leenane), soubor z Přerova (Zdeněk Gilbert:
Odysseus aneb leporelo RO(C)KU), ze Slavičína
(Jarosla Havlíček, Olga Šubrtová, Martin Glaser:
Muž sedmi sester), z Jihlavy (Claude Confortes:
Šampionky), ze Vsetína (Vlastimil Peška: Převýborná historie o benátském kupci), z Hvozdné
(Ray Cooney, John Chapman: Vydrž, miláčku)
a domácí napajedelský soubor s hrou Oskara
Wilda Strašidlo canterwilské.
Okno do kraje / duben 2011

▪▪ Otrokovičtí umělci se představí v Senátu
Otrokovice, Praha – Otrokovičtí umělci budou
vystavovat v sídle Senátu. Vernisáž se koná
v úterý 3. května v 16.00. Výstavu, která potrvá
dva týdny a jejíž iniciátorkou je senátorka Jana
Juřenčáková, budou moci zhlédnout také otrokovičtí občané, pro které budou zdarma vypraveny dva zvláštní autobusy. „Velice si cením
snahy paní senátorky přinášet krásy našeho
regionu do Prahy na půdu Senátu. Je to vynikající příležitost pro prezentaci a věřím, že ani
návštěvníci výstavy nebudou zklamáni,“ uvedl
starosta Otrokovic Jaroslav Budek.
▪▪ Pocta architektu Karlu Pragerovi
Kroměříž – Galerie Orlovna v Kroměříži, město
Kroměříž, Švabinského kruh přátel výtvarného
umění, Muzeum Kroměřížska a Klub UNESCO
Kroměříž pořádají výstavu k desátému výročí
úmrtí architekta Karla Pragera, kroměřížského

Drnovice – Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně připravilo ve výstavních prostorách
u památníku Ploština v katastru Drnovic
dlouhodobou výstavu s názvem Pasekářská
osada Ploština. Nová výstava chce přiblížit
návštěvníkům tohoto místa charakteristický
fenomén osídlení Valašska – pasekářství, pasekářskou kolonizaci, která vtiskla zdejší krajině jedinečný charakter. Ploština byla typickou pasekářskou osadou s charakteristickou
dřevěnou roubenou architekturou, se svébytným základním způsobem obživy obyvatel, se specifickým způsobem hospodaření,
s velkou mírou soběstačnosti. Její existence
byla násilně ukončena v dubnu 1945. Informační texty s dobovými fotografiemi jsou
doplněny trojrozměrnými exponáty, ukázkami vybavení hospodářské usedlosti. Exponáty pocházejí ze sbírek Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně. Výstava bude pro veřejnost
otevřena od 17. dubna. 
(ap)

rodáka, jednoho z nejvýznamnějších českých
architektů druhé poloviny 20. století, autora
budovy Federálního shromáždění, Nové scény
Národního divadla nebo rekonstrukce Rudolfina. Výstava bude zahájena 19. dubna v 17.00
v Galerii Orlovna (Na Sladovnách, Kroměříž), její
druhá část bude souběžně zpřístupněna v Galerii Portál Muzea Kroměřížska. Od 10 do 16 hodin se koná seminář věnovaný této osobnosti.
▪▪ O historii zlínských trhů
Zlín – Historickým proměnám zlínských trhů
bude věnována přednáška Aleny Prudké v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Uskuteční
se ve středu 13. dubna v 17 hodin. Přednáška
ukáže historickou důležitost tržiště jako centra
obchodního, politického i společenského dění
ve městě. Tímto střediskem v celé zlínské historii bylo dnešní náměstí Míru, na němž se odbývaly trhy a jarmarky ještě v polovině 20. století.
strana 11

sport
Buchlovický petanque

Rohálovská desítka měla i letos mimořádně kvalitní startovní pole. Foto: archiv

Desítka: Opět skvělá podívaná
Prusinovice – Osmnáctý ročník tradičního silničního běžeckého závodu Rohálovská desítka se může pochlubit hned několika primáty.
Na start se postavil rekordní počet závodníků,
dlouhou nadvládu Afričanů ukončil kroměřížský běžec a devítiletý chlapec zaběhl závod
v úžasném čase pod čtyřicet minut.
Pořadatelé Rohálovské desítky odvedli v průběhu let spoustu výborné práce a teď sklízejí
ovoce. Vždyť silniční závod v Prusinovicích je
podle mnohých odborníků vůbec nejoblíbenějším běžeckým podnikem v České republice.
„Těší nás hlavně pochvala od samotných běžců, kteří se sem rádi vracejí. Je to ale hlavně
zásluha dobrovolníků, kteří závod každoročně
připravují. Za to jim patří velký dík,“ vyzdvihnul
hlavní pořadatel Ondřej Němec.
Letošní ročník byl vůbec nejnabitějším v celé
historii – přihlásilo se celkem 665 běžců, přičemž hlavního závodu na deset kilometrů se
jich zúčastnilo 434. Startérem byl letos známý
český kreslíř a karikaturista Petr Urban. A jak
samotný závod dopadl? Co se týče hlavní soutěže mužů, na startu nestál borec, který by si

vítězství zasloužil více než šestadvacetiletý Jan
Kreisinger z AK Kroměříž. Vždyť se letos konečně dočkal poté, co byl v minulých ročnících
pětkrát druhý. Tentokrát mu pomohla neúčast
afrických běžců, kteří v dřívějších letech závodu
vládli. Avšak vítěz rozhodně neměl nic zadarmo, když se musel vyrovnat nejen s početnou
tuzemskou konkurencí, ale také s běžci z Maďarska a Slovenska. „Většinu závodu jsem běžel
s Maďarem Albertem Minczérem, který doběhl
druhý. Utekl jsem mu v závěrečném stoupání
a jsem šťastný, že jsem se tu konečně dočkal
vítězství,“ nechal se slyšet vítěz, který doběhl
v čase 30:49.
Závod žen byl jasnou záležitostí Petry Kamínkové z Olomouce, která triumfovala už po jedenácté. Dalším úžasným výsledkem pak byl
výkon nejmladšího závodníka Robina Beshira.
„ Teprve devítiletý chlapec zaběhl trať v neuvěřitelném čase 39:52. To se jen tak nevidí,“ vysekl
mu poklonu pořadatel Ondřej Němec, který
nemohl opomenout ani nejstaršího běžce, který závod zvládl – třiaosmdesátiletého Františka
Mikeše z Frýdku-Místku.
(oh)

▪▪ Vsetín viděl vrcholový futsal
Vsetín – Na špičkové futsalisty se mohli přijít
podívat fanoušci do vsetínské haly Na Lapači.
V rámci mezinárodního turnaje Joma Cup se
tam v únoru hrály mimo jiné i mládežnické
výběry české a slovenské reprezentace. Z prvenství se však radoval účastník slovenské
extraligy FC Dubnica. Ta v semifinále suverénně vyřadila český výběr do jednadvaceti let
výsledkem 5:1. Ve finále pak neměla nárok ani
česká „devatenáctka“. Dubnica zvítězila 5:0.

v maďarské metropoli Budapešti. Přestože si
s více než 150 šermíři mohli užít jedinečnou
atmosféru, v silné konkurenci se nedokázali
prosadit. Ladislav Zochr těsně nepostoupil
do druhého kola. To se Ondřeji Habartovi sice
povedlo, ale to bylo jeho maximum.

▪▪ Hradišťané šermovali v Budapešti
Budapešť – Zajímavý turnaj za sebou mají
mladí sportovní šermíři z Uherského Hradiště. Na světovém poháru juniorů se představili

▪▪ Ve Frenštátě skákali mladíci
Frenštát pod Radhoštěm – Přestože se toho
kvůli nepříznivému počasí na frenštátských
můstcích tuto sezonu příliš neodskákalo, měli
mladí závodníci možnost poměřit síly v rámci dvanáctého ročníku Memoriálu Květoslava
Polívky. Hlavní kategorii starších žáků dominoval třinecký Damián Lakota, který vyhrál
oba závody. Podobně suverénní byla i domácí

Buchlovice – Teprve začíná jaro a hráči buchlovického Petanque klubu Stříbrné kule mají
za sebou už půlku sezony. Milovníci tohoto
netradičního sportu hrají turnaj za turnajem
a nezastaví je ani mráz, či špatné počasí. „Sezona je vlastně podobná školnímu kalendáři.
Začínáme v srpnu a končíme v půlce června,“
vysvětluje prezidentka klubu Alena Horáková.
Stříbrné koule létají vzduchem v Buchlovicích
a okolí v rámci deseti hlavních a několika dalších doplňujících turnajů. Hraje se na písku,
na trávě, nebo v halách.
A jak se dá hrát petanque v zimě? Žádný problém. V Buchlovicích dokonce mají turnaj, který těžké mrazivé podmínky přímo vyžaduje.
„Pravidelně pořádáme soutěž zvanou Zmrzlé
kule. Hrává se na sněhu nebo na zmrzlém blátě
školního hřiště v Buchlovicích. Letos jsme měli
trochu smůlu, že zrovna nebyl sníh, ale i tak
jsme si to užili,“ říká Alena Horáková.
Na jaře je na programu několik turnajů a jedním z vrcholů bude i druhý ročník turnaje družstev, který se hraje na písku. „Soutěže jsou otevřeny pro veřejnost, takže přijet si zahrát může
úplně každý,“ zmiňuje Alena Horáková. (oh)

Krajská hokejová liga
Zlínský kraj – Krajské hokejové play-off má
za sebou řadu napínavých utkání a zajímavých výsledků. Po skončení základní části
Krajské ligy mužů Jihomoravského a Zlínského kraje se oddělila čtveřice týmů Zlínského
kraje, aby si to rozdala v závěrečných bojích.
Hned semifinále ukázalo, že papírové předpoklady rozhodně platit nebudou. HK Kroměříž,
který byl po základní části nejvýše postavený,
měl nečekané problémy s posledním Uherským Ostrohem. Celá série se protáhla na pět
zápasů. V rozhodujícím duelu pak Kroměříž
doma prohrála 4:5. I v klání druhého se třetím se nakonec radoval hůře postavený klub.
Brumov-Bylnice si jasně 3:0 na zápasy poradil
(oh)
s Uherským Brodem.
Michaela Rajnochová, která opanovala soutěž
starších žaček.
▪▪ Press cup ovládli policisté
Zlín – Pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka se uskutečnil 16. ročník fotbalového turnaje Press cup 2011. Ve zlínské sportovní hale
Euronic změřilo síly deset fotbalových týmů.
Tým Zlínského kraje obhajoval loňské druhé
místo, tentokrát se kvůli nepatrně horšímu
skóre mezi nejlepší čtyřku do semifinálových
a finálových bojů neprobojoval. Po penaltovém rozstřelu proti celku Syndikátu novinářů,
jehož Press centrum turnaj zdařile uspořádalo, obsadil Zlínský kraj konečné šesté místo.
Vítězem turnaje se stal tým Policie ČR Zlín.

Vydavatel: Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320 ve spolupráci s HEXXA komunikační agentura s.r.o.; Registrace MK ČR E 16332 | Vychází v nákladu 256.000 ks jednou
měsíčně, uzávěrka 10. den měsíce. Distribuce do všech schránek ve Zlínském kraji. Neprodejné. | Redakce: Pekárenská 42, Zlín, tel./fax: 577 011 538, e-mail: redakce@oknodokraje.cz | Redakční
rada: Ing. Hana Příleská – předsedkyně, Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Bronislav Fuksa, RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác,
Mgr. Vojtěch Cekota, Mgr. Jaroslav Janečka | Odpovědná redaktorka za ZK: Jana Bubeníková | Zlom: Ivo Hercik | Inzerce: Ing. Jana Nováková – 774 438 700, Martina Švehlíková – 776 542 474, Pavel
Zapletal – 777 708 489 | Distribuce: Česká pošta, s.p., tel.: 577 004 113 | Pokud tiskovinu nedostáváte do poštovní schránky, informujte nás na: distribuce@oknodokraje.cz | www.oknodokraje.cz
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soutěž, volný čas
Přinášíme čtvrtou část soutěže, ve které si
můžete prověřit své znalosti o regionu. Každý,
kdo správně odpoví, může získat jeden ze tří
dárkových setů (ceny získá 10., 25. a 50. doručená odpověď). Ti, kdo správně odpoví ve
všech kolech (do září), se stávají výherci publikace o Zlínském kraji a dalších cen.
Otázky pro duben:
1. Které dálnice a rychlostní komunikace se
nacházejí na území Zlínského kraje?
2. Kolik plavebních komor má Baťův kanál ve
Zlínském kraji?
3. Kolik železničních tratí vede ze Zlínského
kraje na Slovensko?
Foto: Jaká památka je zachycena na snímku?
Odpovědi zasílejte do 10. 4. 2011 na emailovou
adresu soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín.

Fotografie k soutěži. Foto: Jaroslav Janečka

Minulé kolo soutěže - Správné odpovědi: 1) Zlínský kraj zřizuje čtyři muzea - Muzeum Kroměřížska, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Muzeum regionu Valašsko. 2) Na seznam památek UNESCO je ze Zlínského kraje zapsán zámek se zahradami
v Kroměříži. 3) Ve Zlínském kraji je celkem 305 měst a obcí. Na snímku byl zachycen vsetínský zámek.
Výherci dárkového setu: Marcela Chvátalová (Holešov), Jiřina Zbranková (Vlčková), Lucie Tomancová (Zlín).

Luhačovické muzeum nabízí několik expozic

Muzeum luhačovického Zálesí je centrem poznávání historie a kulturních tradic regionu
v okolí Luhačovic. Expozice Známé i neznámé
Luhačovice, umístěná v nových prostorách
kulturního domu Elektra, je ukázkou životního
stylu, která v sobě spojuje tři pohledy na Luhačovice počátku 20. století. Představuje návštěvníkovi Luhačovice jako centrum tradičního národopisného regionu, který nazýváme
luhačovické Zálesí, jako místo s výskytem léči-

vých vod a rozvíjejícím se lázeňstvím a za třetí jako specifickou městskou část, vyrůstající
mezi vesnicí a lázněmi. Muzeum prostřednictvím nové expozice zveřejňuje jak hodnotnou
národopisnou sbírku luhačovické muzejní
společnosti z dvacátých let 20. století, tak sběry z posledních let, zaměřené na dokumentaci
luhačovického lázeňství a historie obce.
Aktuální výstava, kterou mohou návštěvníci
vidět až do konce října, nese název Příběhy
hraběcích lázní. Expozice mapuje historii hraběcího rodu Serényiů, kterému současné Luhačovice vděčí za mnohé. Přitom se na staleté
majitele zdejšího panství skoro zapomnělo.
„Přišlo mi to nespravedlivé. Serényiové se
v Luhačovicích usadili na začátku 17. století
a stopy jejich dobrého panování a rozkvětu
jsou patrné dodnes. Byli dobří hospodáři, vystavěli zde barokní zámek, v Pozlovicích kostel
i s farou, vděčíme jim třeba i za kapli na známém poutním místě Provodově. Položili základy lázeňství v Luhačovicích a jména členů

této rodiny dodnes nesou zdejší proslulé léčivé prameny,“ uvedla autorka výstavy Blanka
Petráková.
Muzeum luhačovického Zálesí sídlí v Městském domě kultury Elektra (Masarykova 950)
a je součástí Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně. Expozice je otevřena denně mimo pondělí od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.
Více informací na www.muzeum-zlin.cz nebo
na 577 132 883.

inzerce

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

Vyhlašovatel

Okno do kraje / duben 2011

Patron

Hlavní partner

Partneři

Mediální partneři
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NEDOSTIŽNÁ
TEPELNÁ
IZOLACE

e!
Poslední šancecny

Nevyhazujte peníze oknem - ušetřete až 76 %* energií
- za zaváděcí
Stará, netěsná okna „ protopí“ hodně peněz, a to není
do 30. 4. 2011
nutné. Čím je lepší tepelná izolace oken, tím méně energie se spotřebuje. Energii kterou nespotřebujete, také nemusíte zaplatit. S KOMPOZITOVÝMI OKNY GENEO ušetříte, jak u novostaveb, tak při rekonstrukci, až 76 %* energie.
To nejlepší pro Váš dům je špičková technologie RAU-FIPRO s vysokou stabilitou bez
tepelných mostů. Kompozitní materiál uplatňuje vysokou bezpečnost a stabilitu v leteckém průmyslu (u letadel) nebo také u vozů Formule 1. Pomocí RAU-FIPRO materiálu
přenáší rma REHAU tyto ojedinělé vlastnosti poprvé i do oken.
ExpoWin® Vám nabízí GENEO, které nastavuje nová kriteria v oblasti oken
• Jedinečný ultrastabilní materiál – RAU-FIPRO na bázi kompozitu,
se skelnými vlákny – nesrovnatelný s plastovými okenními proly
• Nic Vás nevyvede z klidu – vynikající izolace proti hluku při zachování
tepelně-izolačních vlastností
• Základem je bezpečnost – účinná ochrana proti vloupání již ve standardu
• Dokonalá okna – vysoký komfort bydlení a moderní design
• Myslete na budoucnost – s novými okny vytvoříte trvalou hodnotu, kompozitová okna
mají oproti jiným materiálům dvojnásobnou životnost
• Výborné tepelně izolační vlastnosti prolů GENEO splňují s velkou rezervou
požadavky tepelně izolačních norem a zajišťují tak vysokou návratnost Vaší investice
do nových oken.

Platnost akce
do 15. 4. 2011

Funkční schéma
ohřev TUV a přitápění

Funkční schéma
ohřev TUV

Teplá voda

Solární sestavy
Počet kolektorů

provozovna areál Svit Zlín, Malotova ulice (vedle Intersparu), mapa a ceník na www.vykupna.cz

Volejte 777 770 680

4 x CPC12OEM

4,6 m2

9,2 m2

SSP/DBP

SSP/DBP

Akumulační zásobník

HOT300

FWS800

Solární instalační jednotka

SST25

SST25

Expanzomat

AG25S

AG50S

Nemrznoucí kapalina FSV

20 l

40 l

DN16

DN20

Běžná cena

100.200,-

210.900,-

Sleva

- 19.900,-

- 61.000,-

Akční cena

80.300,-

149.900,-

V ceně sestavy není zahrnuta montáž a ostatní montážní materiál. Ceny jsou v Kč bez DPH. Změna ceny vyhrazena.

E-mail: kromeriz@expowin.cz

Peníze za váš odpad - ihned.

www.vykupna.cz

Více místa pro přírodu,
více peněz na Velikonoce.

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

HEAT800VACU

2 x CPC12OEM

Uchycení kolektorů

* Snížení energetických ztrát oken při výměně starých dřevených/plastových z 80 let
Kroměříž
Křižná 169
Tel.: 810 222 777

Teplá voda + přitápění

HOT300VACU

Kolektorová plocha

Nerezové potrubí s izolací 20 m

Zlín
Gahurova 5265
Tel.: 775 397 678
E-mail: info@expowin.cz

SOLAR POWER ZLÍN
Pavel Čurda,
Veselá 234
763 15 Slušovice,
Tel. 602 599 699,
E-mail: p.curda@
solarpower.cz

Máme více než desetileté zkušenosti na českém trhu
Využijte mimořádnou akci na dodávku solárního systému se špičkovými
vakuovými kolektory za cenu běžných kolektorů!

Kompozitová okna GENEO jsou velmi výhodnou investicí.

Uherské Hradiště
Dvořákova 1210
Tel.: 734 446 018
E-mail:uh@expowin.cz

1 V SOLÁRNÍCH
SYSTÉMECH

Více informací na: www.solarpower.cz

VÝRO
VÝROBA
PLASTOVÝCH
A HLI
HLINÍKOVÝCH OKEN
STĚN A DVEŘÍ
HS PORTÁLY ZDVIŽNĚ POSUVNÉ
BEZBARIEROVÉ DVEŘE
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ZOO a zámek Zlín-Lešná,
příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
tel.: +420 577 914 180
ofﬁce@zoozlin.eu
www.zoozlin.eu
PROVOZNÍ DOBA ZOO:
LEDEN – BŘEZEN
8:30 – 16:00 hod.
DUBEN – ZÁŘÍ
8:30 – 18:00 hod.
ŘÍJEN
8:30 – 17:00 hod.
LISTOPAD – PROSINEC
8:30 – 16:00 hod.

PROVOZNÍ DOBA
ZÁMKU LEŠNÁ:
KVĚTEN-ZÁŘÍ
denně kromě pondělí
DUBEN A ŘÍJEN
pouze víkendy
LISTOPAD-BŘEZEN
zámek je uzavřen

ZÁBAVNÉ PROGRAMY:
17. 4. Den Země
18. – 22. 4. Týden primátů
1. 6. Mezinárodní ﬁlmový
festival
5. 6. Den primátů
1. 9. Prvňáčci slaví v zoo
4. 9. Mezinárodní den supů
25. 9. Setkání sponzorů
30. 9. Večerní prohlídky zoo
a zámku Lešná
2. 10. Světový den zvířat
7. 10. Večerní prohlídky zoo
a zámku Lešná
14. 10. Večerní prohlídky zoo
a zámku Lešná
26.–27. 11. Adventní víkend

Přijímáme platební karty:
MasterCard, Maestro,
MasterCard Electronic,
Diners Club, VISA,
VISA Electron, V Pay, JCB.

Dželada hnědá

Vážení návštěvníci,
dovolte mi pozvat vás touto cestou na návštěvu zlínské zoologické zahrady. Opět na vás čeká příjemná
procházka, při které se dozvíte mnoho zajímavostí z říše zvířat.
Vaše děti budou určitě nadšeny z upraveného dětského koutku s posezením a z oblíbené lanové dráhy
„Lanáček“. Čeká vás posledně dokončený projekt Etiopie I. s dželadami hnědými v jejich prostorném
výběhu nebo jeřábi bradavičnatí poletující v přilehlé voliéře. Své příznivce si určitě najdou psi novoguinejští, které chovají pouze tři zoo v Evropě. Skrytý život ohrožených mloků skvrnitých přiblížíme v nové
expozici Centrum Caudata a šípové žáby vás překvapí svým pestrým zbarvením. Na jaře budete ještě
moci naposledy obdivovat dvouleté sibiřské tygry Martyho a Teru se svou matkou Tanjou.

K návštěvě ZOO Zlín vás zve ředitel Roman Horský

Po stopách

zaniklých civilizací
Legendami opředení bazilišci
Asi vás překvapíme, ale bazilišci jsou ve skutečnosti elegantní drobné zelené ještěrky,
které patří do příbuzenstva leguánů. S oblibou
se zdržují u vody, skvěle plavou, prosluli také
jako „sprintéři po hladině“. Díky své rychlosti
pohybu totiž dokážou přebíhat krátké úseky
vodní hladiny po zadních končetinách, aniž by
se „propadli“ do vody. Ve zlínské zoo chováme
šest bazilišků. V zámeckých teráriích však uvidíte jen jednoho samce. Zbývající pětice menších mláďat prozatím zůstává v zázemí, protože
větší samec by jim mohl ublížit.

Trnucha Leopoldova
V roce 2010 jsme všem návštěvníkům poprvé
představili atraktivní rejnoky trnuchy Leopoldovy, které chováme jako jediná česká zoo.
V akváriích v tropické hale Yucatan žijí společně s běžnější trnuchou skvrnitou. Rozeznáte je
však na první pohled. Trnucha Leopoldova je
daleko výraznější, její černé tělo zdobí nápadné
bílé skvrny. Trnuchy patří do velmi malé skupiny
rejnoků obývající výlučně sladké vody.

Supermáma u kapybar

Lachtani v novém
Expozice lachtanů hřivnatých patří bezesporu
ve zlínské zoo k těm nejoblíbenějším. Krmení
a ukázku dovedností lachtanů si nenechá ujít
snad žádný návštěvník. V letošním roce výrazně proměníme právě návštěvnický prostor této
expozice. Doplní jej množství nejrůznějších dřevěných beden, sudů, sítí a dokonce i originální
loď. Pokusíme se tak vytvořit dokonalou iluzi
mořského břehu, kde kdysi dávno rybáři chystali ryby k přepravě. Přijďte se podívat, jak se
nám to povedlo!

Když jsme před rokem s velkou slávou vypustili
do venkovní expozice trojici uměle odchovaných samiček kapybar, nikdo netušil, že jejich
příběh bude mít pokračování. Dvě kapybary
zabřezly a v listopadu přivedly na svět novou
generaci potomků. Historie se však po 18 měsících opakovala a jedna samice záhy po porodu
uhynula. Na umělý odchov tentokrát ale nedošlo. Osiřelou dvojici malých hlodavců přijala
za vlastní jejich teta, která pár dní na to porodila
čtveřici vlastních mláďat. I napodruhé tak slavíme „happy end“.

Šípové žáby
Nový mravenečník je skutečný
krasavec
Z varšavské zoo jsme letos v lednu získali nového samce mravenečníka velkého. Ačkoliv má
teprve 1 rok, váží již 54 kg a je opravdu nádherný. Od počátku jej můžete obdivovat v expozici Jihoamerické pampy. Postupně si zvyká
na nové prostředí, potravu, ošetřovatele a také
na náš původní chovný pár mravenečníků.
V dubnu si už budou všichni společně užívat
i venkovní výběh.

Malé pralesničky ze Střední a Jižní Ameriky
patří ve volné přírodě mezi nejjedovatější obojživelníky. Dávají to najevo právě svým pestrým
zbarvením. V jejich kůži se ukrývá jeden z nejprudších živočišných jedů, který indiáni používají
k napouštění svých šípů. Proto se jim také říká
„šípové žáby”. Ve volné přírodě se totiž krmí jedovatým hmyzem a jeho jed dokáží ukrýt právě
do kůže. V lidské péči však tuto nebezpečnou
vlastnost ztrácejí díky odlišné potravě. Drobné
žabky budou mít ve zlínské zoo tento rok premiéru. V zámeckých teráriích již v dubnu uvidíte
deset modrých pralesniček druhu Dendrobates
tinctorius azureus.

Na Hedvábné
stezce
Dlouhé čekání je u konce

Nesyt bílý

Plných patnáct let čekala zlínská zoo na úspěšný odchov jeřábů mandžuských. 29. červen
2010 však vše změnil. V tento den se vylíhlo
historicky první mládě. ZOO Zlín se tak zařadila
mezi několik zahrad, kterým se podařilo vzácný druh rozmnožit. Tento elegantní pták má pro
svůj dekorativní vzhled a nádherné zásnubní
tance již po staletí významné místo v japonském umění. Stejně jako ostatní asijští jeřábi je
navíc místními obyvateli považován za symbol
štěstí a dlouhého života.

Reintrodukce supů bělohlavých
pokračuje

Vzácní čápi nám dělají radost
Když na sklonku roku 2009 dorazila do zlínské
zoo skupina 4 nesytů bílých a 10 nesytů indomalajských, zaznamenali jsme u svých evropských kolegů obrovský ohlas. Tito blízcí příbuzní
čápů jsou totiž ve volné přírodě velmi ohroženi
a navíc je v Evropě kromě nás chovají pouze
dvě zoologické zahrady. O to větším úspěchem
se stal následný odchov mláďat v roce 2010.
Samice nesyta bílého je dokonce vůbec prvním
jedincem vylíhnutým mimo asijský kontinent
a trojice odchovaných mladých samců nesytů indomalajských je také v Evropě obrovskou
vzácností.

Nesyt
indomalajský

Na začátku února 2011 se náš mladý sup
bělohlavý vydal na dalekou cestu do aklimatizační stanice v bulharských horách. Téměř
roční samička tak následovala svého staršího
sourozence, který byl v Bulharsku v říjnu 2010
již vypuštěn do volné přírody. ZOO Zlín se totiž
zapojila do společného projektu bulharských
a španělských ochranářů z organizace Green
Balkans, který se zaměřuje na návrat supů
do evropské přírody. Nezbývá než si přát, aby
oba ptáci brzy našli vhodného partnera, se kterým dají vznik nové generaci mláďat.

Tygřice Tanja vyhlíží nového partnera
Narození tří mláďat tygra ussurijského se stalo
jednou z hlavních událostí roku 2009. Ještě neuplynuly ani dva roky a mladí tygři jsou k nerozeznání od své matky. Navíc všichni postupně změní své působiště. To se ostatně děje i ve volné
přírodě. Samec Alex již žije v dánské Zoo Kodaň,
samec Marty poputuje do Švédska a samice Tera
zamíří do německé Zoo Hamburk. Jejich odchod
navíc umožní příchod nového partnera pro samici Tanju a tedy i šanci na další mláďata.

V srpnu loňského roku jsme vás poprvé pozvali na návštěvu Etiopie I.
Tak jsme pojmenovali unikátní komplex přírodních výběhů, který
vznikl v africké oblasti poblíž pavilonu slonů.

Paviání dželada
Ústředním prvkem etiopské oblasti je rozlehlý výběh pro atraktivní paviány dželada. Na rozdíl od svých příbuzných žijí na zemi
a na stromy lezou jen výjimečně. Typická je nápadná červená lysina na prsou, která slouží k dorozumívání. Nemohou totiž
využívat sedacích mozolů, neboť většinu času tráví v sedu. Chloubou samců dželad je mohutná hříva, která ve stáří může dosahovat až k zemi. Skupina ve zlínské zoo se skládá z pěti samců, budeme však usilovat o brzké získání samic.

Damani, afričtí ptáci i ovce somálské
Součástí Etiopie je také expozice damanů skalních a největší ptačí voliéra s ocelovou sítí v českých zoo. Uvidíte zde vzácné jeřáby bradavičnaté,
robustní čápy marabu, elegantní nesyty africké i nenápadné kladivouše africké. Voliéra je částečně přístupná, zmiňované opeřence můžete
pozorovat bez jakéhokoliv omezení. V horní části Etiopie, která svým
pojetím připomíná prostředí etiopské vesnice, objevíte výběh pro ovce
somálské, nejhojnější domácí zvíře Etiopie.
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Co nesmíte přehlédnout
Etiopie v ZOO Zlín - to nejsou jen přírodně
pojaté expozice zvířat, ale také ojedinělé
představení vybraného etiopského etnika
Konso. Expozice a přístřešky doplnily typické pracovní nástroje domorodců, keramické a přírodní nádoby, misky, pletené
koše a ošatky, posvátné dřevěné sochy
waka, ale i stylové „kurníky“ a včelí úly.
Pro zlínskou zoo je přímo vyrobili příslušníci kmene Konso.

Informací není nikdy dost
K bližšímu poznání unikátního přírodního
bohatství Etiopie a tvrdého živobytí obyvatel přispívají nápadité vzdělávací panely. V přístřešku u voliéry jsme nainstalovali velkoplošnou obrazovku s projekcí
reportáží o životě kmene Konso a dalších
unikátních etiopských kmenů.
Zoborožec havraní

Etiopie II. 2012
Jeřá

da
b bra

vična
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Kladivouš
africký

V letošním roce chceme navázat
na úspěšný projekt Etiopie I a rozběhnout
výstavbu Etiopie II. V prostoru pod pavilonem žiraf postupně vzniknou nové expozice pro hyeny, surikaty, antilopy kudu,
nová voliéra pro vzácné zoborožce havraní a krkavce bělokrké a také etiopská
vesnice Konso. Tu vytvoří sestava 9 chýší
vyrobených domorodci z kmene Konso.
Součástí vesničky bude i stylové občerstvení, kde si pochutnáte třeba na pravé
etiopské kávě. Slavnostní otevření Etiopie
II předpokládáme na začátku návštěvní
sezóny 2012.

Kudu

velk

ý

Kontinent
přírodních divů
Tajuplní psi z pralesa
Již brzo se kolekce šelem v ZOO Zlín rozroste
o velmi zajímavý druh. V těsné blízkosti expozice
kasuárů najdou domov psi novoguinejští. Jedná se o fascinující zdivočelé psy, kterým hrozí
vyhynutí. Jejich původ se odvozuje od australského dinga, ovšem už 6 000 let žijí izolovaně
na Nové Guineji. Obrovskou zvláštností těchto
dingů jsou hlasové projevy. Připomínají totiž
zpěv. Zní podobně jako jódlování a slouží k dorozumívání mezi smečkami. Jejich získáním se
zlínská zoo zařadí mezi několik málo světových
zoo, v nichž lze tato vzácná zvířata pozorovat.

Třináctka přinesla klokanům štěstí
Klokan rudokrký, nevelký vačnatec z daleké
Austrálie, patří k nejproduktivnějším obyvatelům zlínské zoo. Své pověsti dostál i v uplynulém roce. Když začali na konci března vystrkovat
malí klokánci hlavy z rodných vaků, nestačili se
ošetřovatelé divit. Napočítali jich hned třináct.
Nyní po roce opět roste ve vacích další klokaní
generace, a tak není divu, že někteří klokani se
již vydali do světa. Díky spolupráci s argentinskou ZOO Temaiken odcestovaly tři páry klokanů do této jihoamerické zahrady a na oplátku
za ně získáme vzácně chovaného mravenečníka čtyřprstého.

Království nejmenších
V blízkosti sezónní restaurace Farma U Koaly se
nachází skutečné dětské království. Na několika oddělených plochách tu děti najdou dřevěné
hrady, houpadla, skluzavky, horolezeckou stěnu, trampolíny a také lanové centrum Lanáček.
Další vítanou atrakcí jsou i projížďky na ponících a na velbloudovi. Dětský koutek je opravdu
velmi oblíbený a návštěvníci zde tráví stále víc
času. Proto jsme v loňském roce rozšířili posezení v této části o další dřevěná pódia a zároveň upravili břehy rybníčku vrbovým výpletem
a kameny.

Jedinečný nestor kea
Ve volné přírodě žije tento papoušek pouze
na Jižním ostrově Nového Zélandu. Je to jediný druh papouška, který obývá vysokohorské
oblasti s drsným klimatem. V zimě zde často
trpí nedostatkem potravy, proto se kea přeorientoval na neobvyklou stravu: začal vyhledávat mršiny a živit se jejich masem. Papoušci
nestor kea prosluli také jako „odstrojovači“

aut. Zvlášť je přitahují plastové a gumové součástky, speciálně pak stěrače. Ovšem mohou
si to dovolit, na Novém Zélandě jsou totiž přísně chráněni. Nestory kea uvidíte i ve zlínské
zoo. Náš pár obývá voliéru poblíž dětského
koutku. Protože se jedná o mimořádně inteligentní a zvídavé papoušky, ošetřovatelé jim
pro zábavu často dávají do expozice různé
předměty a hračky.

Přineste starý mobil, podpoříte
strážce goril
Jednou z aktivit letošní kampaně evropských
zoo na ochranu primátů je sběr použitých mobilních telefonů. Za každý odevzdaný mobil se
společnost REMA Systém zavázala věnovat
částku 10 Kč strážcům goril nížinných v rezervaci Dja v Kamerunu. Podpořit tuto akci můžete
i ve zlínské zoo. Před vchodem do expozice goril jsme umístili stylový tubus vyrobený speciálně pro tuto kampaň. Do akce se podařilo zapojit
i nákupní centrum Zlaté jablko, mobily se budou
sbírat v přízemí galerie.

ZOO Zlín měla vážně kliku,
že měla Kliku
Téměř 20 let stál u „kormidla“ naší zahrady
Mgr. Ivo Klika. Pod jeho vedením se zoo zařadila mezi nejlepší české zahrady a prosadila se
i v rámci těch evropských. Za jeho ředitelování
dosáhla zlínská zoo velkého rozkvětu, vznikly
unikátní průchozí expozice a voliéry, ojedinělé expozice lvů, lachtanů, Amazonie a Etiopie,
velké pavilony slonů a afrických kopytníků či
jedinečná tropická hala Yucatan. Ivo Klika také
prosadil myšlenku rozdělení areálu podle jednotlivých kontinentů, kterou nyní přebírá řada
tuzemských zoo. Přestože je již pan ředitel
v penzi, svými nápady a zkušenostmi zlínské
zoo stále pomáhá.

Mgr. Ivo Klika

Večerní prohlídky zoo a zámku
Nezapomeňte si do svého kalendáře zaznamenat termíny večerních prohlídek zoo - 30. září,
7. a 14. října! Poslední pátek v září a první dva
říjnové pátky vás znovu pozveme na netradiční
procházku areálem zahrady. Vychutnáte si neopakovatelnou atmosféru noční zoo, dozvíte se
spoustu informací o chovaných zvířatech a můžete zavítat i na večerní prohlídku zámku Lešná.

Centrum Caudata
Novým zajímavým projektem letošního roku
bude „Centrum Caudata“. Vznikne poblíž zámku Lešná v odpočinkovém prostoru a napodobí
vědeckou stanici, ve které se vědci zabývají studiem života a chovem ocasatých obojživelníků,
konkrétně mloků skvrnitých. Expozici doplní řada
zajímavých vzdělávacích panelů, školním skupinám zde připravíme nový vzdělávací program.

Rodinné vstupné a permanentky
Příjemné překvapení jsme v letošním roce připravili pro naši nejpočetnější skupinu návštěvníků - rodiče a děti. Od března mohou využít
výhodné rodinné vstupné, které platí pro 2 dospělé a max. 3 děti do 15 let. Navíc již v květnu
si budete moci ve vstupních pokladnách zakoupit celoroční permanentky do zoo. Budou platit
rok od vydání a umožní zavítat do zoo každý
den v roce. Kromě osob s průkazem totožnosti
je nabídneme také pro rodiče a děti.

Zoo má moderní vstupy
Rozsáhlý prostor, tři nové pokladny, šest vstupních turniketů, nová prodejna suvenýrů, úschovna zavazadel, půjčovna kočárků a toalety - to je
nový hlavní vstup zlínské zoo. Pokladní a turniketový systém patří k těm nejmodernějším,
v březnu letošního roku jsme jím vybavili i sezónní vstup. Náš záměr je jednoznačný - chceme vyjít vstříc všem návštěvníkům a co nejvíce
zkrátit jejich čekání na zakoupení vstupenky.

16. 4. Zlín – Štípa
Farmářský jarmark
Dobroty místních
producentů, chovatelů
a pěstitelů v prostorách ZŠ
Zlín – Štípa.
www.nalok.cz
16. 4. Kaňovice
Velikonoce na rolnické
usedlosti
Rolnická usedlost, špýchary.
www.kanovice.cz
Členové zlínského fotoklubu Okamžiky zajímavě zpracovali
téma živé fotografie, ve které nelze úplně a s určitostí identifikovat fotografované osoby. Výstava Okamžiky Zlín - INKOGNITO,
3. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny, 7.00 - 17.00). Autorem
snímku z výstavy je Stanislav Navrátil.

Vybrané akce v kraji
2. 4. Slušovice
Jarní trh
Náměstí ve Slušovicích
od 9.00 do 13.00.
www.nadacnifond-slusovice.cz
2. 4. Kroměříž
Hobby setkání
Setkání sběratelů, dům
kultury od 7.00 do 11.00.
www.dk-kromeriz.cz
3. 4. Hluk
O najlepší kysané zelé
na Slovácku I
Začátek ve 13.00 na Tvrzi,
doprovod cimbálové muziky.
www.mestohluk.cz
6. 4. Zlín
Bylinné přípravky
a tinktury z rostlin
Přednáška s ochutnávkou.
Expozice 21. budovy
zlínského mrakodrapu
od 18.00.
www.samari.cz
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9. a 10. 4. Ostrata
Netradiční podoba proutí
Výstava košíků a dalších
produktů z proutí.
Společenský dům, 10.0018.00.
www.ostrata.cz
12. - 13. 4. Uherský Brod
Kraslice 2011
13. ročník předvelikonočních
dílen lidových výrobců,
Muzeum J. A. Komenského.
www.mjakub.cz
15. 4. Slavičín
Valašský kumšt pro radosť
aj užitek
Den lidové tvořivosti.
Sokolovna od 9.00 do 17.00.
www.mesto-slavicin.cz
15. 4. Valašské Klobouky
Velikonoční setkání
s řemesly a zvyky
Kulturní dům Klobučan
od 9.00 do 14.00.
www.klobucan.cz

16. 4. Holešov
Velikonoční trhy řemesel
Přehlídka lidových řemesel,
náměstí Dr. E. Beneše.
www.klubremesel.cz
16. 4. Napajedla
Velikonoce na zámku
Jarmark domácích výrobků
a eko zemědělců.
www.zameknapajedla.cz
16. 4. Uherské Hradiště
Na kole vinohrady
Uherskohradišťska
Zahájení v 8.30
na Masarykově náměstí.
www.uherske-hradiste.cz
20. 4. Zlín
Po stopách nejstaršího
Zlína
Představeny budou nálezy
od starší doby kamenné.
Přednáškový sál Muzea
jihovýchodní Moravy 17.00.
www.muzeum-zlin.cz
23. - 25. 4. Rožnov pod
Radhoštěm
Velikonoce na Valašsku
Program ve skanzenu.
www.vmp.cz

zábava, volný čas
Akce Klubu českých turistů
2. 4. 2011
Vandrácká 50 přes Bílé Karpaty
Jedná se o 33. ročník akce, pěší trasy jsou
připraveny v délkách 20, 35, 46 a 50 km. Cyklotrasa měří 50 km. Startuje se v areálu Jiřího
Stojana v Nivnici. Další informace lze získat na
732 405 684 nebo na tomnivnice@seznam.cz
9. 4. 2011
Výstup na Malou Lhotu-Okolím Valašského
Meziříčí
Pěší trasy i cyklotrasy jsou libovolné, avšak
v cíli budou účastníci očekáváni od 11.00
do 14.00 hodinou. Cíl je v Malé Lhotě v restauraci Pod dubem. O 18. ročníku akce lze
získat informace na iwa@centrum.cz nebo
na 731 766 442.
16. 4. 2011
Zahájení turistické sezony na Pulčínských
skalách
Pěší trasy 10, 20 a 30 km. Start v motorestu
Pod Čertovými skalami mezi osmou a devátou hodinou ranní. Cíl je na Pulčíně v restauraci U Vilíka mezi 12.00 a 14.00. Informace
na hucikjan@seznam.cz nebo na 732 148 705.
16. 4. 2011
Za velikonočním vajíčkem
Ve Zlíně proběhne na trase 5 km tradiční již
28. ročník pochodu. Start na kolibě Kocanda na Jižních Svazích, cíl tamtéž. Informace
na warps@centrum.cz nebo na 776 713 865.
22. - 25. 4. 2011
Pod jarní Pálavou
9. ročník cykloakce pořádaný napajedelskými turisty. Propozice k této akci lze získat
na 732 883 246 nebo na napalku@centrum.cz
30. 4. 2011
Morkovské véšlap
24. ročník pochodu odstartuje v sokolovně v Morkovicích. Pěší trasy jsou připraveny
v délkách 7, 10, 18, 25, 35 a 50 km. Informace na jarmila.stanova@kro.br.ds.mfcr.cz nebo
na 737 644 082.

Okno do kraje / duben 2011
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Realizace a opravy komunikací, chodníků,
parkovišť a zpevněných ploch
Pokládka asfaltového betonu nišerem
Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
Čištění komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství
Údržba zeleně a sečení trávy
Prodej kameniva
Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích
Instalace svislého a vodorovného
dopravního značení i příslušenství
Nákladní doprava

www.suszlin.cz

Půjčka
s jasnými
pravidly...
Jednoduše
z domova.

INZERCE.indd 1

Automatická garážová vrata

12.1.2011 1

AKCE !!!

vrata + pohon
od

20.900 Kč

+ 10% DPH

• výše splátek se v průběhu splácení nemění
• žádné další poplatky v případě, že se dostanete
do objektivních potíží se splácením
• žádné skryté poplatky

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

A
DEKORY DŘEV
ZDARMA!

BS SERVIS

N A PA J E D L A

Volejte zdarma

automatické vjezdové brány / zámečnické práce / oplocení

800 180 188
www.provident.cz

www.bsvrata.cz tel.: 602 796 975 bs-servis@volny.cz

Doporučujeme

Olympic a Filharmonie
Bohuslava Martinů

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

9. a 10. dubna 2011
www.kc-zlin.cz

Dobrý klient,

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

I žádné skryté náklady

Jednoduchá smlouva
jednoduchý text smlouvy

I žádné směnky

žádná rozhodčí doložka

Jednoduché čerpání
prostředky na libovolný účel
neprokazujete použití

I bez doložení příjmů

I vstřícné projednání úvěru

Jednoduché splácení

platíte jen úrok

I jistinu splácíte podle Vašich možností

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

úrok

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

6,9 %

Konec obav z úvěru.

p.a.

I

I

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

