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

10.-13. 7. 2014 Areál likérky

Vizovice

NOVĚ!
INTERIÉROVÉ

Exkluzivní festivalový set k novému albu, včetně Best of - největších hitů!

DVEŘE
A OBLOŽKOVÉ

Show se setlistem vytvořeným fanoušky!
První samostatná show v ČR!

Speciální SCORPIONS set - odehrání alba „Lovedrive“!

ZÁRUBNĚ
nová
zelená
úsporám

Speciální noční show plná ohňů a pyroefektů!

Cpt. Mendess & Rock ‘n‘ Roll Army | Embryo | Citron & Tanja | RockSymphony - M. Jandová & H. Toužimský
s Filharmonií B. Martinů Zlín | Kreyson | Škwor | Doga | Sebastien & Tony Martin | Salamandra | Legendy se vrací
Six Degrees of Separation | The Snuff | Forrest Jump | Black Widow

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z

Info a vstupenky na dobírku: Pragokoncert, tel. 577 432 580 | 777 701 591 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com | www.mastersofrock.cz

www.oknamontplast.cz

MÁTE RECEPT NA ZDRAVÍ CELÉ RODINY?
Registrujte se k ČPZP na kterékoliv pobočce
nebo na www.cpzp.cz do 30. 6. 2014

PŘÍSPĚVEK AŽ 1 500 KČ NA OČKOVÁNÍ
PROTI KLÍŠŤOVÉ ENCEFALITIDĚ
PRO DĚTI NAVÍC
VITAMÍNY MARŤÁNCI ZDARMA!

▪▪ Módní show pro neziskovku Dotek
Zlín – Výtěžek 20 900 korun vzešel z charitativní módní přehlídky Fashion show
Dotek, kterou uspořádali 20. března talentovaní návrháři Fakulty multimediálních
komunikací UTB v prostorách 14|15 Baťova institutu. Byl určen pro dobročinný
obchůdek Dotek ve Vizovicích. Nadace
Divoké husy jej ještě zdvojnásobí. Peníze
budou využity na pořízení elektrických
polohovacích postelí pro seniory, o které
pečují jejich blízcí doma.
▪▪ Zlín patřil plastikářům
Zlín – Odborníci z plastikářského průmyslu z celé republiky se sešli 8. a 9. dubna
v Kongresovém centru ve Zlíně na odborné konferenci PLASTKO 2014. Cílem
konference bylo prezentovat výsledky
výzkumu a vývoje a výstupy inovačních
projektů a zhodnotit trendy v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu
a dalších souvisejících aspektů, jako jsou
inovace a možnosti jejich financování.
Plenární přednášky byly věnovány novinkám a trendům v plastikářském sektoru,
odborné přednášky byly zaměřeny na výzkum a vývoj vědecké i komerční sféry.
Na konferenci se setkalo na 250 účastníků,
zejména zástupců firem, akademických
a vědeckých pracovníků.
▪▪ Rektoři jednali o dotacích
Zlín – Především dočerpání zbývajících finančních prostředků z operačních programů bylo nejdůležitějším bodem jednání,
který ve Zlíně projednávalo 125. Plénum
České konference rektorů. Rektoři zastupovali 51 vysokých škol. Předseda T. Zima
zdůraznil, že školy často naráží na byrokratické bariéry, které nejdou z Bruselu,
ale sami jsme si je v české administrativě
vytvořili. Ministr školství Marcel Chládek
rektorům přislíbil, že udělá maximum, aby
mnohdy nesmyslně nastavené procesy
byly pro dočerpání peněz z EU změněny.
V tomto zúčtovacím období hrozí v operačních programech ztráta 7,5 mld. korun.
Zdůraznil také, že tento problém by se již
neměl vyskytovat v nastavení programů
pro léta 2014 až 2020. Rektoři také deklarovali svoji připravenost spolupracovat
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na návrhu novely zákona o vysokých školách.

Poděkování za přízeň
Vážení čtenáři, magazín Okno
do kraje v této podobě vychází naposledy. I nadále vás ale chceme informovat o dění ve Zlínském kraji či
seznamovat se zajímavostmi z našeho regionu.
Příště již do schránky dostanete
magazín ve zcela nové podobě. Aktuálně ale neumíme říct, kdy bude
příští číslo distribuováno. Prosíme
vás proto o strpení a děkujeme vám
za dosavadní přízeň.

Vážení spoluobčané, milé čtenářky a čtenáři,
květen je nejen nejkrásnějším měsícem jara, ale také měsícem
připomenutí historických událostí, které ovlivnily život mnoha
generací.
První máj, jako velmi významný den, si každoročně připomínáme z několika důvodů. Pro většinu lidí je první máj symbolem
lásky. Různé generace ho však již velmi často prožívaly v době,
kdy se jim tento symbol vytrácel z paměti pod tlakem vážných
společenských, přímo existenčních problémů, které v nich spíše než touhu po lásce vyvolávaly vážné starosti, nespokojenost
a vůli tento stav změnit.
1. máj je den, kdy i v současné době pociťujeme, že slovo solidarita není pouhá fráze, ale skutečný postoj těch, kteří chtějí lidsky důstojnou společnost pro všechny a kteří upřednostňují
potřeby převážné většiny našich spoluobčanů nad privilegii jedinců i osobními zájmy.
Na jedné straně jsme svědky korupčních afér nebývalých rozměrů a na straně druhé ekonomické a sociální dopady hospodářské krize pociťují především lidé, kteří tento stav nezpůsobili.
Statistika nezaměstnanosti jsou jen čísla. Za nimi se však skrývají konkrétní osudy lidí, mnohdy
živitelů rodin, kde odpovědnost za své nejbližší je doprovázena beznadějí a společenskou nepotřebností.
Tento stav musí doznat pozitivní změny. Každý z nás, v rámci svých možností, se může na této
změně podílet. Největší odpovědnost je na vládě, která situaci nejen pochopí, ale i konkrétními
kroky přispěje k oživení ekonomiky.
Svou roli má i kraj. Z podnětů zaměstnavatelů, představitelů kraje a odborů byla zřízena a aktivně funguje Krajská ekonomická rada Východní Moravy, zastoupená podnikateli, odboráři,
univerzitními profesory, pracovníky úřadu práce a dalšími odborníky, která vytváří a uvádí
do praxe regionální nástroje pro eliminaci dopadů současné hospodářské krize. Její činnost je
zaměřena na intenzivní podporu investičních aktivit a inovací, spolupráci s podniky, ale také
na energeticky úsporné projekty, podporu rozvoje cestovního ruchu, finanční motivace ke zvýšení prestiže učňovských oborů a řemesel i podpory technických studijních oborů a v neposlední řadě také k využívání synergických efektů z realizace prioritních infrastrukturních projektů za přispění zdrojů z evropských fondů.
Věřím, že i většina z vás má chuť, elán a energii tyto procesy společně ovlivňovat.
Přeji krásné, láskou i sluncem prohřáté májové dny, pevné zdraví, pracovní uplatnění a víru
v lepší budoucnost.

Ing. Jaroslav Kučera,
radní Zlínského kraje
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Premiér Sobotka:
R49 je prioritou
Zlínský kraj – Poprvé ve funkci premiéra navštívil v pondělí 7. dubna Zlínský kraj předseda vlády Bohuslav Sobotka. Ve společnosti hejtmana
Stanislava Mišáka navštívil Strategickou průmyslovou zónu Holešov, společnosti Continental Barum v Otrokovicích a KOMA MODULAR
ve Vizovicích.
Za nutný předpoklad příchodu investorů, vzniku nových pracovních příležitostí a zaplnění
holešovské průmyslové zóny, do které se už
z veřejných prostředků investovalo 1,4 miliardy korun, pokládá premiér výstavbu rychlostní
komunikace R49. Chce snižovat poplatky za vynětí pozemků ze zemědělského půdního fondu
a přijmout zákon o liniových stavbách. Premiér
ujistil o snaze zvýšit platby zdravotního pojištění za státní pojištěnce, což by mělo výrazně
pomoci zadluženým nemocnicím. 
(vc)

▪▪ Získali titul Historické město
Valašské Meziříčí – Titulem Historické město za rok 2013 ve Zlínském kraji se může
pyšnit Valašské Meziříčí. Rozhodla o tom
komise složená ze zástupců Národního
památkového ústavu, Sdružení historických sídel a Ministerstva pro místní rozvoj.
„Dlouhodobě se snažíme chránit historicky
cenné městské památky, které představují
velký turistický potenciál v regionu,“ řekl
starosta Jiří Částečka. Soutěž o titul Historické město roku je součástí Programu regenerace městských památkových rezervací
a městských památkových zón. Valašské
Meziříčí postoupilo do celostátního kola
soutěže.
▪▪ Společenský dům kulturní památkou?
Otrokovice – Společenský dům v Otrokovicích se možná stane kulturní památkou.
Návrh na prohlášení této architektonicky
významné stavby za kulturní památku byl
již projednán s vlastníkem objektu, s Národním památkovým ústavem, krajským
úřadem Zlínského kraje a v závěru roku
byl podán k Ministerstvu kultury ČR, které o něm rozhodne. Památková ochrana
Společenského domu, jako architektonicky
a historicky pravděpodobně nejcennější
stavby Otrokovic, by měla zajistit jeho zachování pro budoucnost.
▪▪ Na veletrhu THERM 2014 se oceňovalo
Zlín – Sedm nejzajímavějších projektů ocenila odborná porota koncem března během
25. ročníku veletrhu stavebnictví THERM.
První místo v kategorii zateplení budov
a výměny zdroje tepla získalo město Rožnov pod Radhoštěm s projektem MŠ Horní
Paseky. Na druhém místě se umístil projekt
hasičské zbrojnice v Prostřední Bečvě a třetí místo získal projekt Městské nemocnice
ve Slavičíně, kde kromě zateplení instalovali
i panely na ohřev vody. V kategorii zateplení zvítězil projekt městyse Nový Hrozenkov,
který zaujal změnou vzhledu budovy. Druhé místo získala MŠ Dolní Bečva a třetí Dům
služeb města Zubří.
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Premiér Bohuslav Sobotka navštívil Zlínský kraj. Foto: Ludvík Valouch

Po zimě začínají silniční stavby
Zlínský kraj – Uplynulá zima byla nejmírnějším zimním obdobím v historii Ředitelství
silnic Zlínského kraje (od roku 2001). Náklady
na zimní údržbu krajských silnic dosáhly částky 48,6 milionu korun. Před rokem se za zimní
údržbu zaplatilo téměř třikrát tolik.
Díky menším nárokům na odklízení sněhu
mohli silničáři během zimy například prořezávat silniční zeleň, čistit příkopy, opravovat svodidla, dopravní značení apod. „V našem rozpise
provozních prostředků jsme mohli přesunout
40 milionů korun ze zimní údržby na jiné práce,
což bude zejména obnova povrchů, souvislá
údržba vozovek a opravy silničního příslušenství,“ řekl ředitel ŘSZK Bronislav Malý. Rychle se
rozběhly úklidy silnic po zimě a rychlejší než
jindy budou i lokální vysprávky výtluků, protože je jich méně než v jiných letech.
Od dubna už drží silničáři tzv. letní pohotovost. Pokud se lidé v mimopracovní době se-

tkají s nějakým problémem na silnicích II. a III.
třídy, který vyžaduje okamžitý zásah či alespoň
označení, mohou zavolat na mobilní telefony:
na Kroměřížsku 602 507 964, na Uherskohradišťsku 733 410 101, na Vsetínsku 603 542 167
a na Zlínsku 602 436 601.
Díky příznivému počasí začaly už od poloviny března práce na jedenácti silničních stavbách. U většiny staveb platí částečné uzavírky. Doprava je zpravidla vedena v jednom
jízdním pruhu a řízena světelnou signalizací,
takže řidiči musí při průjezdu počítat s určitým zdržením. Ve druhé polovině dubna se
rozběhly stavební práce na rekonstrukci silnice z Nivnice do Dolního Němčí, výstavba
okružní křižovatky Kroměříž-Kotojedy, rekonstrukce silnice z Velkých Karlovic ke slovenské hranici. Začátkem května zahájí nové
silniční stavby Jestřabí-průtah, Pohořelice –
Oldřichovice a Dobrotice. 
(vc)

Zuška? Zuška!

Vody je méně. Záleží,
co naprší do května

Zlínský kraj – Den se základními uměleckými
školami Zlínského kraje – multižánrový festival ZUŠKA? ZUŠKA! se uskuteční 16. května
od 10 do 18 hodin na sedmi místech ve Zlíně.
Vystoupí všech dvacet ZUŠ zřizovaných Zlínským krajem. Na náměstí Míru se vystřídá 15
kapel, včetně akordeonového souboru, dalších šest zahraje v Dílně. Návštěvníci uvidí,
jak se rodí keramika i obrazy v improvizovaných ateliérech. V areálu Svitu vystoupí dechové a cimbálové muziky, pro Malou scénu
je připraveno taneční vystoupení a několik
divadelních představení. Doprovodný program tvoří soutěže o vstupenky do divadel,
filharmonie, Baťova institutu. Patrony festivalu jsou Pavel Zedníček (divadlo), Jiří Pavlica
(hudba), Petr Nikl (výtvarné umění) a Ladislava Košíková (tanec). Záštitu nad festivalem
převzal hejtman Stanislav Mišák a náměstek
primátora Zlína Miroslav Kašný. 
(red)

Zlínský kraj – Nedostatek srážek v zimním
období i na jaře by mohl mít za následek komplikace se zásobováním vodou. „Rozhodujícím
faktorem pro další vývoj bude srážkový úhrn
za období březen – květen. Bude-li v jarních
měsících srážkový úhrn nižší, než jsou průměrné dlouhodobé hodnoty, lze očekávat pokles
hladin podzemních vod, což by mohlo způsobit napjatou bilanci u méně vydatných vodních
zdrojů,“ sdělila mluvčí společnosti Moravská
vodárenská Markéta Bártová. Kapacita zdrojů
surové vody pro velké úpravny (Klečůvka, Tlumačov, Ludkovice, Štítná, Karolinka) byla podle
ní na začátku dubna zatím dostatečná. Gabriela
Tomíčková z Povodí Moravy uvedla, že průtoky
v řekách na začátku dubna dosahovaly v povodí Moravy a Bečvy 8 – 39 procent měsíčního
průměru, ale vodní nádrže byly naplněny většinou z 80 až 100 procent. 
(vc)
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Muzejní noci ČR začnou ve Zlíně
Zlín – Fenomén muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let
ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem.
Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic
a výstav také řadu doprovodných i kulturních
programů a stávají se místy mimořádných
a nečekaných zážitků a setkávání. Zlín má letos tu čest, že hostí 16. května celonárodní zahájení tohoto festivalu, který potrvá na mnoha místech v republice až do 14. června.
Galerijní a muzejní noc ve Zlíně nabídne
návštěvníkům pestrý program. Hlavní část
se uskuteční v novém kulturním komplexu
14|15 BAŤŮV INSTITUT. Návštěvníci si budou
moci od 19.00 až do půlnoci prohlédnout
zajímavé výstavy, nejrůznější akce na mnoha
místech krajského města. „Odpoledne, před
částí určenou pro veřejnost, nás čeká oficiální
část pro pozvané hosty, na které budou představeni i držitelé cen Gloria musaealis,“ řekla
vedoucí odboru kultury a památkové péče
Romana Habartová.
Večerní části programu se účastní 20 galerií,
muzeí a kaváren, návštěvníci se k nim dostanou zdarma pěšky. Komu se ale nebude chtít,
může si pohyb po městě zpříjemnit jízdou
na kole nebo na koloběžce, které si lze vypůjčit u 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.

Během noci je možné zavítat i na malenovický
hrad, který bude mít rovněž do půlnoci vstup
volný do všech výstav a expozic.
Bohatý program připravuje Krajská galerie výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy nebo Krajská knihovna Františka Bartoše.
Do všech institucí bude vstup volný. Kromě
prohlídek výstav a expozic se lidé mohou těšit na nejrůznější dílny pro děti, komentované
prohlídky nebo soutěže.
V knihovně provedou návštěvníky postavy
z knih, které jim pomohou vyluštit Literární
křížovku, zahraje ZE-SWA-HOO-BAND pod
vedením Viktora Kozánka ml. (ZUŠ Zlín – Jižní
Svahy).
Na platformě mezi budovami 14 a 15 zazní
koncerty, své umění předvedou tanečníci
a další umělci. Budou připraveny i nejrůznější
kreativní dílny. Fasádu budovy 15 během noci
rozzáří videomapping. Tyto speciální projekce
budou k vidění několikrát.
Mládež i dospělí se mohou těšit na soutěž
s názvem Putování zlínským časem.
Akce se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka a primátora města
Zlína Miroslava Adámka.
(mm)

Atmosféra loňského ročníku Galerijní a muzejní noci. Foto: archiv KGVUZ

Co připravilo na noc Slovácké muzeum
Uherské Hradiště – Rok 2014 je díky 100. výročí založení pro Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti výjimečný, a proto i Muzejní noc, která se zde koná 31. května, bude ve znamení
oslav. Pro návštěvníky bude připravený program již od 14.00 ve Smetanových sadech,
kde na ně bude čekat historický jarmark a programy pro děti.
V 17.00 vyjde slavnostní průvod z Masarykova
náměstí, ve kterém budou krojované soubory
a chasy, cimbálové muziky a historické automobily. Během Muzejní noci bude slavnostOkno do kraje / květen 2014

ně otevřena nová multimediální expozice
„Slovácko“. Ve 20 hodin začne komponovaný
pořad „100 let Slováckého muzea“, který návštěvníky seznámí s historickými mezníky
v dějinách jedné z nejvýznamnějších kulturních institucí regionu. Pořad bude zakončen
oživlou expozicí. Připravena je světelná show,
která nasvítí nejen hlavní budovu Slováckého
muzea, ale také park, kde až do ranních hodin
budou návštěvníci sledovat vybrané ukázky
zvykoslovných pásem v podání folklorních
souborů regionu. 
(ek)

PROGRAM VE ZLÍNĚ
16. 5. | 19.00 - 24.00 | budovy 14 a 15
PLATFORMA
19.00 Oficiální zahájení moderátorem
19.15	Živá hudba – regionální kapela
20.00 Kouzelnická show Jiřího Hadaše
20.30	Živá hudba – regionální kapela
21.15 Taneční vystoupení MoNIMBA
21.30 Videomapping
21.45 	Živá hudba – regionální kapela
22.15 Videomapping
22.25 Taneční vystoupení MoNIMBA
23.00 	Vyhlášení soutěže o klubovou kartu
14|15 BAŤOVA INSTITUTU
23.15 Videomapping
23.25 	Živá hudba – regionální kapela
00.00 DJ rádia Kiss Publikum
SOUTĚŽ – PUTOVÁNÍ ZLÍNSKÝM ČASEM
Jste si jisti, že víte všechno o Zlíně? Soutěž
o významných památkách v centru večerního Zlína pro mládež i dospělé. Originální
úkoly i zapeklité hádanky. Určeno pro
1–2členné týmy.
GALERIE
1. podlaží budovy 14
■ Stínohry! – světelná a dramatická dílna
pro děti.
■ Komentovaná prohlídka s kurátorem
ve 21.00 a 23.00
■ Umění – víc než jen hra! – soutěž z oblasti
umění a vyhraj jednu z cen ve 20.00 22.00 (soutěž bude trvat do rozebrání
cen).
2. podlaží budovy 14
■ Komentované prohlídky s kurátory
po celý večer.
■ Výtvarná aktivita Město v zeleni - společně vytvoříme novou zlínskou čtvrť.
■ Staň se architektem! – stavebnice modelu
továrny pro nejmenší, díky níž se děti
i rodiče stanou na chvíli architekty.
■ Výtvarná dílna pro rodiny s dětmi.
■ Galerijní výprodej starších katalogů
za nízké ceny.
NOC V MUZEU
1., 3. a 5. podlaží budovy 14
vstup volný
■ Máme povinnost dívat se dopředu
■ Okouzlen brouky a jinou havětí
■ Zlín v proměnách času
■ Expozice Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra
skutečnost
■ Expozice František Bartoš: Pedagog, jazykovědec a etnograf.
KNIHOVNA
Knihovna bude pro návštěvníky otevřena
jen do 21.00 hod!
Literární křížovka
3. a 4. podlaží budovy 15, 19.00 – 21.00
Postavy z knih vám pomohou vyluštit
křížovku. Účinkují členové souboru ASPIK
a přátelé.
ZE-SWA-HOO-BAND
3. podlaží budovy 15, v 19.30 a 20.15
Hraje pod vedením Viktora Kozánka ml.
(ZUŠ Zlín – Jižní Svahy).
Komentovaná prohlídka knihovny
2. podlaží budovy 15, ve 20.00 hod.
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cestovní ruch

Letecké muzeum v Kunovicích zaujme všechny generace. Foto: Jan Salač

Východní Morava je pro každého
Jako mísu plnou dobrot. Tak vidí milovníci
turistiky a netradičních zážitků Východní
Moravu. Kde jinde najdete prakticky na jednom místě unikátní turistickou vodní cestu,
památky zapsané na seznamu UNESCO, nespočet muzeí a pestrou přírodu? Pojďme se
podívat alespoň na část této nabídky.
Baťův kanál zahajuje dvacátou sezonu
Turistická vodní cesta Baťův kanál vstupuje letos do své jubilejní 20. plavební sezony. Opět
je připravena řada zajímavých novinek a vylepšení. Slavnostní Odemykání plavební sezony se
uskuteční tradičně 1. května a proběhne tentokrát v Napajedlích. Místo není zvoleno náhodně. V tamním přístavišti Emila Spiro, které
je umístěno v samém centru tohoto nejsevernějšího města Slovácka, bude otevřena nová
vyhlídková restaurace. Oblíbená akce, Májová
pouť, se bude konat 1. května také v sousedních Otrokovicích. Ani zde nebudou chybět
plavby lodí a spousta zábavy.
Zajímavá akce se připravuje na sobotu 24.
května do Kroměříže. V tomto plavbou zatím
málo využívaném úseku řeky Moravy proběhne Plavba s Českým rozhlasem Brno. Jak název
napovídá, budou zde připraveny plavby výletní lodí, na břehu pak kulturní program. Doporučujeme výlet do Kroměříže spojit s jízdou
historickým parním vlakem, který v tento den
do Hanáckých Atén přijede. Velkým fenoménem cykloturistických tras se stala cyklostezka
vedoucí podél Baťova kanálu. Rovinatý nená-

Kovozoo má jednu výhodu – můžete si sáhnout i na šelmy.
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ročný profil, krásné výhledy na vodu s plujícími
lodičkami, okolní Chřiby a Karpaty a také dostatek občerstvovacích míst udělaly z cyklostezky
ideální cíl pro cyklisty všech věkových kategorií
a výkonností. Letos se tato trasa dočká nového úseku Kvasice – Otrokovice. Do léta bude
také dokončen chybějící úsek v Napajedlích.
Tím bude zaručen maximální komfort na trase
Kroměříž – Veselí nad Moravou, tedy v úseku
vedoucím Zlínským krajem.
Dvě zoo, obě unikátní
Zoologických zahrad plných exotických zvířat
je v naší vlasti i po světě dost. Ve Zlínském kraji
jsou ale dvě výjimečné. V prvním případě jde
o Kovozoo v Ekolandu ve Starém Městě. Firma,
která areál provozuje, se zaměřuje na recyklaci a opětovné využívání druhotných surovin.
Proto jsou exponáty v Kovozoo vyrobeny z odpadu, především z kovového šrotu. Všechna
zvířata jsou vytvořena v životní velikosti a jsou
obdivuhodná především díky své propracovanosti a vynikající autentické podobě se svými
živými vzory. K vidění jsou gepardi, gorily, nosorožci, bizon, rodina tučňáků a řada dalších.
O výjimečnosti Zoo Zlín pak nemůže být pochyb – každoročně ji potvrzuje obrovská návštěvnost. Letošní novinkou zoo je japonská zahrada Mu-Shin. Její slavnostní otevření se koná
18. května. Dominantami nového areálu jsou
tři speciálně tvarované borovice drobnokvěté
dovezené přímo z Japonska. Ze své domoviny
se do Zoo Zlín stěhovaly v úctyhodném věku
zhruba sta let. Podobných stromů existuje
v České republice jen pár kusů. A co se vlastně
skrývá za názvem Mu-Shin? Doslovný překlad
znamená „bez myšlenky“ či „mimo mysl“. Jedná
se o stav čisté mysli. Mysl je jako klidná hladina rybníka, bez vlnky, ve které se zrcadlí jasný
a nezkreslený obraz okolí. „Byli bychom rádi,
kdyby tady návštěvníci zapomněli na starosti
všedních dní, dokázali si odpočinout a ještě
i třeba načerpat energii,“ uvedl ředitel Zoo Zlín
Roman Horský. 
(urb)

▪▪ Muzea – od letadel po pálenky
Východní Morava se může pochlubit velkou rozmanitostí. Platí to i pro muzea,
kterých je v regionu několik desítek. Pojďme si namátkou několik z nich připomenout. Již 40. sezonu letos zahájilo Letecké
muzeum v Kunovicích. K vidění je zde
množství strojů, část z nich se přitom vyráběla přímo v továrnách na území dnešního Zlínského kraje. Od dubna do října je
zde otevřeno každý den.
Podobnou tematiku nabízí i Městské muzeum Slavičín. Jedna z jeho expozic je totiž věnována letecké bitvě, která se na jižním Valašsku odehrála v roce 1944.
Další zajímavou expozici najdete ve Vlčnově, kde funguje muzeum věnované
domácí výrobě ovocných destilátů, či
v Kroměříži, kde je unikátní biskupská
mincovna. Stranou nezůstává ani Zlín,
který může nabídnout například pohled
do historie obuvnictví. Za pozornost stojí Muzeum zemědělské techniky našich
dědů v Pravčicích na Kroměřížsku.
Kontakty a bližší informace o expozicích
muzeí ve Zlínském kraji najdete na přehledných internetových stránkách Centrály cestovního ruchu Východní Moravy
– www.vychodni-morava.cz.
▪▪ Královna Bečva má tři větve
Pokud chcete zažít dovolenou na kole,
pak je Východní Morava ta nejlepší volba.
Bezpečné cyklostezky vedené malebnými údolími řek, zábavné trasy v hornatém i mírně zvlněném terénu i zážitkové
bike parky – to všechno je zde k dispozici.
Turistickým regionem Východní Morava
procházejí dvě dálkové páteřní trasy. Jsou
jimi cyklostezka vedená podél řeky Moravy a Baťova kanálu a Cyklostezka Bečva.
Ta je oprávněně označována za královnu
moravských cyklostezek. Ve třech větvích
nabízí 160 kilometrů pohodových tras.
První větev v délce 71 km sleduje prakticky od pramene tok Vsetínské Bečvy. Vede
z Velkých Karlovic přes Vsetín do Valašského Meziříčí.
Do stejného bodu směřuje větev Rožnovská – od přehrady v Horní Bečvě přes Rožnov pod Radhoštěm a Zubří (32 km).
Z Valašského Meziříčí, kde se Vsetínská
Bečva a Rožnovská Bečva stékají, pak
vede třetí větev cyklostezky (57 km)
do Hranic na Moravě a Přerova až k soutoku s řekou Moravou u Tovačova. Novinkou letošní cykloturistické sezony na Valašsku je Bike arena Vsetín.
K již výborně fungujícímu bikerskému
areálu Kyčerka ve Velkých Karlovicích
letos (otevírá se 1. května) přibude další
místo, kde zažijí pravé emoce milovníci
trailů. Jedinečné profilem i krásami krajiny jsou trasy pro horská kola vedené
po hřebenech Vsetínských Beskyd či Javorníků. Nástupními místy jsou Vsacký
Cáb, Soláň či Kohútka.
Okno do kraje / květen 2014

sociální oblast

Podpora seniorů patří mezi oblasti, kterým se Zlínský kraj věnuje dlouhodobě. Ilustrační foto: PZ

S aktivitami pomůže sociální fond
Zlepšit zdravotní kondici dětí i dospělých
trpících závažnými nemocemi či hendikepy, prodloužit plnohodnotný život seniorů
a také napomoci k vytváření dobrých vztahů v rodině, to jsou hlavní směry podpory,
na kterou byly z krajského sociálního fondu
rozděleny pro letošní rok dva miliony korun.
„Vyhověli jsme sedmdesáti pěti žadatelům,
převážně neziskovým organizacím působícím
napříč celým krajem, které organizují ozdravné, rehabilitační, rekondiční, vzdělávací a jiné
programy, jejichž cílem je zkvalitnit život zejména těm spoluobčanům, kteří se musí vyrovnávat s určitým zdravotním problémem či
omezením. Jedná se například o kurzy procvičování prostorové orientace osob se zrakovým
postižením, plavání pro děti s nejtěžším stupněm zdravotního postižení, rekondiční pobyty,
možnost hipoterapie a další podobné aktivity,“
vysvětlila Taťána Valentová Nersesjan, radní
Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí.
„Letos byl do výzvy k předkládání žádostí
přidán nový okruh, a sice léčebné programy
zaměřené na neurologické poruchy pohybu
nehrazené ze zdravotního pojištění. Jde o terapii pomocí vesmírně-medicínských přístrojů.

V tomto okruhu bylo podpořeno pět žadatelů
v celkové výši 131 000 korun. Je to nesmírně
důležitá oblast vzhledem k tomu, že žadateli
jsou rodiny s postiženými dětmi, které se často
potýkají s finanční tísní,“ upřesnila radní Taťána
Valentová Nersesjan. Jeden léčebný pobyt stojí
přibližně 92 000 korun a dítě by mělo v jednom
roce absolvovat až tři. „Sociální fond však bude
využit i na preventivní programy prorodinného
charakteru a také na zlepšování psychického
i fyzického stavu seniorů, kde je snaha o prodlužování jejich aktivního věku například trénováním paměti i posilováním tělesné kondice,“ dodala radní. 
(hm)
Příklady podpořených projektů
Auxilium, o. p. s. Vsetín – Edukativní aktivity
pro rozvoj dovedností lidí pečujících o osoby
se zdravotním postižením
Klub důchodců Valašské Klobouky – Pohybem k lepší kondici a zdraví (cvičení pro seniory)
Centrum pro seniory Zachar Kroměříž – Aktivitou proti stařecké demenci (hlavním cílem je
trénink paměti seniorů formou kurzů)
Svaz tělesně postižených Uherské Hradiště
– rekondiční pobyt

▪▪ Inspirace z Nizozemí
Zmapovat systém spolupráce odborníků
z různých oblastí na poli sociálně-právní
ochrany dětí a prodiskutovat možnost
další spolupráce se zahraničním partnerem. To byl hlavní cíl pracovní návštěvy
zástupců Zlínského kraje a dalších institucí v Nizozemí. Jde o jednu z aktivit mezinárodního projektu, který je financován
především Evropským sociálním fondem.
Během stáže byli účastníci seznámeni
se vzdělávacími programy Hanzehogeschool Groningen.
Velmi inspirujícím je propojení univerzitní
půdy a praxe, kdy škola zajišťuje vzdělávání a trénink pro sociální pracovníky úřadů a služeb. Univerzita pořádá pravidelná
setkání s odborníky institucí zajišťujících
sociální práci a sociální služby. Účastníci
stáže měli také možnost poznat celou
škálu služeb pro ohrožené rodiny s dětmi.
„V Nizozemí je již dlouhodobě nastaven
trend přechodu od pobytových služeb
ke službám ambulantním a terénním.
Zejména péče o ohrožené děti není zajišťována ústavy, prioritní roli hraje pěstounská péče. Tímto směrem se musíme
ubírat i v našich podmínkách,“ uvedla
radní pro sociální oblast Taťána Valentová
Nersesjan.
▪▪ Ocenění výjimečných pracovníků
Již popáté bude letos Zlínský kraj oceňovat ty pracovníky v sociálních službách,
kteří svoji práci vykonávají s mimořádným nasazením, kvalitně a obětavě.
Smyslem uznání je posílení prestiže povolání pracovníků v sociálních službách.
Návrhy na ocenění v rámci ankety Pracovník roku v sociálních službách Zlínského kraje je možné podávat do 30. června.
A to buď osobně na podatelně krajského
úřadu, nebo poštou na adresu KÚ Zlínského kraje, Odbor sociálních věcí, třída
T. Bati 21, 761 90 Zlín. Další informace lze
získat na tel. 577 043 342 či na e-mailové
adrese ivana.entova@kr-zlinsky.cz.

inzerce

OPLO

OPLOCENÍ – TLUMAČOV

prodej materiálu pro stavbu drátěných plotů, ohrad, voliér

www.oploceni.eu
tel: 736 635 083

prod
ul
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prodejna v areálu cementárny ul. Jiráskova 323, Tlumačov

Novinka: okrasné kamenivo do gabionů
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▪▪ Pacientkám pomůže nový mamograf
Uherské Hradiště – Uherskohradišťská nemocnice pořídila zcela nový digitální mamograf a CT. Starý analogový mamograf z roku
2006 již dosluhoval, dosavadní přístroj CT
zůstal na oddělení nukleární medicíny, které
jej bude používat pro své účely. Pořízením
nového mamografu se zvýší kvalita vyšetření v podobě kontrastnějších snímků, přesnější diagnostiky i menší dávky záření. Větší
komfort si užije i obsluhující personál – odpadá manipulace s kazetami a vyvolávání
snímků mokrou cestou. Snímky se lékařům
okamžitě zobrazí na monitoru, je možné je
digitálně přemisťovat i ukládat na CD. V České republice má každá žena nárok na bezplatné preventivní mamografické vyšetření
od 45. roku věku ve dvouletých intervalech.
▪▪ Poliklinika bude mít nový kabát
Vsetín – Poliklinika Vsetínské nemocnice
bude mít hezčí vzhled, zlepší se tepelná
pohoda a klesnou platby za energie. To
má přinést již zahájená rekonstrukce, která
počítá s výměnou oken a vstupních dveří
a celkovým zateplením pláště i střechy. Realizaci umožnila dotace z evropských fondů.
Celkové náklady přesahují 16 milionů korun, ukončení prací je plánováno na konec
letních prázdnin. V rámci prací bude rovněž
odbourána část nevyužívaných balkonů.
▪▪ Lékárna přijímá elektronické recepty
Kroměříž – Novinku, která výrazně zlepší
služby směrem k pacientům a zákazníkům,
zavedla Kroměřížská nemocnice. Tamní lékárna je schopna vydávat léky předepsané
na takzvaný elektronický recept. „Podstata
eReceptu je taková, že lékař vystaví elektronicky recept a zašle ho do centrálního
úložiště. Pacient potom obdrží identifikační
kód receptu, a to buď papírově, formou SMS
v mobilu nebo e-mailem. S tímto kódem
přijde do naší lékárny a my jsme na jeho
základě schopni dohledat předepsané léky
v centrálním úložišti,“ popsala systém elektronických receptů lékárnice Iva Úlehlová.
Dodala, že již několik pacientů o tento systém vydávání léků projevilo zájem. Je to
velkou výhodou hlavně u dlouhodobých
terapií, kdy odpadá cesta pacienta k lékaři
jen pro recept.
▪▪ Nemocnice ušetří třetinu
Zlín – Výrazné úspory by měla přinést nedávno ukončená druhá etapa zateplení
budov v areálu zlínské Krajské nemocnice
T. Bati. Zateplena byla 11. budova – plicní
oddělení, 13. budova – hematologicko-transfuzní oddělení, budova 15 – oddělení klinické biochemie a budova 48 – LDN.
Stavební práce stály přes 33 miliony korun
a zčásti je hradily dotace EU. „Právě ukončená etapa navázala na první, kdy jsme v roce
2012 zateplili 12 budov. Na letošní rok plánujeme třetí etapu, která zahrnuje budovu
23 – chirurgie a budovu 16 – LDN. Zateplení
budov přinese úspory ve snížení spotřeby tepla na vytápění a vzduchotechniku
o zhruba 30 procent,“ sdělil ředitel nemocnice Pavel Calábek. Letošní třetí etapa zateplení by podle něho mohla začít na podzim.
Zahájení prací však záleží na schválení žádosti o dotaci.
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Peníze pro hasiče a policisty
Zlínský kraj – Finance na nákup či opravy věcných prostředků požární ochrany a v jednom
případě také na vybudování vyrozumívacího
a varovacího systému obdrží od Zlínského kraje obce pro své jednotky sborů dobrovolných
hasičů. Z rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky pak Zlínský kraj rozdělí další prostředky
na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí kategorie II. Finanční podpory se však dočkají také
profesionální policisté, kterým kraj hodlá přispět
na pořízení zásahového automobilu. Rozdělení
těchto prostředků již odsouhlasili krajští radní
a zároveň je doporučili schválit krajskému zastupitelstvu.

Ilustrační foto: IS Karolinka

Nejlepší weby?
Vsetín a Roštění
Zlínský kraj – Již po šestnácté byly v sídle
Zlínského kraje ve Zlíně slavnostně oceněny
města a obce, které uspěly v krajském kole
soutěže Zlatý erb, soutěže o nejlepší webové
stránky měst a obcí a o nejlepší elektronickou
službu. Představitelé Zlínského kraje ocenili tři nejlepší v kategoriích Nejlepší webová
stránka obce, Nejlepší webová stránka města
a Nejlepší elektronická služba.
Mezi městy si prvenství připsal Vsetín, následovaný Brumovem-Bylnicí a Valašskými
Klobouky. V kategorii obcí porotu nejvíce zaujala webová prezentace Roštění, druhé místo hodnotitelé přiřkli Podhradí a třetí skončil
Hostětín. Nejlepší elektronickou službou, a to
klikacím rozpočtem, se chlubí radnice v Uherském Brodě. Druhé místo obsadila on-line
verze územního plánu Uherského Hradiště.
Bronz pak byl rozdělen mezi město Brumov-Bylnice a obec Košíky, jejichž aplikace jsou
orientovány na usnadnění přístupu seniorů
k informacím.
Krajské kolo soutěže organizuje Zlínský kraj
ve spolupráci se Sdružením Zlatý erb. Cílem
je podpořit modernizaci místních samospráv
v oblasti informačních služeb poskytovaných
s využitím internetu a ostatních elektronických médií.
V prvních třech kategoriích hodnotí webové služby a elektronickou službu přihlášených obcí odborná porota. Bližší informace,
pravidla hlasování a informace o chystaném
celostátním kole jsou k dispozici na internetových stránkách soutěže na adrese www.
zlatyerb.obce.cz. 
(gsd)

Pětadvaceti jednotkám sborů dobrovolných hasičů obcí mají být z rozpočtu Zlínského kraje přiděleny investiční i neinvestiční dotace v celkové
výši 7,430 milionu korun na věcné prostředky
požární ochrany. Na nákup zásahového automobilu dostane dotaci například obec Věžky, na nákup cisternové automobilové stříkačky město
Holešov a na nákup elektrocentrály obec Lípa.
Co se týče dotace na vybudování vyrozumívacího a varovacího systému, zažádala o ni tentokrát
pouze jedna obec, a to Poličná, která ji ve výši
300 000 korun obdrží. Kromě toho kraj přispěje
dvěma miliony korun Krajskému ředitelství Policie ČR na pořízení zásahového automobilu.
Účelové neinvestiční dotace ministerstva vnitra
obcím Zlínského kraje jsou nyní dle rozpisu Generálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR přiděleny ve výši 4,630 milionu korun.
Zbývající peníze (1,144 milionu) budou rozděleny na základě rozpisu Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje na jednání krajského
zastupitelstva v září. Dotaci na zabezpečení akceschopnosti jednotek požární ochrany sborů
dobrovolných hasičů obcí nyní obdrží 22 obcí
a měst, mezi nimi například obce Babice, Horní
Bečva, Jablůnka, města Holešov, Luhačovice,
Rožnov pod Radhoštěm či město Zlín. 
(van)

Dar, který zachraňuje
Kroměříž – Petra Polácha z Kroměříže, který
v prosinci 2013 daroval kostní dřeň a zachránil
tím konkrétní lidský život, přijal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, aby dárci za jeho
obětavý čin osobně poděkoval.
„Pan Polách byl osloven vloni v létě po dvanácti letech, kdy byl veden v registru. Situaci měl o to těžší, že absolvoval oba způsoby
odběru, tedy nejprve separaci kmenových
buněk, což se původně zdálo jako vhodnější
varianta, ale nakonec lékaři museli uskutečnit
klasický odběr z pánevních kostí,“ řekla Zdeňka Wasserbauerová z Nadace pro transplantaci kostní dřeně, když hejtmanovi přibližovala
okolnosti transplantace.
„Vím, že nic nemůže vyvážit čin záchrany lidského života a každé poděkování či odměna je
skutečně jen v rovině symbolické. Jde však o to
ukazovat tyto dobré příklady, které mohou být
vzorem pro druhé,“ vyjádřil se hejtman Stanislav Mišák. Petru Poláchovi předal záslužné
vyznamenání druhého stupně, tedy nejvyšší
ocenění, které může v těchto případech udělit.
Ve Zlínském kraji je v registru 4 700 potenciálních dárců. 
(hm)

Hejtman udělil Petru Poláchovi nejvyšší ocenění. Foto: LV
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Finanční injekce pro nemocnice

Náměstek hejtmana Lubomír Nečas. Foto: PZ
Zlínský kraj – Zastupitelstvo Zlínského kraje odsouhlasilo finanční podporu ve výši sto
osmdesáti milionů korun, která má pomoci
zadluženým nemocnicím ve Zlínském kraji. Zdravotnická zařízení použijí tyto peníze
na proplácení závazků svých nemocnic, které
vznikly ztrátami v minulých letech. „Většina
peněz poputuje do Krajské nemocnice Tomá-

še Bati ve Zlíně, která obdrží sto čtyřicet milionů korun,“ upřesnil záměry Zlínského kraje
náměstek hejtmana Lubomír Nečas.
Nemocnicím v Kroměříži a Vsetíně přidělil kraj
po dvaceti milionech korun. „Tímto krokem si
slibujeme vyrovnání rozpočtu nemocnic, k němuž přispěje i úhradová vyhláška, která je pro
nás letos příznivější, než jak tomu bylo loni,“
upřesnil krajský radní pro zdravotnictví Lubomír Nečas. Vyvrátil tak spekulace o tom, že by
finanční injekce sloužila jako kompenzace výpadku regulačních poplatků v letošním roce.
„Tyto poplatky za hospitalizace budou propláceny přes jednotlivé pojišťovny až ve druhé
polovině letošního roku, tak jak to přislíbila
vláda České republiky,“ uvedl dále Lubomír
Nečas.
Pro nemocnice Zlínského kraje výpadek regulačních poplatků představuje částku ve výši až
60 milionů korun. 
(jsch)

Další budovy a areály se dočkají oprav
Zlínský kraj – Další čtyři nové investiční záměry schválili krajští radní. Jde o rekonstrukci
kanalizace v areálu Uherskohradišťské nemocnice, obnovu fasády Střední průmyslové
školy Uherské Hradiště, opravu střešního pláště na Základní škole a Mateřské škole Vsetín,
Turkmenská, a stavební úpravy pro umístění
mateřské školy na Základní škole Zlín, Mostní.
Rekonstrukce kanalizace v areálu Uherskohradišťské nemocnice je naplánována na období od dubna do července letošního roku.
Půjde o odstranění havarijního stavu. Náklady
na opravu jsou vyčísleny na více než tři miliony korun.
Obnova fasády na SPŠ Uherské Hradiště by
měla začít v srpnu letošního roku a hotová
by měla být o dva měsíce později. Opravena
bude čelní fasáda budovy školy na třídě Maršála Malinovského. Oprava školu zřizovanou
krajem vyjde celkově na asi jeden milion korun. Počítá se i s dotací města a příspěvkem ze

státního rozpočtu, neboť budova je památkově chráněná.
Oprava střešního pláště Základní školy a Mateřské školy Vsetín, Turkmenská, je nezbytně
nutná, neboť bylo zjištěno, že plášť je v havarijním stavu, do konstrukce střechy zatéká
a neřešení tohoto problému by vedlo k dalšímu zatékání do nosných zdí a stropů. Proto
bude opravena celá plocha střechy na hlavní
budově školy. Stane se tak od června do srpna letošního roku. Náklady dosáhnou výše 1,3
milionu korun.
Základní školu Zlín, Mostní, čekají pro změnu stavební úpravy, díky kterým se sem bude
moci přemístit Mateřská škola pro zrakově postižené, která v současné době sídlí ve zlínské
čtvrti Obeciny. Současné prostory mateřské
školy neodpovídají hygienickým požadavkům
na provoz a prostor takto speciálně zaměřeného zařízení. Úpravy za asi 5,8 milionu korun se
uskuteční od letošního června do září. 
(tz)

▪▪ Senioři se utkají v pétanque
Luhačovice – Pilotní ročník soutěže ve hře
pétanque, která je organizována pro kluby
seniorů ze Zlínského kraje, se pod názvem
Senior Cup uskuteční 14. května v Luhačovicích. Turnaj je pořádaný Zlínským krajem
ve spolupráci s akciovou společností Lázně Luhačovice a Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně. Turnaje by se mělo zúčastnit celkem 36 klubů seniorů, pro které je kromě
samotného turnaje připraven i kulturní
program.
▪▪ Stavba roku opět rekordní
Zlínský kraj – Celkem 55 realizací je přihlášeno do aktuálního, již 12. ročníku soutěže
Stavba roku Zlínského kraje. Tradičně jde
o nejvyšší účast mezi všemi kraji, v kterých
je podobná soutěž rovněž vyhlašována.
Hodnotitelé budou posuzovat stavby
v několika kategoriích, součástí akce jsou
i soutěže pro studenty odborných středních škol. Vyhlášení výsledků se uskuteční
29. května v Otrokovicích. Hlavním cílem
soutěže je prezentace kvalitních projektů
stavebních firem z regionu.

▪▪ Netradiční mrakodrap
Zlín – Ve středu 2. dubna se sídlo Krajského úřadu Zlínského kraje, takzvaný Baťův
mrakodrap, ponořilo na několik hodin
do modré barvy. Krajský úřad se tak připojil k celosvětové informační kampani
„Light It Up Blue!“, jejímž cílem je vyjádřit
podporu lidem s poruchami autistického
spektra a jejich blízkým.

Zajímavé církevní památky po celém Zlínském kraji zvou k návštěvě
Zlínský kraj – V pátek 23. května se uskuteční v mnoha kostelích, modlitebnách
a kaplích 6. ročník Noci kostelů. Smyslem
celorepublikové akce je ukázat co nejširší
veřejnosti bohatství křesťanského náboženství včetně vysoké kulturní a společenské hodnoty sakrálních staveb.
V loňském roce do chrámů, modliteben,
klášterů i kapliček na území Zlínského kraje
vstoupilo při Noci kostelů několik desítek tisíc zájemců. Svými záštitami tuto iniciativu
ve Zlínském kraji podpořil hejtman Stanislav
Mišák i radní pro kulturu Ladislav Kryštof.
Seznam všech kostelů včetně programu,
který v nich bude připraven, je zveřejněn
na webu www.nockostelu.cz nebo na nástěnkách jednotlivých farností či sborů. Dospělí
i děti se mohou těšit například na pěvecké
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nebo varhanní koncerty, komentované bohoslužby, prohlídky s výkladem, čtení z Bible,
projekce či výstavy.
Také budou moci vejít do míst, kam se běžně
nedostanou, či nahlédnout do starých kronik
a matrik.
Otevřené brány
Radní Kryštof současně připomenul, že Zlínský kraj sleduje již šestým rokem podobný cíl
jako Noc kostelů, a sice v projektu Otevřené
brány, který vznikl díky společnému úsilí kraje, Arcibiskupství olomouckého, měst, obcí,
farností, Cyrilometodějské teologické fakulty
v Olomouci a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Jeho posláním je ukázat co nejširší veřejnosti
poklady nacházející se v sakrálních stavbách
na území regionu, a to mimo časy pravidel-

ných bohoslužeb a s výkladem průvodce.
„Díky projektu navštívily církevní památky ve Zlínském kraji už stovky tisíc turistů.
Spoustě lidí bylo tímto způsobem umožněno
vstoupit do kostelů, potěšit se jejich krásou
a také získat zajímavé informace o většinou
nejhodnotnější památce v dané obci.
Pro letošní rok máme do Otevřených bran
zapojeno již 25 církevních objektů,“ upřesnil
Ladislav Kryštof.
Zároveň podotkl, že díky této iniciativě vzniklo několik desítek sezonních pracovních míst
především pro znevýhodněné skupiny uchazečů o zaměstnání – starší osoby, občany
s menším zdravotním handicapem nebo ženy
na rodičovské dovolené. Ti všichni byli odborně vyškoleni, aby mohli v období od května
do září fungovat jako zasvěcený doprovod při
těchto duchovních exkurzích.
(hm)
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osobnost
Doc. Ing. Petr Hlaváček, CSc.
▪▪Osobnost roku 2013 Zlínského kraje
in memoriam.
▪▪Český obuvnický expert, vysokoškolský
pedagog a výzkumník.
▪▪Narodil se v únoru 1950 v Boršicích, zemřel v lednu 2014 v Uherském Hradišti.
▪▪Vystudoval Střední průmyslovou školu
kožařskou ve Zlíně. Pracoval v n. p. Svit,
též jako mistr výroby. Od roku 1970
do roku 1979 dálkově studoval na Fakultě technologické VUT Brno. Od roku
1979 začal pracovat jako vysokoškolský
učitel na FT VUT ve Zlíně.
V anketě Osobnost roku Zlínského kraje získal nejvíc hlasů Petr Hlaváček. Foto: archiv UTB

Další místa v anketě
Osobnost roku 2013 ve Zlínském kraji

Věděl o botách úplně všechno
Bývalo pravidlem, že jsme na tomto místě
Okna do kraje každoročně představovali formou rozhovoru vítěze ankety Osobnost roku
Zlínského kraje. Vítěz posledního ročníku ankety už na naše otázky odpovědět nemůže.
Věnujeme mu proto alespoň toto ohlédnutí sestavené z myšlenek, které zazněly v době jeho
náhlého předčasného úmrtí a pohřbu.
Setkání s optimistickým člověkem je vzpruhou.
Takovouto vzpruhu přinášel Petr Hlaváček.
Plný životního elánu a pracovní vášně. Brilantně ovládal svůj obor. Bez přípravy mohl ihned
referovat, přednášet anebo jen tak vyprávět
o obouvání a jeho vývoji – o botách ve staré
Číně, v předvěkých Alpách, ve středověké Byzanci, a třeba také o motivech na bečovském
relikviáři svatého Maura. Věděl snad úplně
všechno o vývoji a výrobě obuvi, o kůžích
a dalších surovinách, o výrobních postupech
řemesla i průmyslové výrobě a také o kultuře
obouvání. Měl přehled o kvalitě dnešních bot,
o mezinárodních diskusích o značení výrobků.
Už v osmdesátých letech minulého století
založil Petr Hlaváček na technologické fakultě biomechanickou laboratoř. Ve své vědec-

▪▪V letech 2007 až 2011 byl děkanem
Fakulty technologické UTB ve Zlíně.

kovýzkumné práci se dlouhodobě věnoval
obouvání dětí a diabetiků. Za vývoj a realizaci
profylaktické obuvi pro diabetiky získal v roce
2005 světovou cenu UITIC. „Mám velkou radost
z toho, že vývojem vhodné obuvi pro nemocné
s cukrovkou lze zachraňovat nebo prodlužovat
lidské životy,“ řekl tehdy novinářům.
V roce 2003 byl Hlaváčkův projekt obuvi pravěkého člověka Ötziho zapsán mezi sto největších světových objevů. Od roku 2005 pracoval
na výzkumu obuvi Terakotové armády v Číně.
Reprezentoval Českou republiku v řadě mezinárodních organizací. Od roku 2000 byl pravidelným účastníkem zasedání Organizace OSN
pro průmyslový rozvoj (UNIDO). Působil současně ve dvou světových týmech. Zastupoval
ČR v pracovní skupině ISO s cílem vypracovat
nový světový systém číslování obuvi a v pracovní skupině IDF IWGDF (International Working Group on the Diabetic Foot), v níž odpovídal za vypracování jednotných konstrukčních
požadavků na výrobu obuvi pro diabetiky.
Za budoucnost obuvnického vysokoškolského
vzdělávání považoval vznik oborů zaměřených
na obouvání zdravé a nemocné nohy.  (red)

2. GALUŠKA Luděk, doc. PhDr., CSc., přední
český archeolog, byzantolog a publicista.
3. PAVLIŠTÍK Karel, PhDr., CSc., významný
český etnolog.
4.–5. PANČOCHOVÁ Šárka, reprezentantka
ČR na snowboardu.
4.–5. PIŠTĚK Antonín, prof. Ing., CSc., špičkový odborník v oblasti letectví.
6.–7. HARTINGER Jiljí, ak. malíř a grafik,
umělec, který se zaměřuje na Valašsko.
6.–7. ZUBÍČEK Jan, patří mezi nejstarší
válečné veterány ve Zlínském kraji.
8. ŠTERNBERSKÝ Jan, MUDr., CSc., primář
na kožním odd. Krajské nemocnice T. Bati.
9. SOBEK Antonín, PhDr., bývalý ředitel
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
10. KOUTNÝ Bedřich, plk. Ing., ředitel Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
Slavnostní vyhlášení výsledků ankety
proběhlo 14. dubna na zámku ve Vsetíně.
Vítěze vyhlásil hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák.

inzerce

www.obuvcomfort.cz
• Dobrý den paní Ryšavá, rádi bychom dnes

navázali na naše předchozí povídání, které
jsme zakončili zmínkou o důležitosti správného výběru obuvi. V čem je ten jeho význam?
Dobrý den, význam je v tom, že pokud si, i v té
nejlepší víře, koupíte pro Vás nevhodnou obuv,
budete nejen nespokojeni, ale můžete Vašim
nohám i ublížit. Je pro mě těžko pochopitelné,
že jsou mezi námi stále lidé, kteří ve svém žebříčku hodnot mají kvalitní a vhodnou obuv na
spodním místě. Uvědomte si, jak těžkou úlohu
naše nohy mají, jakou zátěž denně podstupují.
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Štefánikova 2164, Zlín

Naopak kvalitní, vhodně vybraná a našim nohám vyhovující obuv nám život výrazně usnadní a zpříjemní.
• Lze nějak stručně shrnout ta nejdůležitější
kritéria správného výběru obuvi?
Podle mé zkušenosti je nejdůležitější si uvědomit a přijmout fakt, že neexistuje jedna
univerzální obuv na všechny příležitosti a trvalé používání. Takže když k nám do prodejny
přijde klient, povídáme si nejdříve o tom, na
jaké příležitosti má být obuv vhodná. Potom
se bavíme o dosavadních zkušenostech a hlavně eventuálních potížích zákazníka s nošením

tel.: 733 737 960

jeho dosavadní
obuvi. Na základě těchto
informací pak
doporučíme
typy obuvi, šířku kopyta a začneme zkoušet
a vybírat. Pak již záleží na zákazníkově pocitu
a vkusu, aby si vybral. Že by měla být obuv
kožená, pokud možno i s koženou stélkou
a koženou podšívkou, považujeme za skoro
samozřejmé.
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kultura

Pohled do expozice VI. Nového zlínského salonu 2011 v budově 32. Foto: archiv KGVUZ.

Co chystá VII. Nový zlínský salon
Zlín – Nový zlínský salon navazuje na tradici
historických salonů, které probíhaly každoročně ve Zlíně v letech 1936–1948 díky pořadatelské aktivitě firmy Baťa. Tato přehlídka současného českého a slovenského umění se letos
uskuteční ve dnech od 14. května do konce
srpna.
Za Baťů šlo o do té doby největší přehlídky
soudobého československého, resp. českého
(v letech 1939–1944) výtvarného umění, kterých se účastnilo na dvě stě autorů a jejichž
návštěvnost se počítala v desítkách tisíc. Tyto
výstavy jsou dodnes inspirativním modelem
vztahu mezi kulturou a podnikáním. Jejich
úspěšné obnovení formou jednou za tři roky
pořádaného Nového zlínského salonu se
uskutečnilo v roce 1996 pod záštitou a za přímé účasti prezidenta Václava Havla. Od roku
2005 se salonu účastní také umělci ze Slovenska. Kromě toho, že se jedná opět o obsáhlé
výstavy současného umění, je u novodobých
salonů položen důraz na kvalitu a artikulaci
aktuálních výtvarných souvislostí. Jednotlivé
ročníky se proto od sebe liší skladbou autorů
i médií.
Výběr umělců provádí v každém ročníku ob-

měňovaná jury. Mezi jejími členy letos nalezneme několik osobností, které známe jako
aktivní umělce a kteří se zároveň věnují kurátorství výstav. Lze tak hovořit o jistém akcentu
na v posledních dvou desetiletích vzrůstající
fenomén umělce-kurátora a letošní salon můžeme do určité míry vnímat jako sebereflexivní
pohled části umělecké scény.
VII. Nového zlínského salonu se účastní necelá stovka autorů pracujících s různými médii
z České republiky i Slovenska. V rámci výstavy je udělena tzv. pocta ve formě samostatné
výstavy dvěma významným umělcům, Janě
Želibské (SK) a Miloši Šejnovi (CZ), kteří každý
jiným způsobem reflektují ve svém díle vztahy těla a krajiny. Dalším obohacením salonu
a pendantem „poct“ je výstava světoznámé
polské umělkyně Natalie LL, která představuje její zásadní práce ze 70. let 20. století s tématem tělesnosti a erotiky. Vedle kmenových
prostor pořadatele – Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně – v budově 14 v rámci 14|15
BAŤOVA INSTITUTU je podstatná část expozice
umístěna v 9. etáži budovy 32 bývalého továrního areálu. 
Václav Mílek

Filharmonie představuje hvězdy příští sezony
Zlín – Zlínští filharmonici však už myslí v těchto dnech i na příští sezonu 2014/2015 a její
hvězdy. „Abychom navázali na tradici několika
posledních let, chystáme pro posluchače koncert se skutečnou hvězdou pěveckého nebe.
Tentokrát to bude světově proslulý mexický
tenorista Rolando Villazón s nesmírně talentovanou jihoafrickou sopranistkou Pumezou Matshikizou, kteří vystoupí s dirigentem Guerassimem Voronkovem v rámci festivalu Harmonia
Moraviae. Festival se bude konat od 25. září
do 23. října 2014,“ řekla dramaturgyně FBM Jindřiška Keferová.
Uvedená jména zajisté ale nezastíní ani další
vynikající sólisty a dirigenty. Jmenujme je, jak
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jdou za sebou chronologicky podle termínů
koncertů. Návštěvníci se setkají například s klavíristy Igorem Ardaševem a Eugenem Indjicem,
hornistou a dirigentem Radkem Baborákem
s jeho vynikajícím Baborak Ensemble a Epoque
Quartet, dále s mezinárodně uznávaným dirigentem Jakubem Hrůšou, mezzosopranistkou Dagmar Peckovou a tenoristou Štefanem
Margitou. Ve Zlíně vystoupí také sopranistka
Simona Houda Šaturová, houslista Ivan Ženatý,
harfistka Jana Boušková, violoncellista Jiří Bárta
a houslista Josef Špaček. Populární řada nabízí
zpěvačku Dashu, ale také koncert s operetními
a filmovými melodiemi nebo zabrousí do oblasti rocku. 
(vc)

▪▪ Divadlo láká na nový program
Zlín – Prodej předplatného na novou 69.
sezonu zahajuje 1. května Městské divadlo
Zlín. Otevře ji v září komedií Agent František ve službách Sherlocka Holmese s podtitulem „divadelní atentát, který Vás smíchy
roztrhá“. Podle předlohy zlínského rodáka
Hugo Vavrečky ji píše Peter Pavlac, který
přednedávnem získal se svým textem Einsteinova žena 2. místo v dramatické soutěži
Ceny Alfréda Radoka. Diváci se mohou těšit
i na veršovanou klasiku a vrcholné dílo A.
S. Puškina Evžen Oněgin, britskou situační
komedii Dokonalá svatba v režii Michaely
Doleželové a Romana Vencla, na komediální klasiku Williama Shakespeara Večer
tříkrálový a muzikál s jánošíkovskou tematikou Na skle malované. Divadlo také zve
na 19. ročník Setkání - Stretnutie, které se
koná 22. až 24. května.
▪▪ Výstava Prolínání
Zlín – Putovní výstava fotografií, které vytvořili klienti domovů pro osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s fotografem Jaroslavem Staňkem, byla otevřena
v první polovině dubna v kavárně Šachmat
14|15 Baťova institutu ve Zlíně. Výstava
měla název „Prolínání“ a na její přípravě se
podílely příspěvkové organizace Zlínského
kraje zaměřené na poskytování sociálních
služeb. Záštitu nad akcí měl hejtman Stanislav Mišák. Cílem bylo přiblížit veřejnosti,
jak vnímají svět kolem sebe lidé se zdravotním postižením. Výstava má být postupně
představena rovněž v Uherském Hradišti,
Vsetíně, Valašském Meziříčí a Fryštáku.

▪▪ Libušín má šanci na obnovu
Rožnov pod Radhoštěm – Částka blížící se
čtyřem milionům korun se sešla do poloviny dubna na účtu sbírky, kterou pořádá
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm pro znovuvybudování vyhořelé dřevěné stavby Libušín v Beskydech
na Pustevnách. Z těchto peněz budou hrazeny především předpokládané dodatečné
náklady související s opravou objektu Libušína. S podporou obnovy Libušína počítá
i Zlínský kraj. „Jakmile bude rozhodnuto
o podrobnostech obnovy, kraj se určitě
připojí s finančním příspěvkem,“ ujistil hejtman Stanislav Mišák. Další šanci podpořit
obnovu nabízí akce Den pro Pustevny, která
se koná ve skanzenu 3. května.
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Orientační běžce prověřil závod roku
Zlínský kraj – Závod roku. Takto titulovali pořadatelé dubnové Mistrovství Moravy a Slovenský pohár v orientačním běhu v lokalitě
Vápenky pod Velkou Javořinou. A zřejmě
dobře věděli proč. Závod měl totiž spoustu
lákadel a výjimečností. Tou nejzajímavější byl
fakt, že se běželo v prostoru, kde nikdy předtím žádný orientační běžec nezávodil.

Běžci se pohybovali v neznámém terénu. Foto: IH
Hlavní rozhodčí Libor Slezák z pořádajícího
oddílu TJ Slovan Luhačovice již před samotným kláním doufal, že neprozkoumaná lokalita bude pro závodníky lákadlo. A účast
předčila jeho očekávání. „Počítali jsme
s účastí kolem 650 sportovců, nakonec jich
dorazilo 820,“ neskrýval nadšení pořadatel.
Soutěž, která spadala do nejprestižnějšího
seriálu pro slovenské závodníky a druhého
nejzajímavějšího pro české, doplnil Český
i Slovenský pohár štafet.
V závodě jednotlivců opanoval hlavní kategorii mužů Marian Dávidík z týmu Kobra Bratislava před Michalem Hubáčkem z pořádajícího
luhačovického oddílu a dalším slovenským
kolegou Ondrejem Pijákem. Mezi ženami byla
nejrychlejší Eva Kabátová z oddílu Žabovřesky
Brno, před týmovou kolegyní Hanou Hlavovou a Adélou Jakobovou z UP Olomouc.

Tým z Žabovřesk si podmanil i štafetové závody, když jeho zástupci zvítězili mezi muži
i ženami. Pořádající Luhačovice potěšila stříbrná pozice v mužské kategorii.
„Přálo nám počasí, závod se vydařil náramně, měl zkrátka všechna superlativa,“ shrnul
Libor Slezák, podle nějž kouzlo orientačního
běhu spočívá i v tom, že stejnou trať už nikdy
nikdo nepoběží. „To ani nejde, takto postavená trať už nebude. Navíc i ve Vápenkách
podobný závod v nejbližších letech neplánujeme. V této nádherné lokalitě však chceme
aspoň trénovat,“ dodal Libor Slezák, který zároveň šéfuje luhačovickému oddílu.
Závod jen potvrdil, jak velkou baštu má orientační běh ve Zlínském kraji. Tradičně nejsilnější kluby mají právě Luhačovice a Zlín,
které dlouhodobě patří k nejlepším v republice. „Tyto oddíly vychovaly spoustu reprezentantů, mají skvělé trenéry, většinou bývalé vrcholové závodníky,“ dodal Slezák.

Cíl i start byly v osadě Vápenky. Foto: IH
Orientační běh v kraji se chlubí ještě dalším
tradičním závodem – Pohárem města Zlína.
Už čtyřiašedesátý ročník tohoto třetího nejstaršího závodu v orientačním běhu na světě
loni na Rusavě absolvovalo zhruba pět set
běžců. 
(oh)

V Holešově se šplhalo, přijeli borci z celé země

Finále podpořil Zlínský kraj. Foto: archiv
Holešov – Dramatický průběh mělo republikové finále středních škol ve šplhu, které
ve dnech 20. a 21. března pořádala Vyšší policejní škola a Střední policejní škola ministerstva vnitra v Holešově. V soutěži chlapeckých
týmů domácím prvenství o fous uniklo, v kategorii jednotlivců ho ale nepustili.
„Finále se účastnilo dvacet nejlepších družstev z krajských kol. Deset dívčích a deset
chlapeckých. Hochů bylo celkem 37 a dívek
o dvě víc,“ upřesnil pořadatel Daniel Kolář. Zástupkyně něžnějšího pohlaví šplhaly
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na tyči 4,5 metru ze stoje, chlapci zdolávali
stejně dlouhé lano ze sedu bez přírazu nohou. Ve čtvrtek se šplhala dvě kola, v pátek
tři. Celkové výsledky se tvořily ze součtu
dvou nejlepších časů, které měřila speciální
elektronická časomíra. „Před posledním kolem hoši z holešovské policejní školy v součtu tří závodníků vedli o pouhých sedm setin
sekundy. Nakonec vítězství neudrželi a těsně
prohráli s družstvem SŠ polytechnické Brno.
Třetí místo obsadili zástupci Gymnázia Olomouc-Hejčín. Domácí ale zvítězili v kategorii
jednotlivců, první místo obsadil Denis Křižánek,“ podotkl Kolář.
Mezi týmy dívek první místo přesvědčivě získala Bezpečnostně-právní akademie Brno.
O další místa byl lítý boj, domácí díky posledním zdařilým pokusům poskočily z pátého místa na druhé a vyrovnaly tak skvělý
výsledek chlapců. Třetí skončil tým Gymnázia
Olomouc-Hejčín. Mezi jednotlivkyněmi se
z domácích nejlépe vedlo Míši Geržové, která
skončila šestá. Soutěž se konala i díky finanční podpoře Zlínského kraje. 
(oh)

sport
▪▪ Pantery zkrotil až favorit
Otrokovice – Skvělou jízdu letošním play-off AutoCont extraligy předvedli otrokovičtí florbalisté. Tým Panterů se ve čtvrtfinále nezalekl Chodova a v nesmírně
vyrovnané a napínavé sérii ukořistil rozhodující sedmé vítězství na hřišti pražského
týmu. Pro semifinále pak Panteři dostali
nejtěžšího možného soupeře. Nejúspěšnější český klub Tatran Střešovice, který
dosud Otrokovice porazily jen jednou.
S favoritem dokázali Panteři držet krok jen
v prvním zápase, který prohráli 1:2. V dalších utkáních už soupeř dominoval a sérii
rozhodl ve čtyřech zápasech. Přesto prožil
otrokovický tým nejúspěšnější extraligovou sezonu.
▪▪ Města ocenila nejlepší sportovce
Zlínský kraj – Uznání za skvělé výkony se
dočkali sportovci hned v několika městech
Zlínského kraje. Srdcař zlínského hokeje
Martin Hamrlík, který loni ukončil kariéru,
se stal nejlepším sportovcem města Zlína.
Hokejisté pak triumfovali i mezi kolektivy.
Loňský sportovní rok v Uherském Hradišti
zase patřil atletům. Ocenění pro nejlepší sportovce si odnesli sprinteři Zdeněk
Stromšík a Kateřina Vávrová. Ve Vsetíně
ceny posbíraly tradiční karatistky Hana Juráňová a Klára Kleiblová , plavec Pavel Obr
a lyžařka Veronika Grygarová.
▪▪ Vsetín uvítal nohejbalovou elitu
Vsetín – Tradičně výborně obsazený turnaj
Austin cup ve Vsetíně opět nabídl špičkový nohejbal. Do klání se zapojilo celkem
čtyřiadvacet družstev, která se sjela z pěti
evropských zemí. Opět se výborně dařilo
domácím. Tým Climax Vsetín A proplul až
do finále, kde byl blízko prvnímu triumfu.
Nakonec v těsné koncovce rozhodujícího
setu podlehl Českým Budějovicím a připsal tak celkově už třetí stříbrnou pozici
v turnaji.
▪▪ Gymnastky jedou na šampionát
Zubří – Hned zkraje sezony obrovský
úspěch. Juniorské závodnice v estetické skupinové gymnastice z oddílu MG TJ
Gumárny Zubří uspěly v letošním prvním
závodě ve Vyškově. Mimo to, že se staly
vicemistryněmi republiky, si zajistily účast
na letošním květnovém mistrovství světa
v Moskvě. Zadařilo se i zuberským zástupkyním mladších věkových kategorií, které
z Vyškova odvezly stříbro a bronz.
▪▪ Akci ozdobila rekordní účast
Ostrožská Nová Ves – Více než stovka lodí
prohánějících se po jezeře Kunovská tabule a přes sto padesát běžců. Tradiční Novoveský přespolák strhal na začátku dubna
účastnické rekordy a k vidění byly i skvělé
výkony. „Na kajaku triumfoval český reprezentant Jakub Zavřel, na kánoi domácí
olympijská naděje David Janík. Mezi běžci
pak Luděk Durďák a Jessica Zatlkajová,“ informoval za pořadatele Vít Pjajčík.
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zajímavosti

Velká města ztrácejí, menší rostou
Víte, co mají společného Hluk, Kelč, Kunovice, Uherský Ostroh, Vizovice a Zubří? Jde
o jediná města ve Zlínském kraji, v nichž loni
vzrostl počet obyvatel. Vyplývá to alespoň
z předběžných výsledků, které aktuálně zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Kroměříž je druhé největší město kraje. Foto: archiv
Ve Zlínském kraji je celkem 30 měst. Na konci roku 2013 v nich žilo přibližně 346 000 lidí,
tedy bezmála 60 procent obyvatel celého kraje. V tabulce přinášíme jejich přehled.
Počet obyvatel přitom ve většině z nich vloni
klesal. Hlavním důvodem poklesu je fakt, že
z většiny z nich se v daném období vystěhovalo více lidí, než se jich naopak přistěhovalo.
V tomto směru bylo v roce 2013 velkou výjimkou město Kroměříž, kde statistici zaznamenali přírůstek stěhováním o 104 osob. Přesto

ale počet obyvatel města mezi 1. lednem
a 31. prosincem roku 2013 klesl o 5 lidí – důvodem je rozdíl mezi nově narozenými a zemřelými. Mezi velkými městy v kraji je na tom
ale Kroměříž nejlépe. Ve Zlíně totiž ubylo
ve stejné době 277 lidí, ve Valašském Meziříčí
193, ve Vsetíně 149 a v Uherském Hradišti 77.
Nejvíce nových občanů naopak loni zaznamenali v Hluku. Na celkovém přírůstku 38 obyvatel se přitom výrazně podílela migrace. Více
lidí, byť nejde o velké počty, bylo na konci roku
také v Kunovicích (+28), Zubří (+18), Vizovicích
(+7), Uherském Ostrohu (+3) a Kelči (+2).
Kraj a jeho okresy
Na konci loňského roku žilo v celém Zlínském
kraji 586 299 obyvatel. Proti roku 2012 je to
pokles o 1 394 lidí. Velmi podobná byla situace i v ostatních krajích. Úbytek obyvatel
zaznamenaly s výjimkou jižní Moravy i všechny ostatní moravské regiony, polovina krajů
v Čechách a také hlavní město Praha.
Počet obyvatel se snížil ve všech okresech
Zlínského kraje. Nejlidnatější je Zlínsko s více
než 192 000 lidmi, nejméně obyvatel pak
má naopak Kroměřížsko – zde žije necelých
107 000 obyvatel. Na Uherskohradišťsku žilo
na konci loňského roku zhruba 143 000 lidí,
na Vsetínsku pak počet obyvatel převyšoval
144 000.(jjn)

Počet obyvatel měst ve Zlínském kraji k 31. 12. 2013 podle ČSÚ
1. Zlín
2. Kroměříž
3. Vsetín
4. Uherské Hradiště
5. Valašské Meziříčí
6. Otrokovice
7. Uherský Brod
8. Rožnov pod Radhoštěm
9. Holešov
10. Bystřice pod Hostýnem
11. Napajedla
12. Hulín
13. Staré Město
14. Slavičín
15. Brumov-Bylnice

75 278
28 921
26 668
25 266
22 733
18 230
16 720
16 672
11 726
8 393
7 308
7 068
6 807
6 645
5 675

16. Zubří
17. Kunovice
18. Luhačovice
19. Valašské Klobouky
20. Chropyně
21. Vizovice
22. Bojkovice
23. Hluk
24. Uherský Ostroh
25. Fryšták
26. Slušovice
27. Morkovice-Slížany
28. Koryčany
29. Kelč
30. Karolinka

5 599
5 529
5 112
5 039
5 029
4 698
4 464
4 451
4 387
3 715
2 917
2 874
2 860
2 653
2 637

▪▪ První dvojí občanství
První nositelkou českého státního občanství získaného prohlášením podle nového
zákona se ve Zlínském kraji stala slečna
Hai Yen Trinhová (na snímku). V únoru si
převzala listinu o nabytí českého státního
občanství a přitom jí zůstalo zachováno
i to původní, vietnamské.

Nový zákon, jenž nabyl účinnosti na začátku letošního roku, umožňuje občanům
mít dvojí, případně i víceré státní občanství. Nově byly také definovány podmínky
pro udělení, kdy je posílen důraz na integraci žadatele do společnosti, zejména
pokud jde o integraci z hlediska rodinného, pracovního nebo sociálního.
Zákon také dovoluje získat státní občanství České republiky některým skupinám
cizinců zjednodušeným způsobem formou prohlášení. Takto mohou nabýt státní občanství například ti, kdo se narodili
již na území naší republiky, popřípadě
zde přesídlili společně s rodiči již v dětství, a mají tak k České republice vytvořeny vazby.
▪▪ Vyhodnocení soutěže
Správná odpověď z minulého vydání magazínu: Autorem návrhu objektu Libušín
je architekt Dušan Jurkovič.
Výherci, kteří obdrží věcné ceny: Eva Bánovská (Zlín), Marta Zajíčková (Valašská
Bystřice), Jiří Fišnar (Slušovice)

inzerce

4. ročník rodinného festivalu uvádí AGENTURA VELRYBA ve spolupráci
s MKS Holešov pod záštitou starosty Holešova pana Pavla Svobody

20.6.
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21.6.

Vstupenky v obvyklých předprodejích a v sítích TICKETPRO a TICKETPORTAL
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zábava, volný čas

Květen na Východní Moravě
Květen na folklor bohaté Východní Moravě
bude orámován tradičním stavěním májek na počátku a jejich kácením na konci
měsíce. Ke květnu také patří oslavy konce
II. světové války, tradiční Jízdy králů v Kunovicích a Vlčnově, otevírání turistické sezony na Baťově kanále, ale také té lázeňské
v Luhačovicích. K pravidelným akcím patří
také Festival muzejních nocí a Noc kostelů.
Kromě toho ale region nabízí i méně tradiční akce. Některé z nich si představíme.

8. května až 5. června, Zlín, výstava fotografií
nazvaná Jan Palach 16. - 25. 1. 1969; Photogether gallery (kryt pod Zlínskou poliklinikou)
10. května, hrad Brumov, zahájení hradní sezony a finále šachového turnaje s živými figurami
16. – 17. května, Napajedla, Řecké folklorní
dny, příležitost seznámit se s řeckou lidovou
kulturou, www.kknapajedla.cz

Přehled akcí

23. května, Zlín-Štípa, Vzpomínková slavnost
na Lukrecii Nekešovou a Albrechta z Valdštejna, zakladatele kostela ve Štípě, www.stipa.cz

1. až 4. května, Rožnov p. Radhoštěm, Valašská zahrada, výstavní a prodejní zahradní trhy

23. až 24. května, Zlín, Bambiriáda na náměstí
Míru, www.bambiriada.cz/zlin

2. až 4. května, Luhačovice, Slavnost ptačích
budek s doprovodným programem

23. až 25. května, Kroměříž, Moravia Food
Festival, gastronomický festival, www.festivaljidla.cz

3. až 11. května, Kroměříž, Floria Jaro, zahrádkářská výstava, www.vystavistefloria.cz
6. až 7. května, Zlín, náměstí Míru, Květinový
jarmark, www.zlin.eu
8. května, Roštín – Kamínka, Procházka lesem
plným pohádkových bytostí

31. května, Holešov, Zámecký gulášfest, soutěžní přehlídka gulášů, www.holesov.info
Další zajímavé tipy najdete na internetovém
portálu www.vychodni-morava.cz.

Luhačovické minerální prameny – magická síla

Otevírání pramenů. Foto: Lázně Luhačovice, a.s.
Luhačovické lázně vděčí za svůj vznik a rozvoj především zdejším léčivým minerálním
pramenům. Tyto vody jsou považovány
za jedny z neúčinnějších v Evropě.
V lázních je nyní využíváno celkem 15 minerálních kyselek a jeden pramen sirný. Jejich
pomyslné jarní znovuprobuzení je vždy velkou
událostí s bohatým doprovodným programem. Letos se Otevírání pramenů uskuteční
od 8. do 11. května.

Čtyřdenní program nabídne celou řadu programů, jež dá hostům nahlédnout do historie lázní, nebudou chybět dobové kostýmy, historické
automobily či velocipedy a kolonádní koncerty.
V neděli po slavnostní mši svaté vyjde krojovaný průvod s knězem k jednotlivým pramenům,
které budou následně posvěceny. Trasa povede jako obvykle od pramene svatého Josefa
přes Ottovku až ke kapli svaté Alžběty. Po celé
dopoledne ožije lázeňský park vystoupeními
folklorních souborů u pramenů, jež se představí v hlavním odpoledním programu na Lázeňském náměstí.
V Luhačovicích se léčí nejenom onemocnění
dýchacího ústrojí, ale také nemoci trávicího
ústrojí, nemoci z poruch látkové výměny a poruchy pohybového aparátu. Pomoc zde najdou
také pacienti po komplexní terapii onkologických diagnóz. Vedle lázeňských procedur jsou
Luhačovice také ideálním místem k relaxaci
a odpočinku ve wellness zónách. 
(red)

Výtvarné sympozium Držková
Výtvarníci z České republiky, Slovenska
a Polska se sejdou ve dnech 16. až 24.
května v Držkové. Koná se tam totiž již
sedmý ročník Mezinárodního výtvarného
sympozia. I letošní ročník se koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava
Mišáka a olomouckého arcibiskupa Jana
Graubnera. Při slavnostním zahájení sympozia v sobotu 17. května budou opět draženy dřevěné šindele výtvarně ztvárněné
známými osobnostmi. V minulosti podpořili dražbu věnováním podepsaného nebo
pomalovaného šindele například Radoslav
Brzobohatý, Květa Fialová, herec Zdeněk
Junák nebo cestovatel Miroslav Zikmund.
Výtěžek dražby šindelů poputuje z rukou
pořádajícího spolku dětem do Mateřské
školy Držková. Tvůrčí snažení výtvarníků
vyvrcholí vernisáží, která se bude konat
v držkovském Patriot campu. Při vernisáži
bude možné zakoupit díla vytvořená rozličnými výtvarnými technikami. Podrobný
program Sympozia naleznete na webu
pořádajícího spolku www.solisko.info, kde
budou průběžně zveřejňovány také fotogalerie z průběhu sympozia.

Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. 5. – 31. 5., Projekt Comenius
Představení projektu Comenius očima zástupců zlínské Mateřské školy Stonožka;
3. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny,
7–17 hod.)
do 23. 5., Hrátky s textilem
Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ Zlín –
Jižní Svahy; 16. etáž Baťova mrakodrapu
(denně do 22 hod.)
4. 5. – 30. 6., Legie 100 (1914 – 2014)
Výstava prací vzešlých z výtvarné soutěže
konané u příležitosti 100. výročí vzniku
československých legií; 16. etáž Baťova
mrakodrapu (denně do 22 hod.)

inzerce
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Nyní
jarní
akce

Zlín

• řetězové pily
• vyžínače, křovinořezy
• travní sekačky
• zahradní malotraktory
• robotické sekačky
• příslušenství, náhradní díly

Tř. T. Bati 161
tel.: 736 624 682

Uh. Hradiště
Malinovského 389
tel.: 736 624 683

Při prodeji výrobků je zprovoznění a zaškolení
obsluhy zdarma. Na všechny prodávané výrobky
je poskytován záruční i pozáruční servis.

Uh. Brod

Pod Dvorkem 1516
tel.: 736 624 684
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info@expowin.cz
810 222 777
WWW.EXPOWIN.CZ

Zasklívání
sleva 20%
na zasklení*

+
sleva 20%

balkonů
a
lodžií
ǿ rámové zasklení
ǿ bezrámové zasklení
ǿ otevírané zasklení

na vertikální
žaluzie*

Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO ...
... vždy něco navíc v péči o Vás a Vaše dítě

ro)
Poliklinika (4. pat Zlín
0 01
Tř. T. Bati 3705, 76
317
mobil: 606 780
172
telefon: 577 645

•
•
•
•
•

Těhotenský screening vrozených vad
2D a 3D ultrazvuková diagnostika
Včasná detekce možných vrozených vad
Genetické poradenství
Neinvazivní prenatální testování
chromozomálních aberací

Objednejte si ještě dnes!
Volejte 810 222 777

*akce platí do 30
30. 66. 201
2014

NOVÉ DVEŘE DO BYTU
ZA SUPER CENY!

22. bezp. třída

119.990 Kč*

NÍÍ
RNÍ
ŽÁR
VÉÉ A PROTIPOŽÁ
OVÉ
PROTIHLUKO
ŘE
DVE
TNÍ
BYTOVÉ BEZPEČNOS

33. bezp. třída

224.990 Kč*

bezpečnostní třída 2 a 3

včetně nové zárubně s nerezovým prahem
*včetně DPH, dopravy,
protihluková izolace (Rw=39dB)
demontáže, montáže,
protipožární odolnost
v rámci Zlínského kraje
9-ti bodový bezpečnostní systém
bezpečnostní vložka + 5 klíčů
ka ZDARMA!
Oboustranná bezpečnostní vlož
panoramatické kukátko
dne
ho dne
ho
dnooho
edno
jjedn
jed
hem je
běhhem
Montáž bě
Mon
mnoho variant vzhledu

Uh. Hradiště, Dvořákova 1210
Tel.: 734 311 136
E-mail: uh@expowin.cz

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

K
Kroměříž,
ěříž B
Břest 134
Tel.: 810 222 777
E-mail: kromeriz@expowin.cz

centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz

CENTRUM TRANSFERU
TECHNOLOGIÍ
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
CHCETE KOUPIT, PRODAT ČI OCHRÁNIT
NOVOU TECHNOLOGII?

Centrum transferu technologií nabízí komplexní služby v oblasti ochrany průmyslového a duševního
vlastnictví, konzultantskou a informační činnost související se získáním nebo poskytnutím licencí na
nové technologie.

NABÍZÍME:
PORADENSTVÍ A SLUŽBY
V OBLASTI OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Poradenství v oblasti využití výsledků výzkumu a vývoje, doporučení vhodného typu právní ochrany
(užitný vzor, průmyslový vzor, ochranná známka, patent), rešerše v databázích patentů, průmyslových
vzorů a ochranných známek, průzkum novosti poznatků, patentové situace výrobku nebo technologie,
zpracování analýz průmyslově právního stavu v zadaných oblastech, odborné zpracování přihlášek
patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek a označení původu, přímé zastupování
klientů před ÚPV (Úřadem průmyslového vlastnictví) ČR, EPO (Evropským patentovým úřadem), OHIM
(Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu EU) a WIPO (Světovou organizací duševního vlastnictví),
zpracování odborných posudků a konzultace v celé oblasti průmyslově právní ochrany, licence a převody ochranných práv.

ASISTENCE PŘI TRANSFERU TECHNOLOGIÍ DO ČR

Identifikace technologických potřeb podniku, vyhledání vhodných partnerů (dodavatelů technologie
a know-how v zahraničí), zprostředkování kontaktů.

ASISTENCE PŘI TRANSFERU TECHNOLOGIE Z ČR

Odborná pomoc při zpracování nabídky nové technologie, vyhledávání potenciálních zahraničních
partnerů a zprostředkování kontaktů.

FINANČNÍ OTÁZKY TRANSFERU TECHNOLOGIÍ

Identifikace vhodných zdrojů financování pro pořízení nových technologií nebo ochranu duševního
vlastnictví a odborná pomoc při jejich získávání.

V případě zájmu o spolupráci prosíme kontaktujte: Centrum transferu technologií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně,
Nad Ovčírnou 3685, 760 01 Zlín, Tel.: +420-576 038 041, +420-576 038 037, E-mail: ctt@utb.cz, www.utb.cz
Centrum transferu technologií realizuje projekt: Rozvoj CTT na UTB ve Zlíně - CZ.1.05/3.1.00/10.0205 projekt je spolufinancován EU z OP VaVpI

Doporučujeme

Jízda králů

16. – 18. 5., Kunovice
23. – 25. 5., Vlčnov
www.vychodni-morava.cz

www.kr-zlinsky.cz
www.oknodokraje.cz
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A ZLIN 10,10%

na celý nákup

LAST MOMENT S FABIA TOUR

v SIKO KOUPELNY
www.siko.cz

Slevu nelze kombinovat s dalšími slevami,
akcemi a akční nabídkou. Kupon je platný
do 31. 7. 2014.

10

%

SLEVA

v SIKO KUCHYNĚ

www.siko-kuchyne.cz
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

Příští zájezd na Jadran? Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.
D ZLIN 10,10%

dodatečná

ŠKOD

189 9

Dodatečnou slevu 10 % na SIKO KUCHYNĚ
lze kombinovat i s našimi dalšími akcemi.
Slevu lze uplatnit na jakoukoli kuchyňskou
sestavu, dřezy a baterie, kromě zboží označeného jako akční nabídka. Kupon je platný do
31. 7. 2014.

Elektronový mikroskop
ve Zlíně

Užívejte si cestování od prvního okamžiku až do konce. Na palubě vozu ŠKODA Fabia Tour je vám
k dispozici veškerý komfort, jako rádio s CD přehrávačem, klimatizace, elektricky ovládaná okna či
centrální zamykání. A díky prodloužené záruce si ho můžete bezstarostně užívat celé 4 roky! Například
model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš již od 189 900 Kč s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.
Tak se rychle sbalte a zaregistrujte si u nás nabídku last moment s mimořádnou výbavou i cenou.
fabiatour.cz

* Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
DOBE CAR s.r.o., Tovární 1250, 769 01 Holešov
Tel.: 573 397 424, www.dobecar.cz

POMÁHÁME LIDEM
PŘEKONÁVAT BARIÉRY

Máte potíže s chůzí po schodech?

Hledáme:
�Systémový
inženýr elektro
�Programátor
C++

ZDARMA návrh nejlepšího řešení
přímo od českého výrobce
Kontakt:
plackova@edhouse.cz
+420 573 775 900
www.edhouse.eu

ALTECH, spol. s r.o.
3UĤmyslová 1146
Uherské HradišWČ

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

VOLEJTE ZDARMA 800 303 304

