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to nám ten čas ale utíká… Koncem března ještě „ladovská“
zima, hned potom bujné jaro, v dubnu spíše letní, než typické
aprílové počasí. Ještě máme ve vzpomínkách po delší době
opravdu zelené a svěží Velikonoce a je tu květen. Příroda je
v plném rozpuku. Škoda jen, že s takovou proměnou nemůžeme počítat i v naší ekonomice.
Přesto se ale můžeme těšit třeba na to, že vyrazíme do přírody, nebo že využijeme bohaté nabídky kulturních, sportovních či zábavních akcí, které na mnoha místech našeho regionu organizují pro věc zapálení lidé v rámci nejrůznějších
obecních, spolkových a zájmových aktivit.
ÚVODNÍ SLOVO
Příležitostí k setkání – s kulturou a především s lidmi, kteří ji
vytvářejí – budeme mít v nadcházejícím čase nespočet, a tak
jich využijme. Rád bych Vás pozval namátkou například na tradiční divadelní festival Setkání
2009 Stretnutie, který s podporou Zlínského kraje připravuje Městské divadlo ve Zlíně, na blížící se Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež, ale také třeba na slavnostní vyhlášení
výsledků soutěže o nejpozoruhodnější počin v oblasti celokrajského stavebnictví za rok 2008,
které se uskuteční v Uherském Hradišti, či na některou z těch mnoha akcí konaných na území
celého našeho regionu i bez oficiální záštity Zlínského kraje, přesto s obrovským úsilím a nadšením pořadatelů.
Bez povšimnutí bychom neměli nechat ani hned ten první květnový den – Svátek práce. Právě
nyní v době krize, která se nevyhnula ani naší republice, mějme na paměti, že si musíme vážit
práce, tvořivosti lidí. Nesmíme například připustit devalvování manuálních profesí. Važme si
každé kvalitně odvedené práce a každého jednotlivce, který ve svém oboru vytváří hodnoty
a to i na pozicích z dnešního úhlu pohledu zdánlivě málo prestižních.
Současná společnost jakoby výkony těchto lidí přehlížela, když vyzdvihuje především manažery velkých společností, bank… Ale zásadní otázka dneška zní: Kdo zavinil současnou krizi
a kdo za ni nese zodpovědnost a kdo ještě dlouho bude negativně pociťovat její důsledky?
A proto je důležité si uvědomit, že Svátek práce má celosvětový význam, což platí dvojnásobně při dnešní globalizované ekonomice.
Než si ale začneme s květnovým diářem v ruce plánovat, co si vybereme z té nepřeberné škály
možností a zážitků, věnujme prosím, vzpomínku na dobu před šedesáti čtyřmi lety, kdy končilo
jedno z nejhorších období v dějinách lidstva. Tento čas totiž ve mně evokuje vzpomínky na chvíle v dětství, trávené s dědečkem, který prošel hrůzami koncentračního tábora v Dachau.
Při pohledu na současné dění kolem nás jsem proto o to více přesvědčen, že nesmíme zapomínat na příčinu válených hrůz a současně mít na paměti, odkud přišla svoboda. Uctěme
ve svých myslích památku těch, kteří za naši svobodu položili své životy, vojáků na frontách,
účastníků zahraničního a domácího odboje.
Nepropadejme iluzornímu dojmu, že tato smutná etapa historie je už jednou provždy za námi.
Extrémistické tendence, které jsou ve světě i v naší zemi stále nebezpečně živé, by pro nás
měly být apelem ke zodpovědnosti za hodnoty těžce vykoupené lidskými tragédiemi mnoha
našich předků. Dobrou historickou pamětí postavme hráz snahám přepisovat dějiny.
Važme si míru, svobody, demokracie a važme si také úžasného daru života. Buďme za něj
vděčni a nezapomeňme za něj druhou májovou neděli poděkovat všem našim maminkám.
Přeji Vám šťastně prožitý máj a hodně lásky, která k tomuto měsíci neodmyslitelně patří.

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

▪▪Foto na titulní straně – Památník protifašistického odboje na Ploštině byl postaven v roce 1975

k uctění všech obětí druhé světové války, na jejímž konci - 19. dubna 1945 - nacisté vypálili pasekářskou osadu jako odvetu místním lidem za spolupráci s partyzány. V roce 1999 byl památník prohlášen za národní kulturní památku. V roce 2008 byl objekt rekonstruován nákladem přesahujícím pět
milionů korun z rozpočtu Zlínského kraje. Areál je situován v jedné z vrcholových partií Vizovických
vrchů nad obcemi Drnovice a Vysoké Pole.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Ve Vsetíně se přemnožili divocí holubi
Vsetín – Vsetínská radnice bojuje s přemnoženými divokými
holuby. „Opeřenci ve městě způsobují nepořádek, ničí fasády
a přenášejí nejrůznější choroby. Efektivnímu odchytu však brání
lidé, kteří ptákům sypou zrní,“ informovala mluvčí městského
úřadu Eva Stejskalová. Zimního období, kdy nemají holubi dost
potravy, využívá radnice k odchytu holubů do nastražených klecí.
Město požádalo občany, aby holuby nekrmili, zavírali před nimi
vikýře, nasazovali bodce na římsy a nenechali je vyhnízdit.„V boji
s divokými holuby je nejúčinnější prevence. V době hnízdění
je pak nutné shazovat jim hnízda a likvidovat vajíčka,“ uvedl
Jiří Šturala z odboru životního prostředí. Holubi jsou přenašeči
některých nákaz. „Kromě jiného mohou být hostitelem viru
klíšťové encefalitidy, občas mohou být přenašečem salmonelózy
a velmi často jsou nakaženi toxoplazmózou,“ sdělila Hana
Tkadlecová z Krajské hygienické stanice ve Zlíně.
Na pořádek v Bojkovicích dohlédnou kamery
Bojkovice – Pět kamer napojených na služebnu městské policie
bude dohlížet na pořádek v centru města a u kulturního domu
v Bojkovicích. Investice přijde na zhruba tři miliony korun, radnice na ni získala dotaci z evropských fondů.„Zejména o víkendu
je v centru města ve večerních hodinách velký hluk. Lidé, když
jdou z hospod, dělají nepořádek. Když se objevila možnost získat
na tuto investici dotaci, neváhali jsme,“ řekl starosta František
Slavíček. Kamery budou na služebnu městské policie napojeny
nejpozději letos v říjnu. Jejich provoz bude nepřetržitý po 24
hodin denně.
Nová oddělení v krajské nemocnici
Zlín – Novou lůžkovou část rehabilitačního oddělení otevřela
koncem února Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně v 8. etáži 48.
budovy (LDN). Kromě 30 lůžek pro pacienty jsou v etáži dvě pracovny pro individuální rehabilitaci, tělocvična, vyšetřovna a zázemí pro personál. Stavební úpravy přišly na jeden milion korun
a další 2,3 milionu korun stálo vybavení. Částečné rekonstrukce
se koncem března dočkalo také oční oddělení nemocnice. Jeho
přestavba trvala šest měsíců a náklady na ni ve výši 4,6 milionu
korun hradila KNTB. Snížením lůžkové kapacity z původních
56 na 24 lůžek získalo oddělení větší prostory pro ambulantní
operativu a kvalitnější zázemí pro vyšetření a přípravu pacientů k operacím. „Přestavba byla nutná i z hlediska konkurenceschopnosti očního oddělení, které nyní splňuje současný trend
v oční chirurgii. Tím jsou ambulantní nitrooční operace, které
jsou nejen ekonomicky výhodnější, ale sami pacienti je často
upřednostňují před hospitalizací,“ řekl ředitel KNTB Petr Pšikal.
Kroměříž a Kvasice spojí cyklostezka
Kroměříž – Kroměříž a Kvasice bude spojovat cyklostezka, která
povede podél pravého břehu řeky Moravy. Trasa bude součástí
evropské cyklistické sítě Euro Velo. „Práce již začaly vyměřením
nové lávky přes říčku Kotojedku v Kvasicích a budou pokračovat
úpravou terénu u Trávnických zahrádek. Cyklostezka je dlouhá 5,19 kilometrů, bude mít živičný povrch a její součástí jsou
kromě zmíněné lávky i odpočívadla, odpadkové koše a značky,“
uvedla manažerka projektu Iveta Staňková z kroměřížské radnice. Podle ní bude celé dílo hotové do poloviny příštího roku.
Holešovští meteorologové získají novou budovu
Holešov – Meteorologové, kteří působí v Holešově již déle než
půl století, získají nové prostory. Výstavbu jednopodlažní budovy zahájili stavbaři v únoru, její dokončení pak plánují na konec
května. Meteorologové původně působili v někdejší odletové
hale letiště, která byla zbourána v souvislosti s postupující výstavbou Strategické průmyslové zóny Holešov. Do dokončení
nové budovy mají meteorologové k dispozici provizorní prostory. „O zrušení stanice, která je jediná v kraji, jsme nikdy neuvažovali. Naopak. Naší snahou je vytvořit meteorologům takové
podmínky, aby mohli provádět měření po celou dobu výstavby a
v konečném důsledku získali pro svou práci důstojnější zázemí,“
uvedl Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana.

4

Parkovacích míst u nemocnic přibude
Zlínský kraj – Počet parkovacích míst u Krajské
nemocnice T. Bati ve Zlíně je nedostačující nejen
pro pacienty a návštěvníky, ale také pro zaměstnance. Ani vznik 25 míst pro parkování předloni
před internou a 22 míst loni před rekonstruovaným 21. pavilonem situaci nevyřešilo. Parkování
uvnitř areálu nemocnice je pro zaměstnance
pouze na povolení. Stejně tak jen na povolení
mohou uvnitř nemocnice parkovat pacienti, kteří sem dojíždějí například na rehabilitaci.
„Nedostatek by měl vyřešit parkovací dům s 220
místy mezi budovou ředitelství nemocnice a budovou zdravotnické záchranné služby. Vybudování parkovacího domu je akutní potřebou. Parkoviště před budovou ředitelství je v havarijním
stavu, jsou na něm špatné tvárnice, které mohou
poškodit auta,“ uvedl ředitel KNTB Petr Pšikal.

Ostatní nemocnice, které patří Zlínskému kraji,
jsou na tom s parkováním o něco lépe. „Kroměřížská nemocnice se v současné době s problémy s parkovaním nepotýká. Pacienti či jejich
návštěvy mají možnost bezplatně zaparkovat
v bezprostředním sousedství areálu nemocnice nebo za poplatek přímo uvnitř. Situaci loni
na podzim výrazně zlepšilo zprovoznění vjezdového systému, který počet aut v areálu vzhledem ke stanoveným poplatkům usměrnil,“ sdělila mluvčí nemocnice Veronika Klímová.
Jan Hrdý z Uherskohradišťské nemocnice uvedl: „Přímo před nemocnicí je vybudováno velké
parkoviště spravované městem, nepozorujeme
ani nějaké dramatické zahušťování provozu
v okolí. Za poplatek lze parkovat i přímo v areálu
nemocnice.“ 
(vc)

Skauti si výročí
připomněli výstavou
Brumov-Bylnice – Jak se skautovalo v odlehlém
regionu Závrší na jihovýchodním Valašsku?
Kdo stál u zrodu prvních skautských oddílů
v tomto kopcovitém kraji? To všechno přibližuje výstava, která je do 3. května otevřena
v Městském muzeu v Brumově-Bylnici. Nadšenci ze Závrší (Nedašov, Nedašova Lhota,
Návojná) i současní brumovští skauti připravili
expozici se spoustou dvojrozměrných i trojrozměrných exponátů u příležitosti 15. výročí
tragické smrti nestora návojenských skautů
Josefa Káni a 20. výročí prvních kroků pro založení skautského střediska v Brumově-Bylnici.
„Jako otec dvou dcer jsem měl ke skautům
velice blízko. Vytvářeli jsme pro činnost skautů
zázemí. Jsem rád, že ve městě skauty máme.
Jejich rukopis je poznat na mnoha akcích

Výstava je otevřena do 3. května.  foto: Ivo Hercík

města,“ řekl starosta Brumova-Bylnice Zdenek Blanař. Vedoucí 17. skautského střediska
v Brumově-Bylnici Antonín Strnad dodává:
„Ani v době počítačů a moderních technologií
nemáme obavy, že by skautská organizace nebyla pro mladé lidi atraktivní. Skauting se přizpůsobil této době. Nebráníme se počítačům
v klubovnách ani mobilům a GPS na akcích
v přírodě. Máme atraktivní program.“
(vc)

Budovy bývalých celnic poslouží obcím a kraji
Zlínský kraj – Déle než rok už zejí budovy bývalých celnic a služeben policie na hraničních přechodech prázdnotou. Celníci a policisté z hranic
odešli a objekty, které na hranici stát vybudoval,
ztratily původní využití.
Budovy a pozemky přechodu ve Střelné stát
bezplatně převedl na Zlínský kraj. O tyto nemovitosti usilovala i obec Střelná, ale kraj chtěl
získat strategické místo pod svou kontrolu, protože se v Lyském průsmyku počítá s výstavbou
rychlostní komunikace. Podobný osud bude
mít také hraniční přechod Starý Hrozenkov.
Dokud nedojde k výstavbě nových silnic, hodlá kraj nemovitosti těchto hraničních přechodů
pronajímat.
Objekty bývalých celnic získaly už začátkem
letošního roku obce Březová a Strání. Z části

konstrukce hraničního přechodu chce obec vybudovat tribunu pro diváky na hřišti, také zbývající buňky nechá obec od hraniční čáry odvézt
na jiné místo a použít možná jako sklad nebo
ubytovnu. „Máme s tím jen starosti, náklady
na převezení budou vysoké,“ poznamenal starosta Josef Trecha. Do areálu přechodu ve Strání
by se mohli nastěhovat místní podnikatelé.
Buňky hraničního přechodu ve Vlárském průsmyku, které přestaly sloužit svému účelu už
v době zprovoznění společného objektu na slovenském území, získalo město Brumov-Bylnice
a darovalo je některým neziskovým organizacím. Obec Nedašova Lhota usiluje o odkoupení budov, které zůstaly po pohraniční policii.
„Chceme je využít pro turistický ruch,“ uvedl
starosta Miroslav Fojtík.
(vc)
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Už jste poznávali
kraj ze sedla?
Pěší turistika nebo jízda na kole krajinou mají
jistě svůj trvalý význam a při poznávání přírody
zůstanou nepochybně tím hlavním prostředkem kontaktu člověka s prostředím. Ale proč
nezkusit ještě jinou formu kontaktu s přírodou?
Může se jí stát jízda na koni. Také ve Zlínském
kraji pro ni postupně začínají vznikat potřebné
podmínky.

Projekt
„Náš projekt Hyjé – koně Zlínského kraje vznikl na začátku roku 2006. Nebyl primárně zaměřen na budování hipostezek, ale na rozvoj
hipoturistiky a zvýšení návštěvnosti Zlínského
kraje, na využití potenciálu, který Zlínský kraj
pro hipoturistiku má,“ říká náměstek hejtmana
Jindřich Ondruš. Podle něj šlo v první části projektu o celkovou analýzu současné situace a vytvoření strategického plánu.
Celkové realizační náklady projektu činily asi
čtyři miliony korun. Evropská unie ze Společného regionálního operačního programu poskytla
dotace tři miliony korun. Partnery projektu se
stalo město Napajedla reprezentující 11 měst
a obcí regionu. Sdružení chovatelů koní Zlínského kraje reprezentuje chovatele koní. Česká
jezdecká federace zastupuje jezdecký sport.

Východiska
Pomocí dotazníkového šetření byl pořízen soubor dat, díky kterému byl popsán stav existující
nabídky v oblasti koní ve Zlínském kraji. „V této
nabídce jsou zastoupeny služby od ryze amatérských chovatelů až po plně profesionální služby
stanic zabývajících se chovem a výcvikem koní.
Ve Zlínském kraji také celá řada individuálních
chovatelů koní, kteří provozují vyjížďky na koních. Zpravidla zde ale chybí profesionální
odborné vedení výcviku, chov koní vhodných
pro rekreační, sportovní a rehabilitační výcvik

Možnosti vyjížděk na koni jsou v kraji zatím omezené.  foto: archiv ODK

a v také kvalitní materiální zabezpečení. V tuto
chvíli se jedná spíše o individualistické subjekty,
které nejsou příliš motivovány ke spolupráci,“
konstatovalo se v projektovém záměru Hyjé –
koně Zlínského kraje.
„Když už jsme měli určitou představu o situaci, tak jsme chtěli vytvořit funkční partnerství
mezi všemi subjekty, které mají zájem na širším
uplatnění koní v turistickém ruchu. Tak vznikla
obecně prospěšná společnost Hyjé – koně Zlínského kraje,“ vysvětluje Jindřich Ondruš. A teprve po vytvoření tohoto zázemí se měla věnovat
větší pozornost budování hipostezek. Kraj kladl
velký důraz na informační kampaň a propagaci záměru, vytvořil určitý marketingový rámec.
Vznikly internetové stránky www.hyje.cz, vydaly se některé propagační tiskoviny.

Hipostezky
Projekt počítal s vytvořením hipostezek
ve všech čtyřech turistických oblastech kraje.
Zatím je vyznačená a plně funkční šestnáctikilometrová trasa v okolí Velkých Karlovic. Nabízí

výhledy z hřebene Vsetínských vrchů na panoráma Javorníků a Beskyd. Většina okruhu vede
lesy a loukami v nadmořské výšce 500 až 900
metrů, částečně po nezpevněných a zpevněných cestách. Hlavním zázemím okruhu je statek Dvůr u kříža ve Velkých Karlovicích, který
nabízí možnost ustájení i ubytování. Zaměstnanci zařízení Dvůr u kříža ve Velkých Karlovicích turistům půjčí koně i s doprovodem nebo
jim ustájí koně, kterého si přivezou. Částečně
je zatím vyznačena trasa ve Vizovických vrších.
Vede od Újezdu směrem na Valašské Klobouky.
V blízkosti je stáj Lipina, která zajišťuje rekreační
jízdy na koních, individuální a skupinové výcvikové hodiny pro začátečníky, jezdecké kurzy,
tábory u koní i ustájení koní hostů.
Ve Chřibech a na Slovácku se zatím realizace
zastavila na majetkoprávních problémech. Ne
každý majitel pozemku totiž ochotně souhlasí s tím, aby přes jeho nemovitost procházeli
koně. „Takové obtíže se vyskytují u každé liniové
stavby. Hipostezky nejsou výjimkou,“ konstatoval náměstek Ondruš. 
Vojtěch Cekota

INZERCE
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Zdravotnictví se musí zprůhlednit
nemocnicích, financuje některé důležité investiční akce, přesto hlavním zdrojem financování
péče jsou zatím stále zdravotní pojišťovny. Přitom existují ne zcela vysvětlitelné rozdíly ve financování zdravotní péče v jednotlivých zdravotnických zařízeních v rámci České republiky.
A právě zprůhlednění systému financování by
podle mého názoru zásadně přispělo k rozvoji
a zkvalitnění zdravotní péče i na území kraje.

Za problematiku zdravotnictví zodpovídá
v krajské radě Ing. Hana Příleská, s níž se zamýšlíme nad tématy, která považuje za aktuální a významná pro tuto oblast.
Paní radní, v poslední době to tak trochu
vypadá, jako by se celá oblast zdravotnictví
zúžila jen na problematiku placení či neplacení regulačních poplatků. Vnímáte vy
osobně tuto věc jako zásadní pro dobré fungování zdravotnického systému?
Poplatky jsou pro občany téma velmi neurastenické - řečeno lékařskou terminologií. Neboli
lidé jsou současným stavem věcí rozčíleni a vůbec se jim nedivím. Věřím, že vybírání poplatků
se podaří zcela zrušit zákonem a následně se
nastaví úplně nová pravidla pro financování
zdravotnictví. Problém v současnosti vidím
také v tom, že tyto peníze zůstávají buď přímo
privátním lékařům nebo zdravotnickým zařízením a nejdou pojišťovnám, které zdravotní
péči garantují. Kraj si samozřejmě hlídá, jakým
způsobem je hospodařeno s poplatky získanými v krajských zařízeních a zda jsou využity
ke zkvalitnění péče zde poskytované, ovšem
domnívám se, že obecně je to neřízený zdroj
peněz, který se vůbec nemusí v konečném
důsledku projevit zlepšením péče o pacienty.
Nejen poplatky jsou však tím hlavním problémem, na němž stojí či nestojí dobré fungování
zdravotní péče.
Co tedy považujete za onu klíčovou podmínku pro zdravý a perspektivní vývoj českého
a zejména pak krajského zdravotnictví?
Těch věcí je víc, především však potřebujeme
mít jasná a přehledná pravidla financování
zdravotnictví, což nám zatím chybí. Systém je
dnes velmi zamlžený, není jasně definováno,
co garantuje stát ze svého rozpočtu na celostátní úrovni a co už je v kompetenci krajů. Kraj
je sice zodpovědný za zajištění zdravotní péče
na svém území, a proto také, zejména ve svých
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Velký důraz začal být v posledních letech
kladen na ekonomičnost zdravotnického
systému, což je bezesporu trend pozitivní.
Nehrozí však nebezpečí, že přílišným akcentem na ziskovost zdravotnických zařízení ze
strany jejich manažerů mohou být stresováni lékaři i sestry a že tato atmosféra může
negativně poznamenat i tolik důležitý lidský přístup k pacientům?
Chování personálu souvisí s kvalitou celého
systému poskytování zdravotní péče. Je třeba si
uvědomit, že zdravotnická zařízení jsou vystavena mnoha tlakům – ekonomičnosti provozu,
nárokům zaměstnanců na patřičné ohodnocení, tlaku různých prodejců a dealerů na nákup
zrovna toho jejich výrobku či léku za patřičnou
cenu a samozřejmě požadavkům a očekávání
pacientů na poskytování péče dle jejich představy. To vše je navíc masírováno televizní a jinou reklamou a lobbistickými skupinami. Pacient se zákonitě musí cítit jako myš v pasti. Toto
vše rozklíčovat bude nutný a dlouhodobý proces – pro někoho pochopitelně i nepříjemný.
Při bilanci stížností adresovaných krajskému úřadu vyšlo najevo, že nejvíc stížností je
každoročně adresováno odboru zdravotnictví a sociální péče. Čím si to vysvětlujete?
Je to celkem logické: krajský úřad působí ze
zákona jako garant zdravotní péče na svém
území. I když tím praktickým garantem mají být
de facto zdravotní pojišťovny, které financují
poskytování zdravotní péče. Kraj je však zřizovatelem nebo zakladatelem klíčových zdravotnických zařízení, tedy nemocnic, v nichž se
udává gró zdravotní péče, a tak, jsou-li pacienti
nebo jejich příbuzní nespokojeni, obracejí se
pochopitelně na kraj, který následně prověřuje,
zda bylo v konkrétním případě postupováno
správně.
Je něco, co vás naopak trápí na vztahu občanů k systému zdravotní péče?
V mnoha ohledech je zdravotní systém pro
lidi nepřehledný. Stále se vyskytuje názor, že
občan se má přizpůsobit lékaři, ale myslím si,
že trocha vyváženosti by nezaškodila. Například bych ocenila prodloužení ordinační doby
u praktiků, kteří stále tuto možnost nenabízejí,

možnost objednávání se po internetu, zkrátka
větší pružnost a vstřícnost k časovým možnostem zejména zaměstnaných lidí. Na druhou
stranu se musím zastat lékařů, protože když
jsem se podrobněji seznámila s případy některých stěžovatelů, ocenila jsem v duchu „svatou
trpělivost“ doktorů. Zkrátka jsme lidé různí a je
třeba umět pracovat se všemi. Musíme si však
uvědomit, že zdraví je náš statek a zdravotníci
nám ho pomáhají udržovat. Někdy s menším,
jindy s větším úspěchem. Ale ta hlavní zodpovědnost je na každém z nás.
Myslíte si, že lidé už začínají vlivem osvěty
a důrazu na zdravý životní styl zodpovědněji chápat svůj vztah ke zdraví, anebo máme
stále tendenci podceňovat svou vlastní iniciativu a spoléháme na to, že „až se pokazíme, lékaři nás zase opraví“?
Zdá se mi, že lidé si více všímají svého zdraví,
ale tak nějak zjednodušeně a zploštěle. Jsou
schopni vydat neuvěřitelné peníze za různé
vitamínové preparáty a „zaručené zlepšováky“
na cokoliv, zdraví nevyjímaje... Přitom miska
obyčejné strouhané mrkve nebo porce jiné
zeleniny udělá stejnou, ne-li lepší službu co
do přísunu vitamínů a přitom za mnohem míň
peněz. Má to ale jeden háček: Dá to víc práce… Rozumím samozřejmě všem, pro něž je
jídlo potěšením, ale neměli bychom zapomínat
na osvědčenou zásadu: všechno, ale s mírou.
A pokud se týká udržování fyzické kondice,
i tady bychom měli usilovat o vyváženost, pravidelnost, nemůžeme přece hned chtít trhat rekordy a tím natropit víc škody než užitku. Přesto
očekávám, že se budeme čím dál více potkávat
zejména při rekreačních sportovních aktivitách.
Ještě prosím prozraďte, jak momentálně
v regionu funguje lékařská služba první
pomoci.
Lékařská služba první pomoci a zdravotnická
záchranná služba jsou součástí systému neodkladné přednemocniční péče. Záchranka se
primárně využívá tehdy, když pacient může
být ohrožen na životě nebo může mít vážné
zdravotní následky. Lékařská služba první pomoci je určena především těm pacientům, jejichž problém by měl řešit jejich ošetřující lékař,
ale zdravotní komplikace se objevila v době,
kdy lékař není k dispozici. Proto LSPP má stanovenu ordinační dobu tak, aby mohla ošetřit
akutní případy do doby návštěvy u praktického
lékaře nebo stomatologa. Lékařskou službu
první pomoci považuji za službu praktickým,
stomatologickým a dětským lékařům, kterým
pomáháme zajišťovat péči o jejich pacienty
mimo jejich ordinační dobu.

Helena Mráčková

Okno do kraje / květen 2009

INFORMACE Z KRAJE

O titul Stavba roku je rekordní zájem

SEMINÁŘ O CELOŽIVOTNÍM UČENÍ

Zlínský kraj – Celkem 46 staveb dokončených
v loňském roce přihlásili do soutěže Stavba
roku 2008, která je již tradičně vyhlašována
pod záštitou hejtmana Zlínského kraje, investoři, projektanti a stavební firmy. „Počet staveb, který je nejvyšší v celé sedmileté historii
soutěže, napovídá, že hledání nejhodnotnějšího stavebního díla bude letos velmi složité,“
říká Karel Mikulec, manažer soutěže.
O tom, které stavební dílo získá cenu Grand
prix Pavla Nováka a ocenění Stavba roku 2008,
právě v těchto dnech rozhodují členové odborné poroty složené ze zástupců vyhlašovatelů soutěže, z krajské organizace Svazu
podnikatelů ve stavebnictví ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků a České komory architektů a také krajského úřadu.
Jedna ze staveb získá Cenu hejtmana, uděle-

Kroměříž – Stejně jako v předchozích letech,
i letos se v Kroměříži uskuteční 16. ročník
vzdělávacího semináře Celoživotní učení –
Kroměříž 2009 s názvem „Realizace strategií
celoživotního učení ve firmách, vzdělávacích
institucích a úřadech práce“. Akce se bude
konat 13. a 14. května a pořadateli jsou Město Kroměříž a Hospodářská komora České
republiky, k partnerům patří tradičně ministerstva, odborné ústavy, Zlínský kraj a vysoké školy. Technické provedení zabezpečuje
Obchodní a hospodářská komora Kroměříž
a SŠ-COPT Kroměříž. Organizátoři očekávají
také mezinárodní účast z Rakouska, Slovenska a Belgie. Odborní zájemci se mohou
podrobněji informovat v kanceláři OHK Kroměříž, tel.: 573 331 650, případně na www.
celozivotniuceni.cz.

na bude i Cena novinářů, kterou pravidelně
udělují členové krajské organizace Syndikátu
novinářů ČR.
„Soutěž je rozdělena do sedmi kategorií. Nejvíce staveb je přihlášeno v oblasti občanská
vybavenost, za zmínku také stojí, že se zvyšuje zájem o kategorii rodinné domy. Vloni byla
přihlášena jedna stavba, letos již budeme vybírat ze šesti rodinných domů. Zvyšuje se také
zájem firem prezentovat své stavební počiny
mimo Zlínský kraj, letos přihlásily devět staveb,“ doplňuje Karel Mikulec.
Součástí je i letos klání o Nejlepší studentskou
práci a ocenění budou také učni, kteří v uplynulém roce výborně reprezentovali náš region
v celostátních soutěžích. Výsledky budou vyhlášeny 28. května v Kulturním domě v Uherském Hradišti. 
(bj)

Zlínský kraj se bude podílet na obnově památek
Zlín – Uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci při realizace projektu „Velehrad - centrum
kulturního dialogu západní a východní Evropy“ mezi Zlínským krajem a Římskokatolickou farností Velehrad a uzavření smlouvy
o vzájemné spolupráci při realizaci projektu
„Národní centrum zahradní kultury v Kroměříži“ mezi Zlínským krajem a Národním
památkovým ústavem schválila krajská rada.
Tyto dva projekty jsou jednou z možností získání prostředků na opravy kulturních
památek ve Zlínském kraji z Integrovaného
operačního programu (IOP). Ten je zaměřen
na řešení společných regionálních problémů
v různých oblastech, mimo jiné právě také
na podporu kulturního dědictví. V oblasti
kulturního dědictví bude IOP koncentrovat

prostředky na realizaci malého počtu projektů. Podpora bude poskytnuta jen projektům
obnovy a využití památkových objektů či
souborů zapsaným na Seznamu světového
kulturního a přírodního dědictví UNESCO
a Seznamu kandidátů na zápis do tohoto seznamu nebo objektům zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek jako národní kulturní památka.
Právě projekty Národní centrum zahradní
kultury v Kroměříži a Bazilika Nanebevzetí
Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje na Velehradě splňují tyto podmínky a jsou zapsány
na seznam ministerstva kultury, který dává
předpoklad financování. Na obnovu Velehradu by mělo jít asi 250 milionů korun, na kroměřížské zahrady 300 milionů korun.  (pk)

UPOZORNĚNÍ PRO DOPRAVCE
Zlín – Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu upozorňuje provozovatele silniční dopravy na povinnost, která
vyplývá ze zákona č. 111/1994 Sb. v plném
znění, že je opět třeba prokázat finanční způsobilost do 31. 7. 2009. Finanční způsobilost
se prokazuje na autobusy, tahače a nákladní
vozidla o celkové hmotnosti vyšší než 3,5
tuny. Dále připomínáme, že jsou připraveny
k odběru nové Eurolicence s platností od 1. 5.
2009 do 1. 5. 2014 pro dopravce provozující
mezinárodní dopravu. Bližší informace poskytnou pracovníci odboru dopravy na číslech 577 043 516 a 577 043 517 nebo jsou
k dispozici na www.kr-zlinsky.cz

Zdroj: Tiskový odbor Krajského úřadu Zlínského kraje

VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

Obnovy se dočká mimo jiné velehradská bazilika.  foto: Ivo Hercik
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Ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje vyhlašuje výběrové řízení na obsazení těchto
pracovních pozic:
▪▪ vedoucí oddělení zdravotní péče – Zlín
▪▪ lékař zdravotnické záchranné služby – Zlín
▪▪ atestovaní lékaři v různých medicínských oborech – Vsetín
▪▪ fyzioterapeut – Zlín
▪▪ všeobecná sestra – Zlín
▪▪ učitel/-ka matematiky, fyziky – Rožnov
pod Radhoštěm
▪▪ učitel/-ka matematiky, fyziky – Slavičín
▪▪ pedagog – Zlín
▪▪ asistent pedagoga – Zlín
Požadavky na pracovní místa a termíny podání přihlášek jsou uvedeny na:
www.kr-zlinsky.cz/kariera.
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Uherský Brod – Ve čtvrtek 16. dubna proběhlo
v prostorách Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě ocenění pedagogických pracovníků za účasti nejvyšších představitelů kraje. Pedagogové, vyznamenaní
za činnost a přínos pro výchovu a vzdělávání
mladé generace, obdrželi z rukou hejtmana
Pamětní medaili Zlínského kraje a už tradičně sošku sovy, která je navržena tak, aby vyjadřovala nejen sovu jako symbol moudrosti
a vzdělanosti, ale i to, že dobrá pedagogická
práce se dá dělat pouze srdcem. Na základě
výzvy k předkládání návrhů bylo podáno celkem 61 návrhů na ocenění. Těmito návrhy se
zabývala komise, která doporučila k převzetí
letošního ocenění osmnáct pedagogických
pracovníků:
Brázdilová Věra, Mgr. (učitelka, ZŠ praktická a ZŠ speciální Kroměříž), Dubčák Libor,
Ing. (učitel, SPŠ Zlín), Floriánová Božena,
Mgr. (ředitelka, Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž), Frajtová Anna (učitelka, ZUŠ
Slavičín), Gogolová Jiřina, Mgr. (učitelka,
ZŠ Kunovice, U Pálenice), Heryánová Jitka,
Mgr. (zástupce ředitele, ZŠ Holešov, Družby),
Hnízdil František, Mgr. (učitel, ZŠ Emila Zátopka Zlín), Hrdina Zdeněk. Ing. (ředitel, SŠ
MESIT, Uherské Hradiště s.r.o.), Kohoutová
Milena, Mgr. (ředitelka, MŠ Radost, Rožnov
p. R.), Kopecká Žofie, Mgr. (učitelka, ZŠ Velký
Ořechov), Kratochvílová Marta, Mgr. (zástupce ředitele, Gymnázium Uherské Hradiště),
Kročová Dana (učitelka, ZŠ Vsetín, Ohrada),
Maňas František (učitel, ZUŠ Valašské Klobouky), Paprstkářová Marie, Bc. (učitel odborného výcviku, ISŠ COPT Valašské Meziříčí),
Posadová Marie, Mgr. (učitelka, ZŠ Valašské
Meziříčí, Křižná), Řezníčková Ivana, Mgr. (učitelka, ZŠ Otrokovice, Mánesova), Skopalová
Alena, Mgr. (zástupce ředitele, ZŠ Kroměříž, Albertova), Trávníček Adolf, Mgr. (učitel,
Gymnázium Kroměříž). 
(hm)

INVESTICE V KRAJSKÉ NEMOCNICI
Zlín – Krajská rada schválila zadání veřejné
zakázky na zpracování projektové dokumentace s názvem „Krajská nemocnice T. Bati,
Interní pavilon – studie I. a II. etapy rozvoje
nemocnice“. Pokračuje tak realizace investičních záměrů na modernizaci nemocnice.
Studie I. a II. etapy se týká výstavby pavilonu
interních oborů, na který navazuje pavilon
urgentního příjmu. Výstavba dále pokračuje
rekonstrukcí pavilonu č. 25. Poté proběhne
také postupná rekonstrukce a dostavba uvolněných částí nemocničních budov. 
(pk)
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Ve Zlíně se debatovalo o přivaděči
Zlín – Vzájemnou shodou o dalším postupu při
přípravě realizace dálničního přivaděče, který
spojí Zlín s rychlostní komunikací R49, skončilo
pracovní jednání, které do sídla kraje svolali na
počátku dubna náměstek hejtmana zodpovědný za oblast dopravy Jaroslav Drozd a statutární
náměstek hejtmana Libor Lukáš. Pozvání přijali
představitelé statutárního města Zlína, zástupci
zlínské správy Ředitelství silnic a dálnic a členové několika občanských sdružení.
„Je ve společném zájmu všech zde přítomných,
aby dálniční přivaděč do Zlína byl zrealizován
bez větších komplikací a časových prodlev. Proto jsem svolal společné setkání všech zainteresovaných stran. Úkolem je vyjasnit si vzájemně
svá stanoviska a zkoordinovat společný postup
při technickém řešení dálničního přivaděče,“
uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.
Přivaděč bude město Zlín spojovat s křižovatkou u Fryštáku, která bude součástí připravované rychlostní komunikace R49 Hulín-Fryšták-Lí-

pa-Střelná. Realizací rychlostní komunikace R49
v celé plánované trase získá v budoucnu Zlínský
kraj spojení s páteřní dálniční sítí. Dokončení
prvního úseku z Hulína do Fryštáku se předpokládá na konci roku 2011.
„V závěru jednání bylo jasně deklarováno, že
všechny strany podporují navrhovaný dopravní
koncept trasy R49 včetně trasy dálničního připojení na Zlín. Dále jsme se shodli na založení
pracovní skupiny, ve které budou mít všechny
přítomné strany své zástupce. Tato skupina se
bude pravidelně scházet a předmětem její činnosti bude technické řešení chystané stavby,
aby stavba měla co nejmenší dopad na životní
prostředí a kvalitu života obyvatel žijících v její
blízkosti,“ sdělil statutární náměstek hejtmana
Libor Lukáš. Zdůraznil také, že je nezbytné, aby
v době dokončení dálničního přivaděče již byla
zprovozněna rychlostní komunikace R49 v úseku Fryšták – Lípa tak, aby tranzitní doprava byla
odvedena mimo centrum Zlína. 
(jv)

Praha objevuje Zlín
Praha/Zlín – Výstava Fenomén Baťa: Zlínská architektura 1910 – 1960, kterou připravila zlínská
Krajská galerie výtvarného umění a Národní galerie v Praze, má mimořádný úspěch. Už když výstava začínala, byl Veletržní palác zaplněný stovkami lidí. Během dubna se na výstavu přicházelo
podívat kolem 500 lidí denně.
A nebývalý ohlas má Fenomén Baťa i v médiích. V den vernisáže Česká televize informovala
o výstavě několikrát denně. Pochvalně se vyjadřují recenzenti. „Architektonické výstavy bývají
občas nudné. Divákům nabízejí malé modely,
nepřehledné dobové plány a dobré nebo i průměrné fotografie. Výstava Národní galerie Fenomén Baťa o architektuře Zlína v letech 19101960 se však povedla. Je zajímavým objevem
i odborným zhodnocením něčeho dosud běžně
neznámého a i mezi odborníky spíše jen tušeného,“ napsal deník Právo.
„S malou nadsázkou lze říct, že to, co se nepodařilo světovému architektovi Oscaru Niemayerovi, který v polovině dvacátého století vystavěl
v poušti zářivě krásné, ale k životu téměř ne-

Část expozice.  foto: archiv

vhodné město Brasilia, to se podařilo architektům navrhujícím funkcionalistický Zlín,“ uvedly
Hospodářské noviny. Ve Veletržním paláci je
možné výstavu vidět do konce května. Na podzim se výstava přesune do Mnichova. 
(ps)

Kraj má koncepce rozvoje kultury v regionu
Zlínský kraj – Dva důležité dokumenty naznačující rozvoj kultury ve Zlínském kraji v letech
2009- 2013 schválila na svém jednání krajská
rada. Oba tyto strategické materiály („Koncepce rozvoje kulturních zařízení Zlínského kraje“
a „Koncepce rozvoje místní kultury ve Zlínském kraji“) analyzují současnou situaci všech
kulturních zařízení zřizovaných Zlínským krajem i stav místní kultury. Zároveň definují uce-

lenou vizi, v jakém směru by měla být tato sféra
v regionu dále podporována a utvářena. Jsou
zde formulovány hlavní cíle a prostředky k jejich dosažení, plán konkrétních a praktických
kroků k úspěšnému naplnění představ a požadavků vzešlých od institucí zabývajících se profesionální a místní kulturou ve Zlínském kraji.
Oba dokumenty jsou zveřejněny na adrese
www.kr-zlinsky.cz. 
(hm)
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Zdroj: Tiskový odbor Krajského úřadu Zlínského kraje

OCENĚNÍ PEDAGOGŮ

INFORMACE Z KRAJE
na samotný vrchol hasičského sportovního
snažení – na Hasičskou olympiádu v disciplínách CTIF do Ostravy, kde ve dnech 19. až 26.
července 2009 budou Zlínský kraj reprezentovat soutěžní družstva mužů a žen z Vlčnova,
rovněž společné družstvo mladých hasičů SDH
Zlín-Malenovice s SDH Brumov se jako jediný
reprezentant České republiky účastní prestižní
regionální soutěže v disciplínách CTIF, která se
bude konat 11. července 2009 v lucemburském
Kanton Remich.

Sbory dobrovolných hasičů obcí

Ukázka historické hasičské techniky ve Vsetíně.  foto: archiv KÚ.

Svatý Florián je svátkem všech hasičů
Každoročně si 4. května připomínáme svátek
sv. Floriána – patrona hasičů, jehož silueta zdobí téměř všechny hasičské prapory nebo štíty
hasičských zbrojnic. Muž jménem Florián, který
hrdinně zahynul v roce 304, je jedním z nejznámějších a nejuctívanějších světců. Stal se
symbolem ochrany životů i materiálních hodnot. Pro příkladné ctnosti, statečnost a pevnou
víru se Florián stal „ikonou“, k níž se hlásí všichni
profesionální i dobrovolní hasiči se svou nejmasovější organizací. V tomto článku se zaměříme
právě na činnost dobrovolných hasičů.
Zlínský kraj dobrovolné hasiče pravidelně
a systematicky podporuje a krajští představitelé při různých příležitostech projevují vděčnost všem dobrovolným hasičům za jejich
obětavou a prospěšnou práci. Uvědomují si
totiž jejich neocenitelnou zásluhu na výchově
mládeže, na rozvíjení akceschopnosti jednotek všech kategorií a v neposlední řadě i jejich markantní podíl na udržování kulturních
tradic v duchu hesla Bohu ku cti, bližnímu ku
pomoci, vlasti ku prospěchu.
Kdo jsou dobrovolní hasiči a co bychom o nich
měli vědět? Z logiky slova vyplývá, že jsou to
všichni muži, ženy i děti, kteří se k hasičům hlásí
na bázi dobrovolnosti. Mohou být organizováni v rámci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a současně také v rámci jednotek sborů
dobrovolných sborů v obcích. Nyní si tyto dvě
platformy trochu přibližme.

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Jedná se o občanské sdružení, které působí
na úseku požární ochrany s cílem spolupodílet
se na vytváření podmínek k účinné ochraně
života a zdraví občanů a majetku před požáry
a na poskytování pomoci při živelních pohro-
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mách a jiných událostech, kde je v nebezpečí
život, zdraví nebo majetek.
SH ČMS sdružuje všechny dobrovolné hasiče
v organizačních úrovních ústředí, krajů, okresů,
okrsků a sborů dobrovolných hasičů. Pomáhá
veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům,
fyzickým i právnickým osobám v předcházení
požárům a jiným mimořádným událostem a při
likvidaci a odstraňování následků, v oblasti prevence a působení na mládež a na její výchovu,
při práci s dospělými včetně zasloužilých hasičů a dále s organizací vzdělávacích, kulturních,
sportovních a jiných akcí pro členy a občany,
při plnění úkolů ochrany obyvatelstva i při vyhledávání členů jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí. Dobrovolný sbor bývá na úrovni
měst a obcí označován zkratkou SDH. Sbor tvoří mladí hasiči do 18 let a od 18 let hasiči činní.
Ve Zlínském kraji bylo v roce 2008 celkem registrováno 20 820 dobrovolných hasičů
ve čtyřech Okresních sdruženích hasičů Čech,
Moravy a Slezska. Zde se můžeme pochlubit
prvenstvím okresu Zlín, který má nejvíce mladých hasičů ze všech okresů v rámci celé České
republiky, a to 1 396.
Bohatou aktivitu a činnost sborů Zlínský kraj
již několik let podporuje nemalými finančními
prostředky. Dotace se tak přes okresní sdružení
dostávají do jednotlivých sborů a jsou účelově
děleny na podporu hasičských soutěží mládeže
i dospělých, náborové akce, na podporu prezentace na veřejnosti - oslavy výročí sborů, setkání zasloužilých hasičů, na obnovu a údržbu
tradičních uniforem, historické techniky, hasičských tradic a podobně.
V oblasti sportovních soutěží dosahují hasičské
kolektivy obcí vynikajících výsledků. Určitě je
třeba vzpomenout a poblahopřát k postupu

Obec má podle zákona o požární ochraně
povinnost zřídit zásahovou jednotku. Podle
velikosti, významu a vybavení se pak jednotky člení do kategorií a doplňují činnost profesionálních hasičských sborů. Ve Zlínském kraji
jsme mohli v roce 2008 napočítat celkem 380
zásahových jednotek, z nichž se 174 zúčastnilo výjezdů a v 947 případech zasahovaly spolu
s profesionální jednotkou Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a ve 440 případech
samostatně na žádost starosty obce. Dnes již
téměř u každých povodní, živelních pohrom,
ekologických havárií, dopravních nehod a jiných dalších nežádoucích událostech potkáváme jednotky SDH obcí. K dnešnímu dni máme
v kraji 16 dobrovolných jednotek měst a obcí,
které musí být akceschopné 24 hodin denně
a které do 5 minut vyjíždí spolu s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje k mimořádným událostem. Samozřejmě, že každý hasič
v těchto jednotkách musí být odborně teoreticky i prakticky proškolen, zcela zdráv a velké
nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.
Obcím přispívá Zlínský kraj na nákup nových
cisternových automobilových stříkaček, dopravních automobilů, mobilních motorových
stříkaček, na nákup elektrocentrál, kalových
čerpadel a jiných věcných prostředků požární
ochrany. Finanční prostředky lze použít i na
opravy zásahové techniky nebo nákup osobních ochranných zásahových pracovních prostředků.
„Jsme velmi potěšeni, že pan doktor Mišák nás
podporuje s velkou vřelostí a se stejným zájmem, jaký projevil už jeho předchůdce Libor
Lukáš, když v roce 2005 zavedl tradici pravidelného oceňování hasičů u příležitosti svátku
svatého Floriána. Velmi si toho vážíme,“ říká
Josef Krajča, starosta Krajského sdružení hasičů
Zlínského kraje.
Také letos – 4. května – nastane v prostorách
zlínského Baťova mrakodrapu velká sláva
za účasti hasičské hudby a s ukázkou historické
techniky, kdy hejtman Stanislav Mišák vzdá nejen pozvaným, ale všem dobrovolným hasičům
zasloužený hold.
Helena Mráčková a Martina Reková
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ROZHOVOR
Petr Káňa
▪▪ výtvarník, restaurátor
▪▪ ženatý, 4 děti

▪▪ narodil se 21. 5. 1959 v Návojné

▪▪ absolvoval Gymnázium ve Valašských
Kloboukách
▪▪ malovat začal již na základní škole
a v Lidové škole umění ve Valašských
Kloboukách pod vedením akademického malíře Lojze Baránka
▪▪ ve volném čase se při práci se svým
otcem vyučil malířskému řemeslu,
v září 1989 si založil malířskou firmu
a dál soukromě studoval pod vedením
akademického malíře Františka Peňáze
a Jaroslava Zápeci
▪▪ v letech 1991 - 1993 si doplnil studium
ve Škole uměleckých řemesel v Brně se
zaměřením na restaurování a konzervaci
muzejních sbírek
Restaurátor Petr Káňa.  foto: Ivo Hercik

Petr Káňa: Nejraději mám drobné sakrální památky
Vaše práce má široký záběr. Pokud si můžete
vybrat, jakým zakázkám dáváte přednost?
Přibližně z osmdesáti procent se věnuji restaurování církevních památek nebo navrhování
a tvorbě mobiliáře pro kostely. Rád restauruji
a také sám vytvářím ozdoby, sochy, oltáře, varhanní skříně. Jako věřící člověk k těmto předmětům přistupuji nejen jako k umělecké a historické památce, ale vnímám i určitou promodlenost
těchto věcí... To nejsou obyčejné kusy dřeva.
Co pociťujete při restaurování děl jiných
tvůrců?
Restaurátor do svěřeného díla v určité fázi
vstoupí, ale zase se musí zcela vytratit. Protože zůstane původní autor, původní smysl díla.
Restaurátor přijde jen jako doktor, něco opraví
a zmizí. Bude se mluvit o tom, jaké je to dílo
a kdo ho vytvořil, ne kdo ho restauroval. Vyža-

duje to pokoru. Navíc já se věnuji drobnějším
památkám na moravském venkově. Vybírám si
práce, o které nemají zájem státní restaurátoři.
Na kterou svou práci z posledních dvou desetiletí nejraději vzpomínáte?
Asi to bude kříž u Kyjova. To nebylo restaurování, ale má autorská práce. Je to téměř třímetrový dubový kříž, ve kterém je Kristus vytesán
jako prázdný prostor uvnitř břevna. Pískovec
v soklu kříže pochází ze zrušeného oltáře, který stál v nedašovském kostele, dřevo kříže je
z dubu, který rostl v Bílých Karpatech. Člověk
se před tímto křížem diví, proč na něm Kristus
není. Je to otázka pro člověka: Kde je Bůh?
Ve vaší dílně je připraven ještě jiný kříž...
To je kříž s kamenným srdcem. Chtěl jsem
udělat něco pro lidi, kteří prošli různými for-

mami pronásledování komunistické totality
padesátých let, a zůstali věrní. Třeba i jako
památka na obyvatele Nedašova, kteří byli
v roce 1949 Státní bezpečností surově zmláceni nebo i uvězněni, když bránili zatčení
místního faráře Františka Půčka. Kříž je v podstatě hotov. Oslovil jsem starosty obcí na Závrší, aby si navrhli nějaké vhodné místo, kde
by mohl tento kříž stát. Měl by připomínat
budoucím generacím, že zde také žili hrdinové, kteří mohou být vzorem a na které by se
nemělo zapomenout.
Vaším otcem byl skautský vůdce ze Závrší Šedý Vlk. Měl skauting něco společného
s vaší současnou prací?
Skauting ve mně vypěstoval především vztah
k pravdivosti. Ta je při mé práci velice důležitá.
Vojtěch Cekota

INZERCE
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KULTURA

Salon dává prostor mladým umělcům

Salon se koná jednou za tři roky.  foto: archiv

Zlínský kraj – Především pro ty, kdo se nebojí
otázek, které klade současné umění, přípravila Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
pátý ročník pravidelně jednou za tři roky pořádané přehlídky tvorby asi šedesátky českých
a od roku 2006 i slovenských umělců do 30 let.
Zlínský salon mladých navazuje na významné
zlínské kulturní aktivity třicátých a čtyřicátých
let, na výstavy soudobého výtvarného umění
Zlínské salony (1936-1948) a Výstavy mladých
(1940-1943). Jeho hlavním cílem je objevovat

osobnosti mezi nastupující uměleckou generací. Výstava nepředstavuje úzce vymezený
kurátorský pohled, ale snaží se představit nejširší spektrum toho, pro co se v soudobé odborné diskusi používá slovo umění.
Autory k účasti vyzývá výstavní jury, v níž pracují přední znalci současného mladého umění, kteří také navrhnou udělení cen Václava
Chada a Igora Kalného dvěma tvůrcům nejvýraznějších exponátů výstavy. Oceněná díla
pak budou zakoupena do sbírek Krajské galerie, která oběma laureátům uspořádá v průběhu následných tří let ve svých prostorách samostatnou výstavu. K salonu mladých vychází
obsáhlý katalog, který přináší vedle biografických údajů k jednotlivým výtvarníkům spolu
s reprodukcemi vystavených prací rovněž medailony věnované zúčastněným autorům.
Na výstavu, která je oficiální doprovodnou
akcí českého předsednictví EU, vás zveme
v době 12. května do 13. září do Domu umění
a 2. patra zámku. Zahájení výstavy je v Domě
umění v úterý 12. května v 17:00.
(vm)

Ochotníci jezdí do Napajedel už přes půl století
Napajedla – Více než půl století se v Napajedlích
konají festivaly ochotnických divadel. Poslední,
už 52. ročník, se uskutečnil letos v dubnu.
Poprvé v roce 1956 si napajedelští ochotníci
řekli, že by mohli uspořádat širší přehlídku divadelních souborů. „Byla spousta pro i proti, Napajedelští pochybovali, jestli budou vůbec okolní
soubory mít chuť vláčet se k nám se spoustou
herců, rekvizit, kostýmů, kulis. Ale protože herci
zvládnou ledacos, nápad zaujal a začaly přípravy. Soubory kupodivu byly ochotné - od toho je

ostatně jejich název. Nezklamali ani diváci,“ říká
členka festivalové komise Eva Kolomazníková.
Přes všechna prohlašování – už nikdy – se začalo uvažovat o druhém festivalu. Ozývaly se
i další soubory, i vzdálenější, že by si jejich herci
rádi v Napajedlích zahráli. „A tak se uskutečnil
druhý, třetí, čtvrtý... a nyní 52. festival. Kolik za ta
léta vzniklo krásných přátelství, kolik za tu dobu
odešlo vynikajících herců, obětavých funkcionářů, kolik zůstalo po nich jejich výroků, průpovídek,“ zdůraznila Eva Kolomazníková. 
(vc)

Slovácké muzeum letos slaví 95. výročí založení
Uherské Hradiště – V letošním roce si připomene Slovácké muzeum v Uherském Hradišti 95.
výročí svého založení. Součástí oslav se stane
výstava Veteš nebo poklad? František Kretz
a Slovácké muzeum, která přenese návštěvníky
do doby zrodu této významné instituce. Expozice přiblíží téměř stoletou sběratelskou činnost.
Třeba i vyznáním přítele Františka Kretze - Joži
Uprky: „Mělo by sa založit slovácké muzeum,
kam sa mosí všecko schovat a shromáždit, co
je našínského, aby lud sa díval na našu krásu
a budúcí pokolení vidělo, co my máme. To mosí
byt naším cílem a to bude našeho ludu nejpěknějším pomníkem...”
Muzeum bylo otevřeno 1. června 1914. Od svého založení se Slovácké muzeum rozvinulo
ve vysoce profesionální instituci, která se v současné době řadí mezi nejvýznamnější organizace svého druhu v rámci celé republiky, přičemž
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KULTURNÍ STŘÍPKY
Památky letos podraží
Zlínský kraj – Počátkem
dubna se po zimní přestávce
znovu otevřely brány většiny
kulturních památek. Vstupné v některých z nich mírně
podraží. Návštěvníci si připlatí
při prohlídce například zámků
v Kroměříži, Buchlově a Vizovicích. Mohou za to hlavně rostoucí ceny energií, materiálů a služeb. Památky si na sebe
nevydělají, jejich provoz je asi ze dvou třetin závislý například na státních dotacích. Do většiny památek ve Zlínském
kraji zavítalo loni méně turistů než o rok dříve. Například
do těch státem spravovaných, tedy do Arcibiskupského
zámku a zahrad v Kroměříži, vizovického a buchlovického
zámku a hradu Buchlov, přišlo až o 20 procent méně lidí.
Ředitel Národního památkového ústavu Kroměříž Jan Slezák však předpokládá, že letos by návštěvnost mohla být
o něco vyšší, jestli bude více Čechů trávit kvůli krizi dovolenou v tuzemsku.
Blíží se festival Setkání – Stretnutie
Zlín – Festival Setkání 2009 Stretnutie se uskuteční od 19.
do 23. května ve Zlíně. Nabídne letos 21 inscenací od 20
souborů. Dvanáct z nich bude z Česka, sedm ze Slovenska
a jeden z Maďarska. Podmínkou bylo, aby inscenace měla
premiéru v období od ledna 2008 do března 2009. Musela
také odpovídat představám dramaturgů, kteří letošnímu
ročníku dali podtitul Pohled – Nadhled. Festival podporuje
původní dramaturgickou a inscenační tvorbu. Na programu
tak budou pouze divadelní novinky - původní hry, adaptace
a nové překlady v českých a slovenských premiérách.
V květnu se uskuteční mezinárodní sympozium o fenoménu města Zlín
Zlín – Od 19. do 23. května
proběhne v Praze a ve Zlíně
mezinárodní sympozium nazvané „Utopie moderny: Zlín“.
Akci pořádají „Zipp – českoněmecké kulturní projekty“, iniciativa německé Spolkové
kulturní nadace, ve spolupráci s Domem umění města
Brna, statutárním městem Zlínem a Zlínským krajem. Během 20. století prošel Zlín několika zásadními proměnami.
Sympozium si klade za cíl nejen připomenout historické,
sociální, architektonické, urbanistické a politické aspekty
vývoje podoby města, ale také nastínit možnosti a limity
budoucího rozvoje. Sympozia, jehož hlavní část bude tvořena přednáškami, se zúčastní renomovaní čeští a zahraniční
odborníci – mimo jiné urbanisté, architekti, sociologové,
kulturologové a historikové. Součástí sympozia budou i komentované exkurze, které povedou do Klubu absolventů
Baťovy školy práce, bývalého hlavního sídla Baťovy firmy
či do rodinných domků.
Hřebíčková získala Thálii

Historický snímek sbírkového fondu.  repro: ODK

její odborné výstupy jsou kladně vnímány i v zahraničí. V současné době vrcholí přípravy neobvyklé výstavy, jejímž cílem je představit široké
veřejnosti rovněž výjimečnou osobnost Františka Kretze, prvního ředitele Slováckého muzea. Unikátní výstava bude zahájena 14. května
2009 v 17:00. 
Romana Habartová

Zlín – Herečka Městského divadla Zlín Petra Hřebíčková získala Cenu Thálie 2008 v kategorii
činohra za ženský herecký výkon v titulní roli inscenace Maryša v režii Martina Františáka.
Nejvyšší divadelní cena jí byla
udělena v sobotu 28. března
v Národním divadle v Praze. Celý galavečer přenášela Česká
televize v přímém přenosu na prvním programu. Hodoníská
rodačka, která letos oslaví třicáté narozeniny, má kromě bohaté divadelní kariéry na svém kontě i několik filmů. Zahrála
si mimo jiné v Menzelově snímku Obsluhoval jsem anglického
krále.
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TIP NA VÝLET
CHROPYŇSKÝ ZÁMEK

▪▪ otevřeno:
(údaje platí pro duben
až září)
ÚT-NE
9:00-12:00, 13:00-17:00
▪▪ kontakt:
573 355 074
www.muzeum-km.cz

Chropyňský zámek stojí v místech
středověké tvrze vodního typu.
Počátkem 17. století se díky Františku kardinálovi z Dietrichštejna
stává chropyňský statek majetkem olomouckého biskupství.
Tehdy byla po roce 1615 postavena patrová manýristická stavba
s kaplí a věží, s využitím původní
tvrze. Nynější podoba zámku pochází z let
1701–1703. Zchátralý objekt byl v 70. letech
rekonstruován. V přízemí je památník hudebního skladatele Emila Axmana; v přilehlých výstavních prostorách bývají instalovány sezónní
výstavy. V prvním patře zámku jsou nastíněny
dějiny Chropyně počínaje pravěkem, dějiny
místního zemědělství, rybnikářství, lidové kultury. Ve druhém patře zámku pak je k vidění
památník chropyňského rodáka Emila Filly.

ZVONICE NA SOLÁNI

▪▪ otevřeno:
ÚT-PÁ
9:00-16:00
SO,NE
9:00-17:00
▪▪ kontakt:
604 824 274
www.zvonice.eu

Zvonice na Soláni vznikla díky členům Sdružení pro rozvoj Soláně,
kteří usilují o uchování tradiční
valašské lidové kultury. Sdružení
chce navázat na myšlenky akademického malíře Františka Podešvy, které se týkají centralizace
valašské lidové kultury, malířství
a sochařství a literární a hudební
tvorby. Podešva chtěl postavit kapli na vrcholku Soláně, kde by se výtvarní umělci scházeli. To se ovšem podařilo až v roce 2006, právě
díky Sdružení pro rozvoj Soláně. Zvonice slouží nejen jako informační centrum, ale zároveň
jako galerie. Zvonice každoročně hostí několik
výstav či akcí. Například 2. května zde bude
zahájena výstava akademického malíře Pavla
Vavryse. Na 23. května je pak připraveno vystoupení souboru Karlovjanky a hostů.

ARCHEOSKANZEN MODRÁ

▪▪ otevřeno:
(údaje platí pro květen
až říjen)
PO-NE
9:00-17:00
▪▪ kontakt:
724 178 591
www.archeoskanzen.cz

Archeologický skanzen se nachází
v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu. Představuje ideální
podobu slovanského opevněného
sídliště z doby Velké Moravy. Je
tvořen stavbami, jejichž do země
zahloubené části mají předlohy
ve skutečných archeologických
objektech. Díky své atraktivitě je archeoskanzen využíván jako prostor pro konání mnoha
akcí. Sté výročí svého založení si zde například
v neděli 3. května připomene Velehradská župa
kulturně-tělovýchovné organizace Orel. Oslavy
budou zahájeny mší svatou v 10:00 v nedaleké
velehradské bazilice. Ve 13:00 pak bude zahájen slavnostní program v areálu archeoskanzenu. Návštěvníkům se v pestrém programu
představí jednotlivé jednoty Velehradské župy.

ZÁMEK VE VIZOVICÍCH

▪▪ otevřeno:
(údaje pro květen, červen)
ÚT-PÁ
10:00-12:00,
13:00-17:00
SO 13:00-17:00
NE, svátky
10:00-12:00,
13:00-17:00
▪▪ Kontakt:
722 611 972
http://zamek-viz.
hyperlink.cz

Zámek ve Vizovicích nechal v polovině 18. století vystavět Heřman
Hannibal z Blümengenu. Stavbou
pověřil význačného brněnského
architekta Františka Antonína
Grimma, který pojal zámek v tehdy moderním francouzském barokním stylu. Ve druhé polovině
18. století byla nejen dokončena
stavba zámku a zámecké zahrady, ale bylo
pořízeno i vybavení a založena obrazová sbírka. Zámek je jedním z center kulturního dění
ve Vizovicích. Každoročně se zde koná Vizovické zámecké kulturní léto. Pro letošní rok pořadatelé připravili celkem sedm koncertů. První
z nich (Irvin Venyš – klarinet), se uskuteční 22.
května v 19:30 v reprezentačním sále zámku.
Další koncerty jsou na programu v červnu,
červenci, srpnu a září.

INZERCE
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SPORT

Začala sezona
horských kol
Zlínský kraj – Z pestré nabídky závodů určených pro veřejnost si můžou letos vybírat
příznivci horských kol. Sezona jejich sportu
právě začala.
Poměřit síly mohou například na Galaxy Petyša Tour v Rožnově pod Radhoštěm, který se
jede 13. června. Nejdelší trasa, která na účastníky čeká, měří 58 kilometrů a nastoupají během ní 1.730 výškových metrů. „Jezdí k nám
kolem pěti stovek závodníků a to nepočítám
dětské kategorie,“ prozradil ředitel akce Karel
Petružela.
Čtvrtého července odstartuje v Holešově
už 16. ročník Česká spořitelna Bikemaraton
Drásal, jenž je považován za nejtěžší závod
horských kol v tuzemsku. Nejdelší trasa měří
120 kilometrů s převýšením 3.200 metrů. Na
start se postaví kolem třinácti stovek odvážlivců. „Finišujeme s přípravami. Oproti loňsku
bude trať trochu jiná, změny si vyžádal ohled
na ekologii,“ sdělil ředitel závodu Jaromír Ondrušák.
O dva týdny později, 19. července, se uskuteční Karpatský Pedál ve Vápenkách na Hor-

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
Turnaj v šermu fleretem a kordem
Zlín – Oddíl šermu ASPV SK Zlín pořádá 9. května celostátní
turnaj v šermu fleretem a kordem. Akce se uskuteční v tělocvičně 12. Základní školy ve Zlíně-Podhoří. Turnaj je vypsán
pro veteránské kategorie (40 až 49 let, 50 až 59 let a 60 a více
let). Více informací na www.aspv-serm.wz.cz.

Pro veřejnost je určen i Karpatský pedál.  foto: archiv

ňácku. O tom, jak prestižní je to závod, svědčí
i jeho motto: Raději mrtvý než druhý.
Závodit se bude i 12. září, kdy se v Huslenkách u Vsetína pojede Valašský MTB král. Delší trať závodu měří 60 kilometrů.
Horská kola jsou ve Zlínském kraji mimořádně populární, když mají tisíce příznivců. „Vychází to z turistické tradice, je zde velmi hustá
síť tras. Řada z nich se dá jet i na kolech, třeba
Hostýnské vrchy jsou v tomto směru požehnáním. Jde také o finačně nenáročný a ekologický sport,“ vyjmenoval důvody popularity
tohoto sportu Ondrušák. „Češi jsou sportovně založený národ a horská kola nabízí parádní možnost zazávodit si v krásné přírodě,“
doplnil Petružela. 
(zd)

Hokejové týmy z Valašska skončily v semifinále
Valašské Meziříčí/Vsetín – V semifinále skončilo tažení Valašského Meziříčí a Vsetína vyřazovacími
boji druhé hokejové ligy, skupiny Východ. Sen
o valašském finále překazily Valachům týmy
z Orlové a Šumperku.
Valašské Meziříčí skončilo po základní části druhé a do semifinálové série s Orlovou vstupovalo jako favorit. Vyhrálo ale pouze první zápas,
v dalších třech se radoval soupeř. „Po vydařené
základní části jsme čekali v play off trochu víc,“
přiznal krátce po skončení nejúspěšnější sezo-

ny v historii valašskomeziříčského hokejového
týmu trenér Roman Sedlák.
Vsetín skládal tým narychlo před začátkem soutěže a pátým místem po základní části a především postupem do semifinále jednoznačně
překvapil. Na lopatkách měl i favorizovaný
Šumperk, vedl 2:0 na zápasy, ale poslední krok
neudělal. „Rozhodující souboj nám nevyšel, ale
jinak to byla super sezona. Naši fanoušci byli
senzační,“ pochválil příznivce vsetínského klubu
obránce Pavel Zavrtálek. 
(zd)

Plavecké třídy odchovaly všechny zlínské hvězdy
Zlín – Dlouhých 46 let funguje ve Zlíně systém
plaveckých sportovních tříd. I díky němu patří
klub z tohoto města mezi nejúspěšnější oddíly
v České republice a má pravidelně své zástupce v reprezentaci. Mladí plavci jsou soustředěni na Základní škole Emila Zátopka. Od čtvrté
do sedmé třídy trénují jednofázově, poslední
dva roky se připravují dvakrát denně. „Ve sportovních třídách máme kolem 110 mladých plavců,“ řekl šéftrenér SK Zlín Petr Přikryl.
Systémem plaveckých tříd prošly všechny minulé nebo současné opory klubu. Z nedávných
například mistr Evropy Daniel Málek nebo mnohonásobní účastníci vrcholných světových i evropských akcí Marcela Kubalčíková a Ivo Benda. „Ze současných opor bych jmenoval trojici
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Strapková, Tomášek a Zouhar,“ doplnil Přikryl.
Stejně jako další odborníci považuje systém
zlínských plaveckých tříd za úspěšný i dlouholetý nejlepší český prsař Daniel Málek. „Příprava
má hlavu a patu, neocenitelná je dlouhodobá
práce trenérky Hany Martínkové, která celou
přípravu malých plavců koordinuje,“ upozornil.
Stejně jako u jiných systémů sportovních tříd,
také u plaveckého ukončí většina dětí závodní činnost při přechodu na střední školy,
protože nedokáží skloubit učivo s náročným
tréninkem. „Z deváté třídy, která na základní
škole končí, nám zůstávají tak čtyři plavci. Je to
škoda, protože nabízíme možnost sportování
i těm, kteří nemíří k nejvyšším metám,“ konstatoval Přikryl. 
(zd)

Mladí hokejisté skončili druzí
Vsetín – Vsetínští hokejisté třetích tříd skončili druzí na turnaji v rakouském Mödlingu. Ve finále už Valaši vedli nad domácím výběrem 2:0, soupeři se ale podařilo vyrovnat a remíza
odsunula Vsetín na stříbrnou příčku.
Kunovice usilují o play off
Kunovice - Skončit do šestého místa po základní části a zajistit
si tak místo v play off, to je cíl softbalistů Snails Kunovice před
nadcházejícím novým ročníkem první ligy. „Máme více zkušeností, což by se mělo projevit, navíc do nejvyšší soutěže postoupily dva týmy z druhé ligy, které bychom měli přehrávat,“
předpokládá hrající trenér Snails Milan Zedník. Kunovice jsou
jediným moravským účastníkem v první lize. Desátý ročník
první regionální florbalové ligy starších žáků o pohár Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko vyhrálo družstvo ze vsetínské
základní školy v Luhu.
Paintballový turnaj v Nivnici
Nivnice – Paintballový klub Nivnice pořádá II. Paintballový
den pro veřejnost. Akce se koná 1. května 2009 od 13:00 na
paintballovém hřišti v Nivnici. Zájemci mohou v Nivnici získat
veškeré informace o tomto relativně mladém sportu, vidět
trénink klubových hráčů, zkusit různé druhy paintballového
vybavení a případně si paintball zahrát pod vedením zkušených hráčů. Bližší informace jsou k dispozici na internetových
stránkách www.paintball-nivnice.cz.
Závody na kolečkových bruslích v Otrokovicích
Otrokovice – V celkem pěti samostatných termínech i v letošním roce pořádá otrokovický inline oddíl Speedskating club
Otrokovice pro všechny příznivce inline bruslení závody na
kolečkových bruslích pod názvem Otrokovický inline pohár
(OIP). Závody se uskuteční ve sportovním areálu na sídlišti
Trávníky v Otrokovicích. První kolo OIP se koná 2. května 2009.
Více informace lze najít na http://oip.ssco.cz.
Mladý šachista vyhrál 25
z 30 partií
Vsetín - Proti třiceti soupeřům
z osmi oddílů se postavil patnáctiletý mezinárodní mistr
v šachu Vojtěch Plát ze Vsetína.
V náročné simultánce dokázal vyhrát pětadvacet partií,
přestože proti některým soupeřům hrál i méně výhodnými
černými figurami.

VÝZVA
Zlínský kraj – Pořádáte nekomerční sportovní akci pro
veřejnost ve Zlínském kraji? Připravujete nábor do vašich
sportovních klubů či oddílů pro jakoukoliv věkovou skupinu? To vše může být zveřejněno v magazínu Okno do
kraje. Stačí zaslat na mailovou adresu redakce (redakce@
oknodokraje.cz) stručný text s charakteristikou připravované akce a údaji o místě a času konání a s kontaktem na
pořadatele. Příspěvky, které splní všechna kritéria, jsou
postupně zařazovány na sportovní stránku magazínu
Okno do kraje.
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POZVÁNKA NA AKCE
▪▪ Baťův kanál 1. 5.
Zahájení plavební sezony 2009
zprovoznění přístavů na Uherskohradišťsku
www.batacanal.cz

▪▪ Rožnov pod Radhoštěm 18. 5.
Den muzeí
volný vstup do areálu Valašské
dědiny
www.vmp.cz

▪▪ Velký Lopeník 1. 5.
Otevírání rozhledny na Velkém
Lopeníku
zahájení další turistické sezony
na rozhledně
www.obec-lopenik.cz

▪▪ Valašské Meziříčí 20. 5. – 24. 5.
8. Mezinárodní festival
cimbálu
hudební akce na náměstí
a v zámku
www.lpt.cz/festival/hra.htm

▪▪ Chropyně 29. 5. – 31. 5.
Hanácké slavnosti
přehlídka folklorních souborů
a lidového umění s jarmarkem
www.muchropyne.cz

▪▪ Uherský Ostroh 6. 5. – 9. 5.
Bylinkové dny
festival duchovního i fyzického
zdraví je složený ze seminářů
a besed
www.ostrozsko.cz

▪▪ Rožnov pod Radhoštěm 20. 5.
Běh pro zdraví Rožnov
humanitární akce pořádaná
ve spolupráci s Českým červeným křížem
www.vmp.cz

▪▪ Kroměříž 30. 5.
Den dětí města Kroměříže
dětský den v Domě kultury
Kroměříž
www.dk-kromeriz.cz

▪▪ Pitín 9. 5. – 10. 5.
Pitínské hody
tradiční hodová zábava spojená
s jarmarkem
www.pitin.cz

▪▪ Kroměříž 30. 5.
Hobby setkání
setkání sběratelů známek, mincí,
zbraní, starých pohlednic a starožitností
www.dk-kromeriz.cz

▪▪ Uherské Hradiště 17. 5.
Zazpívej, slavíčku
35. ročník soutěže dětských
zpěváků
www.slovacko.cz

Kroměřížsko
▪▪ Věžky 2. 5. – 10. 5.
Floria Jaro 2009
prodejní výstava pro zahrádkáře,
zahradníky a chalupáře
www.floria.vezky.cz
▪▪ Roštín 8. 5.
Pohádková Kamínka
program pro rodiny s dětmi v rekreačním areálu Kamínka
www.kaminka.cz

▪▪ Cimburk 30. 5.
Dětský den na hradě Cimburku
program pro děti na hradě
www.cimburk.branapamatek.cz
▪▪ Holešov 31. 5.
Celoměstský den dětí
program k mezinárodnímu dnu
dětí v zámeckém parku
www.tymycentrum.cz

Uherskohradišťsko
▪▪ Uherský Brod 1. 5.
Regionální výstava vín
košt vína v prostorách zimního
stadionu
www.ub.cz

▪▪ Vlčnov 29. 5. – 31. 5.
Jízda králů
tradiční folklorní slavnosti, jejichž
vrcholem je průvod královské
družiny obc
www.ksk.vlcnov.cz/ic
▪▪ Buchlovice 31. 5.
Písně kosecké
svátek ranního rozbřesku v zámeckém parku
www.fsbuchlovice.cz

Vsetínsko
▪▪ Rožnov pod Radhoštěm 9. 5.
tradiční klubová výstava bernských salašnických psů
www.gasadela.com

Zlínsko
▪▪ Baťův kanál 1. 5.
Zahájení plavební sezony 2009
zprovoznění přístavů na Zlínsku
www.batacanal.cz
▪▪ Brumov-Bylnice 2.5.
Otevírání hradní brány
součástí akce je turnaj o Hradní
věž
www.brumov-bylnice.cz
▪▪ Provodov 2. 5.
Hasičská pouť
15. ročník hasičského průvodu
a mše svaté
www.provodov.cz
▪▪ Luhačovice 8. 5. – 10. 5.
Otevírání lázeňské sezony
připraven je pestrý doprovodný
program
www.luhacovice.cz
▪▪ Zlín 15. 5. – 17. 5.
Výstava skalniček, bonsají
a okrasných dřevin
tradiční výstava se uskuteční ve
zlínském domě kultury
www.skalkari.zlin.sweb.cz

Baťův mrakodrap
▪▪ Výstava prací výtvarného
oboru ZUŠ Bojkovice
4. 5. – 24. 5. 2. etáž (do 22:00)
Prezentace toho nejlepšího
z prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ Bojkovice u příležitosti 30.
výročí založení školy. K vidění
budou kresby, malby i ukázky
keramiky.
▪▪ Město Otrokovice a jeho
zákoutí
4. 5. – 24. 5. 3. etáž (do 22:00)
Otrokovický umělec Evžen
Jecho v rámci této výstavy
představí fotografie zachycující tvář Otrokovic a jejich
okolí, od nejrůznějších tichých zákoutí a krajinek až
po ukázky moderní architektury.
▪▪ Cikáni v malbách
4. 5. – 22. 5. 14. etáž (8:00-17:00)
Výstavu obrazů s romskou tématikou připravilo Sdružení dětí
a mládeže Romů České republiky.
▪▪ Výstava k soutěži Duhová
kulička
25. 5. – 7. 6. 2. + 3. etáž (do 22:00)
Výstava reklamních plakátů vytvořených žáky základních škol
z celé ČR. Tématem plakátů je
„Mé město jako ideální místo
pro život“. Duhová kulička je
soutěž kreativní etické reklamy
spojená s odbornými konferencemi a jinými akcemi, pořádaná
v rámci zlínského filmového festivalu.
Návštěvníci budovy mohou využít
denně služeb kavárny na terase
(10:00–22:00) a restaurace ve 3.
etáži (po–pá, 11:00–13:30).

specializovaná prodejna pletiv a plotů



 sloupky ( kovové, betonové, plastové, systémové, ...)
 pletivo (, Zn)  klasické, okrasné, bezpečnostní,
 covatelské sítě ovčílesnickévčelařské pletivo, ...
 doplňky – napínací strojky, dráty, plotové clony, ...
 plastové a dřevěné plotovky, průmyslové ploty, …
 realizace  montá plotů na klíč

sítě a pletiva prodáváme v libovolných délkách, není nutno brát celá balení
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k a m e n n á p r o d e j n a:

ul. Jiráskova 323
areál cementárny
Tlumačov (Zlínsko)
tel.: 

otevřeno oá: :3

www.oploceni.EU



nová prodejní a skladová ploca  2 m2

INZERCE

Okno do kraje / květen 2009

