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Vodní nádrž Luhačovice

Nezvyklý pohled na vypuštěnou přehradu.
Foto: Ivo Hercik
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Milí čtenáři,
květen, máj, je měsíc lásky. Ovšem ověření tohoto tvrzení bude
náročnější. Je lásky v květnu skutečně více? A který druh lásky
se tím přesně myslí? Druhou květnovou neděli slavíme Den matek. Matky si lásku zaslouží. Zcela jistě. A zaslouží si ji i ostatní
členové rodiny. Zejména děti. A ještě více ty, které rodiny neznají. Láska může patřit květinám, přírodě, dobrému jídlu i umění
nebo cestování.
Je mnoho způsobů, jak lze své tužby naplnit, ale můžeme směle
říci, že pro milovníky umění, kulturních akcí, krásných památek
a nezapomenutelných zážitků při cestování je právě Zlínský kraj
neboli Východní Morava stále více přitažlivým místem.
Mám radost, že se nám v cestovním ruchu daří. I když i zde ještě stále doznívá ekonomická recese, náš kraj se dokázal s jejími vlivy dobře vypořádat: Jako jeden z mála krajů v České republice
jsme v loňském roce dokonce zaznamenali růst. Na konci roku 2010 jsme byli druzí v dynamice růstu přijíždějících hostů, hned za hlavním městem. Co za tímto úspěchem můžeme vidět?
Především mimořádné investice do infrastruktury cestovního ruchu. Vyrostly zcela nové služby,
nová ubytovací zařízení včetně jejich rekonstrukcí, zvýšil se komfort návštěvníků lyžařských středisek a Zlínský kraj se stal dominantním v budování cyklostezek. Vznikla nová koupaliště, městské bazény, aquaparky… Lázeňské město Luhačovice získalo díky evropským dotacím hotelové,
wellness a spa služby, které daleko přesahují běžný český standard. Totéž se dá říct o nabídce
obdobných služeb na Valašsku, kde, dovolím si použít toto přirovnání, nabídka relaxace dosahuje alpské úrovně. A je třeba připomenout, že vše, co bylo vybudováno, může sloužit nejenom
návštěvníkům, ale i všem obyvatelům kraje.
Aby k nám turisté uměli najít cestu a rádi se k nám vraceli, je nezbytný intenzivní a razantní marketing. Pro tyto účely si před necelými čtyřmi lety Zlínský kraj založil vlastní servisní organizaci
– Centrálu cestovního ruchu Východní Moravy, která byla v loňském roce vyhlášena nejlepším
destinačním managementem v České republice, a to za hodnocené období 17 let, během něhož existuje samostatná propagace České republiky. Na toto ocenění jsme velmi hrdí. Zásluhu
na tom má i partnerství a velmi dobrá spolupráce s městy, obcemi i podnikateli v celém kraji.
Za to jim patří poděkování.
Mám radost, že stále lépe dokážeme využívat kulturní bohatství kraje a rád bych vás pozval k některým konkrétním kulturním prožitkům, ovšem nabídka akcí je tak bohatá, že by na ni ani celé
číslo časopisu nestačilo. Vězte, že pohostinná náruč Zlínského kraje je vám otevřená. Nechejte
se omámit kouzlem rozmanitosti. A jestli se neumíte rozhodnout, kam dříve, prohlédněte si nabídku našich stránek www.vychodni-morava.cz. Jsou inspirací i pro mě.
Na shledanou při potulkách hanáckou rovinou, na některém z úbočí valašských hor, u pramenů
největších moravských lázní, při ochutnávce úrody ze slováckých vinohradů nebo na pouti v některém z kostelů Otevřených bran.
A budete-li chtít diskutovat o poněkud filozofické otázce z úvodu textu, klidně mě oslovte.
Budu rád.
Ing. Jindřich Ondruš,
náměstek hejtmana Zlínského kraje zodpovědný za kulturu,
památkovou péči a cestovní ruch a církve

▪▪ Festival Setkání 2011 Stretnutie
Dramatické dny nabité tím nejlepším, co česká a slovenská divadla nabídla v uplynulém
roce, čekají na milovníky divadelního kumštu
poslední květnový týden. Od 23. do 27. května
se v Městském divadle Zlín na mezinárodním
divadelním festivalu Setkání 2011 Stretnutie
zabydlí kritici, studenti divadelních škol a další diváci, aby zhlédli 13 představení hlavního
programu a zpestřili si jej dvacítkou doprovodných akcí v rámci festivalového off programu.
Šestnáctý ročník přehlídky je letos z důvodu
omezeného finančního rozpočtu o den kratší,
přesto však nabídne pestrou paletu divadelních tvarů. Jeho patronem se letos stal herec
Jiří Langmajer, který se na jevišti objeví hned
první festivalový den v inscenaci Mefisto Divadla pod Palmovkou Praha.
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▪▪ Vzpomínka na ploštinskou tragédii
V neděli 17. dubna se uskutečnil pietní akt
u Národního kulturního památníku Ploština.
Akce se zúčastnili rovněž nejvyšší představitelé
Zlínského kraje.
Před 66 lety, přesně 19. dubna 1945, byla tehdejší pasekářská osada Ploština ležící mezi obcemi Drnovice a Vysoké Pole vyhlazena německými okupanty. Bylo zavražděno 24 lidí, většina
domů pak vypálena. Záminkou pro tento čin
byla spolupráce pasekářů s partyzány.
▪▪ Nový zlínský salon 2011
Šestý ročník Nového zlínského salonu připravila na období od 3. května do 28. srpna Krajská
galerie výtvarného umění ve Zlíně. Již od prvních ročníků jde o vůbec největší společnou
přehlídku současného českého a slovenského
umění. Návštěvníci velkoryse pojaté akce, kte-

rá se koná na třech místech, se mohou těšit
na ukázky z aktuální tvorby bezmála stovky
autorů. Tyto umělce pečlivě vybrala porota složená z teoretiků umění a kurátorů obou států.
Na své si přijdou milovníci tradičnějších podob
umění i ti, kteří preferují videoart, performance,
nebo interaktivní instalace.
▪▪ Zlínský kraj pomůže Japonsku
Zlínský kraj poskytne 200 000 korun japonskému červenému kříži na zmírnění následků
vzniklých z ničivého zemětřesení, které zasáhlo
Japonsko 11. března. Hejtman Stanislav Mišák
zároveň převzal záštitu nad Benefičním koncertem pořádaným Klubem UNESCO a ROTARY
Klubem Kroměříž, jehož výtěžek je určen pro
postižené město Fukušima. Současně krajští
radní schválili dotaci 25 000 korun ROTARY Klubu Kroměříž na tento benefiční koncert.
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Obnova parku v Lešné
Lešná – Unikátní zámecký park Lešná u Valašského Meziříčí prochází zásadní obnovou.
Bude odstraněno 125 stromů, 114 stromů
bude pak nově vysazeno, a to ve skladbě shodující se s historickým založením parku. Navíc
bude zřízena naučná stezka. V polovině března byl park předán odborníkům, kteří zahájili
prořezávky a regeneraci vzácných dřevin. „Po
celou dobu rekonstrukce bude park pro veřejnost uzavřen, protože souběžně s touto akcí
se realizuje i generální rekonstrukce zámku,“
řekla kastelánka zámku Alena Lysá. Předpokládaný termín ukončení prací a otevření parku i
zámku Lešná pro veřejnost je naplánován na
listopad tohoto roku.
V zámeckém parku se vyskytuje 245 druhů
dřevin. Z tohoto důvodu je park považován za
arboretum regionálního významu. Na obnovu
arboreta i rekonstrukci zámku se podařilo získat dotace z evropských zdrojů.
(vc)
Dotace pomáhají v obnově vozového parku dopravců. Foto: Ivo Hercik

Desítky milionů na nové autobusy

Ze dna přehrady mizí
nánosy bahna

Zlínský kraj – Komfort cestování v autobusech a trolejbusech ve Zlínském kraji se zvýší. Díky dotacím v celkové výši 65,4 milionu
korun pořídí dopravci zajišťující veřejnou
přepravu osob 35 nových vozů. Prostředky
se podařilo získat z Regionálního operačního programu. „Vnitřní prostorové uspořádání
nových vozidel bude vyhovovat i přepravě
dětských kočárků nebo vozíků pro osoby se
sníženou pohyblivostí. Některá vozidla budou nabízet rovněž panelový systém pro nevidomé a slabozraké,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd. Staré a již nevyhovující
autobusy bude možno nahradit ekologickými a bezbariérovými dopravními prostředky,
které přinesou komfortnější přepravu cestujících. Preferován má být zejména nákup nízkopodlažních klimatizovaných vozidel.
Ve Zlínském kraji získala největší podíl z celkové dotace společnost ČSAD Vsetín (29,9
milionu korun), která zajišťuje většinu linkové
autobusové dopravy v okresech Vsetín a Zlín.

Autobusový dopravce Karel Housa z Želechovic nad Dřevnicí získal dotaci 4,8 milionu korun. Nové autobusy budou jezdit také
na Uherskohradišťsku (dotace pro ČSAD Bus
Uherské Hradiště 18,7 milionu korun) a obnoví se rovněž vozový park městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích (dotace
12 milionů korun).
„Díky této podpoře můžeme během let 2011
– 2014 realizovat investice do vozového parku v celkovém počtu 17 vozidel, z toho čtyři
pořídíme už letos. Celkový objem investic
do obnovy z naší strany bude činit 75 milionů
korun. V rámci Zlínského kraje se jedná o největší podíl takto investovaných prostředků,“
uvedl ředitel osobní dopravy ČSAD Vsetín Oldřich Holubář. U tohoto dopravce nyní dosahuje průměrné stáří autobusů necelých 7 let.
„Naše autobusy najezdí asi 54 000 kilometrů
za rok,“ doplnil Holubář.
Konkrétní značky a modely autobusů vzejdou z veřejných obchodních soutěží.  (vc)

Pozlovice, Luhačovice – Nezvyklý pohled
se nyní naskýtá návštěvníkům Luhačovicka
a Pozlovicka, kteří dojdou k břehům Luhačovické přehrady. Vodní nádrž je zcela vypuštěna. Na bahnitém dně se pohybují těžké stavební mechanismy a nákladní vozidla
odtud odvážejí tisíce kubíků letitých naplavenin. Čištění přehrady je v plném proudu.
Snad už na přelomu června a července by
se mohla přehrada začít znovu napouštět
vodou. Čištění vodního díla začalo v polovině loňského listopadu. Pracovníci stavební
firmy se museli vypořádat s několika překážkami a například kvůli nízké nosnosti terénu měnit způsob těžby sedimentů. Největší
část vytěžených sedimentů stavbaři vyvezou
na skládku u Dolní Lhoty. Uloží tam 190 tisíc
metrů krychlových usazeniny. Druhou lokalitou je dočasné úložiště v okolí nádrže – pole,
která užívá zemědělské družstvo Olšava. Tato
nádrž se začala stavět v roce 1913 především
jako ochrana před povodněmi. 
(vc)

▪▪ Léčebnu čeká rozšíření
Zlín – Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
se dočká rozšíření lůžkové kapacity léčebny
dlouhodobě nemocných. Umožní to rekonstrukce nevyužívané budovy č. 12 v areálu
nemocnice, díky které sem bude moci být
umístěno 18 nových lůžek následné ošetřovatelské péče.
V současnosti nemocnice provozuje 100 těchto lůžek. Celkové náklady akce, jejíž realizaci
schválili krajští radní, dosáhnou výše 13,969
milionu korun a budou plně hrazeny z rozpočtu Zlínského kraje. Zahájení rekonstrukce
se předpokládá v červnu 2011 a ukončení
o tři měsíce později.

vozů. V objektu za více než sto milionů korun
má své sídlo také hematologicko-transfuzní
oddělení a také oddělení klinické biochemie. Důvodem výstavby nového objektu byl
především havarijní stav staré budovy z roku
1911, která již nesplňovala bezpečnostní ani
hygienické podmínky.
Zcela nevyhovující bylo zázemí pro personál
a pro pozůstalé, kteří se chtěli rozloučit se
zesnulým. Nový pavilon nabízí také moderní
podmínky pro práci laborantů a lékařů, kteří pro operační obory a ambulance zajišťují
požadované diagnózy. Podle lékařů právě
na přesné diagnostice závisí stanovení účinné léčby. Výstavba tohoto pavilonu je nultou
etapou generelu rozvoje nemocnice.

spěšné bakterie a zároveň aby splnily veškeré
požadavky na chuť, trvanlivost nebo konzistenci? Na tuto otázku nalezli odpověď potravinářští technologové z Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. „Při výrobě
fermentovaných potravin, například jogurtů
nebo uzenin, se běžně využívá bakterií, které
výrobku zajistí požadovanou chuť, konzistenci a trvanlivost, ale nemají pozitivní vliv na zažívání a imunitu,“ řekl Ivan Holko z Ústavu
technologie a mikrobiologie potravin.
Pracovníci ústavu však nalezli takové bakterie, které jsou jak technologicky vhodné, tak
zdraví prospěšné. Bakterie už byly úspěšně
využity při výrobě klobás ze skopového masa.
Masný výrobek byl vyvinut ve spolupráci
s výrobcem z Valašska a může být zařazen
mezi regionální potraviny s potenciálem pro
rozvoj venkova.

▪▪ Investice ve Vsetínské nemocnici
Vsetín – Ve Vsetínské nemocnici byl zahájen
provoz v nově vybudovaném pavilonu Patologie a centralizovaných laboratorních prostrana 4

▪▪ Klobásky z Fakulty technologické
Zlín – Jakým způsobem lze zajistit, aby potravinářské výrobky obsahovaly zdraví pro-
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Návrh reformy nelze přijmout

Nad možnými dopady připravované sociální reformy, jak ji
předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, se zamýšlí
krajská radní Mgr. Taťána Nersesjan, zodpovědná za tento resort.
Paní radní, vyjádřila jste obavy z reformních
kroků v sociální oblasti, mohla byste přiblížit, co konkrétně vám vadí?
Návrhy legislativních změn v té podobě, jak
byly předloženy, jdou zcela proti duchu reformy
veřejné správy, která probíhá již několik let. Cílem přece bylo decentralizovat úřední agendu
a přiblížit ji občanům. Teď přitom vidíme úplně
opačný trend a návrat k centralizaci.
Co to znamená pro občany?
Vzdálí se jim systém sociálních dávek, například zatímco nyní občan v hmotné nouzi zajde
na nejbližší pověřený obecní úřad, kde může
svůj problém řešit, podle vládní reformy bude
muset dojíždět na úřad práce. Všichni, kdo
pobírají dávky, je budou muset do budoucna
používat zejména prostřednictvím elektronické platební karty. Obzvlášť starší spoluobčané nemají s touto formou placení zkušenosti
a vyvolává to u nich obavy. Chystají se velmi
složitá a administrativně náročná pravidla pro
čerpání příspěvku na péči, jinak se též má posuzovat zdravotní stav uchazečů o příspěvek.
Lidé, kteří žijí v domovech pro seniory či jiných
pobytových sociálních službách, mají dnes garantováno, že jim po zaplacení bydlení a stravování zůstane minimálně 15 procent z jejich
příjmů. Záměrem chystané reformy je toto
pravidlo zrušit a zbavit tak tyto občany peněz
do poslední koruny a tím, podle mého, i jejich
lidských práv a důstojnosti. Také zdravotně postiženým se v důsledku těchto legislativních
změn výrazně sníží životní úroveň i dostupnost
zdravotních pomůcek.
A co přinese (či vezme) reforma obcím?
Sotva se zaběhl relativně nový systém tzv. spojené veřejné správy (samospráva a státní správa
pod střechou jednoho úřadu), vyškolili se úředníci a zorientovali se občané, bude všechno zas
jinak. Sociální odbory na obcích přijdou o velkou část kompetencí, ale také podkladů, na jejichž základě mohly lépe nastavit třeba sociální
práci s klienty, komunitní plánování služeb atd.

návají velkou část administrativy v oblasti rozdělování státních dotací, tuto kompetenci jsou
připraveny převzít, zároveň však požadují převedení potřebných finančních zdrojů ze státu.
Už dlouhodobě zaznamenáváme každoroční
pokles státních dotací pro sociální služby. Pokračování tohoto trendu ze strany státu je likvidační. V posledních týdnech se navíc objevila
další hrozba, a totiž že služby sociální prevence,
jako třeba azylové domy, noclehárny, sociálně
terapeutické dílny apod., nebudou mít v dalších
letech možnost na svůj provoz čerpat evropské
peníze jako doposud. Takže situace je neutěšená a přitom sociální oblast naléhavě potřebuje
systém, který by přinesl stabilitu a klid na práci.
Kraj plánuje transformaci domovů s chráněným bydlením, změní se něco pro klienty?
Žádné výrazné změny nenastanou a není třeba
se obávat. V minulosti už byly některé domovy
takto transformovány, a to nejen u nás v kraji,
ale na území celé republiky. Chráněné bydlení
je především určeno pro osoby zdravotně postižené, chronicky nemocné, včetně duševního
onemocnění. Tato zařízení by měla ve smyslu
zákona nabízet péči, která pomůže jednak se
starostí o domácnost, jednak nabízí prvky výchovné, vzdělávací a aktivity podporující rozvoj
a udržení sociálních dovedností (zaměstnávání,
začleňování se do většinové společnosti). Naopak, ze zákona chráněná bydlení nezajišťují
služby související s pomocí při osobní hygieně,
pomocí při zvládání péče o vlastní osobu, pomoc při podání stravy, které jsou zejména lidmi
v seniorském věku vyžadovány. V roce 2009 se
na kraj opakovaně obraceli obyvatelé domovů
s chráněným bydlením (Zlín, Fryšták, Vsetín),
kteří měli zájem o jinou formu, konkrétně o nájemní bydlení, nikoliv o pobytovou sociální
službu. V roce 2009 a 2010 byly informativní

Taťána Nersesjan.
schůzky pracovníků odboru sociálních věcí kraje s obyvateli domovů. V roce 2010 provedl kraj
ve všech domovech analýzu poskytované péče,
z které vyplynulo, že obyvatelé domovů s chráněným bydlením poptávají převážně služby,
které by jim měla nabízet pečovatelská služba.
V sociální oblasti není nouze o problémy,
existují i nějaké radosti?
Pokud člověk není rozený pesimista, tak určitě
nějaká pozitiva najde. Realizuje se řada užitečných projektů a investic. Potěšil mě úspěšný
průběh prvního ročníku oceňování pracovníků v sociálních službách a už se těším na další,
nominace je možné podávat do konce září.
Drobné radosti vidím i v petanquových turnajích seniorů či v připravované soutěži ve stylu
superstar pro zpěváky z domovů pro osoby se
zdravotním postižením. A hlavně mám radost
pokaždé, když se potkám se zapálenými lidmi, kteří usilují o zkvalitňování a rozvoj služeb.
Můžu říct, že jich je u nás v kraji spousta, ať už
ve službách nebo na úřadech. Pro mě jsou nadějí, že se nakonec všechny problémy v této
oblasti podaří překonat.
(red)

Ministerstvo asi argumentuje ekonomickou
úsporou, kterou by reforma mohla přinést…
Ano, samozřejmě. Jenže důkladná ekonomická
analýza, kolik vlastně bude tato razantní změna
systému stát peněz, nebyla vůbec provedena.
Podle odhadů Ministerstva financí budou činit
úspory 2,5 miliardy korun, ale současně dojde
k navýšení výdajů o více než 5 miliard. Zároveň
přijde o práci spousta kvalifikovaných úředníků.
Jak je to s financováním sociálních služeb?
Kraje měly podle stávajícího platného zákona
už od příštího roku financování sociálních služeb od státu převzít. Vypadá to ale, že ani o tuto
agendu nechce stát přijít a tak ústy pana ministra Drábka veřejnosti sděluje, že kraje nejsou
údajně na tento úkol dostatečně připraveny.
Skutečnost je jiná, krajské úřady už nyní vykoOkno do kraje / květen 2011

Petanqueový turnaj seniorů. Foto: Petr Zákutný
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podnikání

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

KHK ZK sídlí v prostorách 23. budovy v areálu Baťových závodů ve Zlíně. Foto: Ivo Hercik

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje (KHK ZK) je zájmové,
nepolitické a nezávislé sdružení,
které v rámci Hospodářské komory
České republiky reprezentuje podnikatelskou samosprávu na úrovni
kraje jako partner veřejné správy.
Vykonává činnosti, které jí delegovali při založení její zakladatelé –
čtyři okresní hospodářské komory
se sídly v Kroměříži, Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně.

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Hlavní předměty činnosti KHK ZK lze rozdělit do tří oblastí: poskytování konzultační,
poradenské a vzdělávací činnosti související
s podnikáním, spolupráce na přípravě a řešení rozvojových programů Zlínského kraje
s cílem pomoci malým a středním podnikům
a reprezentace zájmů podnikatelské veřejnosti směrem k zahraničí.
Aktuální projekty
V rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost je komora zapojena ve dvou projektech. Prvním je projekt „Řemeslo – návrat ke kořenům“, jehož cílem je
zvýšit zájem žáků ZŠ o studium řemeslných
a technických oborů.
Druhým projektem je „Partnerství pro rozvoj
spolupráce ZK“, který realizuje Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a jehož cílem je vytvoření
komunikační platformy spolupráce akademického, veřejného a aplikačního sektoru
a nastavení systému spolupráce mezi klíčovými subjekty ZK.
S podporou Operačního programu Podnikání a inovace realizuje KHK ZK dále projekt
„Zajištění společné účasti na specializovaných zahraničních výstavách a veletrzích
v období 2009-2012“. Cílem projektu je posílení konkurenceschopnosti českých průmyslových firem na zahraničních trzích.
Východní trhy
Hlavní aktivity „Kontaktního centra pro východní trhy“ (KCVT), společného projektu KHK ZK a Zlínského kraje, který funguje
od roku 2008, byly v posledním období
soustředěny na rozšíření nabídky proexportních služeb pro podnikatelskou veřejnost ZK
a na otevření zastoupení - kanceláře v Ruské
federaci (Moskvě) a v Číně. Kontaktní centrum – sekce Rusko organizovalo akci “Business den Ruska“, která byla zaměřena na aktuální a praktické informace o podnikání
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na trzích Ruska a zemí SNS, za účasti představitelů zastupitelských úřadů Ruské federace
působících v České republice.
„Jak efektivně vstoupit na trhy Ruska,“ byl seminář, který pořádalo KCVT za účasti zahraničních lektorů. KCVT zaznamenává zvýšený
zájem firem Zlínského kraje o trhy Ukrajiny.
Tomuto trendu byly přizpůsobeny aktivity
KCVT a za pomoci externích ukrajinských
spolupracovníků došlo k vyprofilování nabídky služeb na podporu podnikatelů vstupujících na ukrajinský trh.
Konzultační dny
Ve spolupráci s Regionálním exportním místem CzechTrade uspořádala v minulém roce
KHK ZK pro zástupce podniků a firem ZK
konzultační dny zemí – Švédsko, Dánsko, Rakousko, Srbsko, Chorvatsko, Rusko-Moskva
a Jěkatěrinburg. V letošním roce se již uskutečnil konzultační den Ukrajina a v květnu je
v plánu konzultační den Rusko-Petrohrad.
Regionální exportní místo CzechTrade pro
Zlínský kraj bylo zřízeno v rámci společného
projektu Hospodářské komory ČR a agentury CzechTrade v dubnu 2006 a od této doby
poskytuje firmám ze Zlínského kraje úplnou
nabídku služeb na podporu exportu. Kromě
informačních a poradenských služeb přibližuje zájemcům produkty Exportní garanční
a pojišťovací společnosti (EGAP) a České exportní banky (ČEB), které na projektu také
spolupracují.
Kontaktní místa
Ke každodenní práci Úřadu komory patří
služby v rámci Kontaktního místa veřejné
správy HK ČR. Tak se v současné době nazývá 97 provozoven okresních, regionálních
a krajských hospodářských komor a živnostenských společenstev. Tato kontaktní místa
poskytují služby ve třech tematických okruzích. Konkrétně jde o nabídku Informačních

míst pro podnikatele a služby CzechPOINT.
Třetí službou je pak mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.
Informační místa pro podnikatele poskytují
poradenství ve všech otázkách spojených
s podnikáním. Na základě osobní návštěvy,
telefonátu či e-mailu na kontaktní místo obdrží klient bezplatně a nejpozději do jednoho týdne kvalifikovanou písemnou odpověď
na jakýkoli dotaz spojený s podnikáním. Nejvíce žádané jsou informace týkající se dotací,
personálního poradenství, certifikace výrobků a podobně. Klienti mají také velký zájem
o vyhledání obchodních kontaktů.
Na CzechPOINTu lze získat tyto výpisy: výpis z Rejstříku trestů, z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstříku, z Živnostenského
rejstříku, z Bodového hodnocení řidiče, ze
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, z Insolvenčního rejstříku, Podání do registru
účastníků provozu modulu autovraků ISOH,
Přijetí podání podle § 70 živnostenského
zákona. Dále nabízí služby související s datovými schránkami: zřízení datové schránky,
oznámení o zneplatnění přístupových údajů
a vydání nových, Autorizovanou konverzi
z elektronické do listinné podoby dokumentu, Autorizovanou konverzi z listinné do elektronické podoby dokumentu. Dostupná je
také služba Ověřování podpisů a listin.
Projekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který funguje v České republice
od dubna 2008, připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, spotřebitelskými sdruženími, Rozhodčím soudem při
Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře
ČR, Asociací mediátorů, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti.
Více informací o činnosti Krajské hospodářské komory Zlínského kraje naleznete
na www.khkzlin.cz.
Marta Klimecká, KHK ZK
Okno do kraje / květen 2011

kardiocentrum

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně zmodernizovala díky evropské
dotaci své kardiocentrum. Pokud
dojde k dohodě se zdravotními
pojišťovnami o úhradě zvýšených
výkonů, pacientům se pak mohou
zkrátit čekací doby na operace
a také nebude tolik nutné za ošetřením dojíždět do vybavenějších
nemocnic do vzdálených měst.

Vedoucí lékař kardiocentra Zdeněk Coufal představuje novinářům novou angiolinku. Foto: Karla Havlíková

Kardiakům se v nemocnici dostane špičkové péče

Kardiovaskulární centrum Zlín
dotace z Evropského fondu pro
regionální rozvoj 51 milionů korun
(85 %)
z rozpočtu Zlínského kraje 9 milionů
korun (15 %)
pořízeno 22 nových přístrojů
zahájení projektu 1. 8. 2010
ukončení projektu 30. 4. 2011
zahájení provozu 6. 5. 2011

Nově vybavené kardiologické centrum pro dospělé v Krajské nemocnici T. Bati bude sloužit
jako spádové pracoviště pro téměř 600 tisíc
obyvatel celého Zlínského kraje. Bude zajišťovat péči v oboru intervenční kardiologie včetně
nepřetržité pohotovosti v péči o akutní koronární syndromy (infarkty myokardu). Umožní
diagnostiku a léčbu koronárních tepen, implantací kardiostimulátorů – jednodutinových
i dvoudutinových, invazivní elektrofyziologii
– diagnostiku život ohrožujících poruch rytmu,
intervenční radiologii – diagnostiku a léčbu postižení periferních cév.
„Mnozí pacienti, kteří museli dojíždět za diagnostikou a léčbou do kardiocenter v Brně,
Olomouci, Třinci či Praze, budou nyní ošetřeni
ve Zlíně,“ uvedl vedoucí lékař kardiocentra Zdeněk Coufal.
V posledních šesti měsících proběhla modernizace a obnova původního vybavení příslušných
pracovišť kardiovaskulárního centra a doplněny byly nové zdravotnické prostředky. Z dotace
EU byla pořízena druhá kardiologická angiolinka sloužící k moderní léčbě infarktu myokardu.
Kombinovaný intravaskulární ultrazvuk a zaří-

zení pro stanovení frakční průtokové rezervy
budou používány ke kvantifikaci hemodynamické významnosti zúžení koronárních tepen.
Důležitou součástí vybavení je záznamové elektrofyziologické zařízení a zařízení k radiofrekvenční ablaci (ablační jednotka). Pořízen byl
i echokardiografický přístroj včetně 3D jícnové
sondy, přenosný echokardiografický přístroj
a duplexní sonografický přístroj. Zavedením
bezdrátového telemetrického monitorování
EKG pro 12 lůžek se zvýší bezpečnost kardiologických pacientů. Pořízením dvou ventilátorů
pro umělou plicní ventilaci, ze kterých je jeden
přenosný, se zvýšila kapacita pro přechodnou
umělou plicní ventilaci nemocných s akutním
oběhovým nebo dechovým selháním na koronární jednotce bez nutnosti jejich převážení
na anesteziologicko-resuscitační oddělení.
Mimo dotační titul proběhly v budově interní kliniky stavební úpravy za účelem instalace
obou nových angiografických přístrojů.
Statut kardiovaskulárního centra pro dospělé byl zlínskému pracovišti přiznán k 1. lednu
2010. Musely být splněny náročné podmínky
personálního a přístrojového vybavení.  (red)

inzerce

BLÝSKNĚTE SE
PŘED SOUSEDY

Ceny platí při financování s Citroën Financial Services s bonusem 15 000 Kč.

CITROËN C3 IMAGE 1.4i 75
za 214 900 Kč
. klimatizace
. audiosystém CD/MP3
. 5 dveří, 4x airbag
. ABS + EDB + EBA
. palubní počítač
. elektricky ovládaná okna předních dveří a zpětná zrcátka
. centrální zamykání s dálkovým ovládáním

UNICARS CZ s.r.o.

Tečovská 1052, 763 02 Zlín – Malenovice, Tel.: +420 577 133 333, www.unicars.cz, e-mail: unicars@unicars.cz
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Seminář o vzdělávání

Ocenění letos převzalo 20 pedagogů z celého Zlínského kraje. Foto: Petr Zákutný

Kraj již podesáté ocenil pedagogy

Kroměříž – Celostátní seminář Celoživotní
učení – Kroměříž 2011 se bude konat ve dnech
12. a 13. května v Domě kultury v Kroměříži.
Jde již o 18. ročník významné akce, na které
se scházejí odborníci ze vzdělávacích institucí,
firem, úřadů práce, státní správy a samosprávy, aby společně jednali o tomto významném
problému, který ovlivňuje prosperitu regionů.
Téma letošního ročníku je Proměny – Kvalita – Budoucnost. Pořadateli jsou město
Kroměříž, Národní vzdělávací fond, Okresní hospodářská komora Kroměříž. Partnery
jsou Zlínský kraj, Národní ústav odborného
vzdělávání, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo pro
místní rozvoj, Ministerstvo práce a sociálních
věcí, Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s, SŠ – Centrum odborné přípravy
technické Kroměříž, SŠ – Centrum odborné
přípravy technickohospodářské, Praha 9.
Podrobnější informace, a to včetně přihlášky, jsou k dispozici na internetových stránkách Okresní hospodářské komory Kroměříž
www.ohkkm.cz.(red)

Uherský Brod – Dvacet pedagogů z celého Zlínského kraje převzalo ocenění za dlouholetou
pedagogickou činnost a významný přínos pro
výchovu a vzdělávání mladé generace. Z rukou
členů Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem
Stanislavem Mišákem obdrželi sošku sovičky,
coby symbolu moudrosti, pamětní list s medailí
a věcné dary. Slavnostní předání se uskutečnilo
31. března v sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Akci tradičně připravuje odbor školství krajského úřadu.
„Jsem si moc dobře vědom toho, že práce pedagoga je velmi nelehká a zodpovědná. Jeho
posláním totiž není mladé lidi pouze vzdělávat,
ale především připravit je komplexně do života,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Seznam oceněných pedagogů: Bortlová Věra
(Základní škola Hošťálková), Bukovjan Vlastimil
(Základní škola Otrokovice, Mánesova), Dobešová Alena (Obchodní akademie a VOŠ Valašské
Meziříčí), Durďák Jiří (Obchodní akademie, VOŠ
a JŠ Uherské Hradiště), Chalánková Lubomíra

(Dětský domov, Základní škola a Praktická škola
Val. Klobouky), Janásová Ivana (Základní škola
Kunovice, U Pálenice 1620), Kebortová Stanislava (Základní škola a Mateřská škola speciální
Uherské Hradiště), Kozánek Viktor (Konzervatoř
P. J. Vejvanovského, Kroměříž), Kratochvíl Jan
(Tauferova střední odborná škola veterinární
Kroměříž), Lekeš Václav (Střední odborné učiliště Uherský Brod, Svatopluka Čecha), Machalová
Marie (Dětský domov a Základní škola Vizovice), Marková Iveta (Základní škola praktická
Rožnov pod Radhoštěm), Nevyjelová Božena
(Základní škola Uherské Hradiště, Sportovní
777), Omelka Jiří (Střední škola prům., hotelová
a zdravotnická Uherské Hradiště), Procházková
Libuše (1. Základní škola Holešov), Straková
Anna (Základní škola UNESCO Uherské Hradiště), Šuráňová Jana (Střední odborná škola Luhačovice), Vašíčková Ruth (Gymnázium Kroměříž),
Veselý Zdeněk (Základní škola Valašské Meziříčí,
Křižná 167), Zelinková Věra (Základní škola Emila Zátopka Zlín). 
(tz)

Osobnost roku 2010

▪▪ Teď záleží na členech parlamentu
Zlínský kraj – Napříč politickým spektrem přijali pozvání poslanci a senátoři zvolení za Zlínský
kraj na setkání se členy Rady Zlínského kraje.
Nechyběla také poslankyně Evropského parlamentu Olga Sehnalová. Hejtman Stanislav
Mišák považoval za důležité seznámit přítomné s problémy, které zazněly na luhačovickém
setkání se starosty měst a obcí – s kritickými
výtkami na rušení pošt, s námitkami k záměru
zrušit stavební úřady v obcích druhého stupně,
s připomínkami k elektronizaci veřejné správy
– datové schránky stály spousty peněz ovšem
bez praktického užitku, starosty také tíží slučování škol a snižování platů nepedagogických
pracovníků. Členové parlamentu byli také seznámeni se zásadními připomínkami Zlínského kraje k novele školského zákona, zásadní
připomínky si vyslechli také k připravované so-

ciální reformě ministerstva práce a sociálních
věcí, která výrazně ovlivní život obyvatel kraje
se zdravotním postižením nebo těch, kterých
se týkají sociální dávky. Teď záleží jenom na
poslancích a senátorech, jak budou s těmito
poznatky pracovat při schvalování příslušných
zákonů a reforem. Další jednání se připravuje
na polovinu roku.

▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsazují následující pracovní místa:
▪▪ Lékař/ka na ARO – Kroměříž

▪▪ Dotace neziskovkám
Zlínský kraj – Nestátním neziskovým organizacím poskytujícím služby v oblasti primární a terciární protidrogové prevence a dále
obecně prevence rizikových typů chování,
které navazují na základní sociální služby,
poskytne Zlínský kraj ze svého letošního
rozpočtu dotaci 2,3 milionu korun. Radní
již schválili dotaci občanským sdružením
Na cestě, Jaspis a fryštáckému Domu Ignáce
Stuchlého SKM.

▪▪ Lékař/ka na inter. odd. – Kroměříž, Vsetín, Zlín
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Zlínský kraj – Osobností roku 2010 ve Zlínském kraji se stal Jan Haluza. Právník a bývalý
aktivní sportovec, který byl za své politické
smýšlení vězněn komunistickým režimem,
uspěl v konkurenci dalších 29 nominovaných.
Druhý skončil Jiří Pavlica, vedoucí souboru
Hradišťan, třetí místo pak získal oční lékař Karel Kuběna. Pořadí na 4. až 10. místě: Otmar
Oliva (sochař), Jiří Rosenfeld (podnikatel), Jaroslav Rybka (diabetolog), Josef Krůžela (podnikatel), Antonín Bajaja (spisovatel), Tomáš Janečka (primář KNTB) a Ivo Klika (bývalý ředitel
zlínské zoo).
Anketa, kterou od počátku podporuje Zlínský
kraj, se letos konala již pošesté. O nominaci byli požádáni zastupitelé Zlínského kraje,
poslanci a senátoři ze Zlínského kraje, obce
s rozšířenou působností, partneři ankety, novináři a některé instituce. Všichni, kteří podali
nominaci, pak v anketě hlasovali.
(red)

▪▪ Lékař/ka na chirurgické odd. – Kroměříž
▪▪ Lékař/ka na UNK odd. – Vsetín

▪▪ Lékař/ka na odd. klin. onkologie – Vsetín, Zlín
▪▪ Radiologický asistent/asistentka – Zlín

▪▪ Reh. a fyzioterapeutický pracovník – Kroměříž

▪▪ Všeobecná sestra neurologické odd. – Vsetín

Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná pracovní místa, včetně termínů uzávěrek,
jsou uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.
Na tomto portále najdete on-line registraci
do databáze pro uchazeče o zaměstnání.
Okno do kraje / květen 2011

▪▪ Roste zájem o kominickou profesi
Zlínský kraj – Podle Českého statistického úřadu v loňském roce vzrostl počet podnikatelů ve Zlínském kraji oproti roku 2009 o 2 504
na 134 374. Nejvíce podnikatelských subjektů
se vloni zabývalo opravami vozidel, zpracovatelským průmyslem a stavebnictvím. Velký
zájem byl vloni o dřív téměř nevyužívanou živnost kominictví. Lidé také mají zájem o živnost
volnou, nemusejí při ní dokládat odbornou
způsobilost.
▪▪ Zlínská dopravní apokalypsa pokračuje
Zlín – Pokud se vám podaří v přijatelném čase
přijet po těžce zkoušené cestě do krajského
města z Otrokovic, tak hned na začátku u baťovského areálu vás čeká další překážka. Doprava na třídě T. Bati probíhá pouze ve dvou
pruzích z důvodu výstavby křižovatky Antonínova. Uzavírka je v úseku mezi bývalým parkovištěm pod střední průmyslovou školou a místem budování křižovatky. Uzavírka by měla
skončit koncem srpna.

▪▪ Nemáme se čím chlubit
Zlínský kraj – V loňském roce klesla hrubá
střední mzda v nepodnikatelské sféře o 141
korun na 24 026 korun. V podnikatelské sféře naopak vzrostla o 507 korun, ovšem jen
na 22 207 korun. Z údajů MPSV dále vyplývá,
že jako již tradičně nejvyšší mzdy byly v Praze.
V soukromých firmách brali nejméně lidé v Karlovarském kraji, v nepodnikatelském sektoru
byly mzdy nejnižší ve Zlínském kraji, kde činily
22 388 korun, přesto byly o 2 037 korun vyšší
než v soukromých firmách.
▪▪ Noví děkani se ujali funkcí
Zlín, Uherské Hradiště – Dva noví děkani se
v dubnu ujali funkcí na Univerzitě Tomáše Bati.
Děkankou Fakulty humanitních studií ve Zlíně
se stala Anežka Lengálová, dosavadní prorektorka pro pedagogickou činnost. Funkce děkana Fakulty logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti se ujal Josef Polášek. Nový děkan
přichází na uherskohradišťskou fakultu z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity

v Brně, kde byl kromě dalšího členem vědeckých rad univerzity a fakulty, vytvářel stěžejní
studijní programy.
▪▪ Hromadná doprava je na výši
Zlínský kraj – Podle výsledků výzkumu Centra
dopravního výzkumu České republiky se nám
po Zlínském kraji velmi dobře cestuje prostřednictvím hromadné dopravy. Ze studie vyplývá,
že ve srovnání s ostatními kraji ČR se rozhodně
vyplatí cestovat po kraji hromadnou dopravou.
▪▪ Vzniká dětská opera
Zlín – Ve spolupráci s dětským pěveckým sborem Cantica Zlín, ZUŠ Morava a Filharmonií Bohuslava Martinů vznikne ve Zlíně dětská opera.
Konkurz dětí od 8 do 17 let se koná 18., 19., 25.
a 26. května od 15.00 do 18.00 v Domě kultury,
učebna 402. Dítě má možnost se nejen naučit
zpívat, ale navíc může projevit svou osobnost
v přidělené roli. Účinkování bude zahrnovat:
sólový zpěv, sborový zpěv, hereckou a pohybovou průpravu, přípravu scény a kostýmů.

Výluky na železnici

Pulčínské skály a Kohútku spojí nová trasa. Foto: Ivo Hercik

Vzniknou nové trasy pro turisty
Zlínský kraj – Více než 40 milionů korun na vytvoření nových turistických tras včetně jejich
značení a informačních tabulí či na zvýšení kvality hotelů na svém území získaly z Regionálního operačního programu Střední Morava regiony Luhačovicko, Rožnovsko a Horní Vsacko.
„Hodnoceny byly projekty předložené do jednadvacáté výzvy, kde mohli o dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava
žádat města a obce, sdružení či podnikatelé,“
uvedl místopředseda Regionální rady a hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Posuzovány byly projekty předložené v rámci integrovaného plánu rozvoje území Luhačovicka
a Horního Vsacka.
Město Luhačovice za necelých pět milionů korun vybuduje jednotný městský informační
systém. Realizace projektu přinese zlepšení orientace návštěvníků a tím ušetří jejich čas a zvýší
spokojenost. Díky novým informačním paneOkno do kraje / květen 2011

lům, infoboxu a vitrínám budou návštěvníci informováni o dění ve městě a lázních.
Sdružení Valašsko – Horní Vsacko a Sdružení
pro rozvoj Soláně vsadilo na novou pěší trasu
pro domácí návštěvníky regionu (dotace 2,7
milionu korun), dále bude z Kohútky až do Pulčínských skal vytvořena 23 kilometrů dlouhá
běžecká trať, která bude propojena s Hornolidečskem (dotace 2,1 milionu korun) a na hřebeni Javorníků bude označena 22 kilometrů
dlouhá cyklotrasa s názvem Biketrails Valašsko
(dotace 2,7 milionu korun).
„Prakticky 30 milionů korun pak bylo vyčleněno na projekty podnikatelů na území Horního
Vsacka, Luhačovicka a Rožnovska, které patří
mezi oblasti s vysokou koncentrací rozvoje
cestovního ruchu na území Zlínského kraje,“
doplnil Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana
Zlínského kraje, zodpovědný za oblast kultury
a cestovního ruchu.
(red)

Jarcová – S komplikacemi musejí v těchto měsících počítat cestující využívající vlakovou dopravu. Na území celého Zlínského kraje je totiž
z důvodů oprav několik výluk. Týkají se těchto
tratí: trať 281 Valašské Meziříčí–Rožnov pod
Radhoštěm do 5. 5., trať 282 Vsetín–Velké Karlovice ve dnech 27. 4. – 1. 6., trať 283 Horní Lideč–Bylnice v úseku Valašské Klobouky–Bylnice
ve dnech 26. 4. – 12. 5., trať 303 Valašské Meziříčí–Kojetín v úseku Kunovice–Loučka– Bystřice
pod Hostýnem ve dnech 4. 5. – 8. 5. a v úseku
Valašské Meziříčí–Kunovice–Loučka ve dnech
18. 5. – 27. 5., trať 331 Otrokovice–Vizovice
v úseku Lípa nad Dřevnicí–Vizovice ve dnech
29. 4. – 9. 5. a trať 341 Újezdec u Luhačovic–Luhačovice do 12. 6. Po dobu výluk budou vlaky
nahrazeny náhradní autobusovou dopravou.
Pro zajištění přepravy skupin cestujících a
cestujících s přepravou kol, je potřeba tuto
přepravu z důvodu nasazení většího počtu
autobusů, případně zajištění automobilu pro
přepravu kol, předem hlásit na stanicích Valašské Meziříčí (tel. 972 774 416) nebo Otrokovice
(972 724 556), případně na Krajském centru
osobní dopravy (tel. 972 725 483).
(tz)

Miliony pro obce
Zlínský kraj – Uvolnění 28 milionů korun z krajského rozpočtu, a to na podprogram na podporu obnovy venkova v letošním roce, schválila Rada Zlínského kraje. Tato částka bude
po schválení zastupitelstvem rozdělena mezi
68 obcí na základě žádostí.
Tyto peníze poslouží například na opravy havarijních stavů budov a střech některých obecních úřadů, mateřských či základních škol,
na rekonstrukce hasičských zbrojnic nebo renovaci veřejného osvětlení, případně na jiné
akce, které zachrání nebo zhodnotí stav řady
veřejně prospěšných objektů. V termínu
k předkládání žádostí o finanční podporu bylo
doručeno 91 projektových žádostí v celkové
výši téměř 40 milionů korun. 
(tz)
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rozhovor
Aneta Šmídová
▪▪Narodila se v roce 1993 v Uherském Hradišti.

▪▪Studuje 3. ročník Gymnázia v Uherském Brodě. Žije s rodiči a sestrou.
▪▪Odmala ji rodiče vedli k sportu. Vyzkoušela
různé sporty, nakonec zakotvila u volejbalu
a florbalu.
▪▪Od 6. třídy hraje závodně florbal. Propracovala se do družstva Uherského Brodu, které
hraje 1. ligu juniorek. Stala se jeho nejlepší
hráčkou.
▪▪V juniorské kategorii reprezentuje Českou
republiku.
▪▪Má na kontě už dvacítku zápasů za národní
tým a může se pochlubit i bronzem ze světového šampionátu.
Aneta Šmídová získala Cenu hejtmana v anketě Sportovec roku 2010 Zlínského kraje. Foto: Ivo Hercik

▪▪Věnuje se rovněž volejbalu.

Sen Anety Šmídové: Zahrát si na olympiádě
Zdá se, že v Uherském Brodě vyrostla
nová sportovní hvězda. Jako skvělá florbalistka se umisťujete v anketách o nejlepšího sportovce okresu a teď i kraje. Co
to pro vás znamená?
Jsem ráda, že si mých úspěchů všímají také
ostatní lidé. Že to není už jen rodina nebo
kamarádi. Prospěje to i sportu, který dělám.
Bude mít víc fanoušků.
Ženský florbal asi nepatří mezi nejpopulárnější sporty...
Florbal je sice mladý sport, ale velmi rychle
se rozvíjí. Dneska už je právě hodně známý.
Navíc v České republice je velmi úspěšný.
Samozřejmě víc se mluví o mužském florbale. Ale i ten ženský stojí za to. Je trochu jiný,
jemnější, pohlednější.
Proto jste si ho vybrala?
To ani ne. Já jsem už odmala byla rodiči vedená ke sportu. Vyzkoušela jsem jich několik. Na základní škole jsem chodila do sportovní třídy a náš učitel florbal trénoval. Hrála
ho tenkrát celá třída. Většina spolužáků už
skončila, ale mně to vydrželo. Vedle florbalu
hraji závodně i volejbal, ale jen doplňkově.

Ve florbale jste se prosadila do juniorské
reprezentace. Jak se to povedlo?
Hrála jsem 1. ligu juniorek za Uherský Brod a
dařilo se mi. V patnácti letech mě pozvali na
reprezentační soustředění a pak mě vybrali i
do užšího kádru. Bylo těžké se tam prosadit,
protože všechny ostatní holky měly zkušenosti z extraligy žen. Ale povedlo se, s holkama jsme získaly i bronz z mistrovství světa
a já načerpala nové zkušenosti.
V čem je vrcholový florbal náročnější?
Velký rozdíl je právě mezi juniorskou soutěží a extraligou žen. Na vlastní kůži jsem si
to mohla vyzkoušet v uplynulé sezoně, kdy
jsem hostovala v ostravském týmu, který
extraligu hraje. Musela jsem si zvykat na tu
rychlost. Tam se opravdu nedá vůbec nic vypustit, každé střídání se tvrdě musí odmakat
nahoru dolů. Takže skok je to velký, ale mně
to pomohlo. Příští rok bych měla hrát extraligu znova.
Závodně se věnujete dvěma sportům.
Jak často trénujete?
Dvakrát týdně florbal, dvakrát týdně volejbal a o víkendu zápasy. Takový je můj ryt-

mus. Ještě když jsem k tomu dojížděla do
Ostravy, bylo toho víc než dost.
A mimo sezonu? Kterým sportům se věnujete rekreačně?
Mám ráda samozřejmě i další sporty. V zimě
mě hodně baví lyžování, a nedávno začal
hrát taťka golf, tak mě občas vezme. Dokonce se mi ho daří porážet.
Jaký máte sportovní sen?
Bylo by pěkné na mistrovství světa být zase
třetí, a třeba i výš. Nedávno jsem se taky dočetla, že florbal je v užším výběru mezi kandidáty na olympijské sporty. Říkala jsem si,
že by bylo skvělé jednou si na olympiádě zahrát. Ale zároveň zůstávám realistka. Vím, že
florbal u nás mě neuživí. To tak možná muže
na té nejvyšší úrovni nebo nejlepší holky ve
Švédsku. Já se budu muset živit jinak.
Jakou máte tedy představu o své „mimosportovní“ kariéře?
Chci studovat na vysoké škole, bavila by mě
architektura. Počítám, že bych pak mohla
dělat oboje, studovat a zároveň hrát florbalovou extraligu.
Ondřej Holubec

inzerce

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

EXKLUZIVNÍ PRODEJCE LESNÍ A ZAHRADNÍ TECHNIKY

Navštivte naše prodejny:

Zlín

Uherské
Hradiště

Uherský
Brod

tř. T. Bati 161

Malinovského 274

Pod Dvorkem 1516

tel.: 736 624 682

tel.: 736 624 683

tel.: 736 624 684

www.largocz.cz

• benzinové sekačky již od 5 490 Kč
• benzinové sekačky s pojezdem již od 6

info@largocz.cz

490 Kč

• motorové pily již od 4 990 Kč
• vyžínače, křovinořezy, traktory, robotické sekačky za výhodné ceny
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Začíná výstava Egypt a Núbie
Uherské Hradiště – Zahájení nové atraktivní
výstavy připravilo na květen Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spolupráci
s Národním muzeem v Praze. Cílem výstavy je představit široké veřejnosti historický
a kulturní vývoj starověkého Egypta a Núbie
na základě sbírkových předmětů zapůjčených z Náprstkova muzea asijských, afrických
a amerických kultur. Náprstkovo muzeum je
součástí Národního muzea.
Vystaveno bude více než tři sta unikátních
sbírkových předmětů, přičemž hlavní část
budou tvořit součásti pohřebních výbav.
Mezi nejvýznamnější exponáty budou patřit nepochybně tři rakve, pocházející ze Západních Théb (pozdní doba), Dér el-Medíny
(nová říše) a z Gamhúdu (řecko-římská doba).
Dále budou moci návštěvníci zhlédnout například fragment sošky krále Amenhotepa
II., vešebty krále Sethiho I. z Údolí králů, sarkofág vezíra Amenehmeta z Dér el-Medíny,
soubor kanop a podobně. Na výstavě však
budou prezentovány i nálezy odrážející běž-

ný život tehdejších lidí, jako jsou kamenné
nástroje, užitková keramika, košíky, závaží
nebo hrnčířská deska.
Jak napovídá i samotný název výstavy, expozice bude rozdělena do dvou částí. V horním
sále muzea bude rozsahově větší část věnovaná starověkému Egyptu v časovém horizontu čtyř tisíc let. Druhá, co do sbírkových
předmětů menší část výstavy, bude instalována v dolním sále muzea a představí vývoj
starověké Núbie, země nacházející se na jih
od Egypta.
V rámci této části výstavy bude představena
materiální kultura starověkých núbijských
království a stýkání jejich obyvatel se starověkými Egypťany. Výstava si mimo jiné klade
za cíl představit vývoj zájmů obyvatel českých zemí o tyto starověké civilizace.
Nová výstava ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti ve Smetanových sadech bude
slavnostně zahájena vernisáží 12. května
a potrvá do 11. září tohoto roku.
Miroslav Vaškových

kultura
Literární jaro
Zlín – Festival Literární jaro nabídne ve dnech
27. dubna až 10. května autorská čtení, besedy
o literatuře, setkání se zajímavými osobnostmi, výtvarnou dílnu pro děti i výstavu. Zahájení festivalu je věnováno představení knihy
Milovníci knížek a vernisáži výstavy fotokoláží
Miroslava Huptycha v Muzeu jihovýchodní
Moravy ve Zlíně. Vystoupí Tereza Brdečková
s Jiřím Dědečkem, svou tvorbu představí Petra
Hůlová s Vesnou Tvrtković, ze svých knih i z dosud nepublikovaných textů budou číst Hana
Lundiaková, Hana Pachtová a Tomáš Změškal.
Dva programy budou věnovány knihám nejen
pro děti – představí se nakladatelství Baobab
a Meander. Večer poezie uvede básnířku Marii
Šťastnou, Aleše Kauera, Jana Vilímka a Jiřího
Pejlu. Závěr festivalu 10. května bude patřit
společnému vystoupení Edy Kriseové a Miroslava Zikmunda. Festival se koná za podpory
Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje a pod
záštitou primátora města Zlína. 
(pg)

Nový vstup do hradu

Nový vstup do malenovického hradu otevřeli zástupci města, kraje i muzea. Foto: Vojtěch Cekota

▪▪ Hvozdenský měšec
Hvozdná – XI. ročník krajské přehlídky dětských ochotnických souborů a souborů hrajících pro děti „Hvozdenský měšec plný pohádek – Hvozdná 2011“ se uskuteční od 7. do 15.
května ve Hvozdné. Jde o přehlídku pro děti
ze základních a mateřských škol, představení
se proto budou hrát převážně ve všední dny
dopoledne. Přehlídková představení hodnotí
dětská porota, složená ze žáků ZŠ, pod vedením ředitelky místní školy. Vyhlášení výsledků
proběhne poslední den přehlídky - při premiéře pohádky „Mrazík“ v podání domácího
souboru. Všechna představení se budou hrát
v sále hvozdenského divadla.
▪▪ Žijeme v Evropě
Zlín – Je vis en Europe – to je název výstavy žákovských prací, která bude instalována od 16.
května do 5. června v 16. etáži budovy 21
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ve Zlíně. Studenti Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně
pod vedením svých učitelů zpracovali téma
Evropy v její různorodosti v závislosti na svých
znalostech francouzštiny. Někteří se věnovali
zeměpisu, zálibám nebo volnočasovým aktivitám v evropských zemích, ti zdatnější se
snažili představit jednotlivé země nebo zprostředkovat jejich kulinářské umění. Vystavované práce jsou výsledkem celoročního školního
projektu.
▪▪ Zámek zavedl pravidelné prohlídky
Napajedla – Zámek Napajedla, který před třemi lety odkoupila od společnosti Fatra místní
podnikatelka, se letos poprvé otvírá návštěvníkům v pravidelných časech. Prohlídky zde
budou denně od 10 do 16 hodin. Ještě loni
byly prohlídky jen na objednávku. Zámek
pochází z poloviny 18. století. Ve 30. letech

Zlín – Novou návštěvnickou sezonu zahájili zástupci kraje i města na hradě ve Zlíně-Malenovicích otevřením rekonstruovaných
vstupních prostor. Předhradí získalo nový
vstupní prostor s pokladnou pro návštěvníky, na něj navazující kanceláře a zázemí
pro zaměstnance, kotelnu. Návštěvníci zde
mají k dispozici automaty pro občerstvení a rovněž nové sociální zařízení. Součástí
celé investiční akce v hodnotě téměř sedmi milionů korun byla i rekonstrukce bytu
kastelána, úpravy kanalizace, hromosvodu
a další. Byl zachován celkový charakter barokní budovy a byly zachovány a obnoveny
všechny dochované historické konstrukce
a prvky včetně členění a barevnosti fasády.
Šlo o největší investici v rámci Muzea jihovýchodní Moravy roku 2010. Hrad Malenovice,
založený markrabětem Janem Jindřichem ve
druhé polovině 14. století, patří mezi nejvýznamnější historické památky Zlínska.  (vc)

minulého století jej koupil J. A. Baťa. Stavbu
obklopuje volně přístupný desetihektarový
park v anglickém stylu se vzácnými dřevinami
a rybníčkem s lekníny.
▪▪ Hejtman ocenil hudebníky
Fryšták – Pamětní medaili a knihu Putování
časem Zlínským krajem věnoval čtyřem oceněným hudebníkům během 8. ročníku setkání dechových souborů ve Fryštáku hejtman
Stanislav Mišák. Ocenění získali Václav Maňas
ml., Stanislav Pilař, Josef Hubáček a Blažej Foltýn. Valašské setkání je přátelské setkání dechových hudeb. Poprvé se uskutečnilo v roce
2003 na popud někdejší dirigentky Lucie
Brázdové. Začala oslovovat milovníky dobré
dechovky z celé fryštácké brázdy i vzdálenějšího okolí. Pokaždé se zde prezentují orchestry nejen z tradičního Slovácka, ale i z Čech, ze
Slovenska a samozřejmě z Valašska.
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sport
Minigolfistům se daří

Petra Kouřilová z bystřického klubu je úřadující republikovou mistryní. Foto: archiv klubu

Kraj ocenil nejlepší sportovce
Zlín – Nejlepší sportovce za rok 2010 vyhlásili 11. dubna představitelé Zlínského kraje. Při
slavnostním večeru v Kongresovém centru Zlín
přebrali prestižní ocenění sportovci v několika
kategoriích. Zlínský kraj rozhodně o úspěšné
sportovce nemá nouzi, což potvrdila i anketa
o Cenu občanů, kdy lidé po internetu hlasovali
pro jednoho ze 17 nominovaných sportovců.
„Važme si všech, kdo dosahují po tvrdých hodinách tréninku úctyhodných úspěchů na závodištích a reprezentují náš kraj doma i ve světě.
Važme si také všech, kdo se na přípravě těchto
šampionů podílejí. Za medailemi je schovaná
ohromná píle, dřina a spousta času a odříkání,“
řekl při vyhlašování hejtman Stanislav Mišák.
Kraj se na podporu sportu systematicky zaměřuje od roku 2002. „Nejde jen o vyhlašování
této ankety, ale i o četné dotace, které do oblasti sportu plynou,“ upřesnil radní pro oblast
školství, mládeže a sportu Josef Slovák. Podle
něj se toto úsilí kraji vyplácí a přivede ke sportu další mladé lidi. „Věřím, že tím dáváme také
dobrou motivaci, protože všichni ocenění mohou být pozitivními vzory zejména pro děti

a mládež,“ dodal Josef Slovák. A jak samotné
vyhlašování dopadlo? Absolutním vítězem
a sportovcem roku 2010 se stal hokejista Miroslav Blaťák. Loňský mistr světa si ocenění nemohl převzít osobně, protože s klubem Splavat
Julajev Ufa zrovna bojoval o vítězství v ruské
Kontinentální lize.
Kraj pravidelně oceňuje i hendikepované sportovce. Letos se vítězkou této kategorie stala
plavkyně Kateřina Kuldová, na kterou mohou
být hrdí kolegové z Plaveckého klubu Zlín.
Velmi úspěšné období prožívají házenkáři HC
Zubří. Jeden z momentálně nejlepších týmů
extraligy převzal cenu za nejúspěšnější sportovní kolektiv. Hráče Miroslava Jurku pak ocenili lidé nejvíce hlasy v anketě a tím pádem se
stal držitelem Ceny občanů Zlínského kraje.
Navíc Jiří Mika, který zuberské muže trénuje, se
stal trenérem roku 2010. Nadějná florbalistka
Aneta Šmídová z Uherského Brodu převzala
Cenu hejtmana Zlínského kraje.
Cena sportovních novinářů putovala Karlu Rachůnkovi z klubu Lokomotiv Jaroslavl za lední
a in-line hokej.
(oh)

▪▪ Mladí šachisté z Hoštálkové úspěšní
Skalička – Žákyně a žáci ze Vsetínska, Olomoucka a Západního Slovenska poměřili síly ve Skaličce nedaleko Hranic na Moravě na turnaji VASTO Tour. V kategorii do deseti let zvítězil Adam
Březina z Hošťálkové. Druhý skončil Pavel Budík
ze Zbrojovky Vsetín, třetí pak Ondra Vraj z Hošťálkové. Další hošťálkovický borec Karel Vraj
byl stříbrný mezi dvanáctiletými před Pavlem
Hrbáčkem z Huslenek. V kategorii do 16 let byl
druhý Lukáš Gabryš ze Zbrojovky Vsetín.

tového poháru v maďarském Hajduszloboszlo.
Dařilo se hlavně Aleně Absolónové, Beátě Polišenské a Vladimíru Sovišovi, kteří se v několika
závodech umístili v první desítce.

▪▪ Ploutvaře prověřilo Maďarsko
Zlín, Hajduszloboszlo – Zlínští plavci s ploutvemi z klubu TZP Nemo za sebou mají mezinárodní zkušenost. V březnu se totiž účastnili Svě-

▪▪ Orientační běh v Kroměříži
Kroměříž – Začátek dubna patřil v Kroměříži
orientačním běžcům. V centru města a Podzámecké zahradě totiž místní klub pořádal mis-

▪▪ Hokejisté UTB jsou akademickými mistry
Zlín – První místo na akademickém mistrovství
ČR v ledním hokeji získali v dubnu reprezentanti Univerzity Tomáše Bati. V kvalifikačních
zápasech i na závěrečném turnaji ve Slaném
porazili soupeře a po finálové výhře 7:5 nad
Ostravskou univerzitou získali zlaté medaile.

Bystřice pod Hostýnem, Holešov – Bojovníci
mezi osmnácti jamkami z Holešova a Bystřice
vstupují do jarní části sezony. Členové obou
minigolfových klubů patří mezi tuzemskou
špičku. 1.DGC Bystřice pod Hostýnem se může
pochlubit hned čtyřmi družstvy, která hrají
extraligu. „V nejvyšší soutěži máme dvě družstva mužů, ženy a juniory. Nejvíc si slibujeme
od ženského týmu, který by měl postoupit
na podzimní Pohár mistrů evropských zemí,“
míní viceprezident bystřických minigolfistů
Ivan Doležel. „Rádi bychom uspěli i v mládežnických kategoriích. A muži? Tam chceme bojovat o medaile,“ přeje si Doležel. Před jarní částí
věnovali minigolfisté čas i přípravě. „V republice naštěstí vznikly haly, ve kterých se dá hrát
interiérový minigolf. My jsme pro přípravu využívali takovou halu v Olomouci,“ dodal Doležel.
Kolegové z nedalekého Holešova, kteří zase
vévodí extralize juniorů, byli před začátkem
sezony otestovat formu na turnaji ve slovenské
Trnavě. A na konci března v mezinárodní konkurenci si junioři vedli výtečně. Tomáš Klimek
obsadil 2. a 4. místo, Radek Doležel ml. 6. a 2.
místo a Jan Juriszek dvě třetí místa.
(oh)

Mezinárodní turnaj
Brumov-Bylnice – Mimořádná sportovní
akce se uskutečnila v březnu a v dubnu na
zimním stadionu v Brumově-Bylnici. Občanské sdružení Hokejový Club BBSS uspořádalo tři mezinárodní turnaje souhrnně nazvané
Czech International Cup 2011. Pozvání přijaly týmy z České republiky, Slovenska, Ruska,
Slovinska, Maďarska, Chorvatska a dalších
zemí.
V turnaji pro děti narozené v roce 1999 zvítězil tým PHK Prešov, v kategorii žáků narozených v roce 1997 se nakonec z prvenství radovali hráči MHC Martin. V turnaji, určeném
pro hráče ročníku 1995, pak dominoval tým
Kazachstánu, na druhém místě skončil Výběr
Zlínského kraje.
(red)
trovství Zlínského a Jihomoravského kraje
v orientačním sprintu. Celkem závody běželo
427 závodníků. A vítězové? V nejprestižnější
kategorii H21 dominoval Michal Smola ze
Zlína, mezi ženami vyhrála Eva Kabáthová
z Brna.
▪▪ Beránci mají stříbro
Zlín, Brno – Skvělým výsledkem se může pochlubit tým 4. třídy zlínského hokejového
klubu PSG. Malí Berani, svěřenci trenérů Radka Pšurného a Zdeňka Sedláka, totiž zazářili na brněnském turnaji Kometa Cup 2011.
V konkurenci šestnácti týmů z České republiky,
Slovenska a Rakouska, obsadili na konci března
nakonec druhé místo.

Vydavatel: Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320 ve spolupráci s HEXXA komunikační agentura s.r.o.; Registrace MK ČR E 16332 | Vychází v nákladu 256.000 ks jednou
měsíčně, uzávěrka 10. den měsíce. Distribuce do všech schránek ve Zlínském kraji. Neprodejné. | Redakce: Pekárenská 42, Zlín, tel./fax: 577 011 538, e-mail: redakce@oknodokraje.cz | Redakční
rada: Ing. Hana Příleská – předsedkyně, Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Mgr. Taťána Nersesjan, Ing. Bronislav Fuksa, RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác,
Mgr. Vojtěch Cekota, Mgr. Jaroslav Janečka | Odpovědná redaktorka za ZK: Jana Bubeníková | Zlom: Ivo Hercik | Inzerce: Ing. Jana Nováková – 774 438 700, Martina Švehlíková – 776 542 474, Pavel
Zapletal – 777 708 489 | Distribuce: Česká pošta, s.p., tel.: 577 004 113 | Pokud tiskovinu nedostáváte do poštovní schránky, informujte nás na: distribuce@oknodokraje.cz | www.oknodokraje.cz
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soutěž, volný čas
Přinášíme pátou část soutěže, ve které si můžete prověřit své znalosti o regionu. Každý,
kdo správně odpoví, může získat jeden ze tří
dárkových setů (ceny získá 10., 25. a 50. doručená odpověď). Ti, kdo správně odpoví ve
všech kolech (do září), se stávají výherci publikace o Zlínském kraji a dalších cen.
Otázky pro květen:
1. Která nová obec vznikla ve Zlínském kraji
v roce 2009?
2. Kolik je ve Zlínském kraji městysů?
3. Které ze čtyř bývalých okresních měst na
území kraje má nejméně obyvatel?
Foto: Jaká památka je zachycena na snímku?

Fotografie k soutěži. Foto: David Cicha

Odpovědi zasílejte do 10. 5. 2011 na emailovou
adresu soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín.

Minulé kolo soutěže - Správné odpovědi: 1) Na území Zlínského kraje se momentálně nacházejí dvě komunikace dálničního typu - D1 a R55 (komunikace R49 se teprve připravuje). 2) Baťův kanál má na území Zlínského kraje celkem sedm plavebních komor (Spytihněv, Babice, Huštěnovice,
Staré Město, Kunovský les, Nedakonice, Uherský Ostroh). 3) Ze Zlínského kraje vedou na Slovensko dvě železniční tratě. Na snímku byl zachycen
zámek v Chropyni. Výherci dárkového setu: Lenka Holišová (Zašová), Květoslava Drobná (Uherské Hradiště), Josef Tomanec (Zlín).

Za lidovým stavitelstvím východní Hané do Rymic

Areál památek lidového stavitelství východní Hané se nachází v Rymicích u Holešova,
na úpatí Hostýnských hor. Vesnická stavení
rekonstruovaná v sedmdesátých letech představují způsob bydlení a hospodaření v této
části Moravy v posledních dvou staletích.
Návštěvníci si mohou prohlédnout interiéry domů vybavených tradičním inventářem kuchyní, světnic a hospodářských
místností. K vidění je také dílna vesnického

sedláře a stará kovárna s výhní a kovářským
nářadím. Z blízkých Bořenovic byl přenesen
a v devadesátých letech rekonstruován větrný mlýn německého typu, jehož ramena
je možno nastavovat podle směru větru
otáčením celého objektu na nosné konstrukci zv. Beran. Rychlost otáčení lze regulovat přidáváním či odebíráním tzv. plachet,
dřevěných desek zavěšovaných na ramena.
Všechny domy v areálu jsou postaveny tradiční technologií dřevěného srubu opatřeného hliněnou omítkou, nebo z nepálených
cihel, střechy mají krytinu ze slaměných
došků (objekt vesnické kovárny je z bezpečnostních důvodů kvůli ohni kryt střechou ze
štípané břidlice).
Na tvrzi jsou přístupné celkem tři expozice:
Z historie obce – od kamenné sekerky k železné radlici a Obrázky z dějin Rymic, Cestou větru – O větrných mlýnech na Moravě
a ve Slezsku a Brázdou času – Nahlédnutí
do dějin venkovského lidu na Hané.

Kontakty, provozní doba
Provozovatelem areálu památek lidového stavitelství v Rymicích je Muzeum Kroměřížska.
Otevřeno je v dubnu, květnu a v září jen o sobotách a nedělích, v červnu, červenci a srpnu
pak denně mimo pondělí. Prohlídky začínají
v 9.00, 10.30, 12.30, 14.00 a 15.30. Prohlídkový okruh trvá asi 90 minut. Více informací
na www.muzeum-km.cz nebo na telefonním
čísle 573 395 238.
(red)

inzerce
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18. 5. Zlín
Martin Chodúr rozezpívá
Zlín
Koncert v prostorách Hotelu
Baltaci Atrium Zlín.
www.baltaci.cz
20. 5. Kroměříž
Hrnčířské a keramické trhy
Velké náměstí od 8.00
do 17.00.
www.vychodni-morava.cz
Festival Zlínské jaro: 5. 5. Den přemýšlení – diskuse o české
společnosti pod záštitou Václava Havla; 6. 5. Den tvůrčí – projekce filmů, happeningy; 7. 5. Den pracovní – celodenní veřejně
prospěšné práce pod záštitou hejtmana Zlínského kraje; 8. 5.
Den sváteční – koncerty, workshopy. Více na www.zlinskejaro.cz.

Vybrané akce v kraji
1. 5. Velké Karlovice
Povídám, povídám
pohádku
Vernisáž výstavy ilustrátora
dětských knížek Ladislava
Pálky. Karlovské muzeum
od 14.00.
http://velkekarlovice.cz
1. 5. Rožnov pod Radhoštěm
Stavění máje
Tradiční lidová slavnost se
souborem Radhošť. Valašské
muzeum v přírodě, od 14.00.
www.vmp.cz

5. 5. Valašské Meziříčí
Federico Díaz, Rafani
Společný projekt výtvarné
skupiny Rafani a Federica
Díaze. Vernisáž v Galerii
Kaple od 18.00.
http://galerie.kzvalmez.cz
6. 5. - 19. 5. Zlín
Poznej a chraň
Výstavava nejlepších
plakátů žáků na téma
„Všechno lítá co má i nemá
peří“. Budova 21, 16. etáž
(mrakodrap).

2. 5. - 19. 5. Zlín
Síť mateřských center
Představení činnosti
mateřských center. Budova
21, 2. etáž (mrakodrap).

12. 5. Holešov
Majáles
Studentské slavnosti
s programem v zámeckém
parku.
www.gymhol.cz

3. 5. Vsetín
Senioři a bezpečnost
Přednáška se koná v Klubu
Masarykovy veřejné
knihovny ve 3. patře.
www.mestovsetin.cz

14. 5. Bystřice pod Hostýnem
Farmářský jarmark
Atmosféra tradičních
valašských jarmarků,
Masarykovo náměstí.
www.mubph.cz
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21. 5. Lukov
Den stromů
Celodenní program v areálu
hradu od 10.00.
www.hradlukov.cz
21. 5. Uherský Brod
Mezinárodní den muzeí
2011
Muzeum J. A. Komenského.
www.mjakub.cz
22. 5. Dolní Bečva
Májový koncert
Ženský pěvecký sbor
Otrokovice, kostel od 15.00.
25. - 29. 5. Valašské Meziříčí
9. mezinárodní festival
cimbálu
Skladby od klasiky až
po současnost.
www.lpt.cz/festival/hra.htm
27. 5. Zlín
Běh do schodů
Run-up 2011.
www.run-up.cz
29. 5. Kroměříž
Májový koncert
Ženský pěvecký sbor
Otrokovice vystoupí
v kostele sv. Mořice (15.00).

zábava, volný čas
Akce Klubu českých turistů
7. 5. 2011
Memoriál br. Vojáčka
Již 19. ročník akce nazvané Pochod osvobození „Memoriál br. Vojáčka“ se koná ve Valašských Kloboukách. Start v místní sokolovně
mezi 7.00 a 8.00. Cíl na chatě Požár do 15.00.
Trasy pro pěší 12, 15 nebo 20 km, cyklotrasy
20 a 30 km. Více informací: Jaroslav Šanovec,
tel. 732 256 463.
8. 5. 2011
Světový den chůze
9. Světový den chůze (WWD-IVV) se koná
ve Vsetíně a okolí. Na 10 nebo 20km trasu vyrazí účastníci z restaurace „Na špici“ mezi 9.00
a 10.00 a v cíli jsou očekáváni v restauraci „Potůčky“ mezi 12.00 a 14.00. Více informací: Jan
Hučík, tel. 732 148 705, hucikjan@seznam.cz.
14. 5. 2011
Přejezd Vsetínských vrchů
18. přejezd Vsetínských vrchů pořádá odbor
KČT z Halenkova. Jde o cykloakci, kdy start
je v 8.00 ve Velkých Karlovicích a cíl pak do
17.00 v Halenkově. Trasa je dlouhá 40 km.
Více informací: Jiří Rozsypal, tel. 737 564 045,
www.kcthalenkov.cz.
21. 5. 2011
Makyta
27. ročník turistické akce s názvem Makyta. Pořadatelem je odbor KČT a TOM Zbojníci z Francovy Lhoty. Trasy pro pěší i cyklotrasa jsou
dlouhé 20 km. Start je u hotelu Ranč u Zvonu
ve Francově Lhotě v 8.00, cíl pak U Hrnčířů
do 16.00. Více informací: Karel Sucháček, tel.
737 447 588, zsfrlhota@centrum.cz.
28. 5. 2011
Cesta pohádkovým lesem
Cesta pohádkovým lesem – okolím Valašského Meziříčí se letos koná již po šestatřicáté.
Trasy pro pěší i cyklisty jsou shodně 6 km
dlouhé. Startuje se v Poličné na hřišti kopané
mezi 13.00 a 15.00, cíl je v Jarcové mezi 14.00
a 17.00. Více informací: Lucie Peluhová, tel.
732 768 843, lplucie@seznam.cz.
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NÁDVOĂÍ
ZÁMKU VE VIZOVICÍCH
(v pđípadċ nepđíznivého poĉasí DĒm kultury)

PROGRAM

VSTUPNÉ

nedČle
edČ
Č e 15.
5 kvČtna
vČ
Čt a ve 14.00
00
dċ i 90 Kĉ,
dċti
ĉ dospċlí
d
ċlí 60 Kĉ,
ĉ
rodina 250 Kĉ (dva dospċlí a dvċ dċti,
každé další dítċ 60 Kĉ)
Dospċlí v dobovém kostýmu mají
vstup zdarma.
Na dċti, které pĒjdou v dobovém
kostýmu prince ĉi princezny, ĉeká
malá odmċna.

šermíđská a divadelní spoleĉnost
Memento mori
historický jarmark, dráteník,
vystoupení orientálních taneĉnic
(v rámci semionále Dċti otness
aneb sportem proti drogám)
stđelba z kuší, stđelba z lukĒ
a další

www.detiotness.cz

www.hexxa.cz

Pođadatelem akce je komunikaĉní agentura Hexxa® ve spolupráci se sdružením Dċti otness aneb sportem proti drogám®

Platnost akce do 30.6.2011
nebo do vyprodání zásob

Funkční schéma TUV300ECO
ohřev teplé vody

CH
1 V SOLÁRNÍCH
SYSTÉMECH

Funkční schéma TOP300ECO
ohřev teplé vody+přitápění

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

Teplá voda
TUV300ECO

STAVEBNICE SOLAR POWER CZ®
Počet kolektorů RK2301 ALPIN

Teplá voda + přitápění
TOP300ECO

2

3

Kolektorová plocha

4,6 m2

6,9 m2

Uchycení kolektorů

SSP/DBP

SSP/DBP

Akumulační zásobník

HOT300

HOT300

Solární instalační jednotka

SST25

SST25

Deskový výměník tepla pro topení PTW20

-

ANO

Třícestný ventil s el. pohonem DWV25

-

ANO

AG25S

AG25S

Expanzomat
Nemrznoucí kapalina FS

20 l

20 l

DN16

DN16

Běžná cena

69 900,-

99 900,-

Akční cena do 30.6.2011

62 910,-

89 910,-

Nerezové potrubí s izolací 20 m

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

Více informací na:

www.solarpower.cz

Doporučujeme

Majáles

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

3. května, Zlín
www.majales.utb.cz

Dobrý klient,

konečně jednoduchý úvěr.

250 000 - 5 000 000 Kč

úrok

6,9 %
p.a.

V
Výhodné
podmínky • Jednoduchá smlouva
JJednoduché čerpání • Jednoduché splácení

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

I
I

I

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

I

www.mpu.cz

I

I

I poplatek

800 678 678

