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Parní stříkačka
Restaurátor dokončuje přípravu parní stříkačky z roku 1900, která bude
jedním z lákadel unikátní výstavy v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.
Foto: Ivo Hercik
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Zaměstnavatelé!

Studenti!

Hledáte kvalitní zaměstnance?
Uvažujete o rozšíření Vašeho týmu?
Jste přetíženi a hledáte výpomoc?
Chybí vám možnost prezentovat svou nabídku
našim studentům a studentkám?

Studujete, ale chcete poznat i reálný pracovní
život?
Chcete rozvíjet své odborné zkušenosti?
Hledáte praxi při studiu?

Odpovědí je projekt

SYNAPSE

Systémový nástroj pro praxe a stáže

www.synapse.utb.cz
Tento projekt je spolunancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky; Reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0166

projektování a realizace zahrad, koupací jezírka

Kompletní zahradní servis pro vaše ZAHRADY:

- PROJEKTY
- VÝSADBY
- ÚDRŽBA
Profesionálně, originálně,
nadstandardně.

www.garden-uh.cz
Staré Město, Hradišťská 250
tel. : 777 743 026
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Vážení a milí spoluobčané,
dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozdravila a prostřednictvím
magazínu Okno do kraje se pokusila upoutat Vaši pozornost
zamyšlením nad některými aktuálními tématy současné doby.
Jako první se samo nabízí dlouho očekávané – JARO. Osvěžující
jarní pohledy na krásně rozkvetlé stromy, zelenající se pastviny,
na nichž roztomile skotačí malá jehňátka či pohledy na jiné „zázraky jara“ jsou bohužel často narušovány napjatou atmosférou
ve společnosti.
Toto negativní společenské klima je významně ovlivňováno
celostátní politikou, o které nás média neustále informují. Není
snad jediného dne, kdy bychom neslyšeli o skandálech a korupčních aférách, o probíhajících
soudních procesech, o nedůstojném praní vnitrostranické špíny na veřejnosti, o protilidových
krocích současné vlády a o mnoha dalších negativních záležitostech.
Nabízí se otázka, jak se má v tomto morálním společenském bahně řadový občan zorientovat,
komu má vlastně věřit a kde má hledat životní jistoty? Projevy vzájemné úcty, slušnosti a dobrých
mravů sledujeme už snad jen ve filmech pro pamětníky. Popravdě řečeno nemám pocit, že by si
je dnešní mladá generace osvojila a brala si z nich příklad. Naproti tomu z akčních filmů plných
střílení, zabíjení, krádeží a vražd se přes noc stávají trháky a mládež je přijme okamžitě. Většině
z nás se tato devastace životních hodnot nelíbí a rádi bychom to změnili, ale jak?
Jednou z možných cest k přehození „výhybky“ v utváření žádoucího hodnotového směru u mládeže je, podle mého názoru, vyšší podpora environmentálních čili přírodě blízkých aktivit. Jejich
součástí je i setkávání lidí, kteří si umí vzájemně naslouchat. Prostřednictvím ekologické výchovy se otevírá nový prostor pro utváření vlastního názoru, uvažování v širších souvislostech než
dosud, tedy nejen jako uživatelé nebo spotřebitelé, ale jako lidé zodpovědní za budoucnost.
Jednoduše řečeno, aby lidé více BYLI, než MĚLI. V souladu s touto filozofií vyčlenil Zlínský kraj
z letošního rozpočtu částku 100 tis. Kč na aktualizaci Koncepce EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta), která by měla být v orgánech kraje schválena do konce září tohoto roku.
Další cestou k naší morální nápravě může být i to, že nebudeme spoléhat na „pokyny shora“
a začneme sami u sebe. Stanovíme si morální limity, které nepřekročíme. Hodnotícím kritériem
nám nebude nic jiného než vlastní svědomí. Převezmeme tak zodpovědnost za vlastní život sami
do svých rukou. Důležitou součástí tohoto přístupu k životu je i pravidelná účast ve volbách ať
komunálních, krajských či celostátních. Zodpovědně bychom měli zvážit, komu dáme svůj hlas.
Základním kritériem by měla být analýza splněných slibů a množství odvedené práce. Mějme
na paměti, že každý hlas je důležitý a může být rozhodující.
S úctou
Bc. Milena Kovaříková,
radní Zlínského kraje

▪▪ Blíží se dětský filmový festival
Zlín – Dvaapadesátý ročník Zlín film festivalu se bude konat ve dnech od 27. května
do 3. června. Programová struktura festivalu
se nesoustředí jen na cílovou skupinu dětí
a mládeže, v posledních letech festival přináší
mnoho zážitků z oblasti kultury a filmu též
dospělému publiku. Hlavní soutěžní sekce
jsou zaměřeny na hrané filmy pro děti a mládež, animované filmy pro děti, pozornost je
věnována také začínajícím evropským filmařům v sekci celovečerních evropských debutů. V posledních letech se festivalové filmové
projekce uskutečňují nejen v samotném Zlíně,
ale například i v hlavním městě Praze a v řadě
dalších měst. Návštěvnost zlínského festivalu
má stále vzrůstající tendenci. Například počet
návštěvníků loňského ročníku festivalu dosáhl 108 tisíc dětí i dospělých.
Okno do kraje / květen 2012

▪▪ Soutěž Osobnost Zlínského kraje
Zlínský kraj – Již posedmé bude letos vyhlášena Osobnost Zlínského kraje. Anketu organizuje agentura J. Králík, záštitu převzal hejtman
Stanislav Mišák. Nominace se zúčastnili krajští
zastupitelé, poslanci, senátoři, představitelé
obcí, zástupci medií a významných institucí
a dřívější vítězové, kteří také v anketě hlasují.
Nominovaní jsou: Mgr. J. Baný, MUDr. J. Bakala,
Ing. M. Borák, Ing. Z. Červenka, Ing. Z. Dudák,
MUDr. J. Gatěk, MUDr. H. Grossmannová,
J. Hartinger, A. Honová, Ing. P. Houšť, Ing. R.
Jaroněk, Mgr. K. Košárek, Ing. M. Lukšík, V. Maděra, Mgr. M. Markytánová, M. Orságová, J.
Pavlica, Mgr. L. Polášková, A. Samohýl (in memoriam), Mgr. J. Severin, Mgr. J. Slovenčíková, Mgr.
I. Stránský, MUDr. P. Třeštík a Z. Wasserbauerová. Vítěz bude vyhlášen na galavečeru v Arcibiskupském zámku v Kroměříži 3. května.

▪▪ Pozvání na Jízdu králů
Kunovice, Vlčnov – Ve dnech 18. až 20. května se koná Jízda králů v Kunovicích. V obřadní síni kunovického městského úřadu přijme
18. května slavnostně vystrojenou královskou
družinu starostka města Ivana Majíčková. Bezprostředně na tuto slavnost naváže vernisáž
nazvaná Návraty po padesáti letech, na níž
kunovický rodák Vladimír Kodrla představí
průřez svého malířského díla. Ve večerních
hodinách se ve společenském sále Panského dvora setkají dosud žijící účastníci všech
kunovických jízd králů z uplynulých ročníků.
Jízda králů se uskuteční 25. až 27. května také
ve Vlčnově. Na letošních ročnících je zajímavé
i to, že se pojedou poprvé poté, co byla tato
tradice loni v listopadu zapsána na seznam
světového nehmotného kulturního dědictví
UNESCO.
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Klobouky podnikatelům

Otevření Valašskoklobouckého podnikatelského centra. Foto: archiv VPC

Dobrovolnice pomáhají pacientům
Zlínský kraj – Projekt dobrovolnické činnosti
v Centru klinické gerontologie zlínské Krajské
nemocnice T. Bati má za sebou jeden rok a zdravotníci jsou přesvědčeni, že je úspěšný. Dobrovolnice navštěvují hospitalizované pacienty
a pomáhají jim vyplnit čas v nelehkém období
nemoci. Přicházejí za „svými“ nemocnými obvykle jednou týdně na jednu až dvě hodiny.
Chodí s nimi na procházku, čtou jim z novin
a knížek a hlavně si s nimi povídají a naslouchají
jim nebo je jen drží za ruku a dělají společnost.
Dobrovolnickou činnost zajišťuje nemocnice
ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem občanského sdružení Adra ve Zlíně.
„K dobrovolnictví mě přivedla vlastní zkušenost
s nemocnou maminkou, která tady ležela. Už mi
odešla a já jsem chtěla být užitečná. Za pacienty
sem chodím už rok,“ říká jedna z dobrovolnic.
Jiná dodává: „Tato práce mě baví. Pacienti jsou
dlouho pryč z domova, jsou sami a chybí jim
bližší kontakt s někým, kdo je vyslechne. Personál nemá čas si s nemocnými popovídat.“

Pozitivní zkušenosti s dobrovolníky mají i v dalších nemocnicích. „Zejména dětští pacienti
u nás přijímají s nadšením občasné návštěvy
dobrovolnice spisovatelky a psycholožky Kláry
Janečkové,“ sdělila mluvčí Kroměřížské nemocnice Veronika Klímová.
Dobrovolnický program ve Vsetínské nemocnici již několik let zajišťuje občanské sdružení
Adorea – dobrovolnické centrum Vsetín. „Cílem
je přispět ke zlepšení psychosociálních podmínek pacientů na lůžkových odděleních, pomoci jim překlenout náročné chvíle v nemocnici
a přispět tak k lepšímu průběhu a efektu léčby.
Spolupráce s dobrovolnickým centrem je velmi
dobrá, lidí ochotných nezištně pomoci druhým
by však bylo zapotřebí ještě mnohem více,“ řekla mluvčí nemocnice Lenka Plačková.
Dobrovolnický program je ve Vsetíně zaměřen
především na léčebnu dlouhodobě nemocných. Dobrovolníci si se seniory povídají, čtou
jim z knih, berou je na krátkou procházku nebo
na bohoslužbu do nemocniční kaple.
(vc)

▪▪ Silničáři obnoví povrchy cest
Zlín – Ředitelství silnic Zlínského kraje hodlá
letos na jaře vynaložit přes 29 milionů korun
na takzvanou plošnou obnovu povrchů krajských komunikací. Nové živičné koberce položí silničáři na 11,7 kilometrech silnic II. a III.
třídy. Plošné obnovy povrchu vozovek budou
zahájeny přibližně v polovině dubna a potrvají
po celé jarní období. V letošním roce se plošné obnovy povrchu dočká například silnice
z Tetětic na Věžky, z Jarohněvic na Šelešovice,
z Pašovic na Velký Ořechov, ze Starého Města
na Jalubí, v Mysločovicích, Bohuslavicích nad
Vláří, v Novém Hrozenkově, Hošťálkové a dalších místech.

břehová opevnění na několika úsecích o celkové délce asi 50 kilometrů. Stavební práce
budou navazovat na opravy po povodních
před dvěma lety. V tocích je stále asi pět desítek poškozených balvanitých skluzů, což jsou
malé jezy, které povodeň podemlela. Pracovat
se bude například na 32 kilometrů dlouhém
úseku Rožnovské Bečvy od Valašského Meziříčí po přehradu Horní Bečva. Břehy a skluzy se
budou opravovat také na Vsetínské Bečvě.

▪▪ Povodí opraví toky na Vsetínsku
Vsetínsko – Opravy vodních toků na Vsetínsku
chystá pro letošní rok Povodí Moravy. Spravovat se budou zejména menší jezy a poškozená
strana 4

▪▪ Riziko srážky aut se zvěří zmírní repelent
Zlínský kraj – Podle údajů mysliveckých hospodářů zahyne ročně pod koly aut v našem
kraji 2 218 zajíců, 1 673 srnců, 124 divokých
prasat, 63 daňků a 24 jelenů. Tyto nehody si
často vyžádají i lidské životy a způsobí značné
materiální škody. V loňském roce byly za spolupráce krajského úřadu s myslivci vybrány
nejproblematičtější úseky silnic různých tříd

Valašské Klobouky – Nové Valašskokloboucké
podnikatelské centrum bylo slavnostně otevřeno na konci března. Podnikatelský inkubátor má poskytovat především začínajícím
a inovačním firmám kvalitní zázemí pro rozvoj
jejich činnosti a konkurenceschopnosti, nabídne však také odbornou podporu formou
workshopů a školení v podnikatelských a manažerských dovednostech. „Každý krok, kterým se pokusíme zvrátit nepříznivý trend růstu nezaměstnanosti na Valašskokloboucku, je
jistě dobrý. A podnikatelský inkubátor je tu
od toho, aby díky zvýhodněným podmínkám
dopomohl firmám k růstu a souvisejícímu
vzniku nových pracovních míst,“ poznamenal
starosta Dalibor Maniš. Podnikatelské centrum už během zkušebního provozu osídlily
hlavně firmy, které se věnují převážně projekční činnosti a službám. Město získalo na realizaci projektu dotaci ve výši 36 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Celkové náklady činily 48 milionů korun.  (vc)

Co nového nabídne
Baťův kanál
Východní Morava – Tři nová přístaviště budou
v tomto roce otevřena na vodní cestě Baťova kanálu. Bude to zrekonstruovaný přístav
ve Spytihněvi, kde byla z prostředků Evropské
unie a Zlínského kraje rozšířena příbřežní infrastruktura (parkoviště, muzeum Baťova kanálu
a obce Spytihněv, hygienické zázemí), a z prostředků Ředitelství vodních cest byla postavena
nová přístavní hrana. Spytihněvský přístav se
slavnostně otevře 16. června. Ve Starém Městě došlo ke generální rekonstrukci původního
přístavu z prostředků soukromého investora.
Zcela nové přístaviště bude otevřeno u jezu
Kunovský les u Uherského Hradiště. Ještě před
hlavní sezonou budou na cyklostezce podél
kanálu instalovány nové prvky navigačního
a informačního systému. Svazek obcí se také
připravuje na dokončení cyklostezky Kvasice –
Bělov – Otrokovice z prostředků EU. 
(vc)

a ošetřeny pachovým repelentem. Na takto
ošetřených cestách došlo k významnému snížení střetů aut se zvěří. Silnici R55 mezi Záhlinicemi a Hulínem zase odborníci doporučují
oplotit. Tématu se věnovala i pracovní schůzka, uskutečnila se na Krajském úřadě Zlínského kraje. Jednali zde zástupci krajského úřadu,
krajského ředitelství policie, Ředitelství silnic
Zlínského kraje a Správy a údržby silnic.
▪▪ Má být obnovena stavba vodní elektrárny
Bělov – Vše nasvědčuje tomu, že na levém
břehu Moravy u Bělovského jezu vznikne
v horizontu asi dvou let malá vodní elektrárna.
„Soukromá firma, která převzala torzo stavby
z devadesátých let, už podniká přípravné práce. Pevně věřím, že tu elektrárna vznikne,“ řekl
Oknu do kraje starosta Bělova Jiří Přecechtěl.
Původní stavba byla poničena při povodni
v roce 1997.
Okno do kraje / květen 2012

Doprava je klíčem k rozvoji kraje

Je doprava v kraji řešena systémově? Bude konkurenceschopnost
a atraktivita regionu v budoucnu přitažlivá pro investory, návštěvníky
i občany? Náměstek hejtmana Ing. Jaroslav Drozd, který odpovídá
za dopravu v kraji, vnímá budoucnost pozitivně.

Pane náměstku, jak kraj reaguje na změněné ekonomické podmínky v dopravě související s hospodářskou krizí a úspornými
opatřeními ve veřejných výdajích? Naplňují
se programové dokumenty a krajské priority, anebo zůstávají plány jen na papíře?
Abych mohl věrohodně odpovědět, musím
Vám přiblížit jednotlivá specifika regionální
dopravy na konkrétních oblastech. Začnu veřejnou dopravou. Podle zákona o krajích zastupitelé kraje stanovují rozsah základní dopravní
obslužnosti pro území kraje a podle zákona
o veřejných službách v přepravě cestujících to
znamená zabezpečení dopravy po všechny dny
v týdnu, především do škol, k orgánům veřejné
správy, soudům, do zaměstnání, za zdravotními
službami, ale i k uspokojení kulturních a společenských potřeb. A kdo objednává, platí.
Stanovíme-li počty vlakových, trolejbusových
a autobusových spojů, které na nasmlouvaných linkách za těmito potřebami naše občany
odvezou, musíme uhradit náklady, které z tržeb za jízdné dopravci nepokryjí. Jen letos to
v kraji činí 656 mil. Kč. Na úhradu prokazatelné
ztráty devíti linkových autobusových dopravců
přispívají i města a obce 70 Kč na občana, to je
41,4 mil. Kč, a k zachování rozsahu železniční
drážní dopravy přispívá stát ročně 90,9 mil. Kč.
Dá se říci, že kraj přispívá na veřejnou dopravu ročně více než 1 100 Kč na občana. Přesto
to asi nestačí, i když se zvyšuje jízdné a při
změnách jízdních řádů se ruší i spoje?
Ano, je to náročná práce. Rostou ceny pohonných hmot a náklady dopravců, více je využívána individuální doprava a snižují se tržby
veřejných hromadných dopravců. Podle rozsahu dopravní obslužnosti z období převodu
kompetencí z okresních úřadů na kraje byly nastaveny i finanční zdroje v rámci podílu na sdílených daních. Stát jako objednavatel dálkové
drážní dopravy realizovanými změnami snížil
počet cestujících a výběr jízdného v regionální
železniční dopravě objednávané kraji. Nepřiměřené finanční nároky a skokové změny rovněž způsobila postupná transformace Českých
drah, a.s., s přenesenou finanční zátěží se zabýváme v rámci našich kompetencí. Máme přijatý
„Program rozvoje jednotného dopravního systému“ a schválený „Plán dopravní obslužnosti
území“. V rámci projektu „Komplexního odbavovacího, řídícího a informačního systému“
postupně zcentralizujeme dispečerské řízení
regionální dopravy a vytvoříme podmínky pro
rozšíření možnosti využívání čipových karet.
S využitím spolufinancování ROP Střední Morava bude v blízké době v kraji nasazeno 6 nových
moderních vlakových souprav, 45 autobusů
umožňujících přepravu osob se sníženou pohyblivostí a rovněž 25 trolejbusů. Dle studie ministerstva dopravy patříme mezi kraje s nejlepší
dopravní obslužností, a to chceme udržet.
Okno do kraje / květen 2012

Peníze však ovlivňují i rozsah oprav a investice do krajských silnic. Daří se zlepšovat
stav povrchu vozovek?
Těžce, ale daří. A nejde jen o povrchy, ale i únosnost mostů, bezpečnostní závady z hlediska
výškového a směrového uspořádání a další parametry diagnostikovaného stavu. V oblasti silnic II. a III. tříd kraj vlastní a spravuje 1772 km silnic a 712 mostů. Při převzetí těchto komunikací
od státu v roce 2001 měly tyto silnice hodnotu
necelé 4 mld. Kč. Dnes je to již více než 7 mld. Kč
a stále modernizujeme. V letošním roce z rozpočtu kraje vynaložíme 580 mil. Kč. Díky těmto
prostředkům bude zahájeno 19 investičních
staveb v celkové hodnotě 752 mil. Kč, z toho
v letošním roce bude vyčerpáno 408 mil. Kč, přičemž 175 mil. Kč získáme z evropských dotací.
Za období uplynulých čtyř let bylo realizováno
více než 100 investičních akcí a bylo opraveno
nebo nově postaveno více než 35 mostů a 15
sesuvů po povodních. Celková hodnota těchto
staveb je přibližně 2,7 mld. Kč. Vedle toho byly
vykupovány pozemky pod silnicemi a prováděny velkoplošné vysprávky, které za toto
čtyřleté funkční období překročí 460 mil. Kč,
a na běžnou zimní a letní údržbu bylo vynaloženo téměř 1,6 mld. Kč. Dle diagnostiky se
snížil stav havarijních mostů v celém kraji na 3
a průměrné hodnocení stavu povrchu vozovek
od jejich převzetí od státu se rovněž mírně zlepšuje. Automobilová doprava a dle posledního
sčítání i intenzita provozu na našich silnicích
však narůstá, a i proto není tempo modernizace takové, jak bychom si přáli. V současné
době dochází k úklidu posypového materiálu
po zimě a zahájeny byly každoroční vysprávky
výtluků, které by měly skončit do 30. června a je
na ně plánováno 60 mil. Kč. Po velkoplošných
vysprávkách odfrézováním a položením nových koberců z živičných směsí jsou i tyto jako
nové. Jejich životnost je však zpravidla kratší
než u rekonstruovaných silnic s odvodněním
a kompletně zpevněným podložím.
A neodlehčilo by krajským silnicím, kdyby se
urychlila výstavba plánovaných dálnic nebo
vyšším využitím železniční přepravy?
Ano, především železniční doprava je ekologičtější, ale celkově i nákladnější. Prioritou Zlínského kraje je prosazení projektu modernizace
a elektrizace železniční tratě Otrokovice – Zlín –
Vizovice. Jde o plnohodnotné železniční napojení krajského města a umožnění pravidelného
přímého spojení s ostatními krajskými městy.
Velmi důležitou, a to i v evropském kontextu,
je také modernizace trati Valašské Meziříčí –
Vsetín – Horní Lideč – Slovensko a v neposlední
řadě je třeba i připomenout postupnou modernizaci trati Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí.
Máte pravdu, a já jsem rád, že i řada ochránců
životního prostředí vnímá nezbytnost řešit
snížení exhalací, hlukové zátěže a dopravních

Jaroslav Drozd. Foto: Ivo Hercik
nehod popojíždějících kolon v urbanizovaných
hustě obydlených územích a městech odvedením tranzitní dopravy mimo tato centra. Zde je
potřeba řešit především tzv. zdrojovou a cílovou dopravu osob a zboží. Plynulost nákladní
dopravy lze jednoznačně zajistit odvedením
tranzitní dopravy mimo centra s největší koncentrací obyvatel. Dlouhodobým společným
postupem zástupců a představitelů regionu
Východní Moravy se podařilo napojit Zlínský
kraj na celorepublikovou síť dálnic a rychlostních silnic. Zprovozněny byly úseky dálnice D1
od Mořic okolo Kojetína, Kroměříže do Říkovic
až k Přerovu. Z Hulína do Otrokovic byla vybudována rychlostní silnice R55, vedoucí v trase
severojižního propojení přístavišť na Baltsko-jaderském koridoru a jež bude pokračovat jihovýchodním obchvatem Otrokovic postupně
okolo Uherského Hradiště až do Břeclavi.
A co Valašsko? Železniční napojení je dobré,
dálnice však chybí. Budou se budovat?
Rychlostní silnice R35 od rychlostní silnice R48
od Palačova do Valašského Meziříčí a přeložka
silnice I/35 přes Valašské Meziříčí zajistí severní napojení na dálniční síť a zklidnění provozu
ve městě. Takto s tím počítá i aktualizovaný
Generel dopravy. Na úseku Semetín – Bystřička
vybudovaný ve čtyřpruhu na silnici I/57 v trase
mezi městy Valašské Meziříčí a Vsetín budou
navazovat další modernizace úseků. Jižní napojení okresu Vsetín však stejně jako západo-východní spojení celého kraje zajistí budoucí spojení s plánovanou rychlostní komunikací R49
mezi Hulínem a hraničním přechodem Střelná,
vedoucí do Púchova na Slovensko. Deklarací
Zlínského kraje spolu s Trenčianským samosprávným krajem byl zahájen proces vedoucí
k podpisu mezivládní dohody z roku 2004 mezi
ČR a SR o propojení R49 a R6 na Slovensku. Byla
zpracována podrobná technická studie a dokumentace EIA. Environmentální studie ukázala,
že při dodržení navržených požadavků není
realizace v rozporu s ochranou životního prostředí. Evropská komise v rámci revize transevropských sítí TEN-T navrhla začlenit toto spojení
ČR a Slovenska do prioritní sítě spojující nejdůležitější transevropské tahy.
(red)
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školství

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Ocenění se konalo symbolicky v Uherském Brodě. Foto: Petr Zákutný

Zlínský kraj udělil ocenění za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé
generace. Stalo se tak ve sloupovém
sále Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. Jednalo se již
o jedenáctý ročník tohoto oceňování, které se tentokrát uskutečnilo
přesně v den, který připadá na výročí 420 let od narození Jana Amose
Komenského a kdy se zároveň slaví
Den učitelů.

Kraj pojedenácté ocenil pedagogy
Pedagogové převzali z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka, statutárního
náměstka hejtmana Libora Lukáše a krajského
radního pro oblast školství, mládeže a sportu
Josefa Slováka pamětní listy a pamětní medaile Zlínského kraje a rovněž skleněnou sošku sovy coby symbol moudrosti a vzdělanosti.
Oceněno bylo celkem 15 pedagogických pracovníků, mimo to byly dvěma pedagogům
uděleny i zvláštní ceny.
„Sešli jsme se dnes ve velmi slavnostní chvíli,
kdy si připomínáme významné výročí narození Jana Amose Komenského, abychom poděkovali oceněným pedagogům za jejich práci
a úsilí. Myslím si však, že naše uznání a poděkování si zaslouží všichni pedagogičtí pracovníci, neboť jejich povolání, které je však spíše
posláním, je často velmi náročné,“ uvedl při
předávání ocenění hejtman Stanislav Mišák.
Slavnostní akce se navíc zúčastnil i čerstvý držitel ocenění Zlatý Ámos 2012 Michal Mikláš
ze zlínského gymnázia, kterému hejtman Stanislav Mišák poděkoval za vynikající reprezentaci Zlínského kraje v soutěži a zároveň mu
předal pamětní list a pamětní medaili Zlínského kraje.
Ceremoniálem prováděl herec Slováckého
divadla David Vacke, který s každým oceněným vedl krátký rozhovor. Většina pedagogů
shodně uvedla, že i v dnešní době, ve které se
často žehrá na nízkou aktivitu dětí během vy-
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učování, je možno žáky nadchnout pro určitý
předmět, pokud kantor ví, jak na to a dokáže
děti zaujmout. „Důležité je zaujmout žáky nějakými zajímavostmi a kuriozitami, kterými se
to v dějinách lidstva jenom hemží. Až poté,
co v dětech vzbudíte zájem, by měly přijít
na řadu suchá fakta a letopočty,“ přiblížil svůj
recept na úspěch Ivan Sedláček, učitel dějepisu z Gymnázia Valašské Klobouky.
Na základě výzvy k předkládání návrhů bylo
ve stanoveném termínu do 10. února 2012
na Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje evidováno celkem
46 návrhů na ocenění. Ty byly posouzeny
výběrovou komisí, která následně navrhla vybrané pedagogické pracovníky k ocenění.
Seznam oceněných pedagogů
▪▪ Stanislav Bugáň (učitel, Střední průmyslová
škola strojnická Vsetín)
▪▪ Irena Dufková (učitelka, Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské
Hradiště)
▪▪ Helena Kaločová (učitelka, Masarykovo
gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Vsetín)
▪▪ Marie Gajdošová (ředitelka, Mateřská škola
Břestek)
▪▪ Petr Hajný (ředitel, Střední škola hotelová
a služeb Kroměříž)

▪▪ Martina Havlová (ředitelka, Základní umělecká škola Karolinka)
▪▪ Hana Hochelová (učitelka, Základní škola
Uherské Hradiště, Sportovní)
▪▪ Marie Homolková (ředitelka, Střední průmyslová škola Otrokovice)
▪▪ Alena Hnízdilová (učitelka, Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o.)
▪▪ František Hubáček (vychovatel, Integrovaná
střední škola - Centrum odborné přípravy
a Jazyková škola s právem státní jazykové
zkoušky Valašské Meziříčí)
▪▪ Petr Chytil (ředitel, Základní škola Vsetín,
Rokytnice)
▪▪ Zuzana Klevetová (učitelka, Gymnázium
Uherské Hradiště)
▪▪ Stanislava Pospíšilová (učitelka, Tauferova
střední odborná škola veterinární Kroměříž)
▪▪ Ivan Sedláček (učitel, Gymnázium Valašské
Klobouky)
▪▪ Miroslav Školoudík (ředitel, Střední škola COPT Kroměříž)
Zvláštní cenu Krajského parlamentu dětí
a mládeže získala Veronika Prchlíková, učitelka z Gymnázia Jana Pivečky a Střední odborné školy Slavičín. Ocenění obdržel i Oldřich
Brázdil, učitel odborného výcviku ze Střední
odborné školy Otrokovice. Návrh podalo 92
žáků a absolventů školy.
(van)
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dotace

Do konce roku 2015 vznikne
na střední Moravě bezmála 800 nových pracovních míst. Jedná se o pozice, které vygenerovaly projekty
realizované s podporou Regionálního operačního programu Střední
Morava ve Zlínském a Olomouckém kraji. Podle údajů Ministerstva
pro místní rozvoj České republiky
na střední Moravě vytvořili nejvíce
nových pracovních míst ze všech regionálních operačních programů.

V hotelu Augustiniánský dům v Luhačovicích našlo od roku 2010 novou práci celkem 25 lidí. Foto: archiv

Dotace pomohly vytvořit stovky pracovních míst
„Nová pracovní místa jsou jedním ze základních ukazatelů, kterými jsme se v roce 2007
zavázali Evropské komisi plnit ve vztahu
k rozvoji regionu,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. Jen ve Zlínském kraji
se doposud příjemci dotace z ROP Střední
Morava zavázali k tomu, že vytvoří 567 nových pracovních míst. Z toho je 158 pozic už
reálně vytvořeno a 158 lidí z regionu má díky
ROP Střední Morava práci. „Předpokládáme,
že se nejedná o konečný počet nově vytvořených pracovních pozic. Na konci března úřad
vyhlásil další výzvu z ROP Střední Morava,
ve které mohou podnikatelé z Olomouckého
a Zlínského kraje předkládat projekty na podporu cestovního ruchu. A právě podnikatelské projekty nejvíce pomáhají se vznikem
nových pracovních míst v regionu,“ doplnil
Matulík.
Vedou Luhačovice
Ve Zlínském kraji nejvíce pracovních míst
vzniklo při realizaci projektu výstavby hotelu
Augustiniánský dům v Luhačovicích. „Přestože dotace byla v porovnání s celkovou investi-

cí vybudování čtyřhvězdičkového hotelu superior minimální, je potřeba říct, že i tak nám
pomohla nejen s realizací záměru, ale také
s vytvořením pětadvaceti nových pracovních
míst. Jsou to zejména místa, která zajišťují
služby a chod hotelu,“ doplnil ředitel hotelu
Augustiniánský dům Roman Taťák.
Nedostatek kvalitních služeb na podporu
cestovního ruchu si uvědomili investoři v Kroměříži a v centru města vybudovali pivovar
s penzionem Černý Orel. „Kroměříž je město,
do kterého ročně díky jeho památkám přijedou desetitisíce turistů. Chtěli jsme, aby turisté návštěvu města spojili i s gurmánským
zážitkem. Navíc se poslední dobou ukazuje,
že i místní obyvatelé preferují dobré služby
zajišťované v příjemném a tradičním prostředí,“ doplnil ředitel komplexu Černý Orel Boris
Zubík. V Černém Orlu s pomocí dotace z ROP
Střední Morava vytvořili sedmnáct nových
pracovních míst. Podle ředitelky Centrály
cestovního ruchu Východní Morava Dany Daňové přitom investice do cestovního ruchu
jsou návratné až po třech či pěti letech. „Když
vybudujete cyklostezku, před sezonou jí udě-

láte marketing, a už v létě jsou na ní cyklisté.
U hotelů a penzionů si musíte nejdříve vytvořit klientelu, kontaktovat cestovní kanceláře,
prezentovat se na veletrzích. Tam se návratnost projeví opravdu nejdříve až za tři roky,“
upřesnila Daňová.
Pracovní místa a projekty měst a obcí
Přesto, že nejvíce pracovních míst vytvářejí
podnikatelé, jsou i obce a neziskové organizace, které pro realizaci svého projektu vytvoří pracovní pozici. Veřejný sektor z celkového
počtu nově vytvořených pracovních míst
zajistil zhruba třetinu. Jejich počet je nižší
i z toho důvodu, že se většinou jedná o vytvoření jednoho pracovního místa. Výjimkou je
mateřská školka v Krhové u Valašského Meziříčí, kde vznikla čtyři nová pracovní místa.
„Jsme zařízením, které kromě dvou běžných
tříd provozuje i tři třídy pro zdravotně znevýhodněné děti v předškolním věku, proto
jsme po rekonstrukci budovy do pracovního
poměru přijali i dvě nové učitelky, asistentku
pedagoga a uklízečku,“ řekla ředitelka mateřské školy Vladislava Šuláková. 
(tz)

inzerce
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Operují novou metodou

Novou metodu náhrady kolenních kloubů využívají lékaři v nemocnici v Kroměříži. Foto: archiv

Kraj začíná hodnotit sociální služby
Zlínský kraj – Data o sociálních službách
na svém území sbírá Zlínský kraj prostřednictvím informačního systému již od roku
2009. Primární snahou je spravedlivě a efektivně rozdělovat těmto službám finanční
prostředky, poskytovatelé zároveň mají
možnost vlastního srovnání s jinými poskytovateli téže služby.
V letošním roce Zlínský kraj přistoupil s využitím tohoto informačního systému k vyhodnocování efektivity, potřebnosti a kvality
služeb. Tento projekt je v rámci republiky zatím ojedinělý a vítají ho navíc i představitelé
měst, neboť jim bude nápomocen při rozhodování o podpoře služeb na jejich území.
„V praxi to znamená, že každá sociální služba
je ohodnocena na základě nastavených parametrů body. Pokud jich nezíská potřebný
počet, má možnost doplnit specifika služby,
která jí znemožňují získat dostatečné bodové ohodnocení,“ vysvětlila krajská radní
pro oblast sociálních věcí Taťána Nersesjan.

Systém hodnocení služeb je v roce 2012
zaváděn jako pilotní projekt s tím, že po vyhodnocení zpětné vazby od poskytovatelů
či obcí může být ještě upraven.
„Zlínský kraj stejně jako ostatní kraje zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb, kam patří také vymezení sítě sociálních služeb kraje. Pro zařazování jednotlivých služeb do sítě dosud neexistovala
měřitelná kritéria, což následně vedlo k nepřehlednosti celého systému,“ podotkla radní Nersesjan.
Jedním z důvodů zavedení tohoto hodnocení služeb je fakt, že kraj chce být dobře připraven na období od roku 2014, kdy na něj
má podle zákona přejít financování provozu
sociálních služeb. „Kraj je povinen plánovat
síť sociálních služeb a činí tak již od roku
2007, nicméně pociťuje absenci národního
strategického dokumentu, který je přitom
ministerstvo ze zákona povinno zpracovat,“
upozornila radní Nersesjan.
(gad)

▪▪ Konec zápisů dětí do pasů rodičů
Zlínský kraj – Pracovníci Odboru právního
a Krajského živnostenského úřadu Zlínského kraje upozorňují, že platnost zápisů dětí
do 15 let v pasech rodičů končí dnem 26.
června 2012.
Po uplynutí tohoto data vycestování rodičů
s dětmi, které nemají vlastní cestovní doklad
a jsou zapsány jen v cestovním dokladu svých
rodičů, může způsobit nemalé problémy.
V souvislosti s ukončením platnosti zápisů
nezletilých dětí v pasech rodičů lze očekávat
zvýšený nárůst žádostí o vydání cestovního
pasu pro tyto děti. Krajský úřad proto nedoporučuje odkládat podání žádosti o cestovní
pas na poslední chvíli.

Do regionální senátorské kanceláře Hany
Doupovcové (volební obvod číslo 81) často
přicházejí lidé, kteří si nevědí rady s problémy,
které jim tyto vládní reformní zákony přinesly.
„Velmi často jsou mými návštěvníky lidé, kteří
ztratili práci, mnoho z nich je ve věku kolem
50 let. Důchodová reforma zvýšila věk odchodu do důchodu, ale pro zaměstnavatele lidé
ve věku 50 a více roků nejsou zajímaví. Jsou
prý nevýkonní, těžko se přizpůsobují novým
potřebám… Ale mají před sebou ještě více jak
10 let aktivního pracovního života – co tedy
s nimi? Měli by pracovat a nemají kde,“ popisuje senátorka Doupovcová.
Ztrátu zaměstnání nelze posuzovat pouze
v ekonomické rovině, ale i v rovině sociální
– ztráta možnosti seberealizace, společenského zařazení, dalšího pracovního postupu
– to nejsou zanedbatelné problémy. Problé-

▪▪ S čím lidé chodí do senátorské kanceláře
Uherské Hradiště – Reformy současné vlády
zasáhly do každodenního života mnoha lidí.
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Kroměříž – Ortopedické oddělení Kroměřížské
nemocnice zavedlo novou operační metodu
náhrad kolenních kloubů, která je rychlejší,
šetrnější, snižuje riziko infekce a svou dokonalou přesností předchází případné reoperaci
kvůli nesprávnému umístění kolenní náhrady.
Kroměřížská ortopedie je jedinou nemocnicí
Zlínského kraje, která tuto metodu svým pacientům nabízí.
Nová metoda Visionare umožňuje ortopedům
vést při operační výměně kolenních kloubů
zcela přesné řezy, které jsou pro dobrý výsledek rozhodující. „Díky této nové metodě jsou
zhotovené šablony ušité doslova na míru.
S jejich pomocí je možné kost opracovat zcela
přesně a pak umístit endoprotézu, která sedí
na milimetr,“ uvedl primář Alois Hrabec.
Operačnímu výkonu předchází vyšetření
na magnetické rezonanci, jejíž výsledky jsou
zasílány do Spojených států amerických. Tam
se pomocí 3D simulací vyrobí šablona, která je
pro každého pacienta jedinečná. S její pomocí
se zjednoduší a zrychlí operační postup, takže
pacient je také kratší dobu v narkóze.
Samotná operace je hrazena ze zdravotního
pojištění, šablony na míru si však pacient hradí sám.
(tz)

Kroměříž hostí
seminář o vzdělávání
Kroměříž – Již 19. ročník celostátního semináře Celoživotní učení – Kroměříž 2012, zaměřeného na odborné vzdělávání z pohledu škol
a trhu práce, se bude konat ve dnech 16. a 17.
května. Pořadateli jsou město Kroměříž, OHK
Kroměříž a Národní vzdělávací fond. Obsah
semináře je koncipován tak, že k současnému
stavu odborného vzdělávání budou přednášet
svá stanoviska jednak zástupci odborných škol
a jednak zástupci zaměstnavatelů. Účastníci
semináře se tak budou moci seznámit s pozitivními i negativními stránkami odborného
vzdělávání z hlediska obou hlavních aktérů
ovlivňujících odborné vzdělávání.
(red)

mem je i nově zavedená povinnost Drábkova Ministerstva práce a sociálních věcí:
docházka nezaměstnaných na pošty ke kontrolní registraci.
„Chápu snahu ministerstva eliminovat nelegální zaměstnávání a současně pobírání podpory v nezaměstnanosti. Problémem však je,
že se již několik měsíců v parlamentu projednává změna zákona o liberalizaci poštovních
služeb, jehož důsledkem bude mimo jiné rušení poštovních úřadů v menších obcích. Co
bude tato nová skutečnost znamenat pro ty,
kteří ztratili práci, jsou již tak v těžké situaci
a navíc bydlí v odlehlejších oblastech našeho
kraje, třeba na Kopanicích? Budou utrácet peníze z podpory v nezaměstnanosti za dojíždění k zaregistrování na poště? Novou práci jim
to těžko přinese a jejich situace se ještě zhorší,“ vysvětluje Doupovcová.
Okno do kraje / květen 2012

▪▪ Záchranáři mají novou stanici
Uherské Hradiště – Záchranáři v Uherském
Hradišti mají k dispozici novou stanici. Výstavba objektu v areálu nemocnice si vyžádala
přibližně 32 milionů korun. Původní prostory
byly stísněné, vozy parkovaly v pronajatých
budovách. Nová stanice nabízí garážové stání, její součástí je i bezbariérový prostor pro
dezinfekci zdravotnické techniky. V Uherském
Hradišti nyní pracuje 54 stálých a deset externích zaměstnanců. Letos se možná záchranáři
dočkají i nové sanitky. Ve Zlínském kraji je podle krajské radní zodpovědné za zdravotnictví
Hany Příleské síť záchranných služeb téměř
kompletní. Chybí už jen jedno či dvě stanoviště v okrajových částech kraje v okolí obcí
Starý Hrozenkov a Suchá Loz. „Pozornost teď
zaměříme na Rožnov pod Radhoštěm, kde
se musí stanice opravit a zvětšit,“ řekla radní.
V posledních letech se nových prostor dočkali
záchranáři ve Zlíně, Uherském Brodě, Valašském Meziříčí a v Bystřici pod Hostýnem.

▪▪ Na hradě vznikne zajimavá expozice
Zlín – Novou přírodovědnou expozicí se již
za rok bude moci pochlubit Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Expozice se bude
nacházet v jižní části hradu Malenovice, který
má muzeum zřizované krajem ve své správě.
Jejím cílem bude prostřednictvím textů, fotografií a ukázek preparátů nejrůznějších živočichů představit jednotlivé zoogeografické oblasti světa. Dominantou nové expozice bude
kostra slona indického, umístěná na konci osy
průhledu všemi sály.
▪▪ Ceny Salvator jsou rozdány
Zlín – Devátý ročník Ceny Salvator, oceňující
mimořádné činy v oblasti ochrany života, zdraví a majetku, zná své vítěze ve všech šesti kategoriích. Akci pořádají studenti zlínské univerzity, o výsledku rozhoduje v hlasování veřejnost.
V kategorii policista zvítězili Petr Klimeš a Štefan Horák, kteří ve Fryštáku zachránili muže
uvízlého v kanalizační šachtě. Mezi zdravotníky

byli oceněni Jindřich Navrátil, Helena Hřibová,
Martin Dolina. Posádka z Uherského Brodu
byla přivolána k porodu v domácnosti. Po příjezdu na místo vyhodnotili situaci jako počínající porod, a ženu proto bez váhání odrodili
doma. V kategorii občan byl oceněn čin několika mužů (Jaroslav Němec, Lukáš Ošťádal, Rosťa
Trtík, Jiří Tomšů), kteří v obci Všemina zachránili
člověka strženého rozvodněnou řekou. Mezi
hasiči zaujal nejvíce zásah při ničivém požáru
v Chropyni. Cenu získali velitelé zásahu (Jiří
Ovesný, František Javůrek, Pavel Dekret, René
Sadil, Libor Bednařík, Petr Svízela, Radek Polášek). V kategorii ostatních složek IZS systému
získali cenu strážníci z Bystřice pod Hostýnem
(Miloslav Rozkošný, Ivo Šenovský) za zákrok
u dopravní nehody. Za dlouhodobou činnost
byla oceněna Zdeňka Wasserbauerová pracující pro Sdružení Šance (sdružení rodičů a přátel
hematologicky a onkologicky nemocných dětí)
a Nadaci Naděje (Nadace pro transplantaci
kostní dřeně), pro které získává prostředky.

Zlínský kraj reaguje
na vyjádření ministra

Návštěva prostor společnosti Koma Modular Construction během hejtmanského dne ve Vizovicích. Foto: Petr Zákutný

Hejtman jednal v dalších regionech
Vizovice, Koryčany – Další z řady pravidelných
hejtmanských dnů, kdy čelní představitelé Zlínského kraje navštěvují mikroregiony, aby si vyslechli, co občany jejich jednotlivých obcí trápí,
a čím se naopak mohou pochlubit, se uskutečnil
ve Vizovicích a v Koryčanech.
Jednání ve Vizovicích se konalo na konci března, témata společného jednání byla například
dotační řízení v oblasti sociálních služeb, další
vývoj kolem modernizace železniční tratě Otrokovice – Vizovice, zefektivnění dopravní obslužnosti města Vizovice, výstavba komunikace R49,
možnosti rozvoje cestovního ruchu v oblasti
Vizovicka či podpora obcí s památkovou zónou.
Jednání se kromě vedení města Vizovic zúčastnili také zástupci obcí z mikroregionů Vizovicko
a Slušovicko. Na programu byla i návštěva prostor společnosti Koma Modular Construction,
která v roce 2010 zvítězila v soutěži Inovační
firma Zlínského kraje.
Okno do kraje / květen 2012

V Koryčanech pak hejtman Stanislav Mišák spolu s dalšími členy rady jednal se zástupci města
10. dubna. Řeč byla především o dopravní obslužnosti, problémech ve školství či o rozvoji
podnikatelských aktivit v oblasti cestovního
ruchu. Součástí programu byla rovněž návštěva
Odpadového centra Koryčany.
Hejtman Zlínského kraje dále plánuje navštívit
v květnu Mikroregion Otrokovicko a v červnu
Mikroregion Židelná (svazek obcí Hostišová,
Lechotice, Míškovice, Mysločovice, Racková,
Sazovice, Tečovice a Žeranovice). Hejtmanské
dny jsou pořádány pravidelně téměř každý
měsíc. Zlínský kraj má celkem 28 mikroregionů
a od roku 2008 do roku 2011 se hejtmanské dny
uskutečnily 29krát. Do poloviny letošního roku
tedy budou navštíveny všechny mikroregiony
ve Zlínském kraji, některé dokonce dvakrát. Většinou jsou hejtmanské dny realizovány na žádost starostů daného mikroregionu. 
(red)

Zlín – Ministr práce a sociálních věcí v médiích,
ale i v dopisech poskytovatelům sociálních služeb zmiňuje, že v polovině ledna byla otevřena
výzva k podávání individuálních projektů krajů, kde je pro sociální služby k dispozici přes
miliardu korun. Dle vyjádření ministra se však
jeho úřad dosud nesetkal s žádnou odezvou
a neobdržel projekty ke schválení. V jeho vyjádření je bohužel řada sporných míst. Ministr
uvádí, že tyto prostředky by měly pokrýt současný nedostatek financí na provoz stávajících
sociálních služeb. Evropské projekty jsou však
určeny na rozvoj služeb nových a inovativní
aktivity. Principielně nejsou určeny k pokrytí
nedostatku prostředků na straně státního rozpočtu a financování provozu stávajících služeb,
jak prezentuje ministr Drábek.
Zlínský kraj intenzivně řeší možnosti využití
uvedených finančních prostředků. Příprava
projektu v tomto rozsahu však není jednoduchou záležitostí. Od počátku se kraj potýká s řadou problémů, které s sebou přináší změněné
podmínky výzvy pro předkládání projektů. Pro
Zlínský kraj bylo v rámci této výzvy alokováno
asi 105 milionů korun, což je zhruba 40 % v porovnání s částkou, kterou měl kraj k dispozici
v rámci předcházejícího obdobného projektu,
jehož realizace v současné době dobíhá. Dalším problémem je, že kraj bude muset po dobu
dvou let po ukončení projektu udržet minimálně 50 % rozsahu služeb, které budou z projektu
financovány, přestože provoz sociálních služeb
má platit stát. Uvedené skutečnosti vedly kraj
k důslednému výběru typů sociálních služeb.
I přes všechny problematické skutečnosti Zlínský kraj pracuje na přípravě projektu. V první
půli května bude předložen projektový rámec
na jednání Rady Zlínského kraje a následně
plánujeme předložení projektu na ministerstvo
práce. Financování vybraných služeb sociální
prevence by pak mělo být zahájeno v lednu
roku 2013. 
(tn)
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rozhovor
Karel Chrastina
▪▪Narodil se v roce 1943 ve Zlíně.

▪▪Odmalička se zajímal o kulturu, historii
a společenské dění.
▪▪Gymnázium absolvoval v Otrokovicích.

▪▪Studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci český jazyk a dějiny (doktorát) a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze sociologii a filozofii.
▪▪Pracoval jako učitel, sociolog a po roce
1989 dlouhou dobu jako ředitel Úřadu práce ve Zlíně.
▪▪V roce 2005 vydal knížku Šifra dlouhého
a úspěšného života, letos vyšla jeho publikace Přežije Západ svůj úspěch?
Sociolog, pedagog a publicista Karel Chrastina. Foto: Ivo Hercik

▪▪Je ženatý, má jednoho syna.

Karel Chrastina: Cesta z pasti ještě existuje
V minulých dnech vyšla vaše druhá kniha
„Přežije Západ svůj úspěch?“ s podtitulem
„Euroamerická civilizace v pasti“. Komu je
knížka adresována?
Kniha je určena všem, kteří se zajímají o stav
světa a zvláště o problémy západní civilizace. Už
německý polyhistor – Johann W. Goethe řekl, že
kdo nezná svou minulost aspoň tři tisíce let před
naším letopočtem, žije jenom ze dne na den.
Nepochopí, kde se tato civilizace zrodila, jaké
byly její kořeny a začátky, proč je dnes taková,
jak se nám jeví a kam směřuje. Kniha původně
nevznikala jako zamýšlená publikace, spíše jsem
si chtěl udělat vlastní souhrn poznatků, abych
sám pochopil příčiny stavu, v jakém se společně
nacházíme. Hlavní myšlenkou je sdělení, proč
je euroamerická civilizace tak jedinečná, co při
svém rozvoji převzala z vědění a výdobytků lidstva, jak tyto zkušenosti přetvořila a zabudovala
do svého charakteru, čím sama přispěla do fondu všelidské kultury a konečně co musí udělat,
aby prokázala i nadále svou životaschopnost.
Chcete čtenářům ukázat, že třeba ještě
existuje nějaká cesta z „pasti“, o níž se zmiňuje podtitul publikace?

Cesta z pasti, do které se Západ dostal vlastní vinou – tedy být úspěšný za každou cenu,
i za cenu ztráty duše, existuje. Lidé si však většinou neuvědomují, že stav je více než vážný.
V návalu všedních starostí a konzumní kultury si
neuvědomujeme, že jsme dosáhli prahu, po jehož překročení už nemusí být cesta zpátky. Hlásím se k filozofii transmodernismu, což je životní
orientace, která leží na rozhraní vědy, umění
a duchovnosti. Stejně smýšlející lidé jsou kulturně kreativní, mají hodně námětů pro to, aby
se svět dostal do harmoničtějšího stavu a měl
naději přirozeněji žít. Svět je potrhlý, splašený,
cítíme se v něm cizí, duchovně vyprahlí a nespokojení. Jestliže si uvědomíme, že od pádu
do propasti nás dělí poslední krok, je to první
podmínka k záchraně. Jestli ji nevyužijeme, nemáme jako celek právo na další život a budeme
muset uvolnit místo odvážnějším a odhodlanějším kulturám, které nás vystřídají, aniž bychom
předali našim následovníkům zkušenosti, které
jsme za dlouhá staletí nashromáždili nebo převzali od předků. Bůh ani příroda nemají žádný
důvod chránit společnosti, které přestávají mít
chuť žít. Cesta z tohoto marasmu vede přes

návrat k původním hodnotám, s nimiž jsme se
dlouho identifikovali a jimiž jsou křesťanská morálka, nekradení, nelhaní, úcta k životu, soudržné mezilidské vztahy, společenský pluralismus,
nesobecký individualismus, vláda zákona a existence dělby moci, tedy kontrola a podíl občanské společnosti, aby nám nevládla hrstka sobců,
kteří to myslí dobře jen sami se sebou.
Na kterou část svého života nyní jako důchodce nejraději vzpomínáte?
Možná čtenář čeká, že vyzvednu vzpomínky
na bezstarostné dětství nebo šťastné mládí.
Život mě však naučil mít rád každou dobu, i tu
nejtěžší, každou užitečnou práci, kterou jsem
kdy vykonával. To předpokládá najít si v každé
činnosti něco hezkého a přitažlivého. V tomto
duchu jsem vykonával každou práci, při každé
jsem se něčemu novému naučil a kousek povyrostl. Přesto jsem vyprodukoval v životě tolik nesmyslů, že se za ně až stydím. Ale nakonec jsem
se dokázal zvednout a pokračovat dál. Vždy se
ukázalo, že ty nejtěžší rány a nejhorší doby jsou
prožívány nejintenzivněji a byly k něčemu dobré. Bez nich by byl růst k lidskosti i profesionalitě
nemožný. 
Vojtěch Cekota

inzerce

exkluZivní prodejce leSní A ZAHrAdní TecHnikY

•
•
•
•

benzinové pily již od 3 990 Kč
benzinové vyžínače již od 4 590 Kč
benzinové sekačky již od 5 590 Kč
křovinořezy, traktory, příslušenství,
robotické sekačky za výhodné ceny

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

www.largocz.cz

Zlín

Tř. T. Bati 161
tel.: 736 624 682

Uh. Hradiště
Malinovského 389
tel.: 736 624 683

uh. Brod

Pod Dvorkem 1516
tel.: 736 624 684
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Expozice je poděkováním hasičům
Valašské Meziříčí – Poděkováním za obětavou činnost hasičských sborů ve Valašském
Meziříčí i jeho okolí se má stát nově otevřená expozice Muzea regionu Valašsko v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí nazvaná
Bohu ke cti, bližnímu ku pomoci.
Jejím hlavním exponátem bude historická
parní stříkačka Reichových skláren z roku
1900 a také koňská stříkačka z 30. let 20.
století, kterou muzeu za účelem vystavení
zapůjčí členové Sboru dobrovolných hasičů
Juřinka. Slavnostní otevření expozice doprovázené hasičským dnem v zámku i přilehlém
parku se uskuteční v neděli 13. května 2012.
Zahájení akce spojené s položením kytice
u sochy sv. Floriána v Krásně nad Bečvou je
naplánováno na 10 hodin, od 11 hodin se
bude konat hasičská mše v přilehlém kostele sv. Jakuba Většího v Krásně. Na pravé
poledne je naplánována vernisáž hasičské
expozice. Poté se mohou návštěvníci těšit na ukázky hasičského sportu, požárního útoku či současné i historické hasičské

techniky v okolí zámku, o což se postarají
profesionální hasiči z Valašského Meziříčí
i členové zúčastněných sborů dobrovolných
hasičů. Pro děti bude navíc připravena řada
zajímavých her, při nichž si například mohou
zahrát na malé hasiče. Expozici doprovázejí
informační panely, kde se budou moci zájemci dočíst zajímavosti z historie i současnosti vzniku jednotlivých požárních spolků
na území města Valašského Meziříčí a v přilehlých obcích.
Historie valašských hasičů totiž začala již
v 19. století. Psalo se datum 23. prosince
1872, když byly schváleny stanovy dobrovolného hasičského spolku ve Valašském
Meziříčí. V sousedním městečku Krásně byl
založen hasičský spolek již 15. května 1872.
Ke spojení obou sborů došlo roku 1935 a až
o 40 let později převzal jejich funkci i pravomoci profesionální požární útvar. Třetím nejstarším je hasičský sbor Reichových skláren,
který byl založen roku 1880.

Ivana Martišková

kultura
Filharmonie a soubor
Hradišťan ve Vatikánu
Zlínský kraj – Koncertem zlínské Filharmonie
Bohuslava Martinů, která v bazilice Santa Maria Maggiore ve Vatikánu vystoupí společně se
souborem Hradišťan, bude v pátek 25. května
2012 zahájen Jubilejní rok sv. Cyrila a Metoděje. Stane se tak za účasti předsedy vlády České
republiky, zástupců České biskupské konference a představitelů Zlínského kraje. Oslavy jubilea vyvrcholí v roce 2013 na Velehradě v souvislosti s 1150. výročím příchodu svatých bratří
na Moravu. „V 66leté historii filharmonie se tak
významný koncert ještě asi neuskutečnil,“ řekl
novinářům ředitel filharmonie Josef Němý.
„V našem zájmu je využít výročí ke zviditelnění
Zlínského kraje i v oblasti poutní turistiky, která
se těší stále větší oblibě a v našem kraji pro ni
máme velmi dobré podmínky,“ konstatoval náměstek hejtmana Jindřich Ondruš. 
(vc)

Obrazy v Rotundě

Cvičení hasičských spolků Valašského Meziříčí, Krásna a Reichových skláren v roce 1895. Foto: archiv MRV Vsetín

▪▪ Pět století houslí v evropské kultuře
Chropyně – Tvarovou pestrost houslí bude
ukazovat vystavená sbírka Karla Zapletala
na zámku v Chropyni. Výstava začíná 17. května a potrvá do 14. října. Je rozdělená typologicky podle modelů (Stradivari, Guarneri,
Amati…) a způsobu výroby (mistrovské, manufakturní, industriální produkce). Součástí
výstavy je i barokní houslařské pracoviště
s historickým pracovním nářadím a expozice
výroby houslí, kde je na pěti stanovištích postupně představena výroba, sestavování nástrojů i jejich konečná povrchová úprava.
▪▪ Příběhy luhačovických domů a vil
Luhačovice – Výstava s názvem Příběhy domů
a vil je otevřena v Muzeu Luhačovického Zálesí od 29. března do 18. listopadu. Je zaměřena na vykreslení příběhů pozoruhodných
luhačovických staveb, nejen po stránce archiOkno do kraje / květen 2012

tektonické, ale i z hlediska jejich stavebníků
a obyvatel, kteří byli často spolutvůrci architektonické koncepce. Při přípravě výstavy
spojily síly autorky, působící ve dvou krajských
institucích, Ladislava Horňáková z Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně a Blanka Petráková z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
▪▪ Setkání 2012 Stretnutie už posedmnácté
Zlín – Sedmnáctý ročník mezinárodního divadelního festivalu Setkání 2012 Stretnutie se
bude konat od 20. do 26. května v Městském
divadle Zlín. Navzdory výrazně omezenému
rozpočtu nabídne návštěvníkům v hlavním
programu osm hostujících souborů a několik
mimořádných koncertů. Z finančních důvodů
se mnohaletá zlínská mezinárodní divadelní
přehlídka letos zúžila na česko – slovenskou.
Z Bratislavy přijedou dva soubory, ostatní
hosté jsou z Česka. Devět akcí hlavního pro-

Kroměříž – Provokativní spojení barokních fresek a moderního umění jednadvacátého století
vytvoří letos v létě v Rotundě Květné zahrady
v Kroměříži německý výtvarník českého původu Stanislav Vajce. Je autorem podivuhodných
obrazů, které jsou složené ze světelných bodů
či panelů. Součástí jeho uměleckých expozic je hudba či zvuk. Výstava s tajemným názvem Actis Effector (Tvořeno světlem) naváže
na úspěch obdobně koncipované výstavy Orbis Pictus, kterou v létě 2007 navštívilo více než
dvacet tisíc diváků. Interaktivní výstava Actis
Effector potrvá od 5. června do 26. srpna. Je
od počátku koncipována jako harmonie barokního interiéru rotundy a uměleckých objektů
na bázi moderních technologií 21. století: LED
panelů, LCD obrazovek, počítačem řízených objektů i zvukových instalací. Důležitým prvkem
celé výstavy je citlivé zakomponování artefaktů
do prostoru a interaktivní ráz exponátů.  (tz)

gramu se odehraje ve Velkém sále, jedna v hudebním a divadelním klubu Dílna 9472, dvě
na Malé scéně a tři ve Studiu Z. Do festivalu
bude letos vkomponována také minipřehlídka zlínského souboru.
▪▪ Město zkrášlí nové dřevěné sochy
Otrokovice – V Otrokovicích chtějí pokračovat
v tradici zkrášlování města dřevěnými plastikami. V létě by mělo ke stávajícím sedmi sochám přibýt dalších šest. Novinkou v letošním
roce bude možnost sledování dokončení děl
při řezbářském sympoziu, které se uskuteční
na konci července. Starší dřevěné sochy zdobí
park před Společenským domem. O tom, kam
přijdou nové sochy, se bude jednat. „Zvažujeme jejich umístění v Kvítkovicích v parčíku
na Návsi, kam by určitě pěkně zapadly. Vhodný prostor by se našel také na sídlišti Trávníky,“
nastínil otrokovický starosta Jaroslav Budek.
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sport
Broďané jsou krajští
hokejoví králové

Otrokovická trať nabídla množství divácky atraktivních momentů. Foto: Jiří Laštůvka

Adrenalinové sjezdy na Zlínsku
Zlínský kraj – Profíci i amatéři pouštějící se
na svých horských kolech ze strmých srázů.
Závody plné rychlosti, těžkých zatáček, vracáků či skoků za horizont. Taková je série závodů
Wood bike series (WBS), která na začátku dubna v Otrokovicích odstartovala novou sezonu.
A už první ze sedmi závodů, které jsou letos
na programu, nabídl úžasnou podívanou. „Otrokovické tratě jsou výjimečné. Něco podobného v okolí nenajdete,“ říká ředitel seriálu Jiří
Haferník. Právě na krásnou a divokou přírodu
organizátoři WBS při volbě tratí sázejí. „Nejlepší tratě jsou takové, kde se nemusí v lese
nic zbytečně upravovat. Stačí je jen vyčistit
a připravit pro závod,“ míní hlavní organizátor
WBS. Zároveň vysvětluje, že tratě v tomto seriálu jsou méně náročné, než jsou ty pro klasické sjezdy horských kol. „V pomalejším tempu
je sjede i amatér. Závodit může opravdu skoro
každý, stačí mu k tomu dobré kolo, chrániče
a chuť zkusit něco divokého a zajímavého,“
láká případné další zájemce Jiří Haferník.
Koneckonců o tom, že je tento sport v regionu skutečně v kurzu, svědčí i rekordní účast

na otrokovickém zahajovacím závodě. Tam
dorazilo více než 150 jezdců a podle jejich
ohlasů panovala se závodem naprostá spokojenost. Nadšení neskrýval ani vítěz úvodního
závodu Kamil Tatarkovič, který je už protřelým
harcovníkem v závodech světového poháru
ve fourcrossu. „Sice jsem nejdřív váhal, jestli
jet. Byla zima. Nakonec jsem jel a parádně si to
tady užil,“ svěřil se Tatarkovič.
Další závody se pojedou například ve Zlíně,
Slopném, či v říjnu na závěr seriálu v Luhačovicích. „Chtěli bychom, aby na závody přijíždělo co nejvíc amatérských jezdců, kteří se chtějí
pokusit zjistit, o čem bikerally vůbec je,“ přeje
si pro letošní sezonu organizátor Jiří Haferník.
Právě netradiční pojetí sjezdu (v jeden den se
jede více závodů na různých tratích a časy se
sčítají) a vstřícnost vůči začátečníkům by měla
nové bikery přivábit. „Snažíme se držet vysokou organizační úroveň a jezdci to oceňují.
Výhodou je u nás několik tratí v jeden den,
online registrace, výsledky, profesionální časomíra a prostě chuť se tomuto záměru věnovat naplno,“ říká ředitel WBS.
(oh)

▪▪ Kroměřížským judistům cinkaly medaile
Kroměříž – Příjemnou záležitostí byly pro mladé judisty Slavie Kroměříž závody ve Frýdku-Místku a Veselí nad Moravou. Obě akce totiž
měly pro talentované judisty z Kroměříže medailovou příchuť. Na otevřeném mistrovství
Euroregionu Beskydy ve Frýdku-Místku hlavně
zaujal třetím místem mladší žák Filip Horský.
V kategorii starších žáků stříbro vybojoval Marek Nesvadba. Starší žákyně Zuzana Červinková
byla druhá, třetí místo obsadila Eliška Buzášová. Neztratili se však ani ti nejmenší. Na soutěži
ve Veselí nejcennější kov v mláďatech vybojovali ve svých kategoriích Kroměřížští Jakub Vaculík a Ryšánek.

▪▪ Aquatlon ve Zlíně vyhrál Čelůstka
Zlín – Čtyři sta metrů dřiny v bazénu a poté
pět kilometrů běhu na atletickém oválu. Takto
vypadal pátý díl Českého poháru v aquatlonu,
který pořádali o Velikonoční neděli ve Zlíně. Závod, kterého se účastnil český triatlonista Petr
Vabroušek i se svým otcem a synem, nakonec
opadnoval zlínský rodák Jan Čelůstka. Mezi ženami byla nejúspěšnější Kateřina Hálová.
▪▪ Lyžař Vráblík dvakrát vítězný
Nový Hrozenkov – Rodák z Nového Hrozenkova Martin Vráblík si na závěr velmi úspěšné
lyžařské sezony připsal dvě vítězství ve francouzském středisku La Plagne. V závodech
kategorie FIS tam vyhrál dva slalomy speciál

Uherský Brod – Mistři. Tímto titulem se mohou chlubit hráči Uherského Brodu, kteří
opanovali krajskou hokejovou soutěž, když si
ve finále poradili s Brumovem 3:1 na zápasy.
Celá série přitom byla velmi vyrovnaná a rozhodovaly maličkosti. První zápasy vyhráli Broďané na hřišti soupeře až po samostatných
nájezdech. Zřejmě definitivní zlom v sérii však
nastal ve druhém zápase na brumovském stadionu. „Hned po první třetině jsme prohrávali
3:0. V kabině jsme si k tomu řekli každý svoje
a začali jsme hrát úplně jiný hokej. Do konce
druhé třetiny jsme stav snížili na 3:2 a ve třetí třetině jsme soupeře jasně přehráli a stav
srovnali na 3:3 a šli do prodloužení, kde jsme
rozhodli šťastným gólem,“ popsal brodský
trenér Zbyněk Kůdela. A byť doma první zápas ztratili, v tom druhém Broďané soupeře
jednoznačně přestříleli 9:2 a mohli nad hlavu
zvednout zlatý pohár pro vítěze.
(oh)

Vsetínští nohejbalisté
byli doma skvělí
Vsetín – Úžasného umístění dosáhli vsetínští
nohejbalisté na turnaji Austin cup, který právě
vsetínský klub NK Climax pořádá. Celkové třetí místo pro domácí hráče bylo o to cennější,
že se do Vsetína sjela absolutní česká špička
v tomto sportu i týmy z několika evropských
zemí. NK Climax vykročil za úspěchem rázně,
když ve skupině přehrál všechny tři své soupeře. Mužstvo ve složení Patrik Perun, Ján
Brutovský, Lumír Gebel a Petr Gargulák se
potom protáhlo přes čtvrtfinále, když vyřadilo
tým z Karlových Varů, a padlo až v semifinále
s favority z Modřic. V boji o třetí místo pak NK
Klimax porazil tým z Benešova. Vyřazovací
souboje nakonec opanovaly Modřice, které
ve finále porazily áčko Benešova.
(oh)
a nechal za sebou více než sedmdesát soupeřů. Vráblík si tak zajistil místo v českém reprezentačním A týmu i pro další sezonu.
▪▪ Mladí plavci si dělali osobáky
Zlín – Několik osobních rekordů si vytvořili mladí plavci Zlínského plaveckého klubu
na závodech v Hradci Králové. V mezinárodní konkurenci navíc vybojovali mladí Zlíňané
i dvě medaile. Lukáš Macek byl na trati 100
metrů prsa druhý a stříbrná skončila i Petra Vybíhalová na 50 metrů znak. Jen o vlásek unikla
medaile Lukáši Mackovi na padesátce volným
způsobem, Petrovi Mališkovi na znakařské
padesátce a Veronice Gajdošíkové na trati 50
metrů motýlek.

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: Mgr. Taťána Nersesjan – předsedkyně, Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Ing. Bronislav Fuksa, RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác, Mgr. Vojtěch Cekota,
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Historická jubilea měst a obcí v kraji

Bojkovice
Některým místům Zlínského kraje letošní rok
přináší příležitost k historickému ohlédnutí:
v desítce míst si mohou připomenout, že jméno jejich obce zaznívá v psaných záznamech
již 650 let, pět dalších míst se vrací k zápisům
starým 600 let. Jak takové historické záznamy
vypadají? Jsou psány latinsky a podávají zpravidla jen stručnou, málomluvnou informaci –
jednoduše sdělují, že ta která vesnice existuje,
víc nic. A nelze se ani dopátrat, kdy obec vlastně vznikla a jak dlouho už existovala, než se
octla v zápisu, který máme dnes před očima.
Nahlédněme do zápisů, které písaři vyhotovili před 650 lety. V knize olomouckého biskupského soudu čteme záznam z roku 1362,
ve kterém je jmenována „uxor Alschonis de
Boykowicz“ – manželka Alše z Bojkovic. Její
křestní jméno neznáme, ale o panu Alšovi
víme toho dost: tituloval se podle Bojkovic
a byl tedy jejich majitelem, a také se psal jako
pán Světlova a Zlína, patřil k rodu Šternberků
a sídlil na hradě (Starém) Světlově.
V titulatuře šlechtice Macka z Kaňovic zaznívá
důkaz o existenci Kaňovic, a také tento zápis
pochází z roku 1362 a je v biskupských soudních záznamech. V nich je toho roku jmeno-

Provodov

vána i ves Lipová u Slavičína („villa Lippowa“).
Jiným zdrojem informací o tehdejším dění je
listina sepsaná v Kroměříži 11. listopadu 1362,
ve které se připomíná šlechtic Znata sídlící
v Sazovicích, což je nejstarší zpráva o existenci
této obce.
K těmto zmínkám, roztroušeným v knihách
a listinách, můžeme přiřadit jiný zajímavý dokument: z roku 1362 se dochoval soupis poplatků z mostného v Uherském Hradišti a zde
jsou vedle jiných, starších obcí zaznamenány
také Bohuslavice u Zlína, Kelníky, Komárov,
Lhota u Malenovic, Oldřichovice a Kudlovice,
pro které je to nejstarší spolehlivá zpráva o jejich existenci.
Ke skupině vesnic připomínaných poprvé
před 600 lety se dostaneme v zápisech zemských desek, tedy v knihách šlechtického
majetku. V nich nechala v lednu 1412 zapsat

zajímavosti, soutěž
Soutěžní otázka
Soutěž spojená se seriálem o správních obvodech ve Zlínském kraji se setkala s velkým
čtenářským ohlasem. Po zveřejnění každého
dílu se v redakci sešlo kolem stovky odpovědí. Rozhodli jsme se proto v publikování zajímavých materiálů o regionu pokračovat, a to
včetně soutěžních otázek, jež se k tématu
vztahují. V tomto čísle nabízíme přehled těch
sídel, která slaví významné jubileum.
Soutěžní otázky: 1) V kterém roce byla zřízena Karolinina huť, jež položila základy dnešnímu městu Karolinka? 2) Která sídla jsou
zmíněna v dokumentu o výběru poplatku
z mostného v Uherském Hradišti?
Odpověď posílejte na emailovou adresu
redakce@oknodokraje.cz nebo na adresu
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín
do 10. května. Výherci (5., 25. a 50. příchozí
správná odpověď) budou odměněni.

Vítězové soutěže
z minulého vydání
Lhota u Malenovic
bohatá paní Eliška ze Šternberka a ze Světlova
ustanovení, ve kterých se vyjmenovávají mj.
vsi Provodov, Ludkovice, Luhačovice a Hostětín. V zemských deskách je z téhož roku také
zápis o prodeji vsi Vlachovy Lhoty, která tehdy měla trochu jiné jméno – Rankova Lhota.
Dávné převody šlechtických majetků zastínily
pak mnohé další události, ale letopočet 1412
zůstává pro jmenované obce dodnes důležitý
jako symbolické znamení jejich historie.
Vedle starobylých středověkých obcí si své
výročí může připomenout i mladší Karolinka:
roku 1862 zřídila firma Reich sklárnu Karolinina huť u Nového Hrozenkova; při sklárně se
rozvíjela osada, ta se pak stala samostatnou
obcí a posléze i městem.

Zdeněk Pokluda

V minulém čísle jsme uzavřeli dlouhodobý
seriál o správních obvodech Zlínského kraje.
Poslední díl byl věnován krajskému městu
Zlínu a jeho okolí. Zbývá již jen zveřejnit jména výherců a správnou odpověď.
Výherci minulého kola: František Bližňák
(Brumov-Bylnice), Karla Kozelková (Holešov),
Martina Trllová (Martinice).
Správné odpovědi byly: Větrný mlýn ve Štípě byl postaven v letech 1858 až 1860.

Přehled významných
výročí letošního roku
650 let – Bojkovice, Kaňovice, Lipová, Sazovice, Bohuslavice u Zlína, Kelníky, Komárov,
Lhota u Malenovic, Oldřichovice, Kudlovice
600 let – Luhačovice, Ludkovice, Provodov,
Hostětín, Vlachova Lhota
150 let – Karolinka

inzerce
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Květen na východě Moravy
Východní Morava – Vybrat ze stovek akcí,
které se v květnu uskuteční na Východní
Moravě, není snadné. Květen je měsícem
zaslíbeným nejen lásce, ale také výletům
do přírody, tradičním svátkům a obyčejům,
jako je například stavění či kácení máje.
Na konci května se v kraji konají unikátní
lidové slavnosti – Jízdy králů: v tomto roce
v Kunovicích a Vlčnově. Tento ojedinělý lidový zvyk je od loňského prosince zanesen
na prestižní seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

na hradě dostane zelenou Brumovský semafor,
multižánrový hudební festival, který vyvrcholí
vystoupením skupiny Mňága a Žďorp.
www.brumov-bylnice.cz

S květnem jsou spojeny i mnohé pověry, třeba ta o svatbách. Že svatba v květnu může být
krásná, vás přesvědčí 1. května od 10.00 již
9. ročník „netradičního“ svatebního dne v krásném prostředí Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Najdete zde vše, co k přípravě svatby
potřebujete. Můžete se těšit na květinovou,
kadeřnickou a barmanskou show, na cukroví,
svatební koláčky a svatební menu.
www.zamek-kromeriz.cz

Největší a nejkrásnější moravské lázně Luhačovice zahajují další lázeňskou sezonu. Tradičně
se tak stane na slavnosti Otevírání pramenů, jejíž program bude probíhat od 11. do 13. května v Luhačovicích. Součástí akce bude mimo
jiné jarmark, průvod lázněmi, divadelní představení, přehlídka historických vozidel, projížďka historických bicyklů, beseda u cimbálu, koncertní vystoupení různých žánrů a slavnostní
mše svatá. www.luhacovice.cz

Významnou událostí pro nejnavštěvovanější
moravské poutní místo Svatý Hostýn letos
bude oslava 100. výročí korunovace sochy Panny Marie. Hostýnská bazilika bude ve výročním
roce osazena sedmi novými zvony, jejichž žehnání proběhne 6. května na Svatém Hostýně.
www.hostyn.cz

Stavění máje probíhá snad v každé obci našeho
kraje. Komponovaný pořad Jaro na dědině, jehož součástí bude 1. května od 9.00 do 17.00
i stavění máje, proběhne ve Valašském muzeu
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. Rožnovský skanzen ožije expozicemi s ukázkami tradičních jarních prací - orba s koňmi, zemědělské
práce, ukázky řemesel. Stavění máje obstará
folklórní soubor. www.vmp.cz

Luhačovice
Milovníci jídla jsou zváni 11. až 13. května
do kroměřížského hotelu Octárna. Proběhne
zde FOOD Festival, na kterém se představí špičkoví kuchaři z Kroměříže, Bystřice p. Hostýnem,
Prostějova a Uherského Hradiště. Nosné téma –
koprová omáčka. www.octarna.cz

Brumov
Na hradě Brumově bude 5. května zahájena
již 13. letní turistická sezona. Připraven je bohatý kulturní program včetně tradičních živých
šachů. O týden později 12. května ve 14.00

Milovníci hudebního umění si nenechají ujít
koncerty mezinárodního festivalu Talentinum
2012, který je pořádán již po jednadvacáté.
Letos přehlídka mladých hudebníků proběhne
od 25. dubna do 29. května v Uherském Hradišti, Zlíně, Luhačovicích a Kroměříži.
www.filharmonie-zlin.cz

zábava, volný čas
Další tipy
Nová rozhledna
Pokud zavítáte do Rožnova pod Radhoštěm,
vězte, že je zde od konce dubna otevřena nová
rozhledna. Vyrostla na Karlově kopci dle návrhů
slovenského architekta Dušana Jurkoviče.
Výstava koní
Milovníci koní si na prvního máje dají dostaveníčko na XVII. výstavě koní na Valašsku. Ta se
uskuteční 1. května od 10.00 v Jezdeckém klubu Valašsko v Prostřední Bečvě.
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Stranu připravila Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy. Podrobný přehled akcí
ve Zlínském kraji naleznete na:
www.vychodni-morava.cz/kalendar-akci.

Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. 5. – 31. 5. Šampionát u protinožců
Výstava prostřednictvím fotografií představí
atmosféru mistrovství světa v aerobiku 2011
v Austrálii z pohledu družstva dívek Aerobik
klubu Zlín, které obsadilo výborné 6. místo.
3. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny, 7.00
– 17.00)
1. 5. – 15. 5. Němá tvář
Výstup projektu Němá tvář realizovaného studenty Fakulty multimediálních komunikací
UTB ve Zlíně, jehož cílem je pomáhat zlínskému útulku pro zvířata na Vršavě. K vidění budou fotografie Pavla Juříka pořízené během
venčení pejsků z tohoto útulku.
14. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny, 7.00
– 17.00)
7. 5. – 29. 6. Výlet do historie
Výstava fotografií Michala Pavláska zachycující dvě významné akce, které na hradě Buchlově pravidelně pořádá odborné pracoviště
Národního památkového ústavu v Kroměříži.
Jde o akci pro zdravotně a mentálně postižené klienty různých ústavů a v druhém případě
o Dětský den na Buchlově, kdy hrad a jeho
okolí patří nejmenším návštěvníkům.
16. etáž Baťova mrakodrapu (denně do 20.00)
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VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

Více místa pro přírodu,
více peněz pro Vás.
www.vykupna.cz

Peníze za Váš odpad - ihned
provozovna areál Svit Zlín, Malotova ulice (vedle Intersparu)

777 770 680

mapa a ceník na www.vykupna.cz

www.expowin.cz
„UDĚLEJTE SI NOVÝ PROSTOR!
BALKON NEBO LODŽII,
ZASKLÍME VÁM ZA CHVÍLI.“
- POSUVNÝ ALU SYSTÉM
GLASA(R)
- sníží prašnost až o 89%
- uspoří až 37% energie
- sníží hluk zvenčí až o 20DB
- vytvoří Vám NOVÝ PROSTOR

- zvýší bezpečnost Vašeho bytu
- je pevný a kvalitní, vydrží
dlouho
- má moderní design
- zajistí celoroční využívání
balkónu

Z NEVZHLEDNÉHO BALKÓNU KRÁSNOU ZIMNÍ ZAHRADU!

možnost výběru zajímavých studijních oborů z oblasti
zdravotnictví, kultury, výtvarných umění, společenských věd,
práva, technologií a životního prostředí, práce s počítačem
a využití internetu

www.zasklivanizlin.cz

*od 20. 4. do 30. 6. 2012 zaměření a doprava ZDARMA!

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

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

Kroměříž
Křižná 169
Tel.: 810 222 777

E-mail: kromeriz@expowin.cz

Informace a přihlášky na akademický rok 2012/13 jsou k dispozici
v recepci UTB a na www.utb.cz / Pro uchazeče / Univerzita třetího věku

Doporučujeme

Zahájení sezony
na Baťově kanále

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

1. května 2012

www.batacanal.cz

„Jsme o krok dál v segmentu spořicích účtů. Zájem klientů je rekordní,“
říká Pavla Maroňová, vedoucí zlínské pobočky Osobního bankovnictví Moravského Peněžního Ústavu
Moravský Peněžní Ústav (MPU) je dlouhodobě vnímán jako stabilní
a ziskové spořitelní družstvo. V poslední době se o něm hodně
mluví v souvislosti s uvedením nového typu spořicího produktu.
Můžete nám jej přiblížit?
Přicházíme s jedinečným spořicím produktem na trhu, který
kombinuje výhody spořicího účtu a termínovaného vkladu. Klienti
mají garantované úrokové sazby po celou dobu spoření s možností
neomezeného přívkladu. Úrokové sazby patří mezi nejvyšší na trhu
a dosahují horní hranice až 4,3 % p.a. Jsme o krok dál v segmentu
spořicích účtů.

spokojenost klientů se službami MPU. Klienti jsou vůči nám velmi
loajální a na rozdíl od jiných subjektů vůbec nemusíme řešit jejich
fluktuaci. Velkou roli hraje také výše úrokových sazeb.
Jaké jsou plány MPU do budoucna?
Naší prioritou je transformace na banku. Žádost o bankovní licenci
u ČNB podáme v řádu několika týdnů.

S jakým zájmem se setkáváte u klientů?
Zájem klientů o naše vkladové produkty je rekordní. Po uvedení
produktu Garantovaný úrok si u nás klienti uložili 1 miliardu korun
za 39 dní. Jedná se o největší nárůst depozit v historii MPU. Na trhu
družstevních záložen nemá podobný zájem obdoby.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
MPU je největší spořitelní družstvo v České republice. Pobočky má
v Praze a ve Zlíně. Svým klientům poskytuje individuální služby
osobního bankovnictví a zajímavé podmínky při zhodnocování depozit.
Výjimečné úrokové podmínky a vysoký standard osobního bankovnictví
jsou základem soustavného růstu po celou šestnáctiletou historii.

V čem spočívá úspěch MPU?
Sázíme na osobní přístup, kvalitní služby a dlouhodobý vztah
s klientem. Naše interní průzkumy pravidelně potvrzují velmi vysokou

Ekonomické ukazatele: Počet členů 9 tisíc, bilanční suma přesahuje
7,9 miliard Kč, výše kapitálu 645 milionů Kč, kapitálová přiměřenost 9,5 %.

Dostali jsme úrokové sazby na vrchol
Nejvýhodnější spoření

s pevnou úrokovou sazbou

pevný úrok až

4,3

%

• garantovaný úrok po celou dobu spoření
• výhody termínovaného a spořicího účtu v jednom
• široké možnosti spoření od 1 do 24 měsíců

Výpovědní lhůta (měsíce)

Výše vkladu
(v tisících Kč)

1
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12

24

100 - 400

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

400 - 800

3,0

3,1

3,2

3,3

3,5

800 - 1 200

3,2

3,3

3,4

3,6

3,7

1 200 - 3 000

3,2

3,3

3,5

3,6

4,0

3 000 - 10 000

3,2

3,4

3,6

3,7

4,1

10 000 - 30 000

3,2

3,4

3,7

4,0

4,3

Úrokové sazby v % p.a., platné od 26. 3. 2012.
Vklady jsou pojištěny dle zákona č. 87/1995 Sb.

Navštivte
Navš
tivte naši pobočku ve Zlíně na náměstí Míru 186
www.mpu.cz
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