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www.zlinfest.cz
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Dlouholetá tradice
již 15 let
ve Zlínském regionu
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e-mail: info@senioriluhacovice.cz
www.senioriluhacovice.cz

Místo, kde najdete nový domov

Ze

Náš penzion nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování
s kompletními asistenčními
službami, celodenním stravováním, kulturním i společenským programem a celou
řadou relaxačních aktivit.

6-7 komorová
okna s trojskly

za poloviční ceny
Kontakt:
tel.: 573 776 189
mobil: 603 244 219
e-mail: info@rkr.cz
www.rkr.cz

vstupní
dveře od

15 985 Kč

garážová vrata
již od

19 320 Kč

Uvedené ceny
jsou včetně DPH.

Díky možnostem areálu si
mohou klienti vybrat z jedno, dvou či vícelůžkových
pokojů se sociálním zařízením (manželské páry i speciální apartmány). Ty jsou

Penzion
SPOKOJENÉ STÁŘÍ
Antonína Václavíka 369
Luhačovice - Pozlovice

vybaveny přesně dle jejich požadavků tak, aby se
zde senioři cítili co nejlépe
a mohli v novém prostředí
prožít důstojný život s veškerým komfortem.
Rodinnou atmosféru navíc
dotváří i individuální přístup
profesionálního personálu,
jehož péče vždy vychází
z potřeb a aktuálního zdravotního stavu jednotlivých
klientů.
Penzion Spokojené stáří
je situován v klidném prostředí, s krásným výhledem
na Luhačovice.

tel.: 571 892 321-2
mobil: 774 131 021
775 753 189

nám. T.G.M. 2433, 760 01 Zlín

Leasing
FAJNÉ VĚCI / PRO KAŽDÉHO NĚCO
PROVĚTREJTE SKŘÍNĚ...
ODLEHČETE POLICÍM...
PŘIJĎTE „DOBŘE NAKOUPIT“...
otevírací doba
Po-Čt
10:00 - 17:00
Pá
10:00 - 15:00

www.handicap.cz, tel.: 736 749 240
e-mail: dobrodej@handicap.cz, 42. budova areálu - Zlín

• výpočetní
a kancelářské techniky
• strojů a zařízení
• automobilů

Úvěry

zaručené nemovitostí
tel./fax: 577 011 445-6
e-mail: info@macek-leasing.cz
www.macek-leasing.cz

▪▪ Hostů přibývá, pobyt je ale kratší
Zlínský kraj – Návštěvnost hromadných
ubytovacích zařízení Zlínského kraje v prvním čtvrtletí letošního roku prakticky kopíruje vývoj minulého roku. Počet hostů mírně roste, počet přenocování naopak mírně
klesá. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil
Český statistický úřad. Zimní měsíce nepatří ve Zlínském kraji z pohledu návštěvnosti
k těm nejsilnějším, proto je potěšitelné,
že celkový počet hostů zůstal prakticky
stejný jako v minulém roce. Dlouhodobě
roste podíl zahraničních hostů, což se potvrdilo i nyní (o 8 %). V průměru o 11 % se
zvýšil počet hostů z Rakouska, Slovenska,
Itálie, Ruska a Polska, mírně stagnuje jen
počet německých hostů. Z „netradičních“
návštěvníků je zajímavý trvající růst čínské
klientely. Takto se vyvažuje stagnace počtu
tuzemských hostů.
U počtu přenocování byl ve Zlínském kraji
zaznamenán pokles o necelá 3 %. Tento jev
lze přičíst jednak trvající ekonomické recesi, ale zejména vlivu úsporných opatření
vlády směrem k lázeňské péči hrazené ze
zdravotního pojištění. Ta se projevují nejen
v počtu pacientů, kteří směřují do lázní, ale
také v délce jejich pobytu, jenž se zkracuje
v průměru o čtvrtinu.
▪▪ ZUŠka uvádí rockový muzikál
Zlínský kraj – Základní umělecká škola Zlín-Malenovice uvedla v kině Květen v Malenovicích muzikál Hra s osudem. Autorem je
Miroslav Hromádka. „Muzikál je jedinečný
v tom, že v tak velkém rozsahu a náročnosti není v kraji každý rok. Když se před svými
kolegy řediteli dalších základních uměleckých škol zmíním, že děláme muzikál, tak
s údivem oceňují tu odvahu něco takového realizovat,“ přiblížil ředitel pořádající
školy Ivan Dřínovský. Do tohoto projektu
se zapojili jako účinkující žáci pěveckého
oddělení a literárně dramatického oboru.
V představení vystupuje 25 zpěváků/herců,
v orchestru hraje 17 žáků a 4 učitelé. Spoluprací s mladými výtvarníky školy - autory
videoprojekce, se posunul rockový muzikál
k artrockovému scénickému obrazu. Režie
se chopil autor Miroslav Hromádka ve spolupráci s Ludmilou Keřkovskou, za dirigentský pult orchestru se postavil Václav Maňas.
Reprízy představení se uskuteční ve dnech
7. 6. v 18.00 na Malé scéně ve Zlíně a 21. 6.
v 19.00 v KD ve Vizovicích.
▪▪ Naděje na rekonstrukci silnice I/57
Vsetín – Pokud se podaří získat peníze
na výkupy pozemků, mohla by rekostrukce
silnice I/57 pokračovat v roce 2015. Vyplývá
to z jednání zástupců města Vsetína s představiteli ministerstva dopravy a Ředitelství
silnic a dálnic o rozvoji dopravní infrastruktury. „Už po loňských jednáních a tlaku
na stát se podařilo udržet záměr pokračování rekonstrukce silnice I/57 ve střednědobých plánech rozvoje silniční sítě státu
a navíc i prosadit do rozpočtu ŘSDS téměř
šest milionů korun na projektovou dokumentaci pro druhou stavbu rychlostní
komunikace úseku Semetín – Bystřička,“
uvedla starostka Vsetína Iveta Táborská.
Okno do kraje / červen 2013

Vážení spoluobčané, milé čtenářky a čtenáři,
nastává léto, slunné dny a jejich pozitiva. V národním hospodářství však trvá stagnace a její negativní vliv dopadá do našich životů. Kde je východisko? Skepse je dnes hlavní příčinou odkládaného tuzemského oživení hospodářství.
Lidé nenakupují, firmy vyrábějí méně a ještě méně investují. Vývoj ekonomiky je ovlivňován především osobními zájmy a politická ekonomie jako společenská věda nabízí různé návody pro
racionální společenskou praxi. Vládě ČR radí Národní ekonomická
rada vlády, krajům Ekonomická rada Asociace krajů ČR a rovněž
města a obce hledají nové nástroje, jak optimálně vykonávat veřejnou správu.
Občan s údivem sleduje, jak jsou vládou sebestředně prezentovány úspory a škrty ve státním rozpočtu se současným přenášením řady povinností bez přesunu finančních zdrojů na nižší stupně
veřejné správy, jako by stát nebyl jeden veřejnoprávní subjekt. Spotřebitel doplácí na zvyšování
daní, na nucené zdražení elektřiny ze „solárů a větrníků“ a průmysl ztrácí konkurenceschopnost
kvůli energetické drahotě. Stejně jako nižší zaměstnanost omezuje koupěschopnost i výrobu.
Co dělat? Jen minimálního zlepšení je možné docílit bez vůle většiny. Abychom však jako populisté nenabízeli jen kritiku, jednáme, spolupracujeme se všemi, kdo umí, a nastavujeme zrcadlo
výsledkům naší práce.
Z podnětů zaměstnavatelů, představitelů kraje a odborů hejtman zřídil pracovní skupinu z řad
zástupců podnikatelů, ředitelů, univerzitních profesorů, bankéřů, odborářů a Úřadu práce, která se snaží vytvářet a uvádět do praxe regionální nástroje pro eliminaci dopadů současné hospodářské krize.
Krajská ekonomická rada Východní Moravy, jak byla organizace skupiny odborníků nazvána, nejen
intenzivněji podporuje investiční aktivity a inovace, spolupráci s podniky, ale především absorpci
zdrojů z evropských fondů na území kraje, energetické úsporné projekty, rozvoj stimulů pro cestovní ruch, finanční motivace k růstu prestiže učňovských oborů a řemesel a využívání synergických efektů z realizace prioritních infrastrukturních projektů. K jednání a konzultacím si KERVM zve
i přední národohospodáře a makroekonomy.
Čas ukáže přínosy této práce. Rozhodující jste však vy, naši občané a vaše vůle. Neboť právě lidé,
a nikdo jiný, každodenně musí řešit problémy svého života a určovat tak směřování podniků, institucí, kraje i státu k obnovení hospodářského růstu, veřejných i soukromých výdajů, spotřeby podporující zaměstnanost a zvyšování životní úrovně. Bude-li růst spotřeba, poroste i hrubý domácí
produkt a společenská produktivita práce.
Věřím, že i většina z vás má chuť, elán a energii tyto procesy ovlivňovat.
Krásné dny, úspěch v práci a lepší budoucnost vám přeje
Ing. Jaroslav Drozd,
statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje,
předseda Krajské ekonomické rady Východní Moravy
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▪▪ V našem kraji bylo méně vloupání
Zlín – Výrazně méně vykradených bytů
v porovnání s ostatními částmi republiky
evidují policisté ve Zlínském kraji. „Zatímco například v Olomouckém kraji vyšetřovali policisté v letošním prvním čtvrtletí
40 vloupání, v Plzni 83, ve Zlíně jsme jich
měli 25. Srovnatelně s Královéhradeckým
krajem,“ uvedla policejní mluvčí Jana Macalíková. Podobně je tomu i s vloupáním
do ostatních objektů, jako jsou rodinné
domy či obchody. Ve Zlínském kraji bylo zaznamenáno 487 krádeží vloupáním, v Olomouckém nebo Plzeňském kraji přes 800.
„Terčem zlodějů jsou spíše rodinné domy,
ale i tady máme poměrně dobré skóre,“
konstatovala Macalíková.
▪▪ Návrat k tradičním dřevinám
Zlínský kraj – „Zakládání a obnova krajinných prvků Valašska – Horní Vsacko“, to je
název projektu, který v tomto období dokončil státní podnik Lesy ČR. Byl zaměřen
na obnovu místních přírodních hodnot
a stál téměř 750 tisíc korun. Dotýkal se 16
lokalit v katastrálních územích Pozděchov,
Huslenky, Halenkov a Vsetín. Na nelesních
pozemcích zajistily Lesy ČR redukci expanzivních druhů dřevin a další vegetace
a poté nechaly nově vysadit staré (tradiční)
odrůdy ovocných dřevin. Podařilo se nově
vysadit více než tisíc kusů stromů.
▪▪ Město obnovuje selské trhy
Uherské Hradiště – Město Uherské Hradiště obnovilo od letošního května tradici selských trhů. Budou se konat na Mariánském
náměstí v měsíčních intervalech v době
od května do října každého roku. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý sortiment
produktů, např. mléko a jogurty, různé druhy masa, pekařské výrobky, ovocné šťávy,
ale také sazeničky zeleniny a květin a mnoho dalšího. „Znovuobnovením staré tradice chceme zareagovat na aktuální situaci
nejen ve městě, ale ve společnosti vůbec,“
poznamenal místostarosta Stanislav Blaha.

Staví se Centrum
polymerních systémů
Zlín – Stavba nového objektu Centra polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati byla zahájena ve Zlíně ve volném prostoru mezi třídou
T. Bati a Antonínovou ulicí. Projekt Centra polymerních systémů umožní UTB vybudovat moderní výzkumný komplex garantující světové
parametry pro výzkum polymerních systémů
a pro využití nejnovějších technologií. „Výzkum
polymerních materiálů má ve Zlíně dlouholetou tradici a za tuto dobu jsme dosáhli mezinárodní úrovně,“ řekl rektor UTB Petr Sáha. Univerzita získala na projekt Centra polymerních
systémů souhrnnou dotaci ve výši 754 milionů
korun z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Stavba má být podle plánů dokončena v říjnu
2014. V centru najde práci více než 120 výzkumných pracovníků.
(vc)
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Policisté na koních při dohledu v chatové oblasti Foto: archiv PČR Zlín

Jízdní policie slaví 20. výročí
Zlín, Pozlovice – Jen na třech místech v České
republice slouží u policie také koně. Kromě Prahy a Brna je to právě ve Zlínském kraji. Letos si
zdejší oddíl jízdní policie připomíná už dvacáté
výročí svého založení.
Začínali se čtyřmi koňmi. Později byl jejich počet navýšen na devět. Jsou ustájeni v areálu Zemědělského družstva Zálesí v Pozlovicích. Stará
se o ně osm policistů a jeden chovatel.
„Charakteristickým rysem Zlínska jsou rozsáhlé
rekreační zóny s velkým počtem chat a chalup,
kde je ve velké míře páchána zejména majetková trestná činnost. Vzhledem ke značné členitosti terénu zde není možné provádět preventivní
činnost motorovými vozidly,“ vysvětluje jeden
z důvodů, proč právě u nás vznikl jeden z oddílů jízdní policie, krajský policejní ředitel Bedřich
Koutný. Policisté na koních jsou kromě toho nasazováni po celé republice při bezpečnostních
opatřeních týkajících se například fotbalových
utkání nebo nepovolených shromáždění členů
různých skupin, při kterých lze předpokládat

hromadné narušení veřejného pořádku, útoky
na život nebo zdraví a majetek lidí.
Policejní koně se učí poslušnosti, reakcím
na pobídky jezdce (působení na koně sedem,
holení, uzdou). „Pro laika se jedná o zcela neznatelné pohyby. Tyto povely jsou stejné, proto
na jednom koni může jezdit více policistů,“ vysvětluje policejní mluvčí Jana Macalíková. Kůň
se nesmí zaleknout například praporu nebo
pet láhve, která zapraská, když na ni stoupne,
musí umět chodit i po nestabilní lávce. Bez
výcviku by to nezvládl a splašil by se. Jedny
z nejobtížnějších situací, které koně musí umět
zvládnout, je chůze přes oheň nebo chůze
v dýmu. Nesmí se zaleknout jakékoliv rány či
výstřelu. Také výběr policistů pro toto oddělení
služební hipologie je náročný. Klade se velký
důraz na výborné fyzické, duševní a zdravotní
předpoklady a samozřejmostí je i kladný vztah
ke koním a k přírodě.
Vycvičení koně mají u policie své místo a zlínští
policisté věří, že tomu tak také zůstane. (vc)

Vyčištěný Baťův kanál láká k plavbě
Jihovýchodní Morava – Svou další, v pořadí
již 19. plavební sezonu zahájil v květnu Baťův
kanál – jedna z největších turistických atrakcí
Zlínského a Jihomoravského kraje. Všech třináct plavebních komor prošlo před sezonou
čištěním. Potřebné údržby a seřízení se dostalo i jejich technologii. Spolu s dalšími pracemi
se předsezonní náklady vyšplhaly téměř na 1,2
milionu korun.
Dělníci z Povodí Moravy obnovovali těsnění
vzpěrných vrat plavební komory ve Veselí nad
Moravou. Šlo o kompletní výměnu všech gumových i dřevěných těsnících prvků dosedacích ploch všech čtyř vrat. V zimě se také projekčně připravilo čištění nánosů sacím bagrem
z rejd plavebních komor s plánovanými náklady
asi 400 tisíc korun. Jde zejména o horní rejdu
plavební komory Spytihněv, dolní rejdu Staré
Město a horní a dolní rejdu Uherský Ostroh.
Na trase Baťova kanálu stále chybí větší počet

kvalitních sociálních zařízení nebo zázemí pro
dlouhodobé kotvení lodí. Od skončení minulé
plavební sezony se nicméně podařilo zrekonstruovat a uvést do provozu sociální zázemí
v Uherském Ostrohu v těsné blízkosti řeky
Moravy. Ředitelství vodních cest připravovalo
chráněné přístaviště Na Pahrbku v Napajedlích.
„Bude se jednat o největší lagunový přístav
v ČR, chráněný před případnými povodněmi.
Předpokládá se zde vytvoření až 130 kotvicích míst se zázemím pro tankování lodí, jejich
opravu včetně kompletního sociálního zázemí,“
upřesnil Jiří Barouš ze Sdružení obcí pro rozvoj
Baťova kanálu.
Všechny potřebné informace o plavbě a rekreaci na Baťově kanále, jízdní řády, ceníky lodních
lístků, telefonní čísla, získají zájemci na internetových stránkách www.batacanal.cz. Pravidelné
plavby se konají z přístavišť ve Spytihněvi, Veselí nad Moravou, ve Strážnici a Hodoníně.  (vc)
Okno do kraje / červen 2013

Zemědělství potřebuje silné hráče
České zemědělství stále padá ke dnu. Klesají stavy chovaného skotu, prasat i drůbeže.
V rostlinné výrobě je situace podobná. Naše země tak mimo jiné vykazuje schodek
zahraničního ochodu s potravinami, jehož roční hodnota se pohybuje v řádu několika
desítek miliard korun. „Zemědělství je vyčerpané a nevytváří prostředky na obnovu
venkova,“ říká krajský radní doc. Ing. František Čuba, CSc. Chyba je podle něj v tom, že
tuzemské zemědělství je zcela chybně konstruováno.
Co je podle vás hlavní příčinou současného stavu zemědělství v České republice?
Jde o samotnou jeho podstatu. Žijeme v globalizovaném světě, ale vůbec se podle toho
nechováme. V České republice je zhruba
45 000 zemědělských podniků s průměrnou
výměrou asi 80 hektarů. Tyto podniky nejsou
schopny řešit velké komplexní programy,
mezi ně a spotřebitele se vklínila celá řada
prostředníků, chybějí jim nové poznatky, informace a prostředky na investice do dalšího
rozvoje zemědělského programu. Na druhé
straně proti nim stojí velké nadnárodní společnosti. Jak tento boj dopadá, o tom svědčí
nejenom statistiky o poklesu hrubé zemědělské produkce, pasivní saldo obchodní bilance, ale také to, jaké potraviny jsou nám nabízeny na pultech obchodních řetězců.
Je tedy cestou vedoucí ke zlepšení koncentrace zemědělské výroby?
Ne, to v žádném případě. Není k tomu žádný
důvod. Naopak, současnou roztříštěnost lze
využít k nabídce širokého spektra výrobků
a specialit. Jsou tím vytvořeny předpoklady
pro orientaci na trend, kterým je spotřeba
v místě produkce. To je výhodné pro zemědělce i pro spotřebitele. Nezbytné ale je, aby
tyto menší podniky měly možnost čerpat
znalosti, informace a služby, ke kterým se
běžně nedostanou.
O jaké služby jde? Kdo by je měl nabízet?
Silný hráč na trhu, například v podobě koncernového zemědělského podniku. Jinými
slovy by šlo o silné podnikatelské uskupení.
Jedině s kapitálem a zázemím je totiž možné
vytvořit kapacity pro další rozvoj českého zemědělství. Koncernový podnik by tak kromě
vlastní zemědělské výroby a dalších souvisejících činností fungoval i jako centrum modelových projektů a servisní organizace. Ideálně by měl být v každém kraji. To je podle mě
jediná šance, jak úspěšně čelit konkurenci
velkých globálních společností.
Nejde přitom o nic nového, ale věc, kterou
jsme si ověřili ve Slušovicích. Měli jsme útvar
vědecko-výzkumného rozvoje tvořený šesti
lidmi. Ti nedělali nic jiného, než že vyhledávali nové možnosti, studovali zkušenosti ze
zahraničí, přemýšleli nad zavedením nových
poznatků do výroby a podobně. A výsledek?
Když agrokombinát zvýšil meziročně zisk
o 220 milionů korun, polovina z toho byla
zásluhou těchto šesti lidí. Malý podnik si
ale nemůže podobný přístup dovolit, ty lidi
by prostě nezaplatil. Budoucnost českého
zemědělství je právě v zavádění nových postupů. A ty musí pro farmáře někdo vymyslet,
odzkoušet a nabídnout jim je. A k tomu je
nezbytný kapitál a silné zázemí.
Okno do kraje / červen 2013

Zároveň by takový podnik vytvářel servis
i v dalších oblastech, mezi něž patří například
využívání odpadů ze zemědělské výroby pro
energetické účely. Tady mají zemědělci velké
možnosti, kterých se prostě musí chopit. Dříve tyto činnosti k zemědělství patřily. Nyní je
moderní věnovat se pouze jedné hlavní činnosti a zbytek čerpat outsourcingem. Jenže
v zemědělství tento postup uplatnit nelze.
V prvovýrobě prostě peníze nejsou. Vše pak
vede k tomu, že se musejí zavádět dotace,
které tvoří značnou část příjmu zemědělců.
A to je zase špatně.
Stále více se mluví o tom, jak špatné potraviny jíme. Jak s tím mohou zemědělci
bojovat?
Cenu potravin ovlivňuje především kvalita. Ta
je nyní v supermarketech hlavně průměrná či
podprůměrná. To vytváří sice neviditelný, ale
o to silnější tlak na stále vyšší objem výroby
právě této nižší kvality. Zisky zemědělců pak
logicky klesají až na hranici rentability. Vyšší
jakost je tak potřeba prosadit jiným modelem, do něhož budou zapojeni přímo zemědělci a potravináři. Jedním z důležitých úkolů
je, aby si zemědělci, třeba právě za podpory
zmíněných koncernových podniků, získali
zpět služby, které jsou mezi nimi a spotřebiteli. Potřebují vlastní tržiště s širokou nabídkou a vysokým objemem nákupů.
Ty se pak mohou stát základem klastru pro
místní poptávku, do něhož se postupně zapojí i potravináři či producenti jídel do restaurací, škol i domácností.
Jste krajským radním pro zemědělství,
ve stejném oboru jste i poradcem prezidenta. Můžete z těchto pozic pomoci tuzemskému zemědělství?
Na to je složitá odpověď. Především je nutné
říct, že kraje ani úřad prezidenta nejsou těmi
subjekty, které mohou zemědělství reálně
a hmatatelně pomoci. Hlavní tíha odpovědnosti leží na bedrech zemědělců samotných.
Já své funkce vnímám spíše jako platformu,
prostřednictvím které mohu za zájmy českého zemědělství bojovat, nabízet své zkušenosti a hledat cesty, jak české zemědělství
postavit zpět na nohy.
Jsem přitom pevně přesvědčen, že pokud se
podaří znovu aplikovat osvědčené principy
při souběžném zavádění nových postupů,
bude zemědělství opět perspektivním oborem. Je ale nutné, abychom odhodili předsudky. Není přece důležité, z jakého regionu
či doby ta která myšlenka pochází. Rozhodující je to, zda je životaschopná, kvalitní
a může nám prospět. To ostatně platí obecně, nejenom pro zemědělství.

Jaroslav Janečka

František Čuba. Foto: Ivo Hercik

▪▪ Na jednání přišlo přes 200 starostů
Luhačovice – Tradiční setkání krajské rady
v čele s hejtmanem Stanislavem Mišákem
se starosty obcí Zlínského kraje proběhlo
začátkem května v Luhačovicích. Z 307 obcí
v kraji se celodenního jednání zúčastnilo
více než 200 jejich představitelů. Na programu byla témata úzce se dotýkající rad a zastupitelstev obcí. Aktuální vývoj financování krajů a obcí přiblížil statutární náměstek
hejtmana Jaroslav Drozd. S informacemi
o nemocnicích ve Zlínském kraji vystoupil
náměstek hejtmana Lubomír Nečas. Jedním z hodně diskutovaných témat se stalo
vyhlašování evropsky významných lokalit
v podání náměstka hejtmana Ivana Mařáka. Nechybělo vyhodnocení zimní údržby
a informace o opravách a investicích do silnic Zlínského kraje z úst krajského radního
Jaroslava Kučery. O regionálním školství
promluvil krajský radní Petr Navrátil. Financování a plánování sociálních služeb
ve Zlínském kraji okomentovala v zastoupení krajské radní Taťány Nersesjan vedoucí
odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Zlínského kraje Jana Chovancová. Před čelní představitele obcí předstoupili se svými
příspěvky také ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje Vladimír Kutý, vedoucí oddělení pro zvláštní úkoly Krajského úřadu Zlínského kraje Karel Malinovský, koordinátor
a metodik oddělení ochrany obyvatelstva
a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Pavel Řezníček či
ředitel Krajského ředitelství Zlínského kraje Policie ČR Bedřich Koutný. S přiblížením
územní energetické koncepce Zlínského
kraje na závěr vystoupila ředitelka Energetické agentury Zlínského kraje Miroslava
Knotková. „Energetická koncepce Zlínského kraje stanovuje cíle energetické politiky kraje na dalších 20 let. Jednání přispělo
k zapojení dalších starostů ke spolupráci
na tomto dokumentu a přípravě projektů
v oblasti energetických úspor a rozvoje obnovitelných zdrojů energie,“ přiblížila Knotková. 
(gad)
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ochrana přírody
mi tabulkami s malým státním znakem České
republiky a červenými pruhy na sloupcích
a kmenech stromů.

Kostel v Pozděchově bude kvůli netopýrům přírodní památkou. Foto: Ivo Hercik

Vzniknou další chráněná území
Celkem 46 nových chráněných území vznikne zřejmě ještě letos ve Zlínském kraji.
Ve všech případech se jedná o lokality,
které jsou již nyní na seznamu evropsky
významných lokalit. Tyto budoucí přírodní
památky či rezervace mají za úkol ochránit
konkrétní druh či stanoviště. Jsou tak mezi
nimi nejenom mokřady, lesy či pastviny,
ale také například zámek a několik kostelů,
v nichž hnízdí netopýři.
Jaká je situace nyní
Česká republika se svým vstupem do Evropské unie mimo jiné zavázala k tomu, že
na svém území vytvoří soustavu chráněných
území Natura 2000. Právě její součástí jsou
ve Zlínském kraji i desítky evropsky významných lokalit. „Všechna tato území již byla zahrnuta do územně plánovací dokumentace
kraje a následně do územních plánů jednotlivých obcí.
To, jakou bude mít ochrana konkrétní podobu, nechala Evropská unie na jednotlivých
státech. V České republice to bude formou
maloplošných zvláště chráněných území,
která jsou v naší legislativě již zakotvena. Dva
typy těchto území, konkrétně přírodní památky a rezervace, vyhlašují kraje,“ poznamenal
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje Alan
Urc.
Ve Zlínském kraji jsou dnes dvě velkoplošná
zvláště chráněná území, kterými jsou Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty a Beskydy,
a 176 maloplošných zvláště chráněných území o celkové rozloze 2 069 hektarů. Z toho 8
patří do kategorie národních přírodních památek či rezervací, které jsou zřizovány přímo
ministerstvem životního prostředí.
Kromě toho jsou ještě zřízeny přírodní parky,
jejichž smyslem je především obecná ochrana
druhů a také ochrana současného krajinného
rázu. Ve Zlínském kraji jde o Hostýnské vrchy,
Chřiby, Prakšickou vrchovinu, Vizovické vrchy,
Záhlinické rybníky a Želechovické paseky.
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Příklad Remízů u Bánova
Jednou z evropsky významných lokalit, která
bude vyhlášena přírodní památkou, jsou Remízy u Bánova. Ochrana je zdůvodněna především výskytem bourovce trnkového. „Jde
o teplomilného motýla, který je řazen mezi
silně ohrožené druhy. V České republice je
jeho výskyt doložen vzácně jen na jižní a jihovýchodní Moravě,“ říká Petr Pavelčík z odboru
životního prostředí a zemědělství krajského
úřadu. Kromě toho se v této lokalitě vyskytuje
chráněná užovka hladká a čolek velký, z ohrožených rostlin pak například kruštík bahenní.
„Aby byl výskyt těchto druhů i nadále zajištěn,
je nutné regulovat likvidaci rozptýlené zeleně
a chemické ošetřování zemědělských a lesních
kultur v chráněném území. Nežádoucí je také
případný převod pastvin a luk na les,“ vysvětluje Pavelčík.
Přírodní rezervace Remízy u Bánova bude mít
rozlohu 30 hektarů. Označena bude zelený-

Vlastníci pozemku se obávat nemusí
K tomu, aby bylo možné určité území jako přírodní památku či přírodní rezervaci vyhlásit,
je mimo jiné potřebné její přesné geodetické
zaměření a vyrozumění vlastníků všech pozemků. Vzhledem k tomu, že některé lokality mají rozlohu i několik stovek hektarů, jde
o časově i finančně náročnou činnost. „Vlastníci se ale nemusejí obávat, že by je vyhlášení maloplošného zvláště chráněného území
poškodilo. Smyslem ochrany je totiž udržet
současný stav. Jinými slovy, aby se na nich
hospodařilo stejným způsobem jako nyní.
Navíc všechny tyto lokality jsou již chráněny
od roku 2008, tedy od doby, kdy byly schváleny jako součást seznamu evropsky významných lokalit,“ vysvětlil Urc. Ochrana lokality je
vázána na zachování předmětu ochrany.
„To znamená, že v lokalitě se nadále bude
hospodařit schváleným způsobem. V lese
podle lesních hospodářských plánů a osnov,
u lučních nebo mokřadních společenstev
podle dosavadní schválené praxe,“ podotýká
Urc. Myslivecké hospodaření bude prováděno dosavadním způsobem, rovněž pak rybářské. Odpovědnost za realizaci plánu péče,
především kosení a odstraňování náletových
dřevin, spočívá na orgánu ochrany přírody,
který ji bude realizovat buď smlouvou s vlastníkem, samozřejmě za úhradu, nebo objednanou odbornou firmou.
„Obecně platí, že v území nebude z hlediska
ochrany přírody nic přímo zakázáno, některé činnosti však budou podřízeny souhlasu
orgánu ochrany přírody. Například budování nových mysliveckých zařízení, výstavba
nových příjezdových komunikací, hnojení
a požívání chemických látek na ošetření plodin, výstavba cyklostezek, výstavba objektů,
těžba nerostů a zemin, složení rybí obsádky
(jjn)
a podobně,“ dodává Urc. 

Remízy u Bánova. Foto: archiv KÚ ZK
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děti a sport
v olympijském duchu,“ ocenil význam akce radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže
a sportu Petr Navrátil. Účastníci ze všech krajů
republiky se v průběhu blížící se olympiády
utkají v celkem sedmnácti sportovních a jedné korespondenční kulturní disciplíně. Své síly
změří například v atletice, fotbalu, basketbalu,
volejbalu, stolním tenise, veslování, ale i v méně
tradičním orientačním běhu. Jako korespondenční disciplína je zařazena výtvarná soutěž
na téma „Pozvánka na sportovní událost“.

Letní olympiáda dětí a mládeže se naposledy konala v roce 2011 v Olomouckém kraji. Foto: archiv pořadatelů

Dětská olympiáda klepe na dveře
Už jen necelý měsíc zbývá do zahájení Her
VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se 23. až 28. června uskuteční
ve Zlínském kraji. Hlavním centrem olympiády se stane město Uherské Hradiště, soutěže však budou probíhat také ve Zlíně, Otrokovicích, Ostrožské Nové Vsi, Hluku, Starém
Městě a Luhačovicích.
Přihlášeno je celkem 2 364 závodníků, 462 trenérů a 30 vedoucích výprav. Zlínský kraj je prvním z krajů, kde se dětská olympiáda uskuteční
již po druhé. Prvně to bylo v lednu roku 2008,
kdy se zde konala její zimní verze.
„V tom, že pořádáme takovouto akci již po druhé, je jistá výhoda, neboť naši lidé mají s její
přípravou zkušenost. Důležité je, aby vše bylo
dobře zabezpečeno a v průběhu her nedošlo
ke zraněním či jiným komplikacím. Přeji si, aby
všichni účastníci her z nich měli dobrý pocit
a aby si z našeho kraje odvezli dobrý sportovní,
ale i společenský zážitek,“ uvedl hejtman Zlínského kraje a zároveň předseda řídícího výboru olympiády Stanislav Mišák. Olympiáda dětí
a mládeže je pořádána pro sportovce do osmnácti let. Svým charakterem navozuje atmosfé-

ru opravdových olympijských her. Mladí účastníci si zde prožijí zapálení olympijského ohně,
složí olympijskou přísahu a ti nejúspěšnější
z nich si vychutnají medailové ceremoniály.

Největší projekt v České republice
Soutěž, jež je největší sportovní akcí svého druhu u nás, je projektem Českého olympijského
výboru, který si pro spolupráci s pořádáním her
vybírá jednotlivé kraje. Celkově se za deset let
uskutečnilo již pět letních a pět zimních olympiád. „Zlínský kraj se každoročně snaží vytvářet
v rámci svého rozpočtu podmínky pro podporu
aktivit v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu,
mezi které patří právě i projekt olympiády dětí
a mládeže. V jeho desetiletém fungování je vidět smysluplnost, naplnění olympijských myšlenek a především výchova mladých sportovců

Olympionici obsadí celý kraj
Jak už bylo zmíněno, jednotlivé soutěžní disciplíny se uskuteční hned na několika místech
Zlínského kraje. V Uherském Hradišti se mladí
sportovci utkají ve volejbalu (městská sportovní hala a tělocvična gymnázia), atletice (atletický stadion) či cyklistice, ve Zlíně pro změnu v tenise (areál na Vršavě), plavání (lázně Zlín) nebo
basketbalu (sportovní hala Zelené a tělocvična
zdravotnické školy). Fotbalový turnaj se bude
hrát ve dvou skupinách, přičemž jednu bude
hostit ve Zlíně areál na Vršavě, kde budou hrát
i domácí fotbalisté ze Zlínského kraje, a druhou
fotbalové hřiště na Širůchu a v areálu Rybníček
ve Starém Městě. Sportovní hala v Hluku přivítá stolní tenisty, v Otrokovicích se pro změnu
mohou těšit na zápolení v nohejbalu (areál TJ
Jiskra Otrokovice) nebo na triatlon (Štěrkoviště). Na jezeře Kunovská tabule poblíž Ostrožské
Nové Vsi se uskuteční závody ve veslování a kanoistice. Pravou olympijskou atmosféru si lze
jen stěží představit bez odpovídající divácké kulisy, proto budou mít na všechna sportoviště zájemci z řad široké veřejnosti vstup zdarma, aby
mohli přímo povzbudit své favority či se pouze
potěšit z výkonů mladých sportovních talentů.
Podrobné informace lze nalézt na stránkách
odm2013.olympic.cz.
Zahajovací ceremoniál olympiády se uskuteční
23. června na Městském fotbalovém stadionu
Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Vystoupí na něm mimo jiné zpěvačka a herečka Monika Absolonová.
Ceremoniál závěrečný, jehož zpestřením se
stane koncert zpěváka Petra Bendeho, bude
27. června hostit Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti. 
Jan Vandík
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▪▪ Brány kostelů se otevřely
Zlínský kraj – Od počátku května mají návštěvníci možnost opět navštívit a seznámit
se s historií a zajímavostmi 22 významných
sakrálních památek ve Zlínském kraji v rámci projektu Otevřené brány. Projekt, který je
založen na spolupráci měst, obcí, farností,
Arcibiskupství olomouckého a Zlínského
kraje, již lze označit jako tradiční, protože
je již pět let nedílnou součástí turistického a společenského života zlínského regionu. I tak je to živý celek a v letošním
roce je realizován s několika příjemnými
změnami - obnovené provázení v bazilice
Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila
a Metoděje na Velehradě a nově zařazení
unikátního dřevěného tolerančního kostela ve Velké Lhotě u Valašského Meziříčí.
„I v letošním roce Zlínský kraj pořádá školení pro průvodce, vydává informační letáky
a zajišťuje propagaci na veletrzích turismu
ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu
Východní Moravy,“ uvedl krajský radní Ladislav Kryštof, zodpovědný za oblast kultury,
památkové péče, cestovního ruchu a spolupráce s církvemi.
▪▪ Nejlepší podnikatelský záměr
Zlín – Celkem osm cen udělila porota v aktuálním šestém ročníku odborně-kreativní soutěže Nejlepší podnikatelský záměr.
Posuzovala přitom desítky podrobně rozpracovaných nápadů. Kromě cenné zpětné vazby od odborníků usilovali soutěžící
o šanci získat finanční podporu pro svůj
záměr a roční bezplatný nájem v podnikatelském inkubátoru ve Zlíně či v Holešově.
Soutěž pořádají Zlínský kraj a Technologické inovační centrum s.r.o.
„Letos jsme se zabývali 57 projekty, na kterých pracovalo celkem 87 soutěžících. Rozděleni byli do dvou kategorií. Jedna byla
určena pro studenty středních škol, druhá
pak pro vysokoškoláky a veřejnost,“ uvedla
Daniela Sobieská, ředitelka Technologického inovačního centra. V kategorii vysokých
škol a veřejnosti zvítězil projekt s názvem
LocMonitor, předložený studentem Fakulty multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně Janem Habichem.
„V roce 2011 mne s poptávkou digitálního
řešení oslovila jedna z firem, která potřebovala aplikaci, prostřednictvím které by bylo
možné zjišťovat polohu terénních obchodních zástupců. Náklady byly pro firmu příliš
vysoké, proto od realizace upustila. Myšlenka řešení tohoto problému však zůstala,“
popsal autor impulz k vytvoření systému
pro monitoring polohy firemních mobilních zařízení prostřednictvím vyvinuté aplikace. Speciální cenu v soutěži za nejlepší
technický nápad či technologický postup
obdržel student Fakulty technologické
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Lukáš Jašek
za návrh stroje pro výrobu rýn. Ten umožní
snížit čas nutný pro výrobu až šestinásobně. V kategorii středních škol porotu nejvíce
zaujal nápad Lenky Zábojníkové ze Střední
průmyslové školy Zlín. V nevyužité budově
v místě svého bydliště plánuje výrobu polštářků ve tvaru podkovy, které usnadňují
delší cestování.
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Přístroj zjednoduší vyšetření
Zlín – Novou hybridní kameru má k dispozici oddělení nukleární medicíny ve zlínské
Krajské nemocnici Tomáše Bati. Hybridní kamera zvýší kapacitu a diagnostické možnosti
oddělení. „Přístroj stál 16 milionů korun, nemocnice jej pořídila z vlastních zdrojů,“ říká
ředitel nemocnice Bohuslav Škubal. Hybridní
zařízení je zcela novou vyšetřovací technikou
v krajské nemocnici. Pomůže zpřesnit práci
lékařů, pro pacienty je jeho velkou výhodou
jednodušší vyšetření. Jak vysvětlil primář
oddělení nukleární medicíny Jaromír Bernátek, největší předností hybridní kamery je
možnost kombinovat anatomické a funkční

Přístroj zlepší péči o pacienty. Foto: Petr Zákutný

vyšetření. Tyto údaje jsou získávány prakticky
současně a pomocí počítače dochází k jejich
„hybridizaci“, tedy obrazovému překrytí. Takto
získané informace jsou pak velkým diagnostickým přínosem pro prakticky všechny klinické
obory, zvláště pro onkologii, neurologii, kardiologii, urologii a pediatrii. Výhodou pro pacienta je získání výsledků anatomického i funkčního vyšetření při jedné návštěvě.
Jednou z částí přístroje je gamma kamera, kterou lze používat i samostatně. Gamma kamera
má mnohem lepší parametry než staré zařízení, což výrazně pomůže mimo jiné ke zkrácení
objednací doby pacientů na jednotlivá vyšetření. Nukleární medicína je moderní lékařský
obor používající k diagnostice a terapii chorob
zavedení radioaktivních látek do těla nemocného. Používána je například při diagnostice
nádorů, zánětů nebo poruch prokrvení srdce
a mozku.
Oddělení nukleární medicíny v Krajské nemocnici Tomáše Bati patří dlouhodobě ke špičce tohoto oboru v České republice. Podílí se
na zavádění řady nukleárně-medicínských
vyšetření do klinické praxe. Ročně oddělením
projde až 6 000 pacientů. 
(red)

Budou nové sanitky i výjezdová stanoviště
Zlínský kraj – Výstavba tří nových výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby a pořízení nových sanitních vozidel včetně moderního přístrojového vybavení. Tak
lze ve stručnosti popsat rozsáhlý investiční
projekt, který schválili krajští radní. Celkové
náklady činí asi 40 milionů korun, z toho větší
část by mohla pokrýt dotace z Regionálního
operačního programu Střední Morava.
Plán počítá se vznikem výjezdového stanoviště v Morkovicích-Slížanech. V tomto regionu, tedy ve východní části Kroměřížska,
dosud podobné zařízení chybí a dojezdová
doba sanitek zde neodpovídá současným
požadavkům. Toto pracoviště bude konci-

pováno pro jednu výjezdovou posádku řidič plus záchranář na směně, garážové stání
bude řešeno pro dvě sanitky.
Změn se dočkají i výjezdová stanoviště
ve Vsetíně a Rožnově pod Radhoštěm. V prvním případě jde o přístavbu, v Rožnově pak
o nové stanoviště, které nahradí původní,
které je nevyhovující. Kromě toho budou pořízena tři sanitní vozidla včetně kompletního
vybavení.
V současné době je ve vozovém parku Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje
používáno 50 sanit. Při obnově nejméně šesti vozidel ročně nedojde k morálnímu a technickému stárnutí vozového parku.
(red)

Děti soutěžily v Luhačovicích o Zlatou včelu
Luhačovice – Základní škola v Luhačovicích
se na jeden víkend symbolicky proměnila
v hučící úl. Obsadili ji totiž mladí včelaři z celého Zlínského kraje, kteří se utkali v krajské
soutěži Zlatá včela. Pořadatelé ze základní
organizace Českého svazu včelařů Luhačovice připravili pro děti kromě pěti soutěžních
disciplín i vědomostní test a praktickou část,
která zahrnovala znalost pomůcek potřebných pro chov včel.
Vítězem Zlaté včely se stal Mário Horák
z Ostrožské Nové Vsi, druhé místo obsadil
Jiří Fusek z Lidečka a třetí skončila včelařka
Miriam Danihlíková z Francovy Lhoty. Akce
proběhla pod záštitou hejtmana Stanislava
Mišáka a Mileny Kovaříkové, předsedkyně
přílušného výboru zastupitelstva kraje.
Zlínský kraj totiž již od roku 2005 systematicky podporuje včelařství. Od té doby uvolnil
na podporu opylovací služby v krajině již té-

měř 5 milionů korun, které pomohly stovkám
začínajících včelařů s pořízením včelstev a základního vybavení nutného do začátků. „Je
nezbytné si uvědomit, že opylovací služba
se v regionu kraje za posledních 20 let snížila
o polovinu. Jaký dopad to má na úrodu, například v sadech, není potřeba zdůrazňovat,“
dodala Milena Kovaříková. 
(red)

Vítěz soutěže mladých včelařů. Foto: archiv
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Žáci z regionu zabodovali
Uherský Brod – O tom, že školy Zlínského
kraje vykazují vysokou kvalitu, svědčí nejen
výsledky státních maturit, ale také dílčí zdary
jednotlivých škol. V poslední době zabodovaly
například školy z Uherského Brodu a Valašského Meziříčí. Střední škola – Centrum odborné
přípravy technické v Uherském Brodě – uspěla
na světové výstavě v Norimberku. „O naše výrobky byl opravdu velký zájem a nejvíce se veřejnosti líbila růžová malorážka a rytá ČZ 75B.
Obě zbraně zaujaly redaktora anglického mysliveckého časopisu, a tak o nás napsal reportáž.
Velký význam pro nás má i navázání kooperace se školami z Ferlachu a Suhlu. Naši žáci byli
rovněž osloveni, aby se podíleli na spolupráci
při mezinárodní výstavě IDET a byli jsme požádáni o spolupráci i se Státní zkušebnou zbraní,“
přiblížil úspěch školy její ředitel Milan Pechal.
Připomněl také výstavu Mladý tvorca konanou
na Slovensku. „Z osmi ocenění pro 130 zúčastněných škol ta naše získala čtyři ocenění. Cenu
za TOP VÝROBOK roku získaly ročníkové práce
žáků – zdobená kazeta s flobertkou a rytá pistole ČZ 75,“ dodal Milan Pechal.
Na Středním odborném učilišti v Uherském
Brodě pak proběhla soutěž podlahářských
učňů PODLAHA CUP 2013. Cílem soutěže je
podle pořadatelů snaha o oživení výuky pod-

lahářského oboru, ověření znalostí a dovedností podlahářských učňů, porovnání úrovně
jednotlivých škol a zprostředkování setkání
pedagogů a odborníků z praxe. Pořádá ji Cech
podlahářů České republiky ve spolupráci
s partnery cechu. Podle verdiktu odborné komise se s úkoly nejlépe vyrovnali žáci hostitelské školy – Pavel Varaďa a Miroslav Dlapa.
Ve Valašském Meziříčí se konal 7. ročník mezinárodní přehlídky odborných dovedností oboru Řezník-uzenář, kterou pořádala Integrovaná
střední škola – Centrum odborné přípravy
Valašské Meziříčí. Své dovednosti předvedla
družstva z devíti škol České i Slovenské republiky, která po celou dobu jejich práce bedlivě
sledovala odborná komise. Hodnotila vzhled,
konzistenci a chuť připravených masných
výrobků a rovněž i čistotu provedení úkolu.
Dvoučlenná družstva měla za úkol první den
soutěže vyrobit a následně prezentovat 3 masné výrobky (zabijačkovou polévku, tlačenku
a játrovku) s přihlédnutím ke krajovým zvyklostem. Druhý den se budoucí řezníci-uzenáři
přesunuli do valašskomeziříčské firmy Masný
průmysl Krásno, kde soutěžili v bourání masa.
V celkovém hodnocení se na 1. místě umístilo družstvo z Valašského Meziříčí (Lucie Krejčí
a Jaroslav Kotiš).
(jjn, hm)

Hejtman opět po roce ocenil hasiče
Zlínský kraj – Téměř padesátka hasičů ze Zlínského kraje byla oceněna v krajském sídle –
zlínském Baťově mrakodrapu. Již tradiční akce
se stejně jako v minulých letech uskutečnila
u příležitosti svátku svatého Floriána, patrona
hasičů. Dobrovolným i profesionálním hasičům ocenění udělil hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák, který jim zároveň poděkoval
za jejich činnost a připomněl přínos pro společnost. Na slavnostním předávání byli přítomni
také ředitelka Hasičského záchranného sboru
Zlínského kraje Jarmila Čičmancová či starosta Krajského sdružení hasičů Čech, Moravy

a Slezska Josef Krajča. Celkově bylo oceněno 41
dobrovolných hasičů a 4 profesionálové působící v Hasičském záchranném sboru Zlínského
kraje. Ve 43 případech hejtman udělil pamětní
medaili, dva hasiči pak od něj obdrželi záslužné
vyznamenání 2. stupně za aktivní a dlouholetou činnost. Jednalo se již o 8. ročník oceňování
hasičů na půdě Zlínského kraje. Za tu dobu bylo
oceněno zhruba 350 dobrovolných a profesionálních hasičů. Ve Zlínském kraji v současnosti
působí 460 profesionálních hasičů a celkem
20 600 dobrovolných hasičů registrovaných
v 370 sborech.
(gad)

▪▪ Školy čeká modernizace
Zlínský kraj – Svařovací pracoviště či
chemická laboratoř. To jsou příklady investičních záměrů, které kvůli zlepšení
podmínek pro výuku na středních školách
připravuje Zlínský kraj. Konkrétně dali krajští radní zelenou vybudování robotizovaného svařovacího pracoviště v prostorách
Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod za 1 180 000 korun,
k vytvoření chemické laboratoře v Masarykově gymnáziu ve Vsetíně za 1 994 000
korun, k rekonstrukci chemické laboratoře
v Gymnáziu Ladislava Jaroše v Holešově
za 650 000 korun a k modernizaci chemicko-biologické laboratoře v Gymnáziu
a Jazykové škole Zlín za 1 581 000 korun.
Zlínský kraj do svých středních škol investuje desítky milionů korun každoročně.
Nedávno byly například dokončeny stavební úpravy na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském
Hradišti.
Konkrétně šlo o vybudování spojovacího
krčku školy, zateplení několika objektů
a stavební úpravy jedné z budov. Celkem
si stavba vyžádala 21 milionů korun.
▪▪ Kroměřížská nemocnice opravuje
Kroměříž – Již více než měsíc probíhá rekonstrukce centrální sterilizace Kroměřížské nemocnice. Opravy se týkají jak
stavební, tak technologické části tohoto
důležitého oddělení.
„Během rekonstrukce dojde ke změně stavebního uspořádání oddělení, díky čemuž
bude odstraněno křížení špinavého a čistého provozu včetně příjmu a expedice,“
vysvětlil ředitel nemocnice Pavel Calábek.
Po dokončení stavebních prací budou
prostory připraveny pro umístění nové
technologie. Celkově si rekonstrukce centrální sterilizace vyžádá 12 milionů korun,
přičemž zhruba 5 milionů korun investuje
Zlínský kraj do stavební části rekonstrukce, zbývající částku pak uhradí nemocnice,
především za novou technologii. 

Titul SeniorSTAR
putoval do Kroměříže

Hejtman Stanislav Mišák oceňuje hasiče pravidelně. Foto: Petr Zákutný
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Vsetín – Unikátní mezikrajská akce pro seniory
nazvaná SeniorSTAR se konala ve Vsetíně. Senioři předvedli svůj pěvecký talent před odbornou porotou i diváky. „Sálem nevládlo soutěžní
napětí, spíše radost nad společným setkáním
u zpěvu,“ přiblížila atmosféru Marta Vodáková
z Diakonie Vsetín, jež soutěž organizovala letos
počtvrté. Titul vybojoval Tomislav Kolařík, který se při zpěvu sám doprovázel na akordeon,
reprezentant města Kroměříže. Druhé místo
a Cenu diváků získal Vladimír Hejtmanský reprezentující město Králíky z Pardubického kraje. Na 3. místě se umístila Libuše Harvánková
z obce Luběnice v Olomouckém kraji. Nad akcí
převzala záštitu krajská radní Taťána Nersesjan,
která vyjádřila svou vizi soutěže pro příští rok
– a to v podpoře Zlínského kraje pro rozšíření
soutěže do všech krajů České republiky.  (tz)
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rozhovor
Mgr. Miriam Majdyšová
▪▪Narodila se v r. 1964 ve Vsetíně.

▪▪Maturovala na Gymnáziu ve Vsetíně.

▪▪Vystudovala sociologii na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze.
▪▪Do svého prvního zaměstnání nastoupila v r. 1990 na Úřadu práce ve Zlíně.
Nyní zde pracuje jako vedoucí oddělení zaměstnanosti a zástupkyně ředitele
krajské pobočky Úřadu práce ČR. Je pověřena úkolem komunikace s médii.
▪▪Je vdaná, má dvě děti, žije ve Slušovicích.
▪▪Jejím koníčkem je cestování a fotografování.

Socioložka Miriam Majdyšová na svém pracovišti. Foto: Ivo Hercik

Co ve Zlíně s profesí sociologa? ptali se Majdyšové
Kdykoli je na Zlínsku už od devadesátých let
řeč o nezaměstnanosti a o úřadu práce, novináři citují „mluvčí“ Miriam Majdyšovou.
Směřovala jste ke své současné a jediné životní profesionální dráze pracovnice úřadu
práce už od mládí, nebo to byla náhoda?
V dětství mě něco takového ani nemohlo napadnout, protože za socialismu žádné úřady
práce neexistovaly a otázku o umisťování
těch, kteří nemohou najít práci, si nikdo nekladl. Ale byla jsem ráda mezi lidmi, zajímala
jsem se o humanitní obory, a tak mne napadlo studovat sociologii. Kdysi jsem o sociologii
četla nějaký článek. Začala jsem zjišťovat, co
to vlastně je, a zaujalo mě to. Jako druhou
variantu studia jsem měla v záloze sociální
práci. Po ukončení studia jsem byla několik let
doma s dětmi. Postupně jsem si uvědomovala, že s oborem, který mám vystudovaný, se mi
na Zlínsku bude hledat zaměstnání těžko.
Ale měla jste štěstí?
Na jaře 1990 jsem se dostavila na tehdejší
odbor pracovních sil okresního národního výboru. Za každou ruku jsem vedla jedno malé
dítě. Paní za přepážkou se zasmála a řekla: „Co

s tou sociologií asi tak chcete dělat? Nebude
to vůbec jednoduché.“ Ale pak jsem se zanedlouho od známého dozvěděla, že budou
vznikat úřady práce. Zašla jsem na odbor pracovních sil znovu a projevila zájem o přijetí.
Zúčastnila jsem se výběrového řízení a krátce
po vzniku úřadu jsem v listopadu 1990 k této
instituci nastoupila do funkce sociologa.
Je hezké být u něčeho, co teprve vzniká…
Ano, náplň práce se teprve vytvářela. Zjišťovalo se, čím by úřad mohl být nápomocný lidem při hledání práce a zaměstnavatelům při
obsazování pracovních míst. Začaly se tvořit
první statistiky a analýzy na trhu práce. Přešla jsem na práci v poradenském oddělení.
Dělala jsem i různé sociologické průzkumy.
Sociologie byla v mé práci obsažena zpočátku
ve větší míře, než je tomu dnes. Bylo to hodně různorodé. Bavilo mě to. Měli jsme hodně
možností přinášet své vlastní nápady a vize,
vymýšlet nové činnosti, organizovat přehlídky
pracovních sil.
A dnes?
Prošla jsem celou řadou funkcí a poznala
spoustu různých agend a činností. Když se

v roce 2011 vytvářel jednotný Úřad práce ČR
a měnila se organizační struktura, stala jsem
se vedoucí oddělení zaměstnanosti. Chtěla
jsem se takto vrátit spíše do agendy statistiky, analýzy, spolupráce se zaměstnavateli.
Patří sem zprostředkování zaměstnání, výplata podpor v nezaměstnanosti, poradenství,
rekvalifikace, aktivní politika zaměstnanosti,
povolování práce cizincům, statistiky, analýzy,
projekty z Evropského sociálního fondu.
Jak jste se dostala k roli osoby pověřené
komunikací s médii, tedy „mluvčí“?
Přišlo to náhodou. Možná proto, že první požadavky médií směřovaly do oblasti statistik,
kterým jsem rozuměla. Začátky byly krušné,
poskytnutí každé informace mě stresovalo.
Měla jsem s některými novináři i dost špatnou
zkušenost. Potom ale asi někdo usoudil, že mi
poskytování informací docela jde, a zůstalo
mi to dodnes. Nutí mne to udržovat si celkový
přehled o fungování úřadu. Od reorganizace
v roce 2011 jsme už ale oprávněni poskytovat
jen informace týkající se statistiky a záležitostí regionálního charakteru. Obecnější dotazy
zodpovídá mluvčí v Praze.
Vojtěch Cekota

inzerce
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Co nového vás čeká ve skanzenu
Rožnov pod Radhoštěm – Několik novinek připravilo pro letošní hlavní návštěvnickou sezonu Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm.
Jednou ze zásadních změn je zlevnění celoroční vstupenky do všech areálů muzea. „Permanentku je možno si zakoupit na pokladnách
muzea i na náměstí v informačním centru
za 350 korun. Je platná na 20 vstupů pro jednu osobu na jeden den do všech areálů včetně programových akcí pořádaných muzeem,“
uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea. Kdo si
zakoupí vstupenku do Dřevěného městečka
nebo okružní vstupné do všech areálů, získává
jako bonus také vstup zdarma na stálé či sezonní výstavy konané v areálu muzea. Zároveň si
mohou návštěvníci na pokladnách muzea dopředu zakoupit vstupenky na hlavní akce konané v průběhu roku.
V červenci a v srpnu bude prodloužena otevírací doba Dřevěného městečka do 19 hodin.

„Reflektujeme aktuální potřeby návštěvníků,
snažíme se jim vytvořit podmínky pro to, aby
se zde v muzeu cítili dobře, strávili zde příjemný čas a vraceli se,“ říká Jindřich Ondruš. Ve spolupráci s městem Rožnov pod Radhoštěm byl
umožněn vstup na nově otevřenou Jurkovičovu rozhlednu.
Ze zajímavých programů chystá letos rožnovský skanzen už ve dnech 7. až 9. června 20. ročník „Rožnovské valašky“. V sobotu 15. června
se zde bude připomínat pořadem „Pojďme
chránit přírodu“ 40. výročí založení Chráněné
krajinné oblasti Beskydy. Ukázku valašské svatby z Nového Hrozenkova mohou návštěvníci
skanzenu sledovat poslední červnovou neděli.
Na víkend od 5. do 7. července se připravuje
37. ročník mezinárodního folklorního festivalu
„Rožnovské slavnosti“. Tradiční „Pekařská sobota“, letos již 20. ročník, je plánována na 20. červenec. Aktuální informace o programu najdou
zájemci na webu www.vmp.cz.
(red)

kultura
▪▪ Z knížecích hrobů
Staré Město – V souvislosti s výročím 1150
let příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje připravilo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti ve spolupráci s Moravským
zemským muzeem v Brně na 6. června
vernisáž výstavy velkomoravských šperků s názvem „Veligrad. Z knížecích hrobů“.
„Výstava v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě představí v podstatě to nejlepší z velkomoravského specializovaného
řemesla – šperkařství, tedy zlaté a stříbrné
šperky, kování opasků a jiné. Byť bude rozsahově menší, budou vystaveny naprosté
unikáty z velkomoravského období našeho
kraje, zejména šperky, které svědčí o významném postavení jedinců pohřbených
ve Starém Městě v rámci velkomoravské
společnosti,“ informoval pracovník Slováckého muzea Miroslav Vaškových.
▪▪ Výstava slovenské malby
Valašské Meziříčí – „Niečo základné“, to je
název výstavy slovenské figurativní malířky Jany Farmanové, která je k vidění až
do 16. června 2013 v Galerii Sýpka. Od počátku malířské dráhy se Jana Farmanová
věnuje především problematice mezilidských vztahů. Vychází z fotografických
momentek, které prolíná s osobními zkušenostmi. Tyto vize na plátně abstrahuje,
anonymizuje a promíchává s vlastními životními příběhy. Každodenní život, rodina,
náhodné střetnutí, adolescence, změna
životní dekády, přeměna z dítěte na ženu
či na muže, to jsou témata, jež ji oslovují.

Stavění máje ve Valašské dědině skanzenu. Foto: archiv VMP

Max Švabinský
...tak trochu jinak

Filharmonici chystají
sezonu české hudby

Kroměříž – 140. výročí narození Maxe Švabinského, slavného kroměřížského rodáka, připomene Muzeum Kroměřížska výstavou, která
ukáže tohoto umělce tak trochu jinak. Osvětlí
některá místa či osoby, které měly pro jeho život zásadní význam. Především Kozlov a životní lásku Annu. Ukáže Švabinského známkovou
tvorbu, návrhy bankovek, karikatury a studie
ke známým dílům. Díky umělcově rodině má
muzeum možnost ukázat dosud skoro neznámé a nevystavované práce. Kurátorkou
výstavy je přední znalkyně Švabinského díla,
kunsthistorička Jana Orlíková. Součástí vernisáže bude rovněž koncert Moravských madrigalistů. Výstava „Max Švabinský ...tak trochu jinak“ bude otevřena v Galerii v podloubí od 19.
června do 22. září.
(js)

Zlín – Novou sezonu 2013/2014 v minulých
dnech představila veřejnosti zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. Zahájila již také prodej
předplatného. Nová sezona bude už 68. v historii tohoto hudebního tělesa. Filharmonici ji
zahájí 3. října současně s 11. ročníkem mezinárodního hudebního festivalu Harmonia Moraviae. „Rok 2014 je Rokem české hudby. V tomto
duchu se nese i naše sezona. Jsou zde koncerty,
které vyplňují jen čeští autoři. Je dán prostor
i soudobým skladatelům a českým interpretům
a dirigentům,“ řekla dramaturgyně FBM Jindřiška Keferová. „Naše filharmonie má pozvání
i na Pražské jaro 2014, kde vystoupíme s vynikajícím Adamem Plachetkou. Máme také dohodnutý zvýšený počet zahraničních koncertů,“
poznamenal ředitel FBM Josef Němý. 
(vc)

Okno do kraje / červen 2013

▪▪ Jak vypadala hanácká svatba
Uherský Brod – Jak vypadala v minulosti hanácká svatba, názorně předvedou folklorní
soubory v atriu Muzea J. A. Komenského
v Uherském Brodě 1. června v rámci Festivalu muzejních nocí 2013. Představení
bude postaveno na třech pilířích: písni,
kroji a nářečí. Účinkovat budou Hanácký
soubor písní a tanců Klas (Kralice na Hané),
Folklorní soubor Haná (Velká Bystřice), Záhorská muzika (ZUŠ Iši Krejčího Olomouc)
a Hanácký mužský sbor Rovina (Olomouc).
Jde o 6. ročník ukázek svatebních zvyklostí; v minulosti už byly předvedeny svatební
obyčeje ze Strání, Vlčnova, Újezdce-Těšova, Hluku a Starého Města.
▪▪ Žáci ZUŠ Zlín uspěli v Izraeli
Zlín – V. mezinárodní festival dětí a mládeže „Red Sea Joy’s 2013“ ve městě Eilat (Izrael) ve dnech 23. – 28. dubna byl již čtvrtým
festivalem, kterého se zúčastnilo klarinetové kvarteto Presto ZUŠ Zlín (vždy s 1. cenou). Jejich pětidenní pobyt ve městě Eilat
obsahoval čtyři vystoupení na významných podiích města. Účast hudebních a tanečních souborů z celého světa byla velmi
početná, do univerzitního města se sjelo
více než 2 000 dětí a mládeže. Kvarteto
ZUŠ Zlín soutěžilo na místní konzervatoři
a získalo opět 1. cenu.
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sport

Sportovcem roku se stala Adéla Sýkorová. Na snímku s Danou Zátopkovou a krajským radním Petrem Navrátilem. Foto: Petr Zákutný

Titul patří Adéle Sýkorové
Zlínský kraj – Za účasti takových legend českého sportu, jako jsou Dana Zátopková, Antonín
Panenka nebo Oldřich Svojanovský, proběhlo
slavnostní předávání cen pro nejlepší sportovce Zlínského kraje za uplynulý rok. Absolutní
vítězkou jedenáctého ročníku této ankety se
stala veleúspěšná sportovní střelkyně Adéla
Sýkorová, která žije na Rackové. Cenu z rukou
hejtmana Stanislava Mišáka na slavnostním galavečeru v otrokovické Besedě převzala naprosto oprávněně. Postarala se totiž o nejpříjemnější medailové překvapení loňských olympijských
her v Londýně, když v malorážce na 50 metrů
vystřílela bronzovou medaili. Šestadvacetiletá
sportovkyně podtrhla skvělou sezonu i vítězstvím ve světovém poháru v thajském Bangkoku. Ve finálové nominaci předčila například loň-

ského vítěze vzpěrače Jiřího Orsága či známého
triatlonistu Petra Vabrouška. Cenu za nejlepší
sportovní kolektiv převzali házenkáři ze Zubří.
Valašský tým, který dlouhodobě patří k české
špičce, si ocenění zasloužil za famózní loňské
tažení za titulem mistra v domácí nejvyšší soutěži. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Milan
Šurý z klubu VK Slovácko Uherské Hradiště. Pro
trenéra úspěšných uherskohradišťských veslařů
to bylo další ocenění jeho dlouhodobé práce.
Cenu hejtmana si odnesla mladá biatlonová
naděje z Rožnova Natálie Jurčová, ocenění pro
nejlepšího handicapovaného sportovce převzal úspěšný rožnovský paralympijský reprezentant Filip Coufal a občané Zlínského kraje
dali nejvíce hlasů jednadvacetileté zlínské házenkářce Šárce Marčíkové. 
(oh)

Vrcholí sezona ženské kopané
Zlínský kraj – Mohlo to být o chlup lepší. Takto nějak hodnotí končící sezonu hned několik
ženských fotbalových týmů ve Zlínském kraji.
Mírné zklamání je vidět například na reprezentantkách kraje v nejvyšší domácí soutěži – prvoligových fotbalistkách 1. FC Slovácko. Těm se
letos nepovedlo probojovat do nejlepší čtyřky
a musejí tak bojovat pouze o páté až osmé místo. „Pravda, v této skupině jsme jasně lepší než
naši soupeři a pravděpodobně holky skončí
páté. Ale cíle jsme měli vyšší,“ hodnotí trenér
slováckých fotbalistek Petr Vlachovský. Hra
slováckých fotbalistek byla podle něj zpočát-

Turnaj v Holešově. Foto: Luděk Juřina
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ku sezony ovlivněná ne zcela dokonalou letní
přípravou, kdy některá děvčata musela chodit
na brigády a nemohla se plně věnovat tréninku. Zimní příprava už vyšla skvěle a na jaře se to
projevilo i herně. Svědčí o tom i bitvy se Spartou v semifinále poháru.
Srdnatě bojuje v jarní části II. Moravské ženské
fotbalové ligy i tým holešovských holek. I ty
však přes slušné herní výkony zažívaly během
dubna a začátku května výsledkovou mizérii,
na čemž se ovšem podepsalo několik zranění.
I kvůli nim od jarního turnaje, který si v březnu
podmanily v Olomouci, nedovedla děvčata až
do začátku května zvítězit, a v šestičlenné tabulce se držela na čtvrtém místě.
Velká spokojenost naopak může panovat
v týmu FC Elseremo Brumov, který se po sérii
vítězství držel v tabulce Moravskoslezské divize
žen B na skvělém druhém místě, těsně za vedoucími Novými Sady. V závěru se tak očekává
ještě velký boj o prvenství. Ve stejné soutěži se
na opačném pólu tabulky poněkud trápí tým
DFK Holešov, pro který je jaro zatím velká šňůra
porážek. Holešovské fotbalistky tak v závěru sezony bojují na samém dně tabulky. 
(oh)

▪▪ Prolog nového seriálu ovládl Janečka
Velké Karlovice – Veleúspěšnou premiéru
v duatlonovém klání zažil velkokarlovický rodák Svatopluk Janečka. Ten ve svých
jednačtyřiceti letech ovládl první závod
nového seriálu Valachy Tour, který se běžel
ve Velkých Karlovicích. Trasu 3 kilometry
běhu, 15 kilometrů jízdy na horském kole
a 1 500 metrů dalšího běhu zvládl za necelých 57 minut a nechal za sebou takové
borce, jako byl v cíli druhý olympionik Jan
Čelůstka či bronzový Jiří Klíma. „Duatlon
jsem nikdy nezkoušel, takže mě vítězství
překvapilo. Teď chci vyzkoušet i další závody Valachy Tour,“ řekl vítěz. V kategorii žen
se z prvenství radovala Lucie Gruchalová.
▪▪ Ve Štítné budou svištět travní lyžaři
Štítná nad Vláří – Napínavé souboje ve slalomových brankách slibuje mezinárodní
závod FIS na kopci ve Štítné nad Vláří. Tamní Ski areál Dubečky tak navazuje na závody v travním lyžování se zajímavou zahraniční účastí konané v minulých letech.
I letos o víkendu 29. a 30. června slibují pořadatelé zajímavé obsazení. A v jakých disciplínách se letos bude soutěžit? V sobotu
je v plánu závod v superobřím slalomu, obřím slalomu a v paralelním slalomu. Tento
závod je navíc veřejný a může se na něj přihlásit každý. Stačí mít vlastní lyžáky a hole,
zbytek je možno zapůjčit. V neděli závody
uzavře soutěž v klasickém slalomu.
▪▪ Zlínští judisté mají mistra republiky
Zlín – Velkým úspěchem skončila dubnová
výprava mladých zlínských judistů na mistrovství republiky juniorů do Jičína. Družstvo SKP Zlín vyslalo na šampionát judistů
do 21 let tři své zástupce. A přesto, že Václav
Kovář, Lukáš Janiš i Jan Stavinoha jsou teprve ve věku 16 a 17 let, v těžké republikové
konkurenci se neztratili. Naopak. Václav
Kovář potvrdil vysoké ambice a v kategorii
do 55 kilogramů v celé soutěži nenašel přemožitele. Dařilo se i Lukáši Janišovi, který
na svých premiérových závodech v juniorské kategorii vyválčil bronz. Nezklamal ani
celkově devátý Jan Stavinoha.
▪▪ Slovácký okruh patřil domácím
Staré Město – Našlapané pole závodníků
se účastnilo první květnový víkend jedenáctého ročníku motocyklových závodů
Slovácký okruh – O cenu Bohumila Kováře,
konaných pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka. V početném závodním poli nechyběli ani závodníci z Německa, Rakouska, Švýcarska či Slovenska. O to cennější
byly triumfy borců z domácího Motosport
klubu. Na okruhu ve Starém Městě ovládl
kategorii do 250 ccm GP Pavel Navrátil,
ve třídě Klasik do 500 ccm zase nenašel
přemožitele kunovický Karel Matuš junior.
Atraktivní závody zpestřila i kategorie sidecar, ve které na třetím místě skončilo domácí duo Petr Verbík, Marian Panáček.
Okno do kraje / červen 2013

zajímavosti, soutěž

Lázeňství ve Zlínském kraji
Česká republika se může pochlubit bohatou
tradicí lázeňství. Léčivých účinků přírodních
pramenů se na našem území využívalo zřejmě již před 2 000 lety. Odborníci tak usuzují
podle množství římských a keltských mincí
nalezených v některých pramenech – právě
vhození mince je dodnes považováno za výraz díků za uzdravení.
České lázně si navíc připsaly také několik světových prvenstvími. Například v lázních Jeseník
vznikl v roce 1822 první vodoléčebný ústav
na světě, v roce 1906 pak byly v Jáchymově
uvedeny do provozu unikátní radonové lázně.
Zlínský kraj je přitom jedním z hlavních pilířů
tuzemského lázeňství. Proslulé jsou především
Luhačovice, největší moravské lázně. Lázeňsky
využívané přírodní léčivé zdroje jsou ale také
v Ostrožské Nové Vsi a v Kostelci u Zlína. Pojďme se stručně podívat na historii těchto míst.
Za věhlasem Luhačovic stojí Serenyiové
Luhačovice získal v roce 1629 Gabriel Serenyi,
v jehož rodě zůstaly až do roku 1945. Majitelé
panství si uvědomovali význam léčivých vod
jako možného zdroje příjmů. Jednotlivé prameny byly postupně upravovány. Krajem se
začaly šířit zprávy o jejich léčivých účincích.
Přijížděli hosté a postupně vznikaly ubytovací
i léčebné kapacity. Rozvoj lázní nastartovalo
především založení lázeňské akciové společnosti v roce 1902. Následně byla do Luhačovic
zavedena železnice či napuštěna nedaleká přehrada. Postupně vznikaly stavby, například od
architekta Dušana Jurkoviče, které dodnes tvoří
dominanty lázeňského centra. V roce 1936 se
staly Luhačovice městem. Zdejší prameny jsou
typické vysokým obsahem minerálních látek

Lázně Luhačovice.

a vynikajícím proplyněním, jsou tak odborníky
považovány za jedny z nejúčinnějších v Evropě. V lázních je využíváno celkem 16 pramenů,
nejznámějšími z nich jsou Vincentka, Aloiska
či Ottovka. V Luhačovicích je možné léčit především dýchací cesty, pohybový aparát, cukrovku či trávicí ústrojí. Výborných výsledků je
dosahováno například v léčbě atopických ekzémů, alergických rým či onemocnění průdušek a plic u dětí.

Lázně Ostrožská Nová Ves.
Lázně na Slovácku
V Ostrožské Nové Vsi se nacházejí sirnaté lázně.
Jejich historie sahá na samý začátek minulého
století, kdy byl prokázán léčivý účinek sirnaté
vody vyvěrající v bažinách u obce. Postupně
vznikala lázeňská zařízení. Největšího rozmachu se dočkaly lázně po roce 2000, kdy objekty
prošly rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací.
Od roku 2011 mají lázně i kolonádu. Hlavním léčebným prostředkem v lázních Ostrožská Nová
Ves je sirnatá voda. Zdejší lázně jsou vhodné
především pro klienty s onemocněními kůže –
ať už to je lupénka, atopický ekzém nebo akné.
Další skupinou chorob jsou nemoci pohybového aparátu.
Kostelec – obnovená tradice
V Kostelci u Zlína byly lázně založeny rodem Seilern Aspang již v polovině 18. století.
Na přelomu 19. a 20. století byly přebudovány
na moderní léčebné středisko. V druhé polovině minulého století zde lázeňská péče zanikla,
na seznam léčebných lázní se Kostelec vrátil
v roce 1995. Od té doby se zde léčivý pramen
s vysokým obsahem sirovodíku využívá k léčbě
poruch pohybového aparátu či kožních onemocnění. 
(jjn)

▪▪ Co jsou vlastně léčebné lázně?
Označení lázně často používají i městské
plovárny či wellnes zařízení. Léčebné lázně jsou ale výhradně registrovanými zdravotnickými zařízeními, která od ostatních
lázní nebo ubytovacích zařízení umístěných v lázeňských místech odlišuje fakt,
že k léčbě využívají místní přírodní léčivý
zdroj, schválený ministerstvem zdravotnictví. Přírodními zdroji s léčivými účinky
jsou termální a minerální prameny, peloidy (rašelina, bahno a slatina), zřídelní
plyny či klimatické podmínky. Ve většině
lázeňských míst v České republice se nacházejí minerální vody, řada z nich využívá
k léčbě peloidy, troje lázně se specializují
na léčbu a prevenci onemocnění pomocí
ojedinělých klimatických podmínek.
Pokud jde o Zlínský kraj, kromě již zmíněných Luhačovic, Ostrožské Nové Vsi a Kostelce, jsou na seznamu lokalit s výskytem
přírodního léčivého zdroje také Chropyně
a Rožnov pod Radhoštěm. Zatímco minerální voda u Chropyně na Kroměřížsku
má poetický název Pramen Ječmínek, pak
v případě Rožnova pod Radhoštěm vyhláška ministerstva zdravotnictví hovoří
o zdejším zdroji jako o Pramenu NP 356.
Ani v jednom z těchto míst není momentálně léčivý zdroj k oficiální lázeňské léčbě
využíván.
Soutěžní otázka: Kolik pramenů se v Luhačovicích využívá k lázeňské léčbě?
Odpověď posílejte na emailovou adresu
soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu
Okno do kraje, Vavrečkova 5262, 760 01
Zlín do 10. června. Výherci (5., 25. a 50.
příchozí správná odpověď) budou odměněni.
▪▪ Minulé kolo soutěže
Správná odpověď: První vydání lihových
novin vyšlo v roce 2012.
Výherci: Antonín Pištík (Vsetín), Oldřich
Čajánek (Uherské Hradiště), Milan Černý
(Kroměříž)

inzerce
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zábava, volný čas

Červen je plný zábavy
Zlínský kraj – Poslední předprázdninový
měsíc je tady a s ním i bohatá nabídka kulturního a společenského dění na Východní
Moravě. I kdybyste si nohy uběhali, všechno určitě nestihnete. A tak vám přinášíme
červnový výběr nejzajímavějších akcí jako
malou ochutnávku. V našem kraji můžete
okolo letního slunovratu opravdu zažít skoro všechno. Pokud tedy nespadnete do svatojánského ohně – a že jich bude všude požehnaně.
Dny italské republiky na Moravě se letos
uskuteční na zámku v Ořechově na samém začátku měsíce června. www.zamekorechov.cz
Bystřické zámecké slavnosti již podevatenácté zpestří kulturní program v Bystřici pod
Hostýnem. Začne 2. června v 19.00 výstavou
grafik Oldřicha Kulhánka a koncertem Smetanova tria. Dalšími hosty budou klavíristka Jitka
Čechová nebo proslulá diva Soňa Červená. Program festivalu na www.bystriceph.cz
V týdnu od 3. do 8. června mohou návštěvníci
Luhačovic nahlédnout přímo pod ruce řezbářských mistrů a den po dni sledovat proměnu
dřeva v umělecké dílo. Práci mistrů řezbářů
dokreslí denně od 15.00 koncerty a vystoupení
vybraných hudebních souborů. Šestidenní setkání vyvrcholí v sobotu 8. června vernisáží řezbářských děl s dražbou. www.luhacovice.cz
Týká se to také tebe, to je název 38. ročníku
mezinárodního ekologického festivalu, který
se bude konat 4. až 9. června v Uherském Hradišti. Jde o přehlídku angažované ekologické
filmové tvorby. www.tsttt.cz
Chtěli byste někdy o půlnoci pobývat na zámku nebo v galerii? Nenechte si ujít další Noc
galerií, která se uskuteční 7. června v Kroměříži. Druhý ročník akce nabídne sérii vernisáží,

Akce na zámku v Kroměříži. Foto: archiv

performancí, koncertů a především otevření
všech galerií zdarma v době od 16.00 až
do 24.00, a to v prostorách Arcibiskupského
zámku, Muzea Kroměřížska a Galerie Orlovna.
www.zamek-kromeriz.cz
Víkend 7. až 9. června bude patřit 20. ročníku
mezinárodního folklorního festivalu Rožnovská valaška v Dřevěném městečku rožnovského skanzenu. Součástí bohatého programu
bude i přehlídka skupin historického šermu.
www.vmp.cz
Někdo to rád jazz. První ročník jazzového
festivalu se bude konat ve Zlíně ve dnech 7. až
9. června. Mezi špičkovými hosty nebude chybět třeba Laco Deczi. www.bambooclub.cz
Mezinárodní konference Historické zahrady
Kroměříž 2013, tentokrát na téma „Voda, pramen života“, se uskuteční 13. – 14. června v arcibiskupském zámku v Kroměříži. Připraven je
i zajímavý doprovodný program pro veřejnost.
www.unesco-kromeriz.cz
Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto můžete navštívit od 19. do 23. června
v Uherském Hradišti a Kunovicích. Chybět nebude průvod Hradištěm, vystoupení folklorních souborů ani závěrečné muzicírování pod
širým nebem. www.kunovske-leto.cz
Koncerty pod širým nebem nabízí zámecký
areál v Buchovicích. V pátek 21. června zde zahraje kapela Kryštof a hned druhý den, v sobotu 22. června, zahraje a zazpívá písničkář Jarek Nohavica. www.tic.buchlovice.cz
Na Soláni se stále něco děje. Ukázku výroby
svatodušních holubiček uvidíte ve Zvonici
na svátek Letnic 22. června od 13.00, a když zůstanete do tmy, zažijete pravý Svatojánský
večer s cimbálovými muzikami z Valašska.
Slavnost letního slunovratu můžete zažít
i v archeoskanzenu v Modré nebo v Držkové,
kde obyčej pálení ohňů, skákání přes oheň, házení věnečků a vyhazování košťat obnovuje
Expozice salašnictví. www.salasnictvi.cz
Sečení luk na Soláni se soutěží sekáčů a zpěvy se koná 28. června. www.zvonice.eu
Stranu připravila Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy. Kalendář akcí v celém regionu a další tipy a zajímavosti najdete na portálu
www.vychodni-morava.cz.

Zahrady a zámek v Kroměříži
V letošním roce si v Kroměříži připomínají
15. výročí zapsání zahrad a Arcibiskupského zámku na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. V souvislosti s tím je
připraveno několik zajímavých akcí podpořených Zlínským krajem.
12. 6. – 30. 9.
Výstava připomínající přípravu a realizaci
zápisu zahrad a Arcibiskupského zámku
na Seznam světového dědictví UNESCO
v obrazové, dokumentační i písemné zkratce. Místo konání: Arcibiskupský zámek.
13. a 14. 6.
Historické zahrady Kroměříž 2013 „Voda,
pramen života“. Vodní prvky a vodní stavby v historických zahradách a parcích. Mezinárodní konference. Místo konání: Arcibiskupský zámek.
13. 6.
Slavnostní koncert ve Sněmovním sále
zámku k připomenutí 15. výročí zápisu zámku a zahrad na Seznam UNESCO.
Na koncertě budou předány ceny biskupa
Karla z Lichtensteina-Castelcornu konzervatoři P. J. Vejvanovského Kroměříž a ZUŠ
Kroměříž. Začátek v 19.30.
21. 6.
Multižánrový piknik v Květné zahradě –
hudba, zpěv, tanec, soutěže dětí, scénky,
pro všechny generace. Koná se od 14.00
do 22.00.

Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. 6. – 30. 6. Výstava k Mezinárodnímu
dni boje proti drogám
Prezentace organizací podílejících se
na protidrogové politice ve Zlínském kraji.
(3. etáž, pracovní dny 7.00 – 17.00)
7. 6. – 28. 6. Výstava umělců z Izegemu
Výstava umělců z belgického města, které
je dlouholetým partnerem Zlína. (14. etáž,
pracovní dny 7.00 – 17.00)

inzerce

Extra dlouhý set exkluzivně pro Masters Of Rock!

World‘s Greatest Guitar Player!
Exkluzivní evropské festivalové show!

Světový comeback!

Speciální set pro MOR
- odehrají první dvě kultovní alba!

11.-14. 7. 2013

Areál likérky
strana 14

Vizovice

Světová premiéra!

Arkona | Neonfly | Elvenking | Ragnarok | Desmod | Dymytry | Harlej | Dark Gamballe | Fleret - slaví 30 let!
Silent Stream of Godless Elegy | Seven | Debustrol | Daniel Krob | Egotrip | Nil | Gate Crasher | Warhawk
VSTUPENKY: Pragokoncert - tel: 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com
na baru v Masters Of Rock Café ve ZLÍNĚ a přes www.mastersofrock.cz

Okno do kraje / červen 2013

NOVINKA NA TRHU
Dům na klíč od 1 750 000 Kč

Domov, který roste s Vámi
Je koncept Natura Space navržený architekty a designéry a naplňuje tak
představu o originálním a este�ckém bydlení v souladu s přírodou.
Velkorysý pocit otevřeného prostoru doplňuje nadstandardní prosklení,
které vytváří ideální propojení exteriéru s interiérem.
Samozřejmos� je použi� výhradně dřevěných eurooken a dveří.
Připojování pokojů je možné i dodatečně, rychle a bez omezení
provozu domu.
Díky mimořádně kvalitnímu konstrukčnímu systému lze dosáhnout
mimořádně nízkých provozních a pořizovacích nákladů.

tel.: 731 089 061 | www.sunbase.cz

info@expowin.cz
810 222 777
...NABÍZÍME...

stylová vinárna, která poskytuje
prostory pro pořádání akcí
soukromého nebo remního
charakteru s kapacitou až 100 osob
vinotéka s nabídkou 150 nejlepších
vín z 15 vinařství Slovácké vinařské
podoblas� za ceny vinařů, včetně
nejrozsáhlejší nabídky dárkových
obalů na vína
pravidelné řízené degustace
spojené s výhodami členství
v Klubu vinařů
zajímavé gurmánské akce jako
např. snoubení vína s jídlem,
čokoládou a další

hudební večery
- každou sobotu příjemné posezení
při tónech harmoniky,
- každou poslední sobotu v měsíci
příjemné posezení u cimbálové
muziky
Vinařská akademie, zážitkové kurzy
jako bonus pro návštěvníky Galerie
Slováckých vín je připravena
možnost ochutnávky 35 produktů
společnos� RUDOLF JELÍNEK, které
nelze běžně zakoupit na pultech
obchodů. Tato kolekce je k dostání
pouze na čtyřech místech v České
republice.

www.galerieslovackychvin.cz

info@galerieslovackychvin.cz tel.: +420 702 304 347
Otevírací doba: Po – Čt: 10.00 – 22.00, Pá: 10.00 – 24.00,
So: 14.00 – 24.00, Ne: dle objednávek

Zasklívání

NYNÍ
SLEVA
20%*

balkonů a lodžií
w w w.e xp o w in .cz

...DÁLE TAKÉ...
WWW.ZALUZIE-ZLIN.CZ

ŠIROKÝ VÝBĚR STÍNÍCÍ TECHNIKY ZA SUPER CENY

*akce platí do 31.8.2013

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

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

Kroměříž
Břest 134
Tel.: 810 222 777

E-mail: kromeriz@expowin.cz

www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz
Termín dalšího vydání: 24. až 26. června. Pokud magazín v těchto
dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206.

KONEC
NADZVEDÁVÁNÍ
ZDVIŽNĚ POSUVNÝCH
DVEŘÍ!
NOVÉ
POSUVNÉ DVEŘE
BEZBARIÉROVÉ
ROTO PATIO LIFE

DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA

DŘEVĚNÁ EUROOKNA

NOVINKA!

Uw= 0,76 W/m2K

INTEGROVANÉ
KŘÍDLO =
VYSOCE
MODERNÍ
VZHLED!

MIMOŘÁDNĚ
ÚSPORNÁ !!

