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Baťův kanál a cyklisté
Baťův kanál slouží nejen vodní turistice, takřka celou jeho
trasu na území Zlínského kraje lemuje cyklostezka.
Foto: m-ARK
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1 V SOLÁRNÍCH
SYSTÉMECH
Funkční schéma TUV300ECO
ohřev teplé vody

Vrcholně kvalitní práce

Funkční schéma TOP300ECO
ohřev teplé vody+přitápění
ní

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

STAVEBNICE SOLAR POWER CZ®

TUV300ECO
dva kolektory
RK2301 Alpin

TOP300EC0
tři kolektory
RK2301 Alpin
112.900 Kč

Běžná cena stavebnice bez DPH

69.900 Kč

Akční cena stavebnice bez DPH

62.910 Kč

99.900 Kč

Orientační cena solárního systému při montáži
částečně svépomocí (včetně DPH 10%)
Dotace z programu zelená úsporám
Výsledná cena po obdržení dotace

71.401 Kč

112.090 Kč

-55.000 Kč
od 16.401 Kč

-80.000 Kč
od 32.090 Kč

98.901 Kč

159.390 Kč

-55.000 Kč
43.901 Kč

-80.000 Kč
79.390 Kč

Orientační cena solárního systému při dodávce
na klíč (včetně DPH 10%)
Dotace z programu Zelená úsporám
Výsledná cena po obdržení dotace

Více informací na: www.solarpower.cz

Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919

www.valentik.cz
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Milí čtenáři,
v létě opět potěšíme milovníky umění skvělými výstavami, které budou ke zhlédnutí v našich příspěvkových organizacích. „Božský komediant“ – výstava z díla Salvadora Dalího bude k vidění
v Muzeu Kroměřížska. Unikátní projekt ,,Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910-1960“ připravila
Krajská galerie výtvarného umění v Domě umění ve Zlíně. Jedinečný je rovněž počin Slováckého
muzea, které otevřelo Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově.
I letos Zlínský kraj pokračuje v projektu Otevřené brány ve spolupráci s Arcibiskupstvím olomouckým, městy a obcemi i jednotlivými farnostmi. Neuvěřitelných padesát tisíc návštěvníků využilo
loni možnost prohlédnout si církevní památky s odborným výkladem a mimo čas bohoslužeb. Díky
mimořádnému ohlasu jsme počet otevřených chrámů oproti loňsku zdvojnásobili. Zlínský kraj je
rovněž partnerem dvou významných iniciativ – opravy areálu baziliky na Velehradě a vzniku Národního centra zahradní kultury v Kroměříži v rámci zdejší památky UNESCO - Arcibiskupského zámku
a zahrad.
Zcela výjimečné jsou prostředky, které jsme pro kraj získali z Regionálního operačního programu
regionu soudružnosti Střední Morava. Tyto putují do oblasti infrastruktury cestovního ruchu a marketingu. Díky stovkám milionů korun už náš kraj protínají nové cyklostezky, zmodernizovaly se
lyžařské areály, byly zrekonstruovány ubytovací kapacity a vznikly nové služby, které regionu pomohou zvýšit konkurenceschopnost v tak významném hospodářském sektoru, jakým je cestovní
ruch. Nemalé finanční částky vynakládáme na propagaci a přilákání návštěvníků.
V našem kraji se v celorepublikovém srovnání koná nejvíce folklorních akcí. Až se letos na některou
z mnoha akcí vypravíte, nebo se třeba půjdete podívat do Valašského muzea v přírodě v Rožnově,
které si připomíná 85 let od svého vzniku, přeji vám příjemně prožité chvíle a pocit radosti, že žijete
právě zde, v kraji, jehož kouzlo rozmanitosti je opravdu nevyčerpatelné.
Ze srdce vám přeji krásné léto!
Ing. Jindřich Ondruš,
náměstek hejtmana Zlínského kraje

Ing. Jiří Bršlica
Rozloučení s přítelem je vždy smutné a o to víc, když odejde
uprostřed rozdělané práce. Dne 24. dubna nás všechny, kdo
jsme ho znali, hluboce zasáhla zpráva o úmrtí Ing. Jiřího Bršlici,
starosty Nivnice. Tragickou zprávu jsme si ještě více uvědomili
ve chvíli, kdy jsme se s ním loučili v jeho Nivnici, kde se narodil,
prožil celý život a kde je na každém kroku vidět, co všechno udělal pro obec. Zasloužil se o novou bytovou zónu, o rekonstrukci
areálu koupaliště, díky němu mají hasiči nové auto a občané
cyklostezku a další a další na co budou vzpomínat se slovy: „To
se udělalo za starosty Bršlici“. Již bohužel neuvidí, jak postupuje
výstavba další průmyslové zóny, která byla vyvrcholením jeho
působení ve funkci starosty. Věnujme vzpomínku Ing. Jiřímu Bršlicovi, který byl nejen obětavým starostou, ale i zastupitelem kraje, spolu s těmi, kdo ho měli rádi, kdo s ním spolupracovali,
a kterým bude určitě chybět jako člověk, který se vždy snažil pomoci.
MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

▪▪ Lidí bez práce je méně
Míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji
v dubnu meziměsíčně klesla o 0,7 procentního bodu na 10,7 procenta. Průměr celé
země činil v dubnu 9,2 procenta. O rok dříve
však míra nezaměstnanosti v kraji činila 8,8
procenta. Úřady práce v regionu evidovaly na konci letošního dubna 33 495 lidí bez
práce. Během dubna se na úřadech práce
ve Zlínském kraji nově zaevidovalo 2 851
uchazečů o zaměstnání, vyřazeno bylo naopak 5 037 lidí. Okresem s největší mírou
nezaměstnanosti v rámci Zlínského kraje
je stejně jako v předchozích měsících Kroměřížsko (12,6 procenta). Následují Vsetínsko (11,7 procenta), Zlínsko (9,9 procenta)
a Uherskohradišťsko (9,5 procenta). Analytici předpokládají, že nezaměstnanost bude
mírně klesat i v následujících měsících.
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▪▪ Podnikatelské záměry studentů
Rozvoj kreativity, podnikatelského ducha,
zvýšení zájmu o podnikání a nalezení a podpora studentských nápadů zajímavých svým
inovačním potenciálem jsou hlavní cíle soutěže organizované Technologickým inovačním
centrem pod názvem „Nejlepší podnikatelský
záměr 2009/2010“. Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo 12. května. V kategorii
střední školy zvítězil originální podnikatelský záměr „Blesk Art“ studenta Střední průmyslové a hotelové školy Uherské Hradiště
Pavla Pijáčka. Cena za první místo v kategorii
vysoké školy byla udělena studentce Fakulty
multimediálních komunikací UTB Veronice
Mikalové, která zaujala porotu svým podnikatelským záměrem „Realizace 3D holografických projekčních systémů pro výlohy
obchodů a veletrhy“.

▪▪ Místo ústavní péče domácí prostředí
Zlínský kraj hodlá v následujících letech změnit systém péče o nemocné a handicapované.
Utlumit chce činnost velkých sociálních domovů a jejich klienty, kteří se dokážou o sebe
postarat sami s pomocí terénních pracovníků,
umístit do domácího prostředí. Vznikat by
měly malé domovy, kde bude žít pohromadě maximálně šest lidí. Hejtmanství vybralo
prozatím dvě zařízení, která jsou nejvíce zatížena problémy, a to zejména nevyhovujícími
prostory a kapacitním předimenzováním. Jde
o domov pro lidi se zdravotním postižením
v Zašové a jedno ze zařízení ve Velehradě.
Do domácí péče bude převedeno okolo 200
osob. Podle zkušeností ze zahraničí, kde je
tento přístup běžně aplikován, změna ústavního zařízení za domácí prostředí handicapovaným osobám výrazně prospívá.
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Hejtmani o dopravě

Koupaliště u přehrady bude otevřeno letos v červenci. Foto: Petr Holubář

Přehradu vypustí až po sezoně
Pozlovice – Přestože se Zlínskému kraji podařilo v prosinci minulého roku vyjednat
s ministrem zemědělství Jakubem Šebestou
137 milionů korun na čištění Luhačovické
přehrady, musí Povodí Moravy jako investor
kvůli ochraně živočichů v přehradě celou akci
o několik měsíců odložit. Důvodem posunutí
termínu na konec září je požadavek Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR na odklad začátku vypouštění vodního díla, aby se předešlo
narušení biotopu ohrožené ropuchy obecné.
Povodí Moravy tomu přizpůsobilo harmonogram vypouštění. „Hladina bude postupně
snižována, a to až do úplného vypuštění nádrže. Celková doba vypouštění bude závislá
na hydrologické situaci v povodí a manipulace
budou operativně upravovány také s ohledem
na probíhající záchranný transfer ryb z nádrže,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Eva Grodová. Odtěžením sedimentů dojde k obnovení
původního celkového objemu nádrže 2,68
milionu metrů krychlových vody.

„Posun vypouštění přehrady jsme jednoznačně i s podnikateli působícími v oblasti cestovního ruchu a lázeňství přivítali. V případě zahájení vypouštění přehrady na jaře by se toto
místo stalo v době letní sezony líhní komárů
a zdrojem zápachu,“ řekla starostka Pozlovic
Olga Tkáčová.
Obec Pozlovice počítá s tím, že letos v červenci zahájí na jihovýchodním břehu přehrady
provoz nového letního koupaliště. „Návštěvníci Pozlovic a Luhačovic díky tomu najdou
u nás hezké prostředí pro trávení klidné dovolené a budou moci aktivně trávit čas na nových trasách naučných chodníků, cyklostezek
a najdou u nás i kvalitní koupání,“ dodala
Tkáčová. Nové koupaliště přišlo na téměř 50
milionů korun. Návštěvníci zde budou mít
možnost využít nerezový bazén s atrakcemi
a plavecký bazén, chybět nebude dětský bazén a hřiště. Areál bude vybavený toboganem
a skluzavkou. Ohřev vody umožní využití areálu od června do září.
(vc)

▪▪ Nejlépe se podniká v Bystřici
Bystřice pod Hostýnem – Podnikatelské prostředí, kvalita lokality, přístup veřejné správy,
situace na pracovním trhu, cenové podmínky
a pozitivní ohlasy v dotazování mezi podnikateli, to jsou základní kritéria, která musí města
nebo obce s rozšířenou působností splnit, aby
měla šanci na umístění v celostátním srovnávacím průzkumu Město pro byznys. Do celorepublikového výzkumu bylo zapojeno 205 měst
s rozšířenou působností a 22 městských částí
města Prahy. V letošním třetím ročníku hodnotila porota ve Zlínském kraji 13 míst. Nejlepší
podmínky pro podnikání ve Zlínském kraji má
podle tohoto průzkumu město Bystřice pod
Hostýnem. Druhé místo obsadily Vizovice.

lešově. Budova prošla kompletní přestavbou,
do které investovaly České dráhy téměř 20 milionů korun. Na místě dosavadní čekárny vznikla
i nová komerční zóna. Nová podoba opravené
výpravní budovy se blíží té původní, včetně barevného provedení fasády. Byl vybudován zcela
nový přístřešek směrem k nástupištím.

▪▪ Dráhy rekonstruovaly nádražní budovu
Holešov – Rekonstrukce výpravní budovy železniční stanice byla slavnostně ukončena v Hostrana 4

▪▪ Kříž obrany státu pro rodáky z kraje
Zlínský kraj – Plukovník Josef Valčík, rodák ze
Smoliny u Valašských Klobouk a účastník atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, byl vyznamenán Křížem obrany státu in
memoriam. Nejvyšší vyznamenání Ministerstva
obrany ČR převzal za čestného občana starosta
Valašských Klobouk Dalibor Maniš. Vyznamenání byla udělována 8. května v pravoslavném
katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze při příležitosti oslav 65. výročí ukončení 2.
světové války. Kříž obrany státu byl při stejné

Kroměříž – Financování a nastavení koncepce dálniční sítě i sítě, problematika možného zavedení mýtného na silnicích II. a III. tříd
i dopracování a sjednocení připomínek zákona o krizovém řízení, tím vším se zabývali
hejtmani v rámci dvoudenního 13. zasedání
Rady Asociace krajů ČR. Zasedání se konalo
22. a 23. dubna v Kroměříži. S ministrem dopravy Gustavem Slamečkou hejtmani diskutovali o nadměrném zatěžování silnic II. a III.
třídy kamionovou dopravou. Řidiči kamionů
se tak někdy vyhýbají platbě mýtného na dálnicích a rychlostních komunikacích. Řeč byla
rovněž o koncepci ministerstva dopravy
na stavbu rychlostních komunikací, dálnic,
modelů financování a krátce byla zmíněna
také železniční doprava. „Nechali jsme si vše
vysvětlit, okomentovat a v průběhu jednání
jsme se také k problematice dopravy vyjadřovali. Vzali jsme si čas na zaslání připomínek,“
uvedl hejtman Stanislav Mišák.
(tz)

Začíná oprava silnice
ve Velkých Karlovicích
Velké Karlovice – Rozsáhlá rekonstrukce pěti
kilometrů silnice II/487 včetně několika mostů
začala ve Velkých Karlovicích. Dílo v hodnotě
225 milionů korun má být hotovo v roce 2012.
Stavba má přislíbenu podporu z evropských
zdrojů v rámci Regionálního operačního programu ve výši 85 procent nákladů, 5 procent
představuje dotace ze státního rozpočtu a zbylých 10 procent tvoří vlastní prostředky z rozpočtu kraje. Jde o rekonstrukci silnice včetně
výškové úpravy nivelety a sjednocení šířky
vozovky na projektovanou kategorii 8 metrů
v průjezdním úseku obce Velké Karlovice. Křižovatka s odbočením na Soláň bude přebudována na kruhový objezd. Budou rekonstruovány tři mosty a další tři mosty budou postaveny
znovu. Stavba je I. etapou plánované rekonstrukce celého silničního tahu od Janové přes
Nový Hrozenkov až po Velké Karlovice-Podťaté. Význam této silnice je umocňován čilým letním i zimním cestovním ruchem. 
(vc)

příležitosti udělen in memoriam rovněž podplukovníkům Janu Hrubému z Kunovic a Josefu
Bublíkovi z Bánova.
▪▪ Máte rádi koně?
Zlínský kraj – Na své si mohou přijít při řadě
červnových akcí milovníci koní a hipoturistiky.
Velká soutěž pro děti o týdenní prázdninový
pobyt u koní, ukázky výcviku, jízda na koních,
soutěže a hry se uskuteční v neděli 6. června
od 14 hodin v Křekově. Hobby závody jsou
plánovány na sobotu 12. června v Kroměříži.
O týden později v 9 hodin začíná v Kroměříži
ve sportovním areálu SŠHS Mistrovství zlínské
oblasti - děti, junioři, mladí jezdci, muži, ženy.
Westernové závody vypuknou v Rajnochovicích v sobotu 19. června. Týden poté se uskuteční jezdecké závody v Martinicích. Poslední
červnovou neděli poběží koně o pohár starosty
Holešova v zámeckém parku.
Okno do kraje / červen 2010

Školy musí reflektovat úbytek dětí

Jedním z velkých úkolů pro krajské školství je přizpůsobení se
demografickému vývoji. Především středoškoláků bude totiž
v následujících letech výrazně méně. V rozhovoru s Mgr. Josefem
Slovákem, krajským radním pro školství, mládež a sport, se ale dozvíte
například i o podpoře učňovského školství či dotacích.
Co nyní považujete za nejvýznamnější aspekt v resortu školství Zlínského kraje?
Úvodem bych chtěl uvést dva stěžejní faktory, které v současnosti a zejména v nejbližší
budoucnosti ovlivní vývoj ve školství ve Zlínském kraji. Na jedné straně je to kladený důraz
na uplatňování hlediska kvality v základním
i středním vzdělávání, na straně druhé pružná
a adekvátní reakce na nepříznivé dopady demografického vývoje zřetelné na středních školách. Prosazování kvality v počátečním vzdělávání má mnohovrstevnatý charakter a zasahuje
prakticky do všech oblastí školství – od managamentu škol, evaluace škol, přes přijímací řízení, skladbu oborů vzdělání, zlepšování kompetencí a motivaci pedagogů až po zavádění
vyučovacích metod, organizačních forem a vytváření optimálních podmínek pro počáteční
vzdělávání.
Zmínil jste se o negativním demografickém
vývoji. Můžete být konkrétnější?
V letošním roce se demografický vývoj v segmentu 15 až 19letých dostává do fáze zlomového poklesu, jež potrvá tři roky a bude doznívat ještě do roku 2014. Projeví se aktuálně
dramatickým snížením počtu žáků přijímaných
do všech oborů středního vzdělání a následně
s jistou setrvačností ve snížení celkového počtu
žáků na středních školách v uvedeném období
prakticky o 30 %. Je přirozené, že taková výrazná změna zprostředkovaně ovlivní celou oblast
školství ve Zlínském kraji. V souvislosti s aktuálním dopadem důsledků demografického vývoje do oblasti středních škol bylo nutné přijmout
některá opatření, jejichž cílem je především zabránit propadu kvality vzdělávání. Ale nejen to
– s ohledem na požadavky trhu práce je cílem
také zachovat rozumnou proporcionalitu mezi
jednotlivými proudy vzdělávání, zejména mezi
vzděláním s výučním listem a maturitním vzděláním. Na základě provedené analýzy vývoje
počtu žáků přijímaných do středního vzdělávání a v dohodě s řediteli středních škol bylo proto přistoupeno k redukci počtu otevíraných tříd
v maturitních oborech ve školách, které zřizuje
Zlínský kraj, a to již pro letošní přijímací řízení.
Jak to v souvislosti s příchodem slabších ročníků vypadá se zájmem o učební obory?
Efekt nepříznivého demografického vývoje se
projevuje nedostatkem absolventů se stupněm
středního vzdělání s výučním listem zvláště
u oborů strojírenství a stavebnictví, kteří jsou
žádáni trhem práce. Zlínský kraj se rozhodl tuto
situaci řešit uvolněním finančních prostředků
z rozpočtu Zlínského kraje na systém „Podpora
řemesel v odborném školství“. Tento systém přímé finanční podpory vstoupil do praxe pro žáky
prvních ročníků ve školním roce 2007/2008. Při
Okno do kraje / červen 2010

výši finanční podpory 300 Kč měsíčně v 1. ročníku, 400 Kč měsíčně ve 2. ročníku a 500 Kč měsíčně ve 3. ročníku. S prémií ve výši 1 500 Kč až
5 000 Kč za vyznamenání tak může žák preferovaného oboru za dobu studia získat částku až
ve výši nemalých 21 000 Kč. Jedinou podmínkou pro vyplacení částky je žádná neomluvená
absence v daném měsíci. Do systému Podpory
řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji jsou zapojeny strojírenské a stavební obory,
dále je systém doplněn o obory malíř, sklář
a řezník. V jednání je zařazení oboru obuvník do
tohoto systému.
Ve vaší gesci je i oblast podpory mládeže
a sportu. Jaká je situace tady?
K tradičním akcím patří od roku 2002 vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje.
V roce 2010 se uskutečnil již VIII. ročník, více
se o tomto tématu dozvíte na jiných stránkách
magazínu.Další aktivitou, kterou je potřeba
zmínit, je projekt Českého olympijského výboru „Olympiáda dětí a mládeže“, do kterého je
zapojeno všech 13 krajů a hlavní město Praha,
doplňuje tak spektrum možností pohybového
a kulturního vyžití mladých lidí a umožňuje šíření myšlenek olympismu. Olympiáda je zaměřena na práci s talentovanými dětmi a mládeží
a je určena pro žáky základních škol a odpovídajících ročníků středních škol. Krajská sportovní reprezentace Zlínského kraje se pokaždé
úspěšně zúčastnila všech doposud uskutečněných olympiád. Její počátky se datují od roku
2003, kdy se v Pardubickém kraji uskutečnila
letní premiéra této soutěže. Zimní varianta se
poprvé uskutečnila v únoru 2004 ve Středočeském kraji. V současné době se tyto olympiády
odehrávají ve dvouletých cyklech. Hry 3. zimní
olympiády dětí a mládeže v roce 2008 hostil
a pořádal právě Zlínský kraj ve střediscích zimních sportů na Valašsku.
K již tradičním nástrojům finanční podpory
patří dlouhodobě Fond mládeže a sportu, který je určen k podpoře mládežnického sportu,
na spolufinancování sportovních akcí a jednorázových sportovních soutěží.
V letech 2004 – 2005 dotoval Zlínský kraj také
zvyšování úrovně a počtu sportovišť z Podprogramu na výstavbu, technické zhodnocení a opravy sportovišť a sportovních zařízení,
v dalších letech formou přímých dotací z rozpočtu. Celkem se kraj v letech 2004 – 2009 finančně spolupodílel na vybudování celkem 37
sportovišť částkou 20,7 milionů korun. Na zlepšení technického stavu a rozšíření kapacity stávajících sportovišť a sportovních zařízení vydal
v daném období dalších 28,6 milionů korun.
Z krajského rozpočtu byly například podpořeny rekonstrukce sportovišť a sportovních hal
v několika krajem zřizovaných školách. Od roku

Josef Slovák. Foto: Petr Zákutný
2007 kraj podporuje činnost a rozvoj mládežnického sportu v regionu formou poskytnutí
dotací, a sice sumou 60,9 milionu.
Jaké další aktivity považujete za významné?
Mezi důležité, příjemné a o to více potřebné
činnosti, řadím různá uznání a ocenění žáků,
pracovníků škol, dobrovolných pracovníků
za dobře odvedenou práci. Každoročně oceňujeme školy a školská zařízení, která dosáhnou
významného výsledku v naplňování Minimálního preventivního programu, což je základní
strategie školy, či školského zařízení v prevenci
sociálně patologických jevů.
Jiným významným uznáním za kvalitní práci
ve školství je ocenění pedagogických pracovníků Zlínského kraje, kterým každoročně Zlínský
kraj vyjadřuje uznání. Stejně jako je potřeba
vyslovit uznání na stranu těch, kteří vychovávají a učí, je také nutné ohodnotit mimořádné
výsledky těch, pro které je systém vzdělávání
určen. Proto také každý rok provádíme Ocenění žáků středních škol Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo
za mimořádný čin.
K dalším aktivitám, které nalezly rychle tradici,
se řadí soutěž Mládí kraje. Jde o literární a výtvarnou soutěž, ve které se snažíme v dětech
podnítit vztah k lidem, přírodě i památkám
našeho regionu, protože jaké budeme mít děti,
takový budeme mít kraj. Vztah mladých lidí
ke kraji se upevňuje nejen výchovou a vzděláváním, ale i vlastními prožitky a zážitky. Věřím,
že takovým zážitkem je i účast v soutěži.
Na závěr bych zmínil ještě jednu soutěž. Ta je
teď ve fázi příprav, neboť v tomto roce proběhne první ročník. Smyslem soutěže je hodnotit a motivovat naše školy a školská zařízení
k modernímu, přímému a kvalitnímu způsobu
výměny informací.
Budeme tedy vyhodnocovat internetové stránky našich organizací z pohledu jak obsahového,
technického a funkčního, tak i z pohledu přehlednosti a příjemnosti práce s nimi.

(red)
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Mezi oceněnými byli také mladí hasiči, kteří úspěšně reprezentují v požárním sportu. Foto: Petr Zákutný

Zlínský kraj poděkoval dobrovolným hasičům, kteří ve svých sborech vykonávají záslužnou práci ve
prospěch druhých a pomáhají při
záchraně lidských životů či živelních
pohromách. Letošní oceňování se
konalo v den svátku Svatého Floriána, patrona hasičů, už po páté a našlo si své místo už tradičně 4. května.
Při této příležitosti převzalo z rukou
hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka ocenění 42 dobrovolných
i profesionálních hasičů.

Ocenění dobrovolných a profesionálních hasičů
Vyznamenání hasičů bylo spojeno s připomenutím 10. výročí vzniku Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. „Toto ocenění
je příležitostí, jak poděkovat za práci, kterou
hasiči odvádí ve svých sborech s úctyhodným
nasazením a obětavostí. Jsou to ti, kteří běží
tam, odkud lidé utíkají. Bez profesionálních
a dobrovolných hasičů by společnost nefungovala, jak má. Důležitou součástí jsou také sbory
dobrovolných hasičů, které jsou spolu s kolegy
profesionály neodmyslitelným pilířem Integrovaného záchranného systému. Dobrovolní hasiči jsou také ti, kteří bývají v menších obcích
nositeli místního společenského a kulturního
života, pomáhají udržovat staré lidové tradice,
podněcují spolkový život, organizují brigády
a pomáhají všude tam, kde je zrovna potřeba.
Navíc mají velký podíl na výchově dětí a mládeže, což si zaslouží zvláštní poděkování. Nejenže
tím dobrovolní hasiči rozvíjí v dětech technické
dovednosti a potřebnou kondici, ale také smysl
pro solidaritu, statečnost a schopnost nezištně
pomoci lidem, kteří se ocitli v potížích,“ pronesl
při slavnostním vyznamenání dobrovolných
hasičů hejtman Stanislav Mišák.
Ocenění hasiči získali svá vyznamenání za výkon funkce starosty Sboru dobrovolných hasičů, velitele zásahové jednotky i za výchovu
mladých hasičů. Svou kategorii mají také mladí hasiči s věkovou hranicí 12 let, kteří slavili
v uplynulém roce úspěchy v požárním sportu
mládeže. Významné ocenění čekalo i na deset
zasloužilých hasičů, kteří již dovršili věku 60 let,
přičemž 35 let aktivně působili v hasičských
sborech a pět let vlastnili medaili „Za mimořádné zásluhy“.
Seznam oceněných – okres Kroměříž
Josef Bělík (SDH Vítonice) – Dlouholetý vedoucí
kolektivu mladých hasičů.
Lucie Fridrichová (SDH Vítonice) – Nadějná závodnice.
Ladislav Hlava (SDH Vítonice) – Dlouholetý člen,
řadu let byl starosta sboru.
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Bohumil Jiříček (SDH Břest) – Vedoucí kolektivu
mladých hasičů. Pod jeho vedením se kádr rozšířil
a dosahuje dobrých výsledků v soutěžích.
Kristýna Krejčí (SDH Morkovice) – Angažuje se
v práci s mladými hasiči, pod jejím vedením se
rozrostl kolektiv mladých hasičů SDH Morkovice
na úctyhodných 35 dětí.
František Odstrčilík (SDH Šelešovice) – Do Sdružení vstoupil v roce 1953, pracoval ve funkcích velitele družstva a vedoucího mládeže. Po mnoho
let vykonával funkci starosty okrsku Kroměříž.
Miloslav Peška (SDH Lískovec) – Od roku 1975,
zastával funkci strojníka, nyní velitel SDH Lískovec a velitel okrsku Koryčany.
Stanislav Pumprla (SDH Prusinovice) – Starosta okresního sdružení hasičů Kroměříž, předseda
ústřední odborné rady velitelů a člen výkonného výboru Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Praha.
Josef Řepa (SDH Hulín) – Nejstarší člen sboru, dříve
se angažoval převážně v oblasti represe a mládeže.
Seznam oceněných – okres Uherské Hradiště
Vlastislav Adamec (SDH Nezdenice) – Člen sboru od roku 1992, stal se zástupcem velitele sboru
a hlavní náplní se mu stala výchova mládeže.
Marie Juřičková (SDH Kunovice) – Členkou
je od roku 1975, řadu let závodí v družstvu žen
a později ještě vypomáhá s výcvikem děvčat.
Vít Majer (dříve SDH Salaš, nyní SDH Bílovice) –
Členem se stal v roce 2003, ihned se začal věnovat práci s dětmi a brzy se dostavily velmi dobré
výsledky a to nejen v kategorii žáků, ale i dorostu.
Po přestěhování se věnuje dětem v SDH Bílovice.
Josef Otépka (SDH Staré Město) – Člen SDH je
od roku 1950. Od roku 2000 je nositel nejvyššího
titulu Zasloužilý hasič.
Josef Otrusina (SDH Nedakonice) – Členem je
od roku 1969, řadu let je starostou sboru.
Petr Vaculín (SDH Šumice) – Členem SDH je
od roku 1955. Byl velitelem sboru a později jeho
starostou. Protože mu učarovala mládež, začal se
jí věnovat jako vedoucí.

František Vlčnovský (SDH Těšov) – Člen od roku
1975, v současnosti zastává funkci starosty sboru.
František Vyšinka (SDH Osvětimany) – Člen
od roku 1956. Byl zařazen do jednotky sboru
a později pracoval jako velitel sboru a okrsku.
Řadu let byl členem okresní a také krajské rady
velitelů. Nositel titulu Zasloužilý hasič.
Seznam oceněných – okres Vsetín
Josef Bartošek (SDH Velké Karlovice) – V SDH
je 35 let. Byl oceněn medailí Za zásluhy o rozvoj
dobrovolného hasičstva.
Josef Číp (SDH Zubří) – Ve Sboru dobrovolných
hasičů 49 let, vykonával funkce velitele, nyní již
po tři volební období je včele sboru jako starosta.
Oceněn byl Medailí sv. Floriána.
Jaroslav Jež (SDH Nový Hrozenkov) – Hasičem je
od roku 1945, prošel funkcemi strojníka, dlouhá
léta byl velitelem sboru. Je nositelem nejvyššího
vyznamenání Zasloužilý hasič.
Stanislav Kretek (SDH Prostřední Bečva-Kněhyně) – V SDH je již 51 let, vykonával funkci hospodáře, později až do letošního roku funkci starosty.
Oceněn byl medailí Za zásluhy o rozvoj hasičstva.
Alois Novosad (SDH Lidečko) – Členem SDH je již
49 let, prošel různými funkcemi. 17 let vykonával
funkci starosty sboru, 25 let byl starostou okrsku
Hornolidečského.
Václav Pospěch (SDH Zašová) – Hasičem je 38
let, dlouholetý velitel a cvičitel soutěžních družstev
mužů a žen, která se umístila až na Mistrovství ČR.
Slavomír Orság (SDH Karolinka-Stanovnice) – Je
členem od roku 1953, prošel různými funkcemi
a funkci starosty sboru předal teprve před dvěma
lety. Je nositelem titulu Zasloužilý hasič.
Vojtěch Švirák (SDH Valašská Polanka) – Členem SDH je 40 let. Byl oceněn medailí Za zásluhy
o rozvoj hasičstva.
Seznam oceněných – okres Zlín
Miroslav Bača (SDH Racková) – Ve sboru působí
50 let. Zastával funkce jednatele a 15 let byl starostou sboru. Je nositelem Medaile sv. Floriána.
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Zlínský kraj od roku 2005 již vyznamenal přibližně 250 profesionálních a dobrovolných hasičů.
Hejtmanství podporuje činnost hasičů také pravidelnými finančními
dotacemi. Před třemi lety například
činila roční dotace jeden milion korun. Letos hejtmanství podporuje
činnost hasičů 1,5 milionem korun.
Ve Zlínském kraji působí 460 profesionálních hasičů, ve 370 sborech je
registrováno 20 600 dobrovolníků,
mezi něž se řadí také dorost.
Jiří Fišnar (SDH Slušovice) – Zastává funkci zástupce velitele sboru, je starostou okrsku a velitelem JPO III. Velmi aktivně se věnuje práci s mládeží.
Bohuslav Hnilica (SDH Kvítkovice) – Členem
od roku 1966. Funkci starosty sboru zastával 31
let až do konce roku 2009. Je nositelem Medaile
sv. Floriána.
Josef Chovanec (SDH Neubuz) – Členem SDH
je 60 let. Zastával funkce výcvikového referenta,
strojníka, preventisty a 25 let byl starostou sboru.
Je nositelem medaile Za zásluhy a držitelem titulu Čestný starosta.
Zdenek Julina (SDH Jaroslavice) – Dobrovolným
hasičem je 55 let. Dlouhodobě zastával funkci
velitele sboru, ještě do konce roku 2009 pracoval
ve výboru SDH. Je nositelem medaile Za mimořádné zásluhy.
Jiří Jurčík (SDH Fryšták) – Členem SDH od roku
1972. Po dobu 25 let byl ve funkci velitele sboru,
17 let zastává funkci velitele okrsku. Je nositelem
Medaile sv. Floriána.
Karel Skoumal (SDH Kostelec) – Členem od roku
1970. Mnoho let zastával funkci preventisty sboru, 13 let byl starostou okrsku, v současné době je
členem vedení okrsku.
Alois Štefka (SDH Lhotsko) – Členem od roku
1951. Zastával funkci starosty sboru, 30 let byl

Ocenění byla předána v sídle Zlínského kraje. Foto: Petr Zákutný

velitelem SDH. Byl velitelem okrsku, 15 let členem
okresního výboru Svazu požární ochrany ve Zlíně. Držitel medaile Za mimořádné zásluhy.
Záslužná vyznamenání 2. stupně za aktivní
a dlouholetou činnost ve Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezska – dobrovolní hasiči
Pavel Daňa (SDH Jablůnka) – Je členem sboru
od roku 1958. V SDH pracoval jako strojník, velitel
družstva a jednotky, člen výboru ve funkci hospodář, místostarosta a starosta. V okrsku jako člen,
místostarosta a starosta. V roce 2002 obdržel titul
Zasloužilý hasič a v roce 2005 Řád sv. Floriána.
Ludmila Kavačová (SDH Lískovec do 9. ledna
2010) – Členka Sdružení hasičů ČMS, Sbor dobrovolných hasičů Lískovec od roku 1984 do letošního 9. ledna, kdy z vážných pracovních a rodinných důvodů vystoupila. Byla členkou výkonného
výboru OSH Kroměříž.
Josef Krajča (SDH Střelná) – Velkou měrou se
zasloužil o rozvoj hasičského hnutí v okrese Vsetín, ve Zlínském kraji a také na celorepublikové
úrovni. Jeho práce na vysoké odborné úrovni byla
oceněna řadou vyznamenání, je nositelem Řádu
sv. Floriána a medaile Za mimořádné zásluhy.
Ladislav Ordelt (SDH Jaroslavice) – Ladislav Ordelt je členem sboru 61 let. Po celou dobu se velmi
aktivně podílel na výborných výsledcích sboru, za-

stával řadu funkcí od vedoucího mládeže přes náměstka starosty až po starostu sboru. Je nositelem
titulu Zasloužilý hasič a Řádu svatého Floriána.
Alois Šesták (SDH Vésky) – Člen SDH Vésky
od roku 1953, celých 50 let zastával funkci jednatele sboru. Byl předsedou Okresní kontrolní a revizní rady a členem krajské revizní rady v Brně.
Dnes stále pracuje v předsednictvu Klubu ZFH při
OSH Uherské Hradiště. V roce 1992 získal titul Zasloužilý hasič a v roce 1999 Řád sv. Floriána.
Záslužná vyznamenání 2. stupně za příkladnou práci pro HZS Zlínského kraje v úseku
IZS a operačního řízení – prof. hasiči
plk. Ing. Štefan Hrtús – Ředitel odboru operačního řízení a KIS. U hasičského záchranného sboru vykonává službu 11 let.
por. Vladimír Kolařík – Operační důstojník krajského operačního a informačního střediska HZS
Zlínského kraje. U hasičského záchranného sboru
vykonává službu 18 let.
ppor. Jaroslav Kubíček – Velitel čety, stanice
Kroměříž. U hasičského záchranného sboru vykonává službu 23 let.
mjr. Ing. Dana Potěšilová – Vedoucí oddělení
prevence v územním odboru Vsetín. U hasičského
záchranného sboru vykonává službu 18 let.

inzerce
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Miluše Šafářová se starostou Fryštáku Lubomírem Doležalem (vlevo) a hejtmanem Stanislavem Mišákem. Foto: Petr Zákutný

Dětský Ámos putoval do Fryštáku
Zlín – Skromná, obětavá, milá a plná energie,
kterou přenese na každého, kdo ji potká – těmito slovy charakterizovali svou učitelku Miluši Šafářovou žáci 8. B ze ZŠ ve Fryštáku, když se
rozhodli zaslat její přihlášku do celostátní Ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos.
Po úspěchu v regionálním kole se zástupkyně
Zlínského kraje neztratila mezi dalšími kantory
ani v celostátním kole a stala se vítězkou kategorie Dětský Ámos 2010. Vynikající úspěch
Miluše Šafářové ocenil také hejtman Stanislav Mišák a pozval vítězku celostátního kola
populární ankety, spolu se starostou obce,
do sídla hejtmanství, aby poděkoval za vynikající úspěch a propagaci Zlínského kraje. Při
té příležitosti hejtman obdaroval Miluši Šafářovou kyticí, záslužnou medailí a pamětním
listem. „Úcta od dětí a pocit, že mě mají děti
rády, jsou tou nejlepší odměnou za mou práci, což mi přináší opravdovou radost, která se
nedá popsat nebo něčím nahradit. Toto ocenění, které vzešlo z nápadu mých žáků, pro mě

znamená povzbuzení do další práce, na kterou se moc těším,“ přiblížila při přátelském
setkání s hejtmanem dojatá Miluše Šafářová.
Vyznamenaná učitelka předává své zkušenosti
a znalosti žákům v ZŠ ve Fryštáku v zeměpise,
informatice a tělesné výchově.
„Na této soutěži si cením toho, že kandidáty
zde navrhují žáci, kteří jdou do soutěže svého
učitele také obhajovat. V tom vidím to nejlepší
ocenění, že se žáci za svého učitele berou, že je
pro ně příkladem, vzorem a osobností, kterou
chtějí následovat. Slavnostním přijetím jsem
chtěl vzdát paní učitelce Šafářové úctu za to,
jak se rozdává svým dětem ve třídě a chtěl
jsem jí a jejím žákům také poděkovat za to, jak
v celorepublikové soutěži reprezentovali náš
kraj,“ uvedl Stanislav Mišák.
Anketu o nejoblíbenějšího učitele České republiky – Zlatý Ámos vyhlašuje a organizuje
nevládní a nezávislé občanské sdružení Klub
Domino, Dětská tisková agentura. V letošním
roce se uskutečnil 17. ročník
(tz)

▪▪ První dotace ze Sociálního fondu
Zlínský kraj – Poprvé poskytne Zlínský kraj
z nově zřízeného Sociálního fondu podporu
projektům směřujícím do sociální či zdravotní
oblasti. Kraj přispěje na aktivity prospěšné osobám se zdravotním postižením, rodinám s dětmi
či seniorům. Jde o činnosti, které nejsou sociální službou, ale jsou přínosné a společensky významné. Na základě výzvy bylo podáno celkem
54 projektů a požadovaná částka podpory činila
3,5 milionu korun. Žadateli byly zejména organizace a svazy sdružující občany se zdravotním
postižením, mateřská centra, charity a svazy
důchodců. Pro poskytnutí podpory byla stanovena jasná kritéria a ne všichni žadatelé je splnili.
Podpořeno nakonec bude více než 40 projektů
celkovou sumou přes 1,5 milionu korun. „Věřím,
že všechny aktivity a projekty, které budou podpořeny, pomohou našim spoluobčanům zmírnit

jejich zdravotní či sociální handicap a tím zlepšit
kvalitu jejich života. Zároveň chci všem oznámit,
že v nejbližších měsících bude vyhlášena další
výzva na předkládání žádostí o podporu ze Sociálního fondu,“ poznamenala krajská radní pro
oblast sociálních věcí Táňa Nersesjan.
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▪▪ Ocenění dárců kostní dřeně
Zlínský kraj – Lenka Škubníková z Uherského
Brodu, Jaroslav Žuja z Bílovic a Zdeněk Kostka ze
Slavičína převzali z rukou hejtmana Stanislava Mišáka pamětní medaili, dárkový koš a poděkování
za příkladný lidský čin dobrovolného darování
kostní dřeně. Všichni tři darovali kostní dřeň v minulém roce a svým skutkem pomohli zachránit
lidské životy. „Darování kostní dřeně je úžasná odvaha, protože to není bezbolestné a je to náročné
na čas a cestování. Vážím si dárců krve, ale před
dárci kostní dřeně smekám,“ řekl hejtman Mišák.

Zlínský kraj – V roce 2006 založil Zlínský kraj
za pomoci fondů EU obecně prospěšnou
společnost zabývající se nezávislým poradenstvím a iniciováním projektů v oblasti úspor
energie a obnovitelných zdrojů. Své služby
poskytuje nejen Zlínskému kraji, ale zdarma
i všem obcím, obyvatelům i podnikatelům
na území kraje. Během tříletého působení se
Energetická agentura Zlínského kraje mimo
jiné zasadila i o realizaci více než 150 projektů v hodnotě asi 1,5 miliardy korun v oblasti
zateplování staveb, úspor energie a obnovitelných zdrojů. Letos získala agentura hrazenou dotaci na poradenství k programu Zelená
úsporám. Tento program je určen pro vlastníky rodinných, bytových a panelových domů.
Dotace je určena na výměnu oken, zateplení
obvodového pláště, střechy či podlahy, instalace solárních systémů, tepelných čerpadel a kotlů na biomasu, výstavbu pasivních
domů. Výše dotace na zateplení je odvislá
od % úspory, kterou můžete dosáhnout zlepšením některé z konstrukcí obvodového pláště. Vzhledem k tomu, že se kritéria programu
několikrát měnila, EAZK nabízí tyto bezplatné
konzultační služby: seznámení s možností čerpání dotací v jednotlivých oblastech programu, konzultaci vašeho požadavku, posouzení
stavu objektu a navržení možných opatření,
výpočet možné výše dotace, doporučení optimálního postupu při přípravě žádosti a všech
jejích příloh, vyplnění formulářů žádosti o dotace na realizaci i žádosti na projektovou dokumentaci a kontrolu žádosti a všech povinných příloh před odevzdáním poskytovateli
dotace. Dotace jsou přitom poskytovány rovněž na zpracování technické dokumentace,
včetně energetického posouzení.
Konzultační služby jsou prováděny denně
v sídle Energetické agentury Zlínského kraje: Obchodní centrum areálu SVIT, budova 22, místnost číslo 306, tel. 577 043 420,
603 883 083 (Ing. arch. Květoslava Kruková)
nebo nebo na detašovaném pracovišti ve Vsetíně: Vsetín 814 (nad Potravinami Albert), kancelář 325, tel. 603 883 082. Podrobnější informace na www.eazk.cz.
(red)

▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně
obsazují následující pracovní místa:
• Lékař/lékařka na interní oddělení – Kroměříž,
Vsetín
• Lékař/lékařka na gynekologicko-porodnické
odd. – Kroměříž
• Lékař na oddělení LDN – Vsetín
• Fyzioterapeut – Vsetín
• Všeobecná sestra – Kroměříž, Vsetín, Zlín
• Učitel/učitelka informatiky – Rožnov pod Radhoštěm
• Učitel/učitelka anglického jazyka – Slavičín
Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.
Okno do kraje / červen 2010

▪▪ Program Mládež v akci
Zlínský kraj – Jedním z programů EU zaměřených na volnočasové aktivity mladých lidí,
který bude probíhat až do roku 2013, nese
název Mládež v akci. Podporuje mezinárodní výměny mládeže, Evropskou dobrovolnou
službu, iniciativu mládeže a aktivity zaměřené na rozvoj kvalifikace pracovníků s mládeží. Program je určen mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či
kulturní původ ve věku od 13 do 30 let, kteří
mají trvalé bydliště v některé ze zemí programu nebo v některé z partnerských zemí
(pouze u některých akcí). Na celé sedmileté
období má program rozpočet 885 milionů
euro. Pro seznámení s programem Mládež
v akci jsou pořádány ve městech Zlínského
kraje jednodenní semináře, což se odrazilo
také na větší úspěšnosti v získání podpory
projektů podaných od žadatelů. Informace o programu a seminářích můžete získat
na www.mladezvakci.cz.

▪▪ Zlínský kraj ocení sociální pracovníky
Zlín – Za obětavou, mimořádnou a kvalitní
práci ve prospěch potřebných získá ocenění
pět vybraných pracovníků v sociálních službách. Ocenění „Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje“ udělí hejtmanství
letos vůbec poprvé. V anketě mohou pracovníky navrhovat poskytovatelé sociálních
služeb, veřejnost, představitelé samospráv,
instituce a také organizace. Ocenění může
získat například sociální pracovník, zdravotní
personál, pečovatelka, ergoterapeut, ale také
provozní personál. Toto ocenění je poděkováním lidem, kteří se starají o druhé a přispívají
tak k jejich plnohodnotnému životu. Zároveň
chce kraj dostat do povědomí veřejnosti, co
obnáší povolání v sociálních službách, a chce
také posílit zájem o tuto profesi. Návrhy
na ocenění může veřejnost zasílat na Odbor
sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje do 30. září. Slavnostní vyhlášení se uskuteční v listopadu.

▪▪ Revitalizace chátrajících areálů
Zlínský kraj – Deset starých a nevyužívaných
ploch a objektů po průmyslové či zemědělské činnosti se může těšit na finanční dotaci
Zlínského kraje určenou na předprojektovou
přípravu podporující jejich regeneraci. Krajští radní schválili na svém zasedání rozdělení
téměř čtyř milionů korun. Nevyužité areály
často fyzicky, ekonomicky a sociálně zatěžují
okolí a vysoké náklady na jejich regeneraci či rekonstrukci odrazují soukromý kapitál
od přímých investic. Zpracovaná strategie
zmapovala nevyužívané lokality a identifikovala možné zdroje financování. Dotace podpoří řešení problému s chátrajícími areály
v Rusavě (zemědělské družstvo), Morkovicích
(bývalé vl. nádraží), Halenkově (bývalý armádní sklad), Slavičíně (dva projekty v areálu bývalých Vlárských strojíren), Přílepech (zámek),
Liptálu (zámek), Zlíně (filmové ateliéry), Uherském Ostrohu (pivovar) a Otrokovicích (objekt
Geostavu Otrokovice v areálu Moravanu).

Dotace neziskovkám
Praha – V únoru 2010 vláda schválila nové
zásady pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu nestátním neziskovým organizacím. Nově tak bude uzávěrka pro přijímání žádostí do prvního kola výběrového
dotačního řízení obvykle do 30. září 2010.
Poskytovatelé veřejně prospěšných služeb
a aktivit budou již do konce roku 2010 informováni o úspěšném absolvování výběrového dotačního řízení. Konkrétní výše
dotace bude pro úspěšné žadatele známa
nejpozději do konce února 2011. Minimálně
polovina finančních prostředků bude uvolněna již do konce března roku 2011, tedy
pokud se jedná o dlouhodobý projekt, který vyžaduje kontinuální financování. Druhá
polovina prostředků by měla být uvolněna
do konce září 2011.
(red)
Jednání hejtmana Zlínského kraje s brigádním generálem Jaroslavem Kociánem (vpravo). Foto: Petr Zákutný

Spolupráce kraje s Armádou ČR
Zlínský kraj – Vzájemná spolupráce Zlínského kraje a Krajského vojenského velitelství
Armády ČR ve Zlíně byla tématem jednání
hejtmana Stanislava Mišáka a velitele Sil
podpory AČR brigádního generála Jaroslava
Kociána. Při společném setkání se mluvilo
také na téma systémového řešení situace při
vzniku mimořádných událostí.
„V této souvislosti musím určitě zmínit, že
při výuce na našich katedrách stále dáváme
za modelový příklad vynikající spolupráci
obce s rozšířenou působností Otrokovice
a Armády ČR při povodních v létě 1997, kde
bylo dvacetitisícové město několik týdnů
zcela ochromeno a tehdejší starosta a současný hejtman při řešení těchto mimořádných událostí velmi výrazně spolupracoval
také se složkami Armády České republiky,“
objasnil brigádní generál Jaroslav Kocián.
Model krizového řízení a fungování povodOkno do kraje / červen 2010

ňové komise města Otrokovice vyznačující
se vzájemnou zastupitelností a rozložením
práce na čtyři směny o celkovém počtu téměř 50 lidí, byl následně natolik dopracován,
že je v současnosti dáván za příklad ostatním
městům a obcím v ČR.
„Tématem našich rozhovorů byla spolupráce mezi Armádou ČR a Zlínským krajem,
probrali jsme také otázky Integrovaného
záchranného systému a také to, jak může
Armáda ČR efektivně vstoupit do těchto procesů. Důležitým tématem byl také systém řízení a práce Krajského úřadu Zlínského kraje
při krizových událostech a také jaký by byl
systém nasazení sil a prostředků Armády ČR
v případě pomoci Zlínskému kraji,“ dodal Jaroslav Kocián.
Brigádní generál obdržel od hejtmana Stanislava Mišáka Medaili za zásluhy o Zlínský kraj
a pamětní list.
(tz)

Prevence kriminality

Luhačovice – Rozdělení dotací v celkové
výši 221 000 korun čtyřem obcím a městům
na projekty podporující prevenci kriminality
schválili na svém výjezdním zasedání v Luhačovicích krajští radní. Jde o tyto projekty:
Město proti kriminalitě (Bystřice p. H. 100 000
korun), Domácí násilí páchané na seniorech
a ženách (Hulín, 20 000 korun), Bezpečnostní
stojany na kola (Slavičín, 80 000 korun) a Sebeobrana pro ženy – jak se účinně bránit (Zašová, 21 000 korun). Podprogram na podporu obcí a měst v oblasti prevence kriminality
v kraji pro rok 2010 je určen k podpoře obcí
a měst s počtem do 25 000 obyvatel, které
realizují aktivity v oblasti prevence kriminality, a to formou menších projektů, jako jsou
například vzdělávací akce, montáž bezpečnostních řetízků v bytech obývaných seniory
nebo stojany na kola. Žádosti o podporu velkých investičních projektů, jako jsou například budování nebo oprava kamerových systémů či víceúčelové sportovní plochy, mohou
obce a města podávat prostřednictvím Zlínského kraje přímo ministerstvu vnitra.  (red)
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rozhovor
Natálie Dianová
▪▪Narozena 1. 1. 1989 ve Valašském Meziříčí.

▪▪Je reprezentantkou v moderním pětiboji.
Jde o sport, který kombinuje střelbu, šerm,
jezdectví, plavání a běh, tedy disciplíny, které
ještě ve 20. století patřily k základním vojenským požadavkům.
▪▪S moderním pětibojem začala v Rožnově pod
Radhoštěm. Nyní je zaměstnaná u armádního sportovního centra Dukla Praha. Zároveň
studuje na Univerzitě Karlově v Praze.
▪▪Nejvýraznějšími úspěchy jsou první místa
na mistrovství Evropy a mistrovství světa
v soutěži štafet, 11. místo ve finále Světového
poháru. V dubnu získala ocenění Sportovec
Zlínského kraje.
Natálie Dianová ovládla anketu o nejlepšího sportovce. Foto: archiv

▪▪Mezi její koníčky patří pes, cestování a golf.

Natálie Dianová: Mým snem jsou olympijské hry
Překvapilo vás vítězství v anketě Sportovec roku Zlínského kraje?
Překvapilo mě to. Sportovců, kteří ve svém
sportovním odvětví něco znamenají, bylo
v nominaci tradičně hodně. Jednalo se přitom
o sporty, které jsou rozhodně známější, než je
ten můj - tedy moderní pětiboj. Proto si vážím
tohoto ocenění dvojnásob.

la jsem jako plavec v rožnovském oddíle, běh
jsem začala trénovat ve sportovní třídě na Základní škole Videčská u paní Bayerové, se začátky šermu mi pomáhal pan Depta a s jízdou
na koni mi vycházeli maximálně vstříc manželé
Dulavovi. Nebylo tehdy úplně jednoduché vše
zkombinovat, protože nároky na materiální
a tréninkové podmínky u moderního pětiboje
není lehké mimo větší střediska zajistit. Protože jsem se chtěla modernímu pětiboji věnovat
na profesionální úrovni, rozhodla jsem se před
třemi lety začít trénovat v Praze.

Kam tohle prvenství řadíte mezi svými
sportovními úspěchy?
Pro každého sportovce je ocenění jeho úsilí
příjemné, a proto je dobře, že jsou takovéto
ankety. Je ale rozdíl zvítězit na závodech nebo
vyhrát v anketě.

Kterou z disciplín ve vašem sportu máte
nejraději? A jakou naopak musíte nejvíce
vylepšovat?
V sezoně se pocity, která z disciplín mě baví
více či méně, neustále mění. Vylepšovat se
ovšem vždycky dají všechny.

Jste moderní pětibojařkou. Jak jste se
vlastně dostala k tomuto nepříliš tradičnímu sportu?
Spíše náhodou, a to zejména díky tomu, že
mezi prvotní disciplíny, ve kterých se v pětiboji
závodí, patří plavání a běh. V moderním pětiboji se disciplíny přidávají postupně v závislosti na věku. Začíná se fyzickými disciplínami
plaváním a během, později se přidává střelba
a to ve čtrnácti letech, o dva roky později je to
šerm, v osmnácti letech jízda na koni. Začínainzerce

Jak často trénujete?
Jsem profesionální sportovkyně. Trénuji tedy
od pondělí do soboty.
Co je mometálně vaším největším sportovním snem?
Olympiáda Chtěla bych se jich určitě účastnit.

S moderním pětibojem jste začínala v Rožnově pod Radhoštěm. Jsou v tomto městě
dobré podmínky pro moderní pětiboj?
Ve městě vznikl oddíl s názvem Středisko pětiboje Rožnov. Zatím se soustřeďuje pouze
na mládež ve věku od sedmi do čtrnácti let.
Základem jsou především fyzické disciplíny, tedy plavání a běh. Někteří už ale trénují
i střelbu, plus jednou týdně je do programu
zařazen trénink všeobecných pohybových dovedností spolu se základy šermu. Klub při své
činnosti spolupracuje s oddílem moderního
pětiboje z Třince.
Jak si stojí český moderní pětiboj ve srovnání se světovou konkurencí?
Češi nepochybně patří mezi absolutní světovou špičku. Už léta pravidelně vozí naši reprezentanti medaile ze světových soutěží. Za vše
hovoří například bronzová olympijská medaile z Atén Libora Capaliniho.
Jaké jsou vaše nejbližší sportovní plány?
V blízké době mě čeká především mistrovství
Evropy a mistrovství světa juniorů. V létě si
pak oba šampionáty zopakuji. tentokrát již ale
v kategorii dospělých.
(gh)

! AKCEVnitřní! AKCE ! AKCE !

Venkovní

PLASTOVÁ OKNA

MONTÁŽ ZDARMA
Akce platí do 30.6.2010

10.795,Jupiter Max.

1.892,-

Chr. New

Malaga

737
606 910
Zlín - Jižní Svahy
Podlesí II 5612

zlin@euro-standard.cz
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Nejkvalitnější
německé profily

2.450,-

1800 x 1500

,995

4

Cena včetně montáže a bez DPH

- Dveře vnitřní
- Dveře vchodové
- Parapety

- Žaluzie
- Sítě
- Rolety

www.euro-standard.cz
Okno do kraje / červen 2010

Časopis ZVUK slaví výročí
Zlínský kraj – Již dvě desítky let přináší časopis ZVUK pestrou nabídku kulturních a společenských témat a zajímavostí z regionů Slovácka, Valašska i Hané. Písmena v jeho názvu
připomínají čtyři významná města Zlínského
kraje: Zlín, Vsetín, Uherské Hradiště a Kroměříž. Svým zaměřením časopis oslovuje čtenáře zajímající se o dějiny, folklor, hudbu, literaturu a umění.
Nové vydání časopisu jaro/léto 2010 je pojato poněkud netradičně. Kromě běžného
čísla, které je tentokrát věnováno 10. výročí
vzniku Zlínského kraje, obsahuje speciální
retrospektivní část s obálkou prvního čísla
z roku 1990.
Současný název ZVUK Zlínského kraje získal
časopis v roce 2002. Retro číslo přináší výběr
z toho nejlepšího, co ve ZVUKu za uplynulých
dvacet let vyšlo. Pečlivý výběr sestavil dlouholetý bývalý šéfredaktor Jaroslav Zapletal.
Čtenáři si mohou přečíst příspěvky Ludvíka
a Marie Vaculíkových, Antonína Bajaji, Jiřího Severina, Karla Pavlištíka, Pavla Popelky,

Blanky Petrákové, Josefa Holcmana a mnoha
dalších. Obálky všech vydaných čísel i soupisy článků, které byly v časopise publikovány,
lze nalézt na webových stránkách Krajské
knihovny Františka Bartoše Zlín (www.kfbz.
cz/zvuk.htm).
Kromě zmíněného hlavního tématu přináší
aktuální číslo další zajímavé příspěvky. Osobnost hudebního skladatele Josefa Stelibského představí Helena Chybová. O čtenářských
spolcích píše Zdeněk Lajkep a o historii
pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje
v Kroměříži Petr Pálka. S Janem Gogolou rozmlouvá Jan Holcman a dny strávené v Etiopii
zachycují úryvky z cestovního deníku Pavla
Popelky. Nechybí recenze nově vydaných
knih a informace o aktuálních výstavách.
V jednom čísle se tak prolínají nedávná minulost se současným kulturním a společenským děním v kraji.
ZVUK je k dostání v muzeích Zlínského kraje,
v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně
a u vybraných knihkupců.
(pg)

kultura
Stěhování filharmonie
Zlín – Stěhování z Domu umění do nových prostor Kongresového centra čeká už v příští koncertní sezoně zlínskou Filharmonii Bohuslava
Martinů. Předprodej předplatného na novou
sezonu byl zahájen v polovině dubna. Slavnostní otevření Kongresového centra, jehož
stavba přišla na více než 600 milionů korun,
je naplánováno na 29. září. První koncert pro
veřejnost tam Filharmonie Bohuslava Martinů
odehraje 1. října, kdy uvede koncertní verzi
muzikálu Johanka z Arku. Poté se ještě budou
v Kongresovém centru vybavovat šatny hudebníků, kanceláře a ladit akustika. „Samotné
stěhování filharmonie se uskuteční v prosinci.
Se starými prostory se rozloučíme 17. a 18. prosince,“ upřesnil ředitel filharmonie Josef Němý.
Pravidelné koncertování v Kongresovém centru filharmonie zahájí 14. ledna. Nový sál bude
mít kapacitu 823 míst, což je o zhruba 270 míst
více než sál v Domě umění. 
(vc)

Výstava výzbroje

Detail obálky prvního čísla ZVUKu z roku 1990

▪▪ Na Buchlově zpevní hradby
Buchlovice – Hradby státního hradu Buchlov
se dočkají dlouho plánované opravy. Stavebníci zahájili jejich rekonstrukci v dubnu
a práce potrvají do konce roku 2010. Návštěvníci hradu však nebudou stavebními
úpravami nijak omezeni. Rekonstrukce se
dočkají hradby jihovýchodního bastionu,
které byly ve špatném až havarijním stavu.
Oprava byla připravována dlouhou dobu,
ale až v letošním roce se podařilo získat dotaci ministerstva kultury 3,5 milionu korun.
Částku 282 tisíc korun doplní z vlastních
zdrojů Národní památkový ústav.
▪▪ Hudební léto odstartuje Nohavica
Holešov – Novou tradici přinese letos milovníkům hudby zámek v Holešově. Zámecký
park se v létě poprvé stane kulisou pro koncerty pod širým nebem, pořádané pod náOkno do kraje / červen 2010

zvem Zámecké hudební léto. Sérii čtyř koncertů zahájí vystoupení Jaromíra Nohavici
v neděli 6. června. Půjde o jedno z mála letních vystoupení známého písničkáře na celé
Moravě. Na konec června je plánován Starobrno fest, v červenci zde zazpívá Lucie Bílá,
v září Hana Zagorová a Petr Rezek.
▪▪ Vyšel sborník Slovácko
Uherské Hradiště - Již jedenapadesátý ročník sborníku Slovácko - pro rok 2009 - vyšel v minulých dnech a je k dostání v hlavní budově Slováckého muzea v Uherském
Hradišti ve Smetanových sadech a rovněž
v Galerii SM v Otakarově ulici a v Památníku
Velké Moravy ve Starém Městě. Sborník obsahuje řadu studií, pojednání, zpráv a recenzí z oborů národopis, archeologie, historie,
dějiny umění a muzejnictví. Z nosných studií
zaslouží zmínku například Pověrečné a raci-

Kroměříž – Pro letošní turistickou sezonu
v chropyňském zámku připravilo Muzeum Kroměřížska ve spolupráci s Muzeem východních
Čech v Hradci Králové, Národním památkovým
ústavem v Brně a také Arcibiskupstvím olomouckým výstavu s názvem „Soumrak zemské
hotovosti. Výzbroj a výstroj žoldnéřských vojsk
v 16. a 17. století“. Zámek v Chropyni je atraktivní především díky mimořádné sbírce zbraní
z konce 16. a převážně z první poloviny 17.
století. Výstava, jejímž těžištěm je plátová zbroj
doplněná o chladné a palné zbraně, pomůže
návštěvníkům vytvořit si ucelenější představu
o zbraních a zbroji tohoto období. Součástí
bude také volná instalace žoldnéřské zbrojnice. Na výstavu, která bude zahájena 1. června
a potrvá do 30. září 2010, zapůjčily předměty
např. Muzeum hlavního města Prahy, Národní
muzeum, Arcidiecézní muzeum v Kroměříži
nebo Státní hrad Bítov. 
(js)

onální složky v lidovém léčitelství (Ludmila
Tarcalová), Slovácko očima Františka Horenského (Romana Habartová), Aurignacien
v Dolnomoravském úvalu (Petr Škrdla).
▪▪ Soutěžit budou zpěváci nad šedesát let
Vsetín - Obdobu pěvecké soutěže talentů
Superstar pořádá vsetínská Diakonie. Soutěžit v ní ale budou talentovaní senioři. Zájemci o účast v prvním ročníku krajské soutěže
s názvem Seniorstar se mohou hlásit už nyní.
Soutěžit se nebude v populární hudbě, ale
ve zpěvu lidové písně. „Přihlásit se může každý, komu je více než šedesát let a žije ve Zlínském kraji. Přihlášky je možné posílat buďto
poštou na adresu Diakonie - středisko Vsetín, Strmá 34, 755 01 Vsetín, nebo e-mailem
na adresu stacionar.zahrada@diakonievsetin.cz,“ informoval ředitel vsetínské Diakonie
Dan Žárský. Finále proběhne 16. června.
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tipy na výlet
Otrokovice
Atraktivním areálem, v němž nechybí vyhřívaná voda, se pyšní také Otrokovice. Areál je
situován v přírodním prostředí, jeho celková
plocha je přibližně sedm hektarů. Vyhříván je
jak velký bazén o rozměrech 40 krát 20 metrů, tak i brouzdaliště – po celou dobu provozu voda dosahuje teploty 28° C. Mezi další
možnosti sportovního vyžití patří volejbal,
nohejbal, ping-pong. Součástí celého areálu
koupaliště je občerstvení s možností celodenního stravování. Více se o atraktivním areálu
dozvíte na www.otrokovice.cz.

Rusava
Začíná letní období a s ním i čas pro relaxaci
na venkovních koupalištích. Zvláště na začátku sezony ale může dojem mnohdy pokazit
studenější voda. Ve Zlínském kraji ale naštěstí
funguje také několik koupališť s vyhřívanou
vodou. V naší rubrice vám přinášíme tipy alespoň na čtyři z nich – v Rusavě, Roštíně, zlínském Kostelci a v Otrokovicích.
Rusava
Rusava, obec ležící v Hostýnských vrších, je
tradičním místem pro rekreaci – svědčí o tom
i ta skutečnost, že v katastru obce s přibližně 600 obyvateli se nachází 70 rekreačních
domků, 430 rekreačních chat a několik rekreačních zařízení. Obyvatelé, chataři i turisté
si mohou vedle krásné přírody užívat také
moderního vyhřívaného koupaliště. Jeho oficiální název zní Koupaliště Rusava – Rehabi-

Kostelec

litační centrum Podhostýnského mikroregionu. Jeho srdcem je plavecký bazén s rozměry
43 krát 15 metrů, k dispozici je také dětské
brouzdaliště, brodítka či dvě vodní skluzavky. Samozřejmostí je pak zázemí, včetně
nabídky občerstvení. Za vidění ale rozhodně
stojí také samotná obec a její okolí. V obci je
muzeum, dva kostely (katolický a evangelický), dřevěnice známá jako Kašparova vila
a několik pomníků. Více informací o koupališti i obci naleznete na www.rusava.cz.
Kostelec
V areálu Lázní Kostelec nedaleko krajského
města Zlína se nachází dva bazény s vyhřívanou vodou – plavecký a dětský. Spojení s lázněmi a hotelem přitom nabízí návštěvníkům
koupaliště velkou nabídku relaxačních a wellness možností. V areálu je tenisový kurt, kuželky, nedaleko je i golfové hřiště. Společnost
Lázně Kostelec přitom nabízí rovněž kurzy
golfu, kde je možné si osvojit základy tohoto
stále populárnějšího sportu.
Samotné lázně se pak specializují na léčbu
bolesti kloubů, bolesti zad nebo krční páteře,
mimokloubní revmatismus a jiné nemoci. Léčivý pramen s vysokým obsahem sirovodíku
je vhodný například pro léčbu kožních onemocnění. Více informací o provozu koupaliště
a nabídce dalších služeb najdete na adrese
www.hotel-kostelec.cz.

Roštín
Koupání ve vyhřívané vodě nabízí i malá
obec Roštín na Kroměřížsku. Koupaliště prošlo v roce 2007 generální rekonstrukcí, kdy se
mimo jiné dočkalo napojení na místní centrální vytápění. Plavecký bazén má délku 25
metrů a šířku 19 metrů, jsou v něm instalovány masážní trysky a chrlič vody. K dispozici je
také dětský bazén o rozměrech 7 krát 7 metrů
s několika atrakcemi. V areálu koupaliště se
nachází plážové hřiště či restaurace. Stejně
jako Rusava, i Roštín se nachází v turisticky
atraktivní lokalitě. Jen několik stovek metrů
od koupaliště je rekreační areál Kamínka. Více
informací například na www.rostin.cz.

Roštín

inzerce
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sport
Otrokovice hostily
nejmenší fotbalisty

Do Otrokovic se sjelo na 300 mladých fotbalistů. Foto: Petr Holubář

Sportovcem kraje je pětibojařka

Otrokovice – Tři stovky mladých hráčů z Česka a Slovenska se představily na 15. ročníku
mezinárodního fotbalového turnaje přípravek
O pohár osvobození města Otrokovice. Celkového vítěze třídenního turnaje určily součty
umístění zástupců zúčastěných klubů v kategoriích mladší a starší přípravky. Na základě
toho se stali držiteli putovního poháru fotbalisté AS Trenčín. Druhý skončil Spartak Trnava
a bronzová příčka patří Fotbalu Třinec. „Jsem
velmi rád, že jsem viděl tolik mladých fotbalistů, jak se snaží vyhrát a přitom prožívají chvíle
radosti a zklamání,“ řekl místostarosta pořadatelských Otrokovic Jaroslav Budek.
(gh)

Sedící medvědi stříbrní

Zlín – Nejúspěšnějším sportovcem Zlínského
kraje za loňský rok se stala Natálie Dianová, reprezentantka v moderním pětiboji z Rožnova
pod Radhoštěm. Cenu si převzala během slavnostního vyhlášení ve zlínském Velkém kině.
Zlínský kraj pořádal anketu už po osmé.
Dianová patří mezi velmi úspěšné moderní
pětibojařky, když dosáhla mimo jiné na tituly
mistryně světa i Evropy. Ovládá střelbu, šerm,
plavání, jízdu na koni i běh, což jsou disciplíny, ze kterých se moderní pětiboj skládá. „Vítězství v anketě mě moc potěšilo i překvapilo.
V nominaci bylo hodně těch, kteří toho hodně
dokázali ve známějších sportech, než je ten
můj,“ svěřila se Dianová.
Anketu hledající nejúspěšnějšího sportovce
vyhlašuje kraj v rámci propagace a podpory
tělovýchovy. Kromě absolutní vítězky Dianové si ocenění odneslo i dalších devět sportovců, své vítěze mají i kategorie nejúspěšnější
handicapovaný sportovec (Zdeněk Hábl,
sledge hokej), nejlepší sportovní kolektiv (Atletický klub Kroměříž – muži) a nejúspěšnější
trenér (Radomír Fusek st., TJ Valašské Meziříčí
– kanoistika). „Ocenění nejúspěšnější sportov-

ci reprezentovali sebe, své kluby i Zlínský kraj
při vrcholných soutěžích po celé České republice i v zahraničí. Považuji za čest předat jim
ceny a poděkovat těm, kteří se od útlého věku
věnují sportu a dosahují v něm výborných výsledků,“ prohlásil hejtman Stanislav Mišák.
V rámci slavnostního večera byly uděleny
i dvě Ceny fair – play. Jednu z nich získal orientační běžec Michal Smola za poskytnutí první
pomoci vážně zraněnému soupeři při závodě
štafet na mistrovství světa, držitelem druhé
je Vladimír Bureš, který zachránil lidský život
při přechodu alpské čtyřtisícovky Matterhorn.
Cenu hejtmana Zlínského kraje získala atletka
Lucie Koudelová ze Slovácké Slávie Uherské
Hradiště a Cenu občanů Zlínského kraje házenkář Jakub Hrstka z HC Zubří.
Přehled dalších devíti oceněných sportovců
(řazeno abecedně): Čabla Vlastimil (veslování), Červenka Michal (sjezd horských kol, automobilový slalom), Hradil Jiří (orientační běh,
orientační závody na horských kolech), Imríšek Karel (karate), Kresta Roman (rally), Orsák
Jaroslav (rally), Orság Jiří (vzpírání), Rudecký
Martin (golf ), Řehula Jan (triatlon).
(red)

Zlín – Sledge hokejisté Sedící medvědi Zlín
se po roční pauze vrátili na medailové příčky
v lize. Zatímco loni nepostoupili do play off,
letos skončili druzí, když se ve vyřazovacích
bojích sklonili jen před uměním Draků Kolín.
„Musím smeknout před kolínskými hráči za to,
co předváděli v bojích o zlato,“ vysekl poklonu
novému mistrovi kapitán Sedících Medvědů Zdeněk Hábl. Zlín prohrál finálovou sérii
0:2 na zápasy. Sedící Medvědi se ve srovnání
s předchozí sezonou, ve které skončili pátí,
výrazně zlepšili. Především začali více střílet.
„Před brankami soupeřů jsme byli aktivnější,“
potvrdil vedoucí družstva Petr Julina.
V základní části skončili Sedící Medvědi čtvrtí a v semifinále play off tak šli na první tým
a zároveň obhájce titulu, Žraloky Karlovy Vary.
A postarali se o největší překvapení právě
skončeného ročníku, když Západočechům
nepovolili ani zápas. Podobným překvapením
skončil i druhý semifinálový souboj, ve kterém třetí Kolín přetlačil pražskou Spartu. „Letos bylo vše obráceně, papírové předpoklady
z dlouhodobé části neplatily. V tom byla liga
výjimečná,“ upozornil Julina.
(gh)

▪▪ Závod v Prusinovicích vyhrál Hradil
Prusinovice – První ročník závodu horských
kol v Prusinovicích na Kroměřížsku, Rohálovskou padesátku, vyhrál Jiří Hradil z KCK CykloTeamu Zlín. Trať zvládl v čase 1:46:37. Dramatický boj se strhnul o druhé místo, které
nakonec získal Radek Šíbl, jenž nechal za sebou bronzového Václava Strnada.

mě moc chtěli získat titul, ale nepovedlo se.
Dle mého názoru jsme si to celé prohráli už
ve třetím domácím zápase, kde jsme totálně
propadli v proměňování i těch nejjasnějších
šancí,“ litoval trenér Zubří Jiří Kekrt.

Spytihněv. Vítěz poháru získává právo startovat v prvním kole národního poháru.

▪▪ Házenkáři Zubří jsou opět druzí
Zubří – Házenkáři Zubří skončili v extralize
opět krůček od mistrovského titulu. Finálovou sérii s obhájci z Karviné prohráli 1:3 na zápasy. Valaši skončili druzí už potřetí za sebou
a celkem počtvrté v posledních pěti letech.
„Po těch mnoha stříbrech jsme samozřej-

▪▪ Finále poháru se blíží
Zlín – Už za pár dnů, 9. června v 17.00, vyvrcholí Pohár Krajského fotbalového svazu – O pohár hejtmana Zlínského kraje. Finálový souboj
mezi Provodovem a Bystřicí pod Hostýnem
bude hostit zlínský stadion Letná. Dlouhodobé soutěže se zúčastnily celky z krajských soutěží a krajského přeboru. Pohár získává stále
větší popularitu. Loňské finále sledovalo kolem tisícovky diváku, tehdy v něm triumfovala

▪▪ Handicapovaní fotbalisté hráli v Monacu
Zlín, Monaco – Fotbalisté SK Duha Zlín,
v němž nastupují především sportovci s mentálním postižením, se v první polovině května
účastnili turnaje v Monacu. V konkurenci 22
týmů z celé Evropy se jako jediný zástupce
České republiky neztratili. Ve skupině nejdříve
porazili celek ze San Marina, následně remizovali s rakouským zástupcem a podlehli pouze
týmu z Francie. Ve čtvrtfinále pak Zlínští podlehli mužstvu ze Slovinska až v dramatickém
penaltovém rozstřelu.
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Kroměřížsko
12. 6. Morkovice-Slížany
Slavnostní otevření Muzea
košíkářství
V 15.00, prohlídku je třeba
objednat předem.
www.morkovice-slizany.cz
12. 6. Kroměříž
Den tance
Vystoupení tanečních klubů,
kroužků, souborů města Kroměříže s kolektivním předtančením, párové vystoupení
a podobně. Velké náměstí
od 9.00 do 13.00.
www.mesto-kromeriz.cz
13. 6. Bystřice pod Hostýnem
Den se stonožkou
Dětský den v zámeckém
parku, začátek 10.00.
www.bystriceph.cz
15. 6. Holešov
Otevření souhrnné výstavy
Alfonse Muchy
Sály zámku Holešov.
www.holesov.cz

Uherskohradišťsko
1. 6. Uherské Hradiště
Jarmark vědy a umění
Masarykovo náměstí
od 10.00 do 13.00.
www.vychodni-morava.cz
2. 6. - 5. 6. Uherský Ostroh
Festival Bylinkové dny
V. ročník festivalu je věnovaný zdravému životnímu
stylu. Zámek v Uherském
Ostrohu.
www.bylinkovedny.cz
5. 6. Ostrožská Nová Ves
Lázeňské zpívání
Zúčastní se asi 120 krojovaných zpěváků z devíti pěveckých sborů ze Slovácka. Park
u Sirnatých lázní Ostrožská
Nová Ves od 16.00.
www.onves.cz

5. 6. Uherský Brod
Přijďte na svatbu!
Prezentace lidové svatby
z Uherskobrodska u příležitosti Festivalu muzejních
nocí. Atrium muzea J. A.
Komenského od 20.30.
www.mjakub.cz
12. 6. Dolní Němčí
Pečení chleba v Muzeu
na Mlýně
Již tradiční folklorní akce
se koná v Muzeu na Mlýně
od 11.00.
www.vychodni-morava.cz
14. 6. - 20. 6. Kunovice
Kunovské léto
Mezinárodní dětský folklorní
festival, přírodní areál.
www.kunovskeleto.cz

Vsetínsko
do 10. 6. Valašské Meziříčí
Výstava Miloslava Fekara
Výstava plastik. Galerie kaple,
vždy od 13:00 do 17:00.
www.agenturavia.eu
do 30. 6. Rožnov pod Radhoštěm
Výstava 700 let
rožnovského hradu
Červen je měsícem rožnovského hradu, který letos slaví
700 let.
www.tka.cz
10. 6. - 13. 6. Vsetín
Letní filmový maraton
Vsetín 2010
Filmový minifestival v kině
Vatra Vsetín. Odehráno bude
cca 20 filmů. Možnost přespání. Začátek 15.00.
www.dkvsetin.cz/fkvsetin
25. 6. - 27. 6. Bystřička
Valašská 24
Cyklistická akce – cyklomaraton. Areál U Lukášů. Další
informace budou upřesněny.
http://mtbmaraton.cz

Zlínsko
4. 6. Valašské Klobouky
Slavnostní koncert
DH Valaška připravila tradiční
jarní koncert. Hostem je
Yvetta Simonová. Kulturní
dům Klobučan 20.00.
www.infocentrumvalasskeklobouky.cz
5. 6. Kaňovice
Dětský den
Akce se uskuteční
ve sportovním areálu
za Obecním úřadem.
www.kanovice.cz
6. 6. Březůvky, Doubravy
Pohádkový les
Na děti čeká spousta
pohádkových postav
a na konci cesty občerstvení,
táborák, karneval... Start
u kaple na Březůvkách,
vstupné dobrovolné.
www.doubravy.eu
6. 6. Křekov
Den koní
Velká soutěž pro děti
o týdenní prázdninový pobyt
u koní, ukázky výcviku, jízda
na koních, soutěže a hry. Stáj
Lipina od 14.00.
www.lipina.cz
12. 6. Brumov-Bylnice
Brumovské rockové
hradby
Přehlídka rockových
kapel na spodním nádvoří
brumovského hradu.
Vstupné bude upřesněno.
www.vychodni-morava.cz
19. 6. Zlín
Den hudby pro děti
Soutěže, workshopy,
vystoupení žáků hudební
školy, divadlo… Baťova
vila od 9.30. Vstupné
dobrovolné.
www.yamahazlin.cz

kalendář akcí
Baťův mrakodrap
do 6. 6.
Diskotéka Petra Síse
Retrospektivní vzpomínky Petra Síse, známého českého spisovatele a ilustrátora dětských
knížek. Výstava konaná v rámci mezinárodního zlínského filmového festivalu, 3. etáž (pracovní dny, 7.00-17.00)
do 6. 6.
Moje soukromí! Nekoukat, nešťourat!
Představení dětských prací vzešlých ze stejnojmenné soutěže. Výstava konaná v rámci
filmového festivalu, 16. etáž (denně do 22.00)
7. 6 – 27. 6.
Dny umění nevidomých na Moravě
Výstava jako součást stejnojmenného festivalu představí díla zrakově postižených umělců,
3. etáž (pracovní dny, 7.00-17.00)
8. 6. – 22. 6.
Francie méně známá - Korsika
Středomořský ostrov Korsika je tématem výstavy, kterou připravil Francouzsko-český klub
ve Zlíně, 16. etáž (denně do 22.00)
18. 6. Zlín
Run-Up (běh do schodů)
První ročník závodu. Budova 21 – Baťův mrakodrap, začátek od 16.00, www.run-up.cz
do 2. 7.
Muzeum spotřebičů
Unikátní výstava vysloužilých spotřebičů (televizorů, rádií, telefonů, gramofonů aj.), 11.
etáž (pracovní dny, 7.00-17.00)
Stálé výstavy
Expozice 21
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž (denně do 22.00)
Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících
firmy a o satelitních městech baťovského impéria (pracovní dny, 7.00–17.00)
Přehled akcí je platný k 13. květnu. Případné
změny po tomto datu jsou vyhrazeny.

inzerce
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Okno do kraje / červen 2010

VYRÁBÍME A MONTUJEME
plastová okna

dřevěná okna

hliníková okna

ZDARMA vyřídíme dotace
z programu
ZELENÁ ÚSPORÁM
Kontakt:

ZLÍN
Náves 671, budova Interspar
tel. 774 440 605
VALAŠSKÉ KLOBOUKY
Československé armády 986
tel. 775 756 746

OKNA ZA „PÁR“ KORUN NEBO ZDARMA
+DALŠÍ ÚSPORA 20.000 KČ ZA PROJEKT
NEVÁHEJTE! VYČERPÁNY JIŽ CCA 4 MILIARDY!
Vybrané příklady z úspěšně podaných projektů programu ZÚ:
1. RD OTROKOVICE, okr. Zlín, Vytápěná plocha domu
181,75m2. Návrh opatření: Výměna oken za EUROOKNA, 1NP
a 2NP, Uw<1,2. Vyhodnocení: úspora 23,4%. Cena výměny
oken: 203 405 Kč. DOTACE: 118 138 Kč.(zákazník dostane
zpět 118 138 Kč a EUROOKNA JSOU, V POROVNÁNÍ S
PŮVODNÍ CENOU(203 405 Kč), ZA „PÁR KORUN“! ).
pozn. Dotace je vyplácena zpětně.
2. RD VINARY, okr. Přerov, Vytápěná plocha domu 191,93m2.
Návrh opatření: Výměna oken a dveří za plastová, 1NP a
2NP, Uw<1,2. Vyhodnocení: úspora 21,2%. Cena výměny
oken: 123 450 Kč. DOTACE: 124 755 Kč.(zákazník
dostane 123 450 Kč a OKNA JSOU ZDARMA!).
pozn. Dotace je vyplácena zpětně.

Krásná okna
ěná,
plastová i dřev 6%
4
až
u
vo
sle
se
nyní

I
„POJĎTE S NÁM
“
ČERPAT DOTACE!

ExpoWin® dobře radí: „Vyměňte si okna co
nejdříve, začněte jednat teď hned!“
„BUĎ POZDĚJI A DRAZE, NEBO TEĎ A LEVNĚ!“

www.expowin.cz
dle objemu zakázky
akce platí do 30. 07. 2010

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

ZELENÁ
ÚSPORÁM

Zavolejte nám na tel. číslo 775 397 678
a domluvte si návštěvu technika ZDARMA.
Zlín
Gahurova 5265
Tel.: 775 397 678
E-mail: info@expowin.cz

Kroměříž
Křižná 169
Tel.: 573 332 657

E-mail: kromeriz@expowin.cz

„Přišel jsem, viděl jsem, vyřídil jsem dotaci.“

Doporučujeme

Film Festival Zlín
www.kr-zlinsky.cz
www.vychodni-morava.cz
www.oknodokraje.cz

mezinárodní festival filmů pro děti a mládež
do 6. 6. 2010
www.zlinfest.cz

Pa r t n e r Va š i c h p ro j e k t ů

Vlastníte nemovitost?
Potřebujete financovat nákup, výstavbu
nebo rekonstrukci nemovitosti?

Nemovitostní úvěry
1 - 100 milionů Kč
• Individuální přístup k řešení Vašeho
financování
• Operativní vyřízení úvěru, rychlý
schvalovací proces

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
Pro více informací volejte naši klientskou linku 800 678 678 nebo pište na email uvery@mpu.cz

