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Alexandria Luhačovice

Rekonstrukce hotelu Alexandria v Luhačovicích
získala Cenu hejtmana v soutěži Stavba roku 2010 Zlínského kraje.
Foto: Ivo Hercik

SETKÁNÍ ŘEDITELŮ V LUHAČOVICÍCH
V pátek 20. května 2011 pořádal Evropský
polytechnický institut, s.r.o., soukromá vysoká
škola v Kunovicích, konferenci “Jak úspěšně
podnikat v příhraničních regionech
jihovýchodní Moravy”. Jedna ze sekcí této
konference byla věnovaná grantovému
projektu “Kurz managementu a řízení lidských
zdrojů pro řídící pracovníky na základních
a středních školách”. Tohoto kurzu se účastní
32 ředitelů a jejich zástupců základních
a středních škol Zlínského kraje. Postupně si
osvojují poznatky z oblasti komunikace,
projektového managementu, bezpečnosti
práce, práva atd.
Účastníci tento kurz studují od září roku 2010
a již letos v září obdrží první absolventské
certifikáty.

CENTRO ZLÍN v Malenovicích
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Léto, a s ním období dovolených, je v plném proudu. Vždyť
hned začátkem července je možné jen za tři dny řádné dovolené získat devět dnů volna! Tak jsem toho využila a teď, kdy
vy držíte tento magazín v rukou, si někde v našem kraji užívám
krás zelené přírody, historických památek a relaxačního lázeňského prostředí. Mám předsevzetí si užívat naplno a na práci
a starosti ani nepomyslet. A vám přeji to samé, protože odpočinek si v dnešní stresující, náročné, hektické (chcete-li šílené)
době nejen zasloužíme, ale i musíme umět dopřát. Zodpovědná relaxace je podle mě nutná pro zachování zdraví (včetně zdravého rozumu) a dobré nálady. Neméně důležité je i domácí zázemí, kam se každý den po práci vyčerpaní (někdy i pěkně
naštvaní) vracíme. Očekáváme pochopení, povzbuzení, podporu… Bohužel ne za každými
zavřenými dveřmi domu či bytu panuje láska a pohoda. Nabízíme vám možnost se o pár
stránek dál dozvědět více o problematice domácího násilí s jasným poselstvím- nepřehlížejme ho! Objevuje se nejen mezi partnery, ale čím dál častěji postihuje bezbranné seniory
a děti. Ti pak o to víc potřebují pomoc okolí, když se jim nejbližší, kteří mají být oporou, stali
nebezpečnými.
Zvláštní doba! Vláda nám chystá jednu „reformu“ za druhou a nikdo ještě nespočítal, jaký
bude mít všechno to legislativní běsnění s cílem vysát lidem peněženky dopad na většinu
národa, která nepatří mezi ono procento „vyvolených“ (rozuměj vysokopříjmových). Doteď
jsme se pyšnili, že v České republice je velmi málo osob spadajících do pásma chudoby, nikdo
ale nezdůrazňoval, že na druhé straně máme velmi početné pásmo osob chudobou ohrožených. Díky „reformám“ se nám tedy nejspíš počet chudobných rekordně rozroste. Žádné valné pomoci se ale od státu nedočkají, protože co kdyby nedej bůh někdo z nich dávky zneužil!
Už dnes jsme svědky řady projevů občanské nespokojenosti s počínáním vlády a volených
zástupců v parlamentu. A bude čím dál víc platit, že sytý hladovému, ale i naopak, hladový sytému nevěří. Taky bude čím dál víc zapotřebí právě zdravého rozumu a rozvahy, aby události
nenabraly nežádoucí a pro všechny nebezpečný směr. Takže ještě jednou, nezapomínejme
relaxovat a pěstovat si doma porozumění a pohodu.
Hezkou dovolenou a hodně lásky.

Mgr. Taťána Nersesjan,
krajská radní pro sociální věci, národnostní otázky a menšiny

▪▪ Zlín má druhé koupaliště
Hluboko do minulosti by museli zabrousit Zlíňané, aby si dokázali vzpomenout, kdy bylo
naposledy vybudované koupaliště na území
města. „Rozhodně to nebylo v posledních
dvaceti letech,“ říká tiskový mluvčí Zlína Zdeněk Dvořák. V těchto letech z města spíše bazény mizely. Zmizelo Žluté koupaliště, místo
něj je obchodní centrum Kaufland na Vršavě,
stejný osud potkalo i koupaliště Baťák ve středu města. Vyroste tady nový objekt univerzity. Další bývalé městské koupaliště Riviéra
v Malenovicích není v provozu. Rekonstrukce
se dočkalo pouze koupaliště Zelené v Bartošově čtvrti. Druhé koupaliště dostali obyvatelé krajského města před měsícem. Dočkali
se obyvatelé sídliště Jižní Svahy. V zajímavém
areálu najdou plavecký, relaxační, dětský
a dojezdový bazén a skluzavku s tobogánem.
Okno do kraje / červenec 2011

▪▪ Pomůcka pro handicapované TRILOBIT
Multifunkční pomůcka pro handicapované
TRILOBIT, která byla vyvinuta na Univerzitě
Tomáše Bati, získala investora. Nic tedy již nebrání tomu, aby se v následujících měsících
začalo s její průmyslovou výrobou. „Podepsali
jsme licenční smlouvu k průmyslovým vzorům TRILOBITU s Jiřím Devátem, jehož firma
bude mít výrobu této pomůcky na starosti,“
sdělila děkanka Fakulty managementu a ekonomiky UTB Drahomíra Pavelková.
Nápad vytvořit „vozítko“ pro tělesně postižené vznikl za spolupráce Ústavu tělesné výchovy UTB, Ateliéru průmyslového designu UTB
a Centra pro zdravotně postižené Zlínského
kraje. Fakulta managementu a ekonomiky
pak financovala ochranu této pomůcky v podobě průmyslového vzoru. „Vozítko je navrženo jako multifunkční, to znamená, že je lze po-

užít ve variantě klasického vozíku pro invalidy
a dále ve variantách brusle, in-line brusle, lyže
a handbike. Bude proto významným pomocníkem pro postižené sportovce,“ představila
pomůcku Pavelková.
„Troufám si říci, že v životě vozíčkářů způsobí
doslova revoluci,“ doplnil Jiří Devát.
▪▪ Magazín má nové internetové stránky
Krajský magazín Okno do kraje má novou
internetovou prezentaci. Na obvyklé adrese
www.oknodokraje.cz najdou návštěvníci vše,
na co byli po léta zvyklí – tedy materiály z aktuálního čísla a archiv všech předchozích vydání magazínu.
Stránky ale získaly modernější vzhled, jsou
přehlednější a navíc byly doplněny některými
dalšími užitečnými funkcemi. Největší novinkou je především pravidelně aktualizovaný
kalendář akcí.
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Hygienici sledují
vodní nádrže

Jednou ze sledovaných vodních nádrží je štěrkoviště ve Starém Hrozenkově. Foto: Ivo Hercik

Jak dál s čištěním přehrady?
Pozlovice – Nečekaný zvrat nastal v zatím
nadějném čištění Luhačovické přehrady. Stavební firmy, které odvážejí ze dna vypuštěné
vodní nádrže letité sedimenty, až v průběhu
prací zjistily, že usazenin je v přehradě o 65 tisíc krychlových metrů více, než jak to spočítali projektanti. V čase vydání tohoto čísla Okna
do kraje již bude pravděpodobně z přehrady
vytěženo všech 235 tisíc kubíků naplavenin,
které předpokládal projekt a na které byl
zpracován rozpočet 105 milionů korun. Vyvezení zbývajících 65 tisíc kubíků sedimentů by
přišlo odhadem na dalších 30 milionů korun.
Tak vysokou částku na dokončení akce momentálně nikdo po ruce nemá.
Napustí se přehrada v plánovaném letním
termínu i s nevytěženým zbytkem usazenin?
Nebo bude přehrada bez vody měsíce či roky
čekat, až se chybějící peníze někde získají?
Povodí Moravy, které je správcem přehrady
a investorem jejího čištění, na tyto otázky
ještě v polovině června nedokázalo odpově-

dět. „Jednáme s ministerstvem zemědělství.
V tuto chvíli čekáme na expertní posudek
z Akademie věd, která navrhne možná řešení podle toho, jak dopadly výsledky měření
počtu sinic a potravy,“ odpověděla na dotaz
ODK mluvčí firmy Veronika Hrdá.
„Je to pro nás neradostná situace,“ poznamenala starostka městyse Pozlovice, do jehož
katastru přehrada patří, Olga Tkáčová. Celý
projekt byl podle ní spuštěn s nedořešenými
základními parametry, protože nebylo jednoznačně rozhodnuto, co a kam se bude vyvážet. Zásadní problém v přípravě projektu byl
způsoben změnou legislativy, která umožňuje ukládat na zemědělské pozemky vrstvu
maximálně 10 centimetrů sedimentu. „Velmi
komplikovaným okruhem problémů bude
také dořešit opravu komunikací poškozených
těžkými vozidly s vyváženými sedimenty,“
dodala starostka.
Souběžné odkanalizování čtyř obcí nad přehradou již bylo mezitím dokončeno.
(vc)

▪▪ Charita slaví 20. výročí
Zlín – Dvacet let od svého založení si připomněla 11. června nestátní nezisková organizace Charita Zlín, která se stará o charitativní,
zdravotní a humanitární činnosti ve zlínském
regionu. „Naším posláním je praktická a konkrétní pomoc lidem v tělesné, duševní nebo
sociální nouzi, bez ohledu na jejich národnostní a rasovou příslušnost, sociální postavení nebo náboženské vyznání. Cílem je důstojný život pro každého člověka v každé situaci,“
uvedla projektová manažerka Pavla Romaňáková. Charita Zlín provozuje pečovatelskou
službu, domovinku pro seniory, občanskou
poradnu, domov pro matky s dětmi v tísni,
ošetřovatelskou službu.

více než 1 300 m2 ve Vsetíně v lokalitě Poschla.
Bude stát 54 milionů korun. „Závod na zpracování biologicky rozložitelného odpadu bude
zázemím pro fermentory. Stroje, které slouží
na přeměnu zbytků z údržby zeleně na substrát, již město pořídilo. Fungují v provizorních prostorách sběrného dvoru v Bobrkách,“
vysvětlil místostarosta Stanislav Pavelec. Fermentory by mohly ročně zpracovat až 2 450
tun biologického odpadu.

▪▪ Staví se odpadové centrum
Vsetín – Přibližně do Vánoc by mělo být dokončené logistické centrum odpadů o rozloze
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▪▪ Kreativní studenti získávali ceny
Zlínský kraj – Online Billboard Víta Studničky,
studenta Střední školy průmyslové, hotelové
a zdravotnické v Uherském Hradišti, se stal
nejlepším podnikatelským záměrem v kategorii středních škol. Z vyšších odborných či
vysokých škol si cenu za první místo odnesl
Tomáš Marcaník, který studuje na Fakultě
aplikované informatiky Univerzity Tomáše

Zlínský kraj – Krajská hygienická stanice
sleduje již od poloviny května kvalitu vody
v přírodních vodách. „Odebíráme ve čtrnáctidenních intervalech vzorky vody v přehradě
Bystřička, Horní Bečva, ve štěrkovišti Nový
Hrozenkov, v nádrži Všemina, ve Štěrkovišti Otrokovice a na Pahrbku v Napajedlích,“
uvedla hygienička Eva Javoříková. V případě
koupališť ve volné přírodě má povinnost
sledovat jakost vody a zabezpečit další služby na břehu provozovatel. Ve Zlínském kraji se jedná o přírodní koupaliště „Albatros“
v Ostrožské Nové Vsi. Analýza letošních prvních vzorků ukázala, že v začátku léta jsou
všechny sledované vodní plochy Zlínského
kraje vhodné ke koupání. Bližší informace
a průběžné výsledky analýz jsou k dispozici
na webu www. khszlin.cz – koupací sezona
2011. Na ostatních vodních plochách jakost
vody z hlediska využití pro vodní rekreaci
a koupání nikdo nesleduje. 
(vc)

Přetížené náklaďáky
ničí silnice
Zlínský kraj – Sto dvacet nákladních automobilů nechali převážit na mobilních váhách policisté během loňského roku na silnicích Zlínského
kraje. „U 14,9 % z nich bylo zjištěno překročení
hmotnosti vozidla,“ uvedl Josef Havela z krajského policejního ředitelství. Řidiči přetěžovaných automobilů mohou dostat za tento přestupek blokovou pokutu do 15 tisíc korun a tři
body, ve správním řízení až půl milionu korun.
Vážení vozidel zajišťuje pro správce komunikací Centrum služeb pro silniční dopravu (CSPSD)
Zlín. „Přetížené nákladní automobily ničí komunikace a také se prodlužuje jejich brzdná
dráha a hrozí, že například nestihnou zastavit
před přechodem pro chodce,“ konstatoval Jan
Huser z CSPSD. Ve Zlíně-Malenovicích funguje
od letošního roku jako úředně stanovené měřidlo i zařízení, které dokáže zvážit i vyfotografovat automobily za jízdy. 
(vc)

Bati (UTB) ve Zlíně. Dostal ji za projekt Maturitní tabla. Soutěž Nejlepší podnikatelský záměr letos počtvrté uspořádalo Technologické
inovační centrum ve spolupráci s UTB ve Zlíně
a agentura CzechInvest. Do soutěže se přihlásilo 47 studentů nebo jejich týmů.
▪▪ Zádveřice vydaly zajímavé knihy
Zádveřice-Raková – Zádveřické zastupitelstvo
v čele se starostou Lubomírem Kokešem podpořilo u příležitosti 750. výročí první písemné
zmínky o obci vydání pětisetstránkové vlastivědné studie, která přibližuje osudy této
valašské vesnice. Autorem publikace je Jan
Zetěk, který se dlouhodobě věnuje problematice Podřevnicka a vydal již řadu titulů s touto
tematikou. Publikaci doplňuje útlá knížečka
„Skryté příběhy“, v níž Jan Zetěk popisuje některé pohnuté příběhy lidí, kteří zažili drsnou
stránku života valašského venkova.
Okno do kraje / červenec 2011

▪▪ Víte, kolik nás je?
Zlínský kraj – Podle posledních informací
Českého statistického úřadu se počet obyvatel Zlínského kraje v prvním čtvrtletí letošního roku snížil o 294 na celkových 590 067.
Na negativním vývoji se podepsala migrace,
ale také to, že více lidí zemřelo, než se narodilo. Narodilo se 1 430 dětí, zemřelo 1 555 lidí.
V celé zemi naopak vzrostl počet obyvatel
o 3 041 na 10,535 milionů lidí. Za růst počtu
ovšem může zahraniční migrace, přirozený
počet obyvatel se snížil o 728, zemřelo 27 384
lidí, dětí se narodilo 26 656.
▪▪ Můžeme se pochlubit
Zlínský kraj – Cenou za kvalitu ve veřejné správě za rok 2010 se mohou pochlubit také města v našem kraji. V rámci Národní konference
kvality ve veřejné správě, kterou každoročně
pořádá Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Radou kvality ČR, získal Vsetín stříbrný stupeň,
Otrokovice a Valašské Klobouky bronzový
stupeň.

Pravidelně se také uděluje zvláštní cena
za inovaci ve veřejné správě. Dvě ze tří cen
putují do našeho regionu. Vsetín získal cenu
za zpracování dynamického strategického
plánu města a Zlínský kraj za projekt informačního managementu.
▪▪ Prozatím máme české vepřové maso
Zlínský kraj – I když v celé republice za první
čtvrtletí letošního roku podle údajů Českého statistického úřadu klesla produkce masa
o 3,4 procenta, chovatelé ve Zlínském kraji
produkci zvýšili. Bez drůbežího masa vyprodukovali 3062 tun, což je o 1,1 procenta více
než za stejné období minulého roku. Vyšší
produkce je díky výrobě vepřového masa.
Ovšem podle informací České tiskové kanceláře, která oslovila zemědělce, je jen otázkou
času, kdy se produkce opět propadne. Chovatelé kvůli ztrátovým výkupním cenám snižují
stavy prasat. Před 20 lety bylo na tuzemských
jatkách ročně poráženo přes 5 milionů prasat,
loni to již bylo o dva miliony méně.

▪▪ Další úsek čtyřproudé silnice
Zlín, Otrokovice – Další úsek rozšířené silnice I/49, který spojuje Zlín s Otrokovicemi, je
dokončený. Po souvislém čtyřpruhu tak řidiči
od konce června dojedou až do Malenovic.
K tomu, aby spojnice obou měst měla čtyři
pruhy v celé délce, ovšem chybí ještě dokončit část mezi nákupním centrem a malenovickým sídlištěm. Ta by mohla být dokončena do
podzimu příštího roku.
▪▪ Nejkrásnější je hrad Buchlov
Buchlovice – Hrad Buchlov na Uherskohradišťsku je podle čtenářů internetového
serveru iDNES.cz nejhezčí památkou České
republiky. Celostátní hlasování vyhrál s obrovským náskokem, když získal 11 003 hlasů.
Druhý v pořadí, zámek Český Krumlov, nasbíral 6 025 hlasů, třetí místo obsadil Chrám
sv. Barbory v Kutné Hoře s 5 926 hlasy. Hrad
Buchlov byl postavený ve 13. století jako
strážný obranný hrad. Jeho dominantou je 35
metrů vysoká věž.

Turnaj osobností vyhrál zlínský rodák Jiří Novák
Zlínské tenisové dny patří dětem i rekreačním tenistům. Co byste jim poradil? Nejprve
těm začínajícím?
Pohled na malé tenisty vždycky moc potěší,
znám to mimochodem z domova, tenis hrají
kluci Jakub a Jirka i dcera Kateřina. Pro ně i pro
všechny ostatní platí, že je nutná píle, chuť
a přeji jim samozřejmě také radost ze hry. Všichni pochopitelně do Wimbledonu nemůžou, ale
když přilnou ke sportu a pohybu, mají v životě
jednu velikou výhru jistou.
A co rekreační hráči, tedy ti, kteří už mají
svůj sportovní zenit za sebou?
U těch platí jedna věc, pohyb je život. A je úplně
jedno, jestli je vám třicet nebo bezmála osmdesát, jako třeba profesoru Rybkovi, který tady
na turnaji postoupil mimochodem až do semifinále.

Jiří Novák se svou rodinou. Foto: archiv
Zlín – Pod záštitou hejtmana Zlínského kraje
Stanislava Mišáka se už potřetí konaly ve dnech
10. a 11. června Zlínské tenisové dny. Jejich nejznámější tváří se opět stal místní rodák, bývalý
pátý hráč světa a úspěšný daviscupový reprezentant Jiří Novák. Ten už v pátek zavítal mezi
nejmladší adepty bílého sportu, kteří si v hojné
míře užili Dětského tenisového dne s ovocem.
V areálu Tenisového klubu Na Vršavě se pak
v sobotu zúčastnil turnaje osobností. Se spoluhráčem Drahomírem Juřenou Novák i tentokrát
suverénně zvítězil, když ve finále zdolali pár
Martin Berdych-Roman Hrabal 6:1. Nováka ale
potěšila i jiná věc. Pořadatelé mu totiž předali
certifikát Ambassadora zlínského tenisu a fair
play. I v dobách největší slávy totiž zlínský odchovanec nikdy nezapomněl na to, kde vyrůstal a navíc byl celou aktivní kariéru známý jako
hráč, pro něhož je fair play vždy stejně cenné
jako vlastní sportovní výsledek. Spokojen odOkno do kraje / červenec 2011

jížděl do Valašského Meziříčí i Martin Berdych,
nejen díky druhému místu v turnaji, ale také
proto, že od organizátorů – Agentury Čada a Tenisového klubu Zlín – obdržel Cenu hejtmana
Zlínského kraje za výborný sportovní výkon.
Novák na Zlín nezapomíná
Dva dny strávil Jiří Novák ve Zlíně. Tedy ve městě, kde se tenisu naučil a odkud se odrazil ke své
hvězdné kariéře. V roce 2002 se dostal do semifinále Australian open a byl pátým hráčem světového žebříčku. Do rodného města přijel, aby
se potřetí zúčastnil Zlínských tenisových dnů.
Jak se v rodném městě cítíte?
No jako doma, to je snad nejvýstižnější. Mám
tu rodiče, sestru i další blízké, tak je jasné, že se
sem z Prostějova vydávám vždycky rád. Když
se to může spojit s tenisem, tak je to prostě pohoda. A když se setkám s příjemnými lidmi, tak
je to ještě lepší.

Nedávno jste absolvoval exhibici s tenisově
„nesmrtelnými“ Andre Agassim a Steffi Grafovou. Asi to byl pořádný zážitek…
Určitě, tahle dvojice se na kurtech moc neukazuje, samozřejmě, že to byl zážitek. Určitě výborná propagace tenisu. A také skvělá příprava
na mé zlínské vystoupení (smích), potřeboval
jsem se na obhajobu titulu s někým kvalitním
dobře rozehrát…
Pojďme od tenisu, jste obyvatelem Olomouckého kraje, žijete v Prostějově, ale určitě znáte i pěkná místa v tom Zlínském. Je
tu čas dovolených, výletů a odpočinku. Kam
byste turisty pozval?
Těch míst by samozřejmě bylo moc a moc.
Od Pusteven až po štěrkoviště v Ostrožské
Nové Vsi. S celou rodinou ale moc rádi jezdíme do Chřibů, moji rodiče tam mají letní sídlo
a mohu říci, že mě tam příroda pokaždé doslova pohladí. A nemluvím jenom za sebe. Les má
asi nejvíc rád starší syn Jakub, ten tvrdí, že jednou bude tenistou a myslivcem a pod hradem
Buchlovem se mu moc a moc líbí.
(jč)
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doprava

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Současná výpravní budova vlakového nádraží příliš nereprezentuje. Foto: Ivo Hercik

Zaslouží si Zlín kvalitní železniční spojení se zbytkem republiky,
elektrizovanou trať, moderní nádražní budovu a dopravní terminál
s krátkou přestupní vzdáleností
mezi železnicí, městskou hromadnou dopravou a příměstskou autobusovou dopravou? O této potřebě se s přestávkami hovoří už od
devadesátých let. Kreslí se studie
a projekty, ale nepostavilo se nic.

Zlínu chybějí elektrické vlaky i dopravní terminál
Zlín a Liberec jsou jediná dvě krajská města
v naší zemi, kterými neprochází elektrizovaná
železniční trať. Moderní civilizace končí z hlediska našeho krajského města a jeho železničního spojení v Otrokovicích. Tudy prochází
rekonstruovaný mezinárodní železniční koridor. Přímé vlakové spojení s ostatními krajskými městy má Zlín s Olomoucí, Pardubicemi
a Prahou. Ale jen jednou za den tam a dvakrát
zpátky (v sobotu jen jednou). Kvůli chybějící
elektrizaci jednokolejky do Zlína se musí v Otrokovicích v obou směrech přepřahat lokomotiva, což plynulou jízdu minimálně o deset
minut prodlouží.
Když přijedete jinými vlaky do Otrokovic, nemáte vůbec jisté, že tam na vás bude čekat
alespoň přípojný vlak do Zlína a Vizovic. Někdy
ano, někdy ne. Jednokolejná trať má omezenou
propustnost a hypotetické přípoje od každého
vlaku na hlavní trati by se na ní nevystřídaly.
Kolejiště ve Zlíně už nemá dostatečný prostor,
aby mohlo obsloužit případné další přímé vlaky – například do Brna nebo do Ostravy. Ještě
že jezdí z Otrokovic do Zlína také trolejbus. Pokud neuvízne někde v koloně v Malenovicích,
doveze cestujícího bez přestupu za 40 minut až
na sídliště Jižní Svahy.
Otrokovice příkladem
Přestup na trolejbus v Otrokovicích je celkem
snadný a prostředí příjemné. Otrokovice nedávno dokončily moderní dopravní terminál.
U nádraží zastavují vozy MHD i některé linkové
autobusy. Nechybějí ani parkovací místa pro
osobní automobily, lavičky, vodotrysk. Celkové
náklady na vybudování otrokovického terminálu dosáhly 69 milionů korun. Z této částky
bylo 48 milionů korun získáno z EU prostřednictvím Regionálního operačního programu
Střední Morava a 2,8 milionu korun ze státního
rozpočtu. „Z ohlasů, které máme k dispozici,
můžeme říci, že se nám tato investice povedla.
Přestupní terminál veřejné dopravy Otrokovice
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si v loňském roce vysloužil také prestižní ocenění, kterým je Cena hejtmana v soutěži Stavba
roku Zlínského kraje. Přestupní terminál usnadňuje orientaci osob a zlepšuje dopravní obslužnost i celkový provoz. Otevírá vstup do města
na mnohem vyšší úrovni a po železniční trati
se současně stává velmi důstojnou vstupní
branou Zlínského kraje,“ konstatovala mluvčí
otrokovické radnice Lenka Krupková.
Jak připomíná ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD Zlín Ludvík Urban, nádraží se
v posledních letech podařilo modernizovat
v Holešově, Bojkovicích, Uherském Hradišti,
na řadu má přijít i Vsetín. Naproti tomu příjezd
vlakem na nádraží Zlín střed vrací cestujícího
do určité míry o sto let zpátky. I když pomineme kulturnost prostředí, chcete-li pokračovat
na zmíněné Jižní Svahy, čeká vás přenášení
kufrů k nejbližší zastávce MHD na vzdálenost
asi 350 metrů.
Chceme nádraží blíže k nadjezdu
Náměstkyně primátora Zlína Eva Štauderová,
která má na starosti dopravu, působí v čele radnice teprve půl roku. Souhlasí s hodnocením,
že stav připojení krajského města na železniční
síť je tristní. Považuje dopravní terminál za naprostý standard, který musí Zlín mít. Zatím však
žije v přesvědčení, že realizace záměru na částečné zdvojkolejnění a elektrizaci železnice
z Otrokovic do Zlína je na dobré cestě a že se

Zlín brzy dočká důstojného řešení. K rozhovoru s novinářem přináší velkou mapu a krabici
technické dokumentace.
Město spoléhá na to, že státní organizace
Správa železniční dopravní cesty rekonstruuje
a elektrizuje trať do Zlína a postaví novou nádražní budovu. „Problém je v tom, že projekt
situuje novou nádražní budovu více západním
směrem, do továrního areálu, tedy ještě dál
od současných tras MHD i od autobusového
nádraží. My se snažíme dosáhnout toho, aby se
naopak nádražní budova posunula více na východ, tedy směrem k nadjezdu, blíže k MHD.
Tam si představujeme přestupní terminál mezi
železnicí, autobusy i MHD,“ vysvětluje Štauderová. Potřebný pozemek pro tento terminál však patří majiteli autobusového nádraží
a k žádné dohodě v této věci zatím nedošlo.
Minulá politická reprezentace podle Štauderové už bohužel odsouhlasila umístění vlakového
nádraží hlouběji v továrním areálu. Nové vedení města se to však ještě snaží zvrátit. Za nezbytnou součást tohoto řešení považuje Štauderová také vybudování dlouhého nadchodu
přes rozšířené kolejiště železniční stanice až
někam ke Kauflandu.
„Územní rozhodnutí pro stavbu dopravního
terminálu by mohlo být vydáno do podzimu
letošního roku. Ale to ještě nic neříká o tom,
kdy bude stavba realizována,“ upozorňuje
Štauderová. Přesto pro ni bylo velkým překvapením, když se mohla seznámit se stanoviskem
mluvčího Správy železniční dopravní cesty Pavla Hally z poloviny letošního května. Ten na dotaz ODK uvedl: „V současné době a za současné
situace již zpracovaný investiční záměr akce
prakticky nejde schválit, protože a) pro patnáctiminutové intervaly by musela vzniknout
dvojkolejná trať s vysokými náklady, b) není vyřešen styk trolejbusu s elektrizací tratě, c) nelze
veřejně podporovat dvě souběžné dopravy, d)
kraj není ochoten uhradit vyvolané investice
jím požadované za 800 milionů korun.“
Okno do kraje / červenec 2011

České dráhy chtěly pro Zlín pořídit moderní
elektrické soupravy, kterými by se cestující dostali každé dvě hodiny k pendolinu do
Olomouce. Bez elektrizace tratě mezi Otrokovicemi a krajským městem to ale nepůjde.

„Budeme za všech okolností usilovat o vybudování nového dopravního terminálu ve Zlíně,
protože jej naléhavě potřebujeme,“ zdůrazňuje
Eva Štauderová.
Každé dvě hodiny vlak do Olomouce
Ředitel Krajského centra osobní dopravy ČD
Ludvík Urban vytahuje ze skříně dokumentaci urbanisticko-architektonické a dopravní
studie zlínského terminálu už z roku 1994. Pro
Úřad města Zlína ji tehdy vypracovala stavební
fakulta Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině.
Už tehdy bylo všechno dokonale vymyšleno...
Celková modernizace zlínské železnice včetně
terminálu měla tehdy stát dvě až tři miliardy korun. Dnes by to prý ale bylo již asi osm miliard.
Mezitím uplynulo 17 let.
Urban má v kanceláři i zmenšený model moderní elektrické soupravy, se kterou už České
dráhy pro Zlín počítaly po předpokládané elektrizaci tratě. Tyto soupravy měly jezdit ze Zlína
každé dvě hodiny do Olomouce ke spoji supercity (Pendolino) z Bohumína a zajistit Zlínu spojení s Prahou s jedním přestupem za celkový
čas asi tři hodiny.
„V loňském roce byly volby, pak se stal ministrem dopravy Vít Bárta a v jeho dopravní superkoncepci se železniční trať z Otrokovic do Zlína

Ludvík Urban s modelem elektrické jednotky pro zlínskou trať. Foto: Ivo Hercik

vůbec neobjevila. Ano, Zlín dopravní terminál
potřebuje a je chyba, že ho zatím nemá,“ dodal
Ludvík Urban.
Podobně vidí situaci také Zdeňka Vogeltanzová ze společnosti Koordinátor veřejné dopravy
Zlínského kraje: „Autobusové a vlakové nádraží
ve Zlíně není v současné době ve stavu, který
by reprezentoval krajské město, nevyhovující
jsou také přestupní vzdálenosti vlak – autobus
- MHD a bezbariérové úpravy. Cestující také
negativně vnímají čistotu a bezpečnost na nádraží a čekárny. V současné době jsou - na rozdíl od ostatních zemí EU - více podporovány
výstavby dálnic, které však přinášejí nárůst individuální dopravy. Odsouvání rekonstrukce
nádraží ve Zlíně ovlivňuje cestující při rozhodování, zda ke své cestě využijí osobní automobil
nebo veřejnou dopravu.“
Budeme interpelovat ministra
„Vedení Zlínského kraje dlouhodobě a v souladu se svými strategickými a koncepčními
materiály prosazuje modernizaci, zkapacitnění
a elektrizaci železnice v úseku Otrokovice – Zlín
- Vizovice. Náročnost tohoto projektu vyvolala
nezbytnost řady kompromisů a to především
oddělením projektu modernizace železnice
v úseku Otrokovice – Zlín od dalšího úseku, což

umožňuje splnění všech indikátorů pro realizaci této stavby převážně z evropských peněz,
a předložením projektu SŽDC do Operačního
programu doprava. Mluvčí SŽDC pravděpodobně není aktuálně informován o nynější
úrovni zpracování projektu, a proto uvedl nepravdivé nebo zastaralé údaje. Mohli bychom
se domnívat, že může jít i o záměr ze strany nynějšího dočasného vedení SŽDC využít stávající v OPD alokované prostředky na jiné stavby
mimo Zlínský kraj,“ uvedl náměstek hejtmana
Jaroslav Drozd.
Jak zdůrazňuje, objednávka regionální dopravy
a poskytování kompenzací ve veřejné dopravě
není v kompetenci SŽDC, který je správcem infrastruktury, a jak platná evropská legislativa,
tak i české obecně závazné právní předpisy řeší
podmínky této veřejné podpory dopravcům.
Železniční doprava má podle Drozda i nadále
prioritu.
„Je proto s podivem, proč SŽDC poskytují tyto
neúplné a nekompetentní informace. Představitelé Zlínského kraje společně se zákonodárci
našeho kraje proto připraví interpelaci na ministerstvo dopravy s požadavkem na pokračování přípravy a realizaci tohoto významného
a dlouhodobě připraveného projektu,“ dodal
Jaroslav Drozd.
Vojtěch Cekota

inzerce

Projekt “Vzdělávání lidských zdrojů ve společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s. jako reakce na hospodářskou krizi,
které povede k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a tím ke zvýšení obratu a konkurenceschopnosti společnosti“.
Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01428
Projekt byl přihlášen do výzvy č. 35 „Školení je šance“ v rámci Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“, oblast podpory „Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků“, prioritní osa „Adaptabilita“. Tento program je ﬁnancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu v ČR a spravuje jej Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.
Inzerce je spoluﬁnancována Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
v rámci projektu CZ.1.04/1.1.02/35.01428 “Vzdělávání lidských zdrojů ve společnosti RUDOLF JELÍNEK a.s.
jako reakce na hospodářskou krizi, které povede k motivaci a aktivizaci zaměstnanců a tím ke zvýšení obratu
a konkurenceschopnosti společnosti“ prostřednictvím Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“,
oblast podpory „Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků“, prioritní osa „Adaptabilita“.
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Kroměřížské ORL
má vysokou úroveň

Ocenění se letos konalo již podesáté. Foto: Petr Zákutný

Zlínský kraj ocenil výjimečné žáky
Zlínský kraj – Na závěr školního roku 2010/2011
připravil Zlínský kraj již 10. ročník Ocenění žáků
Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin.
Úspěchy, kterých žáci dosáhli, byly rozděleny
do následujících oblastí: humanitní, přírodovědné, technické, umělecké a sportovní.
Na základě výzvy k předkládání návrhů bylo
Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK doručeno celkem 32 návrhů, z toho v rámci I. kategorie, kterou představují žáci 6. až 9. ročníků
základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, bylo evidováno 12 návrhů na ocenění a v rámci II. kategorie, kterou
představují žáci středních škol a odpovídajících
ročníků víceletých gymnázií, bylo evidováno
20 návrhů na ocenění. Na základě posouzení
všech evidovaných návrhů bylo vybráno 15
žáků k převzetí ocenění. Slavnostní vyhodnocení žáků se uskutečnilo dnes odpoledne
v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě,
kde ocenění žáci převzali z rukou představite-

lů Zlínského kraje pamětní listy a upomínkové
předměty.
Seznam žáků vybraných k ocenění: Radek Blahuš (ZŠ Kunovice, U Pálenice), Lucie Burdíková
(Střední průmyslová škola strojnická Vsetín),
Lucie Dostálová (Střední škola – COPT Uherský
Brod), Filip Fojtík (Střední škola oděvní a služeb
Vizovice), Milan Havránek (Střední průmyslová
škola Zlín), Adam Hrnčiřík (ZŠ Brumov – Bylnice), Tomáš Jiříček (Střední průmyslová škola
stavební Valašské Meziříčí), Jiří Kabeláč (Střední
průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí),
Michaela Kolářová (ZŠ Zlín, Křiby), Marie Kolínková (Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín), Lenka Pecová (Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž), Jakub Polanský
(Střední průmyslová škola polytechnická – COP
Zlín), Ondřej Siman (Obchodní akademie, VOŠ
a Jazyková škola s právem SJZ Uherské Hradiště), Markéta Václavíková (Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín), Andrea Zlámalová
(Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov).
(tz)

▪▪ Titul Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínský kraj – Radní Zlínského kraje schválili
zřízení statutu a titulu Mistr tradiční rukodělné
výroby, který bude poprvé udělen v roce 2012.
Zlínský kraj se tak stane prvním krajem, který
se v České republice systematickým způsobem zabývá oceňováním osobností spjatých
s tradiční rukodělnou výrobou.
Toto ocenění bude veřejným uznáním osobám s trvalým pobytem ve Zlínském kraji, které se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných
technologií a kvalifikovaně je předávají dalším
generacím. Titul může být udělen výrobcům
činným v oborech tradiční rukodělné výroby,
které jsou zásadním způsobem ohroženy, či
jim přímo hrozí zánik.
Ocenění přímo navazuje na Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České

republice na léta 2011 až 2015, kterou vydalo
Ministerstvo kultury s cílem přispět k procesu
ochrany a péče o tradiční lidovou kulturu.
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▪▪ O holešovskou zónu má zájem další firma
Holešov – Uzavření deklarace o porozumění s
dalším zájemcem o vstup do Strategické průmyslové zóny Holešov schválili na svém jednání krajští radní. „Jedná se o firmu Unimarco,
a. s., která hodlá v zóně zakoupit pozemek o
výměře 1,13 hektaru a realizovat zde výstavbu
výrobního areálu pro výrobu, montáž a opravy zemědělských strojů,“ informoval statutární
náměstek hejtmana Libor Lukáš. Firma sídlí ve
vlastních prostorách v Zádveřicích, kde však
neexistuje možnost dostavby pro její rozšíření.
Proto se vedení firmy rozhodlo pro výstavbu
areálu a odkoupení pozemku v holešovské
průmyslové zóně. Plánovaná investice činí asi
20 milionů korun. Zahájení stavebních prací je

Kroměříž – Nové spektrum výkonů zavedl se
svým příchodem na ORL (ušní, nosní, krční)
oddělení Kroměřížské nemocnice, a.s., jeho
primář Ivan Pár. „Prováděly se tu běžné výkony na úrovni okresní nemocnice, ale díky
ochotě a nadšení lékařů a sester se nám podařilo rozvinout poměrně velkou chirurgii,“
uvedl uznávaný odborník spokojeně po více
než 11 letech od počátku jeho působení
v Kroměříži.
Ivan Pár dříve pracoval na specializované brněnské klinice. Ihned po nástupu do Kroměříže začal pracovat na zvyšování rozsahu výkonů. „Bylo tu nově zrekonstruované oddělení
se skvělým týmem. Díky lékařům a sestrám se
nám podařilo na oddělení zavést nové operační výkony jako například endoskopickou
chirurgii nosních dutin, chirurgii štítné žlázy
a příušní žlázy, nebo onkologickou chirurgii
hlavy a krku,“ shrnul vývoj oddělení Ivan Pár.
Spolu s tím se postupně obnovovalo a modernizovalo přístrojové vybavení. Oddělení
disponuje například vybavením k endoskopické chirurgii nosních dutin s velmi kvalitním
příslušenstvím, které zajišťuje šetrnou miniinvazivní chirurgii nosních dutin. Do ambulance byl pořízen nový diagnostický mikroskop.
Oddělení se specializuje na chirurgii štítné a příušní žlázy a dále na chirurgii nádorů
hlavy a krku. „Nesmírně důležitým přínosem
proto pro pacienty bude neuromonitor, který
začne být využíván při operacích štítné žlázy,
příušní žlázy a operacích na krku v nejbližší
době,“ vysvětlil primář Pár.
Kroměřížské ORL oddělení spolupracuje s jinými nemocnicemi. Velmi zajímavá je například součinnost s Krajskou nemocnicí Tomáše
Bati ve Zlíně. „Hodně spolupracujeme s jejich
onkologickým centrem, což je excelentně vybavené pracoviště. Jednou za týden se s nimi
a s tamními kolegy z ORL propojujeme virtuálně přes internet a společně konzultujeme
případy pacientů s nádorovým onemocněním
hlavy a krku a navrhujeme nejvhodnější léčbu,“ podotkl Ivan Pár.
(vk)

plánováno na polovinu roku 2012 a uvedení
do provozu o rok později. Přípravné projektové práce a správní řízení budou zahájeny neprodleně po podpisu Deklarace o porozumění.
▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsazují následující pracovní místa:
▪▪ lékař/lékařka ARO – Kroměříž
▪▪ lékař/lékařka na plicní odd. – Kroměříž
▪▪ lékař/lékařka – dětský chirurg – Zlín
▪▪ lékař/lékařka – Gerontologické centrum – Zlín
▪▪ reh. a fyzioterapeutický pracovník – Kroměříž
▪▪ farmaceutický asistent/asistentka – Zlín

Požadavky na pracovní místa, včetně termínů
uzávěrek, jsou uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/
kariera.
Okno do kraje / červenec 2011

▪▪ Poděkování za Chropyni
Chropyně – Profesionální, dobrovolní a podnikoví hasiči, příslušníci dalších složek integrovaného záchranného systému a představitelé
měst a obcí převzali na začátku června z rukou
hejtmana Stanislava Mišáka pamětní medaile Zlínského kraje a záslužná vyznamenání
2. stupně. Zlínský kraj tak ocenil jejich zásluhy
na likvidaci mimořádně rozsáhlého požáru
v Chropyni.
„Profesionální i dobrovolní hasiči absolvují
celou řadu cvičení, aby byli při ostrém zásahu
skvěle připraveni, což se v tomto případě potvrdilo. Přesto jim přeji takovýchto požárů co
nejméně a doufám, že dubnový požár v Chropyni zůstane v našem kraji na dlouho tím nejrozsáhlejším. Na závěr mi nezbývá než v hluboké úctě zopakovat, děkujeme vám,“ uvedl při
udělování Stanislav Mišák.
Požár v Chropyni, označovaný za dosud zřejmě
nejrozsáhlejší ve Zlínském kraji, vypukl v pátek
8. dubna 2011 v areálu na zpracování plasto-

vých odpadů. Zlikvidovat se jej podařilo až
po 90 hodinách zásahu, kterého se zúčastnilo
70 jednotek hasičů.
▪▪ Předseda Senátu jednal s vedením kraje
Zlín – Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu České republiky, se setkal se členy Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem Stanislavem
Mišákem. Předseda Štěch se zajímal o rozvoj
kraje, podnikání, Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně či situaci krajských nemocnic. Intenzivní
debata se rozvinula také na téma středních
škol, dopravní obslužnosti a sociálních služeb
v regionu.
▪▪ Region se prezentoval ve Vídni
Zlínský kraj – Představitelé Zlínského kraje se
zúčastnili veletrhu investičních příležitostí Real
Vienna ve Vídni. Zlínský kraj měl na veletrhu
společný stánek s Olomouckým krajem a jeho
cílem bylo představit region jako vhodné místo
pro zahraniční investory. „Kraj se letos účastnil
veletrhu Real Vienna již potřetí a ústředním té-

matem prezentace kraje byl projekt Strategické
průmyslové zóny Holešov. Potenciální investoři
a další návštěvníci veletrhu se měli možnost
na stánku Zlínského kraje seznámit také s databází zmapovaných lokalit brownfields a nabídkou podpory při jejich revitalizaci či s nabídkou
služeb pro inovační podnikání v kraji,“ uvedl
náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.
▪▪ Kýho výra! stojí za přečtení
Otrokovice – Po několika knihách rozhovorů
se zajímavými osobnostmi vydal knihu fejetonů Kýho výra! otrokovický novinář a spisovatel
Bohuslav Matyáš. Publikoval je ve ZVUKu, Zlínských novinách nebo například v MF Dnes. Sám
říká, že fejeton je žánr na pomezí žurnalistiky a
beletrie a podle vtipných, svižných a výstižných
textů dokazuje, že je to přesně jeho „parketa“.
Je totiž nejen členem Syndikátu novinářů ČR,
ale i Obce spisovatelů. Útlou knížečku doplnil
fotografiemi Miroslav Potyka a Bohuslav F. Červinka. Najdete ji na pultech regionálních knihkupectví.

Slovácké muzeum
získalo prestižní cenu

Soutěž sledovalo více než 250 nadšených diváků . Foto: archiv

Handicapovaní zpěváci excelovali
Buchlovice – Nad oblaky aneb každý může být
hvězdou. To je název pěvecké soutěže, která se
uskutečnila v měsíci květnu v Domově pro seniory v Buchlovicích. Pořádání se zhostil tým
pracovníků domova. Na základě podkladových
materiálů o jednotlivých soutěžících napsali pořadatelé scénář k programu a celý ho moderovali. Jiní jejich kolegové vytvořili diplomy, vyrobili ceny pro vítěze, kterými byly plakety a ruce
z vypálené hlíny, zajistili květiny a připravili sál
pro 250 diváků. Celý program se natáčel na DVD
a CD s tím, že je každý z účastníků dostane.
Úvod samotné soutěže patřil rockovému pěveckému sboru BUDU z DS Buchlovice, který zazpíval písně autorské dvojice Antonín Gajdoš - vedoucí sestra Ludmila Hájková složené výhradně
pro tuto akci. Pak přišli na řadu jednotliví soutěžící. „Zpívali s ohromným nadšením a diváci
jim to opláceli rovnou mincí. Bylo doslova až
dojemné, jak mladí lidé s určitým handicapem
Okno do kraje / červenec 2011

dokážou zaujmout a citově probudit všechny
přítomné,“ popsal atmosféru vedoucí domova
Antonín Gajdoš.
„Porota měla před sebou náročný úkol, vybrat
5 soutěžících do celostátního kola, které se
bude konat letos na podzim v Ostravě,“ doplnil Gajdoš. Předsedkyně poroty, krajská radní
Taťána Nersesjan, oznámila nakonec jména
postupujících. Jsou jimi Jan Pokuta, Ladislav
Horváth, Jana Kovaříková, Olga Zelená a Renata
Vaníčková. „Při závěrečném defilé zpěváků bylo
z rozjařených tváří vidět, že zvítězili všichni. A to
byl ten nejkrásnější pocit jak pro ně, tak i pro
nás, organizátory soutěže a všechny, kteří tomuto projektu drželi palce,“ uzavřel pořadatel.
„Moc děkuji všem, kdo se podíleli na přípravě
a skvělém průběhu soutěže. Zároveň doufám,
že po úspěšném prvním ročníku budou následovat další, na které se budeme všichni těšit,“
neskrývala své nadšení Taťána Nersesjan.  (tz)

Uherské Hradiště – V pantheonu Národního
muzea v Praze byly slavnostně uděleny ceny
ministra kultury a Asociace muzeí a galerií
České republiky Gloria musaealis 2010. Jedná
se o muzejní obdobu divadelní Thálie a republikové nejvyšší muzejní a galerijní ocenění. Posuzováno bylo celkem 50 institucí a jejich 75 soutěžních projektů. Úspěchu dosáhlo
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, které
získalo 1. cenu v kategorii Muzejní počin roku
2010 za projekt Muzeum lidových pálenic
ve Vlčnově. Obstálo tak v konkurenci velkých
institucí oceněných v dalších kategoriích – Národní galerie v Praze, Muzea umění Olomouc,
Muzea hlavního města Prahy či Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Plastiku Gloria
musaealis spolu s šekem ve výši 70 000 Kč
převzali ředitel muzea Ivo Frolec se spoluautory expozice Jiřím Severinem a Martou Kondrovou. Je potěšitelné, že úspěšné bylo i další
muzeum působící na území Zlínského kraje
– Valašské muzeum v přírodě, které získalo III.
místo v téže kategorii za stálou expozici Městečko pod Radhoštěm. 
(red)

Opravený pavilon
Zlín – Zlínská Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
(KNTB), dokončila v květnu rekonstrukci 10.
pavilonu, který byl zhruba dva roky nevyužitý.
V opravených prostorách umístilo Gerontologické centrum KNTB 17 lůžek následné péče,
kterých má celkem 146. Náklady na stavební
práce dosáhly téměř 5,5 milionu korun a uhradí je Zlínský kraj. „Opravený pavilon je umístěný
v blízkosti parku, ve kterém si mohou pacienti
zpříjemnit svůj pobyt v nemocnici. Přízemní
budova vyhovuje také imobilním pacientům,
které mohou jejich příbuzní snáze vyvézt na invalidním vozíku do areálu nemocnice. Nemocní tak mohou být ve větším kontaktu s okolím,“
sdělil ředitel KNTB Bohuslav Škubal.
(kh)
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Kraj připravuje tři
rozsáhlé opravy silnic

Starosta vítězné obce Karel Navrátil přijímá gratulaci od hejtmana Stanislava Mišáka. Foto: Petr Zákutný

Vesnicí roku se stala Komňa
Zlínský kraj – Celkem 19 obcí se v letošním
roce ucházelo o titul Vesnice roku Zlínského
kraje 2011. Nejvyšší ocenění, Zlatou stuhu,
získala obec Komňa, Bílou stuhu za činnost
mládeže obec Valašská Polanka, Modrou stuhu za společenský život obec Žlutava, Zelenou
stuhou za péči o zeleň a životní prostředí byla
oceněna obec Zděchov a Oranžovou stuhou
za spolupráci obce a zemědělského subjektu
obec Ratiboř.
„Všem, kteří se přihlásili, chci poděkovat za to,
že do soutěže Vesnice roku šli, a že našli odvahu změřit síly s ostatními obcemi. Považujeme tuto aktivitu za velmi přínosnou, a proto
soutěž dlouhodobě podporujeme, a to nejen
morálně, ale také finančně,“ řekl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Z okresu Zlín letos soutěžilo 7 obcí (Loučka,
Nedašov, Pohořelice, Poteč, Sazovice, Vlachova Lhota a Žlutava), 4 obce z okresu Vsetín (Kunovice, Ratiboř, Valašská Polanka a Zděchov),
4 obce z okresu Uherské Hradiště (Babice,
Komňa, Pitín a Tupesy) a 4 obce reprezentující

okres Kroměříž (Kyselovice, Prusinovice, Rymice a Skaštice). Komise soutěže Vesnice roku
2011 navštívila všechny přihlášené obce koncem května 2011.
Vítěznou obec krajského kola soutěže ocenila
komise Zlatou stuhou a vítěz zároveň získává z krajského rozpočtu jeden milion korun a
ze státního rozpočtu stejnou částku. Vítězná
obec Komňa zároveň postoupila do celostátního kola soutěže, kde bude hodnocena společně s ostatními vítězi krajských kol celostátní
komisí soutěže Vesnice roku. Mimo stuh byl
letos ve Zlínském kraji udělen diplom za vzorné vedení kroniky obci Pitín, diplom za vzorné
vedení obecní knihovny obci Vlachova Lhota a
diplom za udržování lidových tradic obci Skaštice. Další speciální ocenění získala obec Loučka za péči o květinovou výzdobu obce, diplom
Zlatá cihla v kategorii B (obnova, či rekonstrukce staveb venkovské zástavby) obdržela obec
Poteč a v kategorii C (nové venkovské stavby)
obec Zděchov. Cenu naděje pro živý venkov
získala obec Tupesy.
(tz)

▪▪ Ocenění výtvarných prací nevidomých
Zlín – V den zahájení zlínského filmového
festivalu pro děti a mládež se v Kongresovém
centru uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže zrakově postižených dětí
s názvem Radost tvořit. Soutěž je jako součást
doprovodného programu festivalu organizována již čtrnáctým rokem. Cenu hejtmana
Stanislava Mišáka pro mladého tvůrce Zlínského kraje získala pětiletá Věra Strbačková, nevidomá žákyně mateřské školy v Huslenkách,
která od nejvyššího představitele kraje dostala
cyklistickou výbavu a hračku, a to za své vydařené vyjádření motivu „Cestování lesem“.
„Cenu Zlínského kraje“ (v podobě speciálního
mobilu) předal pak hejtman Stanislav Mišák
Kristýně Jochové, patnáctileté slabozraké žákyni Školy Jaroslava Ježka v Praze, za její originální
práci „Lesní mikrosvět“.

Všem autorům zapojeným do letošního ročníku
soutěže, jehož tématem byl „Život v lese“, se dostalo uznání a obdivu i ze strany dalších osobností veřejného života a členů odborné poroty.
Tato akce si klade za cíl ukázat, co zrakově handicapované děti v umělecké oblasti dokážou.
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▪▪ Výstava hraček v Napajedlích
Napajedla – Během celého letošního léta si
mohou zájemci prohlédnout zajímavou výstavu hraček a panenek na zámku v Napajedlích. Celá sbírka patří Marii Václavínkové
z Otrokovic, která je vášnivou sběratelkou
nejenaom kočárků, panenek, ale také různých medvídků. Po letech, kdy všechny tyto
skvosty schovávala na půdě či na chalupě,
se rozhodla je ukázat světu. Část výstavy je
umístěna v historických sálech, část ve dvou
saloncích přízemí zámku. V expozici si návštěvníci prohlédnou na 50 rozličných ko-

Zlínský kraj – Tři investiční záměry týkající se
oblasti silniční dopravy schválili na svém posledním jednání krajští radní. Tyto záměry řeší
rekonstrukci silnice III/50736 mezi Nedašovou
Lhotou a státní hranicí se Slovenskem a opravy silničních mostů ve Zdounkách a Troubkách
na Kroměřížsku. Investorem akcí bude Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace zřizovaná Zlínským krajem.
Silnice III/50736 je důležitou spojnicí mezi
Českem a Slovenskem. Z obce Nedašova Lhota na české straně vede, přes státní hranici, až
do slovenské obce Červený Kameň. Je významná především pro místní přeshraniční styk, ale
i pro turistiku v celém regionu. Komunikace je
zvláště mimo obec v havarijním stavu. Předmětem opravy je její rekonstrukce mezi Nedašovou Lhotou a státní hranicí v délce 2 kilometry,
a to včetně výškové úpravy nivelety a rozšíření
vozovky. Pro zajištění stability vozovky je navíc nutné provést sanaci pěti sesuvů. Součástí
oprav bude také rekonstrukce dvou zastávkových pruhů linkové autobusové dopravy
a úprava napojení účelových komunikací, lesních cest a hospodářských sjezdů. Začátek rekonstrukce je naplánován na duben 2012, její
ukončení pak na říjen 2013. „Rekonstrukcí této
silnice bude zajištěna plynulá a bezpečná doprava pro obyvatele na obou stranách hranice
a rovněž lepší dopravní obslužnost obcí. Stejně
tak bude zabezpečen přístup do příhraniční
oblasti pro zájemce o pěší turistiku i cykloturistiku,“ uvedl Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana
zodpovědný za oblast dopravy.
Náklady na realizaci rekonstrukce dosáhnou
výše 76,4 milionu korun a hrazeny budou z rozpočtu Ředitelství silnic Zlínského kraje, státního rozpočtu Slovenské republiky a z fondů EU.
Co se týče mostů ve Zdounkách a Troubkách,
oba jsou ve špatném stavu a budou kompletně
odstraněny. Na jejich místě pak vyrostou zbrusu nové mosty. Výstavba obou mostů, která by
měla být hotova do konce letošního roku, si vyžádá 17,8 milionu korun.
(red)

čárků a téměř sto různých panenek. Vše je
doplněno o dekorace, ručně šité či vyšívané
polštářky, ubrusy a další předměty z dílny
sběratelky.
▪▪ Včelařská akademie
Fryšták – Přes 600 včelařů z Moravy, Čech,
Slovenska a Polska se zúčastnilo velké vzdělávací akce nazvané Včelařská akademie. Šlo
již o šestý ročník, který se konal ve Fryštáku.
Včelaři absolvovali sedm odborných přednášek o progresivních metodách chovu včel
a o vlivu včelích produktů na lidské zdraví.
Součástí včelařské akademie byla i první regionální výstava včelařských potřeb, zařízení pro včelařské provozy a prodejní část se
včelími produkty. Akce se konala pod záštitou radní pro zemědělství, životní prostředí
a rozvoj venkova Zlínského kraje Mileny Kovaříkové.
Okno do kraje / červenec 2011

rozhovor
MUDr. Anton Vaňo
▪▪Ředitel Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje.
▪▪Narodil se v roce 1961 v Prešově.

▪▪Absolvoval Gymnázium v Prešově a Lékařskou fakultu UK v Praze.
▪▪V letech 1989-1992 pracoval jako lékař ve Vojenské nemocnici v Plzni.
▪▪V roce 1992 byl lékařem záchranné služby
v Popradu.
▪▪V létech 1993 až 1997 zaměstnán jako lékař
záchranné služby v Plzni.
▪▪Od roku 1997 byl ředitelem Okresního střediska záchranné služby v Uherském Hradišti.
▪▪Ve vedení ZZS ve Zlíně pracuje od roku 2007.
Ředitel krajské záchranky Anton Vaňo. Foto: Ivo Hercik

▪▪Je ženatý, má dvě děti.

Anton Vaňo: Zítra můžeme jet pro vás
Co vás přivedlo k medicíně?
V mém případě to nebyla rodinná tradice. Oba
rodiče byli dělníci. Ale odmala se mi profese
lékaře líbila. Tak jsem se po gymnáziu rozhodl
to zkusit. Na Slovensku ale na přijetí bez patřičných konexí nebyla moc šance. Tak jsem se
hlásil nejdříve na lékařskou fakultu do Brna, kde
mne nepřijali. Rok jsem pracoval v nemocnici
jako zřízenec. Potom jsem to zkusil v Praze.
Netoužil jste raději po klidnější práci v ordinaci nebo na oddělení v nemocnici?
Začínal jsem na neurologickém oddělení plzeňské vojenské nemocnice, ale pak přišla nabídka na pozemní a leteckou záchrannou službu
a ARO v Popradu. Zaujalo mne to víc než předchozí práce a už jsem u toho zůstal. Začal jsem
do urgentní medicíny pronikat hlouběji a zdokonalovat se v ní. Tato práce mi vyhovuje.
Co musí zvládnout lékař záchranné služby?
Musí umět nejenom poskytovat medicínskou
péči, ale musí být také dobrým organizátorem.
Musíte okamžitě reagovat v nepředvídaných
situacích, rozhodovat se bez možnosti konzultace s týmem kolegů a před kritickýma očima
řady přihlížejících. Je to náročné na psychiku,

ale mě to baví a má to smysl. Pro mnohé zraněné a pacienty jsme předposlední instancí.
Po nás už jezdí jenom pohřební služba. A jsou
situace, když už ani lékař nic nezmůže. Lépe to
přijímají lidé věřící. Jiní čekají, že medicína dokáže všechno. Nedokáže. Je to hrozně těžké,
když přijedete ve vánočním období do rodiny
a pětačtyřicetiletá žena náhle zemře. A stojí tam
šestiletý chlapec, který už je bez matky. Já už to
vím, že je konec, ale lidé kolem si ještě myslí, že
se stane zázrak, že lékař pomůže...
Co se vám líbilo na systému popradské záchranky v roce 1992, kdy jste střídal služby
v sanitce, ve vrtulníku a na oddělení ARO
v nemocnici?
Současný systém samostatné záchranné služby má určitou výhodu v rychlosti. Posádky
čekají na výjezd a mohou velmi rychle vyrazit
k pacientovi. Přesto se mi více zamlouval systém, ve kterém jsem jako lékař mohl sledovat
osud pacienta od prvního okamžiku v terénu
až po jeho léčení na oddělení ARO. Samostatná záchranná služba je dražší a hůře se pro ni
shánějí lékaři. Z hlediska místní znalosti terénu
a řízení byly podle mne vhodnější územní jed-

notkou pro organizaci záchranné služby okresy
než nynější kraje. Všichni jsme se znali a nebylo
problém vědět, co od koho mohu očekávat.
Čeho si ceníte u krajské záchranky ve Zlíně
a jakou vizi máte pro její další rozvoj?
Za tři roky jsme mohli otevřít čtyři nová stanoviště: Zlín, Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí a Uherský Brod. Na jaře příštího roku k nim
přibude stanoviště v Uherském Hradišti. Náš
zřizovatel uvolňuje nemalé finanční prostředky
na nové sanitní vozy i nákladnou přístrojovou
techniku. Do budoucna bychom rádi zkrátili své
dojezdové časy ještě zřízením dalších stanovišť
– v Morkovicích-Slížanech pro západní okraj
kraje, ve Slušovicích pro oblast Kašavska, v Bojkovicích pro Bílé Karpaty, v Buchlovicích pro
buchlovské hory. Rozvíjel bych systém randez-vous, kdy jede lékař k zásahu samostatným vozem a nemusí se vracet s pacientem do nemocnice, ale rychle pokračuje k dalšímu případu.
Chtěl byste něco vzkázat veřejnosti?
Nezneužívejte tísňovou linku. Když jedeme
k zásahu, uvolněte nám prosím cestu. I chodci
na přechodech. Pamatujte na to, že zítra můžeme jet pro vás. A bude záležet na minutách. (vc)

inzerce

„Vyřešte půjčku jako my!“
Jasná pravidla
Zavolejte nám a dozvíte se více

Flexibilní způsob splácení

800 180 188
www.provident.cz

Žádné skryté poplatky
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Cena hejtmana - Rekonstrukce a dostavba hotelu Alexandrie Luhačovice. Foto: archiv

O tom, že devátý ročník soutěže
Stavba roku Zlínského kraje se i letos stal prestižní záležitostí, hovoří
hned dvě čísla – bylo přihlášeno 61
staveb dokončených v roce 2010.
Slavnostního vyhlášení se v Kroměříži zúčastnilo 550 hostů. Především investorů, architektů, projektantů, zástupců stavebních firem
a představitelů měst a obcí.

Prvenství Zlínského kraje
Obrovský kus práce i v devátém ročníku soutěže Stavba roku Zlínského kraje odvedli členové
odborné poroty složené z organizátorů soutěže
z krajské společnosti Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, České komory architektů a České
komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě a zástupců Zlínského kraje.
Soutěž se pravidelně koná pod záštitou hejtmana Zlínského kraje „Jenom v kraji jsme najezdili
653 kilometrů. Výjezdy po stavbách jsme začínali v sedm ráno a končili večer. Rád bych se
proto omluvil všem přihlašovatelům, že jsme
nemohli více využít čas, který nám chtěli věnovat,“ uvedl předseda krajské společnosti SPS
a místopředseda poroty Petr Mikulec.
„Stejně jako loni jsme viděli 19 staveb zařazených do kategorie Stavby občanské vybavenosti a 14 staveb v kategorii Realizace rozvojových
projektů měst a obcí. Posuzovalo se 5 domů pro
bydlení, 3 rodinné domy, 5 staveb pro průmysl
a zemědělství a 6 realizací dopravních, inženýrských a ekologických staveb. Naše firmy se
každoročně uplatňují i mimo území regionu,
do kategorie Stavby realizované mimo území
Zlínského kraje bylo nahlášeno 9 realizací,“ řekla Dagmar Nová, předsedkyně odborné poroty.
Odborná porota se rozhodla neudělit nejvyšší
ocenění cenu Grand Prix architekta Pavla Nováka, kterou může podle statutu soutěže ocenit
stavbu, která zvítězila v jedné z kategorií a byla
oceněna titulem Stavba roku 2010.
Nejvyšší ocenění letos, tedy Cenu hejtmana,
získala rekonstrukce hotelu Alexandria v Luhačovicích. „Jsem rád, že jsem se při svém rozho-

dování shodl se členy odborné poroty a také
na jejich návrh udělil Cenu hejtmana rekonstrukci významné stavby – hotelu Alexandria,
patřícímu k Luhačovicím neodmyslitelně již
od dob první republiky. Lázním tak přibyl rozsáhlý wellnes komplex, který je reprezentantem
nejen současné vrcholné architektury, ale i nejmodernějších evropských lázeňských zařízení,“
poznamenal hejtman Stanislav Mišák.
Ani letos nechyběla studentská část soutěže.
O titul Nejhodnotnější studentská práce letos
soutěžilo více než třicet studentů středních škol
se stavebním zaměřením. Měli za úkol zpracovat studii architektonicko – stavební části polyfunkčního domu v lokalitě ulice Mostní ve Valašském Meziříčí. Do finále postoupilo pět prací
studentů ze Zlína, pět z Val. Meziříčí a čtyři z Uh.
Hradiště. Zvítězil Michal Bělovský ze SPŠ Zlín,
druhé místo patří Luďkovi Šimoníkovi z téže
školy a třetí Petru Pobuckému ze SPŠS Valašské
Meziříčí. Čestná uznání porota udělila Marku
Minaříkovi ze SOŠT Uherské Hradiště, Martinu
Řezníčkovi ze SPŠ Zlín, Josefu Knotkovi ze SPŠ
Zlín a Ondřeji Trlicovi ze SPŠS Val. Meziříčí. Ocenění získali také učni stavebních oborů, kteří
kraj s výbornými výsledky reprezentovali v celostních soutěžích. Marek Goiš a David Daňhel
ze Střední odborné školy Otrokovice získali
ocenění za 1. místo v kategorii dvoučlenných
družstev v oboru zedník v soutěži učňů stavebních oborů – SUSO. Rudolf Mahdal ze Středního
odborného učiliště Uh. Brod získal ocenění za 3.
místo v oboru instalatér v X. ročníku Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů ČR.

Kongresové centrum Zlín

Bytový dům Otrokovice

Rodinný dům Zlín, Nivy

Přehled udělených ocenění za rok 2010
Cena hejtmana
Rekonstrukce a dostavba Alexandrie Luhačovice
Kategorie I. - Stavby občanské vybavenosti
Hlavní cena - titul Stavba roku 2010: Kongresové
centrum Zlín
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Čestná uznání:
Přestavba objektu bývalé kavárny na Lesní hotel ve Zlíně
Obchodní centrum Zlín
Hotel Mlýnská – Uherské Hradiště
Multifunkční sportovní areál Sazovice

Revitalizace závodu Jelínek
Okno do kraje / červenec 2011

stavba roku

Další důkaz o úrovni soutěže doplnil Miloslav Mašek, viceprezident
a generální ředitel SPS ČR, který
vyzvedl, že již potřetí za sebou drží
Zlínský kraj republikové prvenství
v počtu přihlášených staveb. „Je to
také důkazem toho, že naše profese
i v této pro stavbaře nelehké době
má ve Zlínském kraji dobré jméno
a kvalita přihlášených staveb zase
vypovídá o dobré práci zlínských
stavbařů,“ uvedl Mašek.

Přístupová lávka v Uherském Brodě

Cena novinářů - Koupaliště u Luhačovické přehrady Foto: archiv

Městská plovárna Luhačovice

Kategorie II. - Domy pro bydlení
Hlavní cena - titul Stavba roku 2010: Bytový dům
Otrokovice

Čestná uznání:
Admin. a datové centrum MONACO Uh. Hradiště
Rekonstrukce nemovitosti sýpka Uherský Brod

Čestná uznání:
Bytový dům Kroměříž – Dolní zahrady
Rekonstrukce bytového domu č. p. 46, Mariánské náměstí, Uherské Hradiště

Kategorie V. - Dopravní, inženýrské stavby
a ekologické stavby
Hlavní cena - titul Stavba roku 2010:
Dopravní terminál Uh. Brod – přístupová lávka

Kategorie III. - Rodinné domy
Hlavní cena - titul Stavba roku 2010: Rodinný
dům Zlín, Nivy

Čestná uznání:
Silnice II/495 Bojkovice, most ev. č. 495 – 028
VD Bystřička – rekonstrukce přelivu

Kategorie IV. - Průmyslové a zem.ědělské
stavby
Hlavní cena - titul Stavba roku 2010: Revitalizace
výrobního areálu JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o.

Kategorie VI. - Realizace rozvojových projektů měst a obcí
Hlavní cena - titul Stavba roku 2010: Městská
plovárna Luhačovice

Objekt Eliška - Velké Losiny
Čestná uznání:
Hanácké náměstí Kroměříž
Sportovně – relaxační centrum Uh. Hradiště
Modernizace koupaliště Zděchov
Polyfunkční sportovní areál Francova Lhota
Kategorie VII. - Stavby realizované mimo kraj
Zvláštní cena - Rekonstrukce lázní Velké Losiny –
I. etapa, objekt Eliška
Čestné uznání:
Bytový soubor Za školou Praha
Přemostění Labe – Špindlerův Mlýn
Cena novinářů:
(uděluje krajský Syndikát novinářů ČR)
Koupaliště u Luhačovické přehrady

inzerce
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Přibývá případů domácího násilí
Jedním z celospolečenských problémů, na který se v letošním
roce Zlínský kraj zaměřil, je domácí násilí. Podle informací odborníků je domácí násilí na území Zlínského kraje doprovázeno
vysokou brutalitou ze strany násilných osob vůči osobám ohroženým. Negativní u domácího násilí je skutečnost, že se hrubosti a krutosti odehrávají za zavřenými dveřmi bytů, převážně
beze svědků a bez důkazů.
Problém je navíc umocněn spíše venkovským
charakterem Zlínského kraje. Proto řada případů domácího násilí, které se odehrávají
v malých obcích, v relativně úzké komunitě
lidí, není z různých důvodů dlouhodobě řešena a dochází tím k prohlubování problému.
Takovým důvodem je často stud ze zveřejnění, ekonomická závislost ohrožené osoby
na násilníkovi, přítomnost dětí v rodině, apod.
V menších městech a obcích je situace navíc
komplikovaná z důvodu menších možností
vyhledat odbornou pomoc a především nízké
informovanosti o odborné pomoci. Domácí
násilí představuje fyzické, psychické anebo sexuální násilí mezi blízkými osobami, ke kterému dochází opakovaně v jejich soukromí a tím
skrytě mimo kontrolu veřejnosti, intenzita násilí se stupňuje postupně, a proto je těžké včas
tyto incidenty zastavit.
Projekt Nepřehlížejme domácí násilí realizuje
Zlínský kraj a zároveň je podpořen finančními
prostředky ministerstva vnitra v rámci Kraj-

Nikdy nepochopím, kde se to zlomilo. S bráchou jsme si vždycky rozuměli. Pak najednou
se vše změnilo. Choval se jako pán světa.
Na všechny doma křičel, když měl špatnou
náladu, tak nás i bil. Lítaly facky jedna za druhou, mamku zbil tak, že měla celý obličej oteklý a na jedno oko neviděla. Taťka se ji snažil
bránit, ale nakonec dostal i on. Celé dva dny
se nemohl postavit na nohy. Nemohla jsem to
vydržet a odstěhovala jsem se k příteli. Vždy,
když jsem chtěla přivolat pomoc, se na mě rodiče zlobili. Prý nemám dělat ostudu. Teď mám
ale strach o mamku s taťkou. Jsou tam s ním
sami a on je nevyzpytatelný.
ského programu prevence kriminality v roce
2011. Na realizaci se podílí partneři projektu:
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské
vztahy Zlín, příspěvková organizace - Intervenční centrum, Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje a Probační a mediační služba
ČR, středisko Zlín.
Tento projekt si klade za cíl informovat veřejnost o problematice domácího násilí prostřednictvím konferencí, seminářů, mediální a letákové kampaně. Úkolem projektu je zvýšení
povědomí široké veřejnosti o problematice
domácího násilí, o možnostech a způsobech
pomoci a podpory obětem domácího násilí
strana 14

a zároveň tyto oběti prostřednictvím aktivit
krajského projektu motivovat k aktivní spolupráci řešit vzniklý osobní problém cestou spolupráce s kompetentními institucemi, přičemž
projekt současně neopomíjí důležitost práce
s násilnými osobami v rámci zejména probace
a mediace.
Škála seminářů je určena pracovníkům v oblasti sociální, prevence kriminality, oblasti
školství, zdravotnictví. Dva ze seminářů jsou
určeny pro zástupce církví, kdy je pro nás důByla jsem v pátém měsíci těhotenství, když mě
poprvé shodil ze schodů. Spadla jsem k nohám našemu šestiletému synovi. Strašně se
bál, křičel hrůzou a počural se. Z posledních
sil jsem si přivolala sanitku. Než přijeli, manžel
synovi stále dokola opakoval, jak je maminka
nešikovná, že neumí ani chodit po schodech.
Mně zašeptal do ucha, ať si rozmyslím, co doktorovi řeknu. Měla jsem obrovský strach. V sanitce jsem řekla, že jsem zakopla. Do konce
těhotenství jsem zůstala v nemocnici. Málem
jsme o dítě přišli. Hned týden po návratu z porodnice mě manžel zase znásilnil.
ležitá spolupráce a pomoc zástupců církví,
zvláště z důvodů týrání seniorů, kdy se k nim
téměř nikdo nedostane (mimo rodinu) a právě
kněz může být ten, kdo dodá odvahu ohrožené osobě, aby své trápení řešila a vyhledala
odbornou pomoc. Velký kus práce odvádí i Policie ČR. Policisté jsou většinou kontaktováni
a žádáni o pomoc v krizové situaci přímého
ohrožení života, někdy však přijímají také
oznámení na svých služebnách až po dlouholetém mlčení a trápení. Policisté vždy musí nestranně zhodnotit, jedná-li se o domácí násilí,
a pokud je třeba zajistit ochranu ohrožených
osob, mají oprávnění využít institutu vykázání.
V roce 2009 tento krok policisté v kraji učinili
ve 36 případech, loni již v 81 případech.
Policie ČR tedy zajišťuje v případech domácího násilí okamžitou pomoc a ochranu
ohrožených osob, dále poskytuje informace
o místech a možnosti pomoci osobám ohroženým domácím násilím a v případě, že byl
spáchán trestný čin, zahájí neprodleně trestní
stíhání násilné osoby. V případě, že násilným
incidentem byl spáchán přestupek v oblasti
občanského soužití, poučí zúčastněné osoby
o návrhovém přestupku a informuje příslušný
městský úřad. Policisté jsou v současné době
speciálně školeni na komunikaci s osobami,
které jsou poznamenány a zraněny v oblasti násilí od těch nejbližších osob a jsou také
připravováni na jednání s dětmi v domácnostech, kam k násilným incidentům vyjíždějí.

sociální oblast
Jako jediné zařízení svého druhu zaměřené
na pomoc osobám ohroženým domácím násilím ve Zlínském kraji pracuje Intervenční
centrum se sídlem ve Zlíně a s působností
po celém území Zlínského kraje. Od svého založení v roce 2007 každoročně zaznamenává
nárůst klientely. Jedná se o zákonem registrovanou sociální službu, která poskytuje pomoc
osobám ohroženým domácím násilím, u kterých byla násilná osoba Policií ČR vykázána ze
společného obydlí a také těm, které se na intervenční centrum obrátí z vlastní iniciativy.
Intervenční centrum prostřednictvím krizové
intervence a další socioterapeutické činnosti
pomáhá při uplatňování práv a oprávněných
zájmů klientů. Veškeré služby poskytuje bezplatně.
Převážnou většinu klientely tvoří ženy, avšak
jako osoby ohrožené domácím násilím jsou
tímto zařízením evidováni i muži, a to nejen
v partnerském vztahu, ale zejména v rámci
mezigeneračního násilí. Jako velmi závažná se
jeví stoupající tendence evidovaného domácího násilí vůči seniorům, především ve věkové
kategorii nad 80 let. Zvýšenou pozornost si
také zaslouží vzrůstající počet případů domácího násilí v domácnostech, kde žijí nezletilé děti. V kraji bylo v období od 1. 1. 2007
do 31. 12. 2010 prostřednictvím intervenčního
centra evidováno celkem 212 vykázání násilné
osoby ze společného obydlí. V souvislosti s těmito případy bylo domácím násilím bezprostředně ohroženo 248 osob. Ve sledovaném
období intervenční centrum také eviduje celkem 197 dětí, které žijí v domácnostech, kde
dochází k domácímu násilí. Jde samozřejmě
jen o špičku ledovce.
Kromě osob ohrožených domácím násilím,
které byly intervenčním centrem kontaktovány na základě institutu vykázání, využilo služby intervenčního centra ve sledovaném období celkem 466 osob.
Pokud jsou v rodině, kde dochází k násilí, také
děti, je možné se obrátit na oddělení sociálně
právní ochrany dětí, které poskytuje pomoc
dětem v případě ohrožení jejich života, zdraví
a příznivého vývoje. V případě domácího násilí
poskytuje obětem i dalším osobám rady ve věcech sociálně právní a zprostředkovává další
pomoc a poradenství.
Celý život jsme s manželkou žili pro našeho
syna. Snažili jsme se vychovat dobrého člověka. Vyučil se a začal pracovat. Měli jsme
radost. Pak se ale dal dohromady s takovou
partičkou kamarádů. Začal chodit po hospodách, popíjet a kouřit. Všechny peníze, co vydělal, utratil s kamarády. Hlavně za alkohol.
Byl na nás sprostý, urážel nás a vyhrožoval,
že pokud mu nebudeme dávat peníze, tak se
na nás ve stáří vykašle. Nemáme nikoho jiného a navíc jsme v koutku duše doufali, že se to
spraví. Stále jsme ustupovali, prosili jsme ho…
Pak přišel o práci a pro nás se ženou nastalo to
pravé peklo. Museli jsme ho živit, doma nepomáhal, jen stále požadoval peníze. Když jsme
mu je nechtěli dát, tak nás i surově bil.
Okno do kraje / červenec 2011
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BRILLANT nyní se
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Vizovice

Americká legenda poprvé v ČR! Exklusivní show pro ČR a SR!

The Best Of Show - hity uplynulých 25 let!

- k objednaným oknům
ů
vnitřní parapety zdarma

Comeback s novým studiovým albem!

ŽALUZIE | SÍTĚ | PARAPETY
MARKÝZY | ROLETY
Tři Sestry | Konflikt (SK) | Kreyson | Alkehol | Tleskač | Fleret | Nil
Silent Stream Of Godless Elegy | Dark Gamballe | Jiří Schmitzer | Törr | Dymytry | Crash Road
Seven + hosté: Blaze Bayley, Victor Smolski, Schmier (speciální koncert k 15 letům Seven, křest alba, natáčení live DVD)

provozovna areál Svit Zlín, Malotova ulice (vedle Intersparu), mapa a ceník na www.vykupna.cz

Volejte 777 770 680

VO L E J T E
777 770 680

Předprodej vstupenek Pragokoncert www.mastersofrock.cz
tel.: 577 432 580, 224 234 602, mikeskova@pragokoncert.com
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Peníze za váš odpad - ihned.
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www.vykupna.cz

Více místa pro přírodu,
více peněz na dovolenou.

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU
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Akční nabídka platná od 1. 7. 2011 do konce srpna 2011.

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

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

Kroměříž
Křižná 169
Tel.: 810 222 777

E-mail: kromeriz@expowin.cz

Baťův kanál

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Baťův kanál nabízí možnosti i pro cyklisty. Foto: archiv CCR VM

Slovácko se stalo v letošním roce nositelem prestižního ocenění EDEN,
což je značka pro Evropskou destinaci nejvyšší kvality. „Slovácko je
protkáno obnovenými památkami
hmotného dědictví včetně Baťova kanálu, který je spojnicí těchto
atraktivit. K památkám, ke kterým
se nedá dostat lodí, určitě vede cyklostezka,“ říká Jiří Durďák, manažer
dobrovolného svazku obcí Sdružení
obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.

Baťův kanál – turistický fenomén Moravy
Baťův kanál patří do pětice nejnavštěvovanějších turistických cílů Východní Moravy. Tato unikátní vodní cesta, zčásti vedená po řece Moravě
a zčásti umělými koryty, byla původně z popudu firmy Baťa budována pro účel přepravy lignitu ve 30. letech 20. století. Dnes slouží Baťův
kanál výhradně pro turistiku. V současnosti je
splavných 80 kilometrů, výškové rozdíly vyrovnává 13 plavebních komor. K plynulé plavbě
z Kroměříže do Hodonína dosud brání jez v Bělově u Otrokovic, kde dosud není vybudována
plavební komora. K řízení lodi na vodní cestě
není třeba zvláštních oprávnění. V půjčovnách
lodí a přístavech zájemce o plavbu na motorové lodi zaškolí zkušený personál. Lodní dopravu po Baťově kanálu využívá ročně až 70 000
lidí, velkou část tvoří stále oblíbenější pobyty
na hausbótech. Tisíce dalších využívají cyklostezku a cyklotrasu, která je podél řeky Moravy
a Baťova kanálu vedena z Kroměříže až do Hodonína. Na území Zlínského kraje převažují bezpečné úseky s vyloučením motorové dopravy,
které jsou vhodné zejména pro rodiny s dětmi.
Nabízí se i možnost nalodit se i s jízdním kolem
na loď a kombinovat cyklistický výlet s plavbou.
Turistické zajímavosti v blízkém okolí
Okolí řeky Moravy a Baťova kanálu po celé délce nabízí nespočet příležitostí k návštěvám zajímavých míst a poznávání historie či lidových
tradic. Putování po proudu řeky zahájíme v Kroměříži. Toto město je doslova prošpikováno
zajímavými stavbami a objekty. Dominují jim
památky ze seznamu UNESCO – Arcibiskupský
zámek a zahrady – Květná a Podzámecká. Unikátní jsou arcibiskupské vinné sklepy, zážitkem
prohlídka městského podzemí s muzejními
expozicemi o životě města. Bohatství historie
města dokreslují bohatě zdobené kostely či
mozaikové lunety od Maxe Švabinského.
Za zastávku rozhodně stojí nevelké město Napajedla. Od letošního roku je zde zpřístupněn
k pravidelným prohlídkám zámek se zahradou,
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v jeho sousedství najdete hřebčín proslavený
jak chovem anglického plnokrevníka, tak řadou
filmů. Pro návštěvníky Baťova kanálu i Napajedel od letošního roku opět slouží oblíbený kempink v Napajedlích na Pahrbku. Moderní bungalovy nabízejí ubytování za příznivou cenu.
Do historie sahající ke kořenům naší civilizace
nás zavede nově zrekonstruovaný Památník
Velké Moravy ve Starém Městě. Ukázku života
velkomoravského sídliště v podobě archeoskanzenu najdete v obci Modrá. A sousední
Velehrad je nejvýznamnějším poutním místem
na Moravě. Velehradská bazilika je jedním ze
sedmi chrámů na světě, oceněných papežem
Zlatou růží. Z Velehradu nás zbrusu nová cyklostezka dovede do sousedních Tupes. Tato obec
je proslavena typickou keramikou, s jejíž historií
i výrobou se zde můžete seznámit.
Neméně zajímavé je město Uherské Hradiště,
založené králem Přemyslem Otakarem II. Jeho

historické centrum zaujme milovníky historie,
ale i lidových zvyků a obyčejů. Město žije kulturou, uměním, folklórem, největší akcí jsou
zářijové Slavnosti vína a otevřených památek.
Můžete odsud vyrazit do sítě vinařských cyklostezek a poznat také gastronomické chutě
rázovitého Slovácka.
Kdo má raději techniku než památky, zamíří
do Kunovic. Je zde letecké muzeum spojené
s tradicí výroby letadel v tomto kraji. Na dohled
od Kunovic leží Ostrožská Nová Ves. Je zajímavá sirnatými lázněmi, ale také rekreačními
plochami okolo jezer vzniklých po těžbě štěrku
v nivě řeky Moravy. Nejjižněji položeným městem Zlínského kraje u Baťova kanálu je Uherský
Ostroh. Centrum města tvoří památková zóna
s kostelem sv. Ondřeje, zámkem a přízámčím.
Ve městě lze nalézt řadu cenných historických
fragmentů, například přes 300 let staré náhrobky na židovském hřbitově.
(red)

Letecké muzeum v Kunovicích. Foto: archiv CCR VM
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Východní Morava

Existují místa, která lákají svou
atraktivitou stovky a tisíce návštěvníků, kteří obdivují jejich jedinečnost a zajímavost. Ale lidé stále více
hledají místa, jejichž atraktivita
a kouzlo spočívá v tom, že jsou prakticky neznámá, leží v nějakém zdánlivě zapomenutém koutě.

Francova Lhota je zasazena v malebné přírodě. Foto: archiv CCR VM

Objevte méně známá místa – mohou vás nadchnout

Pulčínské skály
Na Východní Moravě řadu takových míst naleznete. Například na jižním Valašsku. Z Horní Lidče
odbočíte do Francovy Lhoty a pokračujete dál,
do Valašské Senice. Údolí říčky Senice směřuje
ke svahům Makyty. Jsme na moravsko-slovenském pomezí, louky, stádečka ovcí, krav, koní,
husté lesy, trasy pro pěší turistiku i horská kola.
Na Čubově kopci na vás čeká rozhledna, blízko
je skalní město Pulčínské skály.
Ubytujte se třeba v hotelu Antarik s kouzelným
výhledem do kraje, poskytujícím zdravou stravu
dle zásad feng-shui, nebo v některém z rodinných penzionků. Můžete si vyšlápnout na hřeben Javorníků, nebo se jen tak toulat čistou přírodou a obdivovat krajinu takřka bez lidí.
Další lokalitou, která rozhodně stojí za návštěvu, jsou Střílky. Leží trochu stranou od silnice
spojující Brno a Uherské Hradiště. Jejich hlavní
atraktivitou je hřbitov. Barokní hřbitov z let 1730
až 1743 s ojedinělým pravidelným založením,
pohřební kaplí a sochařskou výzdobou, který
byl v roce 2010 zařazen mezi národní kulturní
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památky. Střílky jsou vhodným východiskem
pro turistické a cykloturistické trasy vedoucí
chřibskými lesy. Zříceniny Stříleckého hradu,
Cimburka i hrad Buchlov jsou svědky bohaté
historie tohoto kraje. Když k tomu přidáte kvalitní a cenově dostupné ubytování například
ve vile Amphone přímo ve Střílkách, přírodní
koupaliště v nedalekých Koryčanech a výborné
podmínky pro hipoturistiku, máte skvělý námět
na strávení několika volných dnů.

Zřícenina hradu Cimburk
Portál s informacemi pro turisty
Portál www.vychodni-morava.cz patří mezi
nejvíce navštěvované stránky s turistickou tematikou, za necelého tři a půl roku jej navštívilo 1,5 milionu návštěvníků. Na letošním veletrhu Regiontour získala Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy, která portál provozuje, druhé místo ve Velké ceně cestovního ruchu
v celostátní konkurenci stránek s turistickou
tematikou.
Přes již zmíněné ocenění centrála svůj hlavní
nosič informací v květnu tohoto roku výrazně
zmodernizovala. Nová grafika, nové záložky,
nové rubriky i třeba rychlejší odezva, to je výčet
těch nejvíce viditelných změn.
Kalendář akcí, tipy na výlety či odkazy na poskytovatele stravovacích a ubytovacích služeb
tvoří páteřní nabídku webových stránek. K nabídce ubytování patří také regionální rezervační
systém, který umožňuje zájemcům rezervovat

si pobyt přes internet ve stovce ubytovacích
zařízení. Kvalita webových stránek je dána především aktuálností obsahu. Na tom s centrálou
cestovního ruchu spolupracují informační centra v celém Zlínském kraji.
„Informace o akcích, které se konají v obcích
a turistických resortech, jsou vnitřně propojeny
s informacemi o dané lokalitě. Takto návštěvník
získává komplexní informaci nejen o službách
a atraktivitách, ale i o akcích, které se zde konají. Informační centra tak mají možnost ovlivnit
povědomí návštěvníků o obci a mikroregionu,“
říká Vladimíra Horáčková, projektová manažerka centrály, která má správu webových stránek
ve své kompetenci. Technologické vlastnosti
portálu umožňují sestavovat účelové lokální
omezené nabídky. Takto je například realizován
produkt Živé Luhačovice, díky kterému mají
návštěvníci lázeňského města k dispozici komplexní nabídku doprovodných programů a akcí
pořádaných podnikateli ve městě.
(red)

Rozhledna na Čubově kopci
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soutěž, volný čas
Přinášíme sedmou část soutěže, ve které si
můžete prověřit své znalosti o regionu. Každý,
kdo správně odpoví, může získat jeden ze tří
dárkových setů (ceny získá 10., 25. a 50. doručená správná odpověď). Ti, kdo správně odpoví ve všech kolech (do září), se stávají výherci
publikace o Zlínském kraji a dalších cen.
Otázky na červenec:
1. Kolikátý ročník filmového festivalu pro děti
a mládež se letos konal ve Zlíně?
2. V kterém městě se pořádá akce nazvaná
Trnkobraní?
3. Kde se ve Zlínském kraji konají Jízdy králů?
Foto: Součástí kterého muzea je tato budova?

Fotografie k soutěži. Foto: archiv

Odpovědi zasílejte do 10. 7. 2011 na emailovou
adresu soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín.

Minulé kolo soutěže - Správné odpovědi: 1) Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně vznikla 1. ledna 2001. 2) Univerzita má nyní šest fakult – Fakultu
technologickou, Fakultu managementu a ekonomiky, Fakultu multimediálních komunikací, Fakultu aplikované informatiky, Fakultu humanitních
studií a Fakultu logistiky a krizového řízení. 3) Prvním a zároveň současným rektorem univerzity je prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Na snímku byl zachycen
zámek ve Vizovicích. Výherci dárkového setu: Jana Kusáková (Vizovice), Miroslav Oravec (Velké Karlovice), Jaroslav Pavlica (Babice).

Ve Zlíně je k vidění unikátní sbírka veteránů

Zlín se může pochlubit unikátním muzeem
automobilových a motocyklových veteránů.
Vzniklo díky aktivitě podnikatele Aloise Samohýla. Je umístěno v druhém patře centrální
budovy prodejce ŠKODA – SAMOHÝL MOTOR
ZLÍN na třídě T. Bati ve Zlíně-Loukách.
Počátek sbírky, která má momentálně přes 100
exponátů (z toho asi 30 jsou motocykly) je datován v období let 1956 – 1960 a je odrazem
motoristického fandovství Aloise Samohýla.
Postupem doby jeho sběratelská vášeň určila
rozměr sbírky, která obsahuje téměř celou vývojovou řadu automobilky Laurin&Klement,
později Škoda. Konkrétně jde o vozy z let výroby 1901 až 1962.
Dále jsou ve sbírce zastoupeny automobily
věhlasných značek Mercedes-Benz (mezi nimi
vévodí nejstarší a současně jediný exponát vůbec – Benz Parcifal z roku 1902), Horch, Bugatti,
Alfa Romeo, Packard, Hispano Suiza, Hanomag,
Zill, Rolls Royce a podobně.
Vystavené automobily Laurin&Klement se
s velkým úspěchem zúčastnily mnoha závodů
a rallye: například London Brighton, Targa Florio, Monte Carlo. Osm typů Laurin&Klement
a Škoda, zastoupených ve zlínské sbírce, bylo
vystavováno na autosalonech ve Vídni, Londýni, Paříži, Barceloně, Torinu, Athénách, Bruselu,
strana 18

Kodani, Amsterodamu, Bělehradě, Poznani,
Berlíně, Lisabonu a Helsinkách.
Ojedinělosti sbírky automobilů a motocyklů
Aloise Samohýla jsou si dobře vědomi také zahraniční filmaři. Exponáty ze Zlína tak byly k vidění v mnoha proslulých filmech – k celosvě-

tově nejslavnějším bezesporu patří Na západní
frontě klid a Indiana Jones.
Muzeum Samohýl Motor Veteran (třída T. Bati
642) je přístupné pouze po předchozí domluvě (tel. 577 616 301). Více informací na adrese
www.samohyl.zlin.cz/SMV.htm.

Zlínské muzeum zavedlo jednotné vstupné
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně připravilo pro návštěvníky příjemnou novinku
- zvýhodněné sdružené vstupenky do více
svých objektů. „Pod sloganem ´Poznejte víc´
nově nabízíme dva druhy zvýhodněných vstupenek. Pracovně jsme si je rozdělili na malý
a velký okruh. Velký nabízí sloučenou vstupenku do našich expozic na zlínském zámku,
do Obuvnického muzea v prostoru bývalé
vstupní brány do továrního areálu a zároveň
i na hrad Malenovice a tamní hájenku. Malý
okruh počítá se společnou návštěvou zlínského
zámku a Obuvnického muzea,“ vysvětlila Milena Dvořáková z MJVM.
Pro návštěvníky je podstatná informace o ceně
– sdružená vstupenka do zlínského zámku,
Obuvnického muzea a hradu Malenovice
stojí dospělého návštěvníka pouhých 130 ko-

run. Za zvýhodněnou vstupenku do expozic
na zámku a Obuvnického muzea pak zájemce
zaplatí jen 65 korun. „V obou případech jde
o dvacetiprocentní slevu oproti běžným vstupenkám do jednotlivých objektů. Myslím, že
jde o mimořádně výhodnou nabídku, protože
za 130 korun získá návštěvník celodenní a velmi atraktivní náplň využití svého času, než si
prohlédne cestovatelskou expozici „S inženýry
Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly“ a expozici o filmové tvorbě zlínských ateliérů a aktuální výstavu Pátrání po místě, pak se přesune
do Obuvnického muzea a poté na prohlídku
expozic v malenovickém hradu a nedaleké hájence,“ vypočetla Dvořáková.
Sdružené vstupné Poznejte víc je k dostání
v pokladnách ve všech dotčených objektech
Muzea jihovýchodní Moravy.
(tz)
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...Zabezpecení Vašich oslav, hostin, rautu

Kontakt: wiktorimarkova@seznam.cz
777 132 320
www.wiktori.cz
WIKTORI – pochoutky až na Váš stůl
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PŘEPRAVA IMOBILNÍCH OSOB
OSOBNÍ ASISTENCE VOZÍČKÁŘŮM
VOLNOČASOVÉ PROGRAMY DĚTÍ A MLÁDEŽE
SPORT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

„HANDICAP(?)“ ZLÍN
Službu DMS zajišťuje Fórum dárců
Cena DMS je 30 Kč, „HANDICAP(?)“ Zlín obdrží 27 Kč

Padělky 1367, Zlín 760 01
IČO: 46277633 č.ú.: 2531036001/5500

www.handicap.cz

www. hartpress.cz

Pokračuje obnova poutního místa
Velehrad – Poutníci, kteří přijedou na Velehrad
jednou za rok u příležitosti červencové cyrilometodějské pouti, mohou na poutním místě
zjistit řadu novinek. Poutní areál baziliky a přilehlých objektů prochází od roku 2010 náročnou stavební proměnou, která vyvrcholí v roce
2013, kdy si připomeneme 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu. Děje
se tak v souvislosti s realizací projektu „Velehrad
- centrum kulturního dialogu západní a východní Evropy“, který je financován Evropskou
unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj
a ze státního rozpočtu prostřednictvím Integrovaného operačního programu. Celkové výdaje
projektu činí 345,8 milionu korun. Nositelem
projektu je Římskokatolická farnost Velehrad.
Již v letošním roce může farnost prezentovat
první výstupy. „Jedná se zejména o otevření
Velehradského domu sv. Cyrila a Metoděje,
který vznikl rekonstrukcí bývalých hospodářských objektů sýpky a konírny velehradského
kláštera. Návštěvníci Velehradu zde najdou informační centrum, občerstvení, knihkupectví

a v budoucnu také stálou expozici nazvanou
Velehrad na křižovatkách evropských dějin,“
vysvětluje superior komunity velehradských jezuitů Petr Přádka. V letošním roce je zde možné
do konce měsíce září zhlédnout výstavu „Velehrad v dějinách“, která byla připravena ve spolupráci s partnery projektu Zlínským krajem,
Slováckým muzeem a společností Archaia Olomouc. Další novinkou je vybudování potřebného hygienického zařízení, situovaného severovýchodně od baziliky.
Aktuálně probíhá stavební obnova poutního
nádvoří, objektu fary a restaurování hlavní lodi
baziliky. „Je předpoklad, že v letošním roce
bude zahájena rekonstrukce kostela Zjevení
Páně (Cyrilky), poté i fasády baziliky. Novou podobu získá také expozice pozůstatků středověkého kláštera – lapidárium,“ dodal Petr Přádka.
Ředitelství silnic Zlínského kraje na Velehradě
letos opravuje historický kamenný most, který
je chráněnou kulturní památkou. Restauruje
se původní pískovcové zdivo, na most se vrátí
kamenná dlažba i kopie soch. 
(vc)

kultura
Vzniká expozice
orientačního běhu
Zlín – Zlínské muzeum vytváří ve spolupráci
s Centrem historie orientačního běhu ve Zlíně
a Českým svazem orientačních sportů expozici
orientačního běhu. Dokumentuje tento sport
od jeho počátků na území České republiky a zachycuje důležité události jeho vývoje ve světě.
Obsahuje doklady od padesátých let 20. století
do současnosti včetně některých výjimečných
materiálů (mapy apod.) od roku 1897. Zahrnuje
především sportovní výstroj, mapy, technické
vybavení, poháry, medaile, suvenýry s tematikou orientačního běhu, plakáty a literaturu.
Významnou část tvoří kompletní dokumentace
nejstaršího orientačního běhu v České republice – Poháru města Zlína, mistrovských soutěží
v České republice ve všech orientačních sportech i v zahraničí. 
(dh)

Svět dětí šlechty

Stavební práce na poutním nádvoří Velehradu. Foto: Petr Hudec

▪▪ Z tvorby malíře Antonína Sládka
Uherské Hradiště – Bohatý doprovodný program Letní filmové školy v Uherském Hradišti nabízí i letos řadu koncertů, divadelních
představení, performancí a výstav, které
představí konkrétní osobnosti současné výtvarné scény. V Galerii Slováckého muzea
poprvé nahlédneme pod pokličku tvorby
nedávno zesnulého malíře Antonína Sládka
(1942–2009), bohéma, který část uměleckého života prožil mimo jiné také v Uh. Hradišti. Kromě jeho práce pro film se návštěvníci
„filmovky“ seznámí s jeho volnou grafickou
a malířskou tvorbou. Vernisáž se uskuteční
v neděli 24. července 2011 v 17 hodin.
▪▪ Divadlo vyhlásilo dramatickou soutěž
Zlín – Městské divadlo Zlín vyzývá autory
a dramatiky k napsání původní divadelní hry
na mytologické téma. Vybraná hra bude uvestrana 20

dena v sezoně 2011/2012 ve Studiu Z v režii
Petra Veselého. „Zasílejte do Městského divadla hry, v nichž znovu objevujete zašlé mýty
a dáváte jim novou, překvapivou a současnou podobu, nebo předkládáte nový mytologický námět, který přináší naše současnost
nebo nedávná minulost,“ vyzývá ředitel zlínského divadla Petr Michálek. Uzávěrka soutěže je 1. října 2011.
▪▪ Jazzový víkend
Uherské Hradiště, Napajedla – XII. ročník jazzového festivalu CZ&SK HELLO JAZZ WEEKEND
se uskuteční v polovině července. Festival
poprvé zasáhne i Napajedla, když ve čtvrtek
14. července ve 20 hodin roztančí tamní zámek žilinský Balkansambel. Ve stejném čase
budou znít v Uh. Hradišti v Havlíčkově ulici
(Jiné kafé) poklidnější bluesové rytmy v podání kyjovské kapely Začalovec a jejího hosta

Kroměříž – Muzeum Kroměřížska ve spolupráci s Národním památkovým ústavem
v Brně nabízí v zámku Chropyně od 24. května do 25. září výstavu přibližující dětství
a mládí malých aristokratů. Téměř 200 exponátů, původně osobních věcí dětí z rodů
Thun–Hohenstein, Schwarzenbergů, Salmů,
Kálnoky, Sylva–Tarouca, Serényi a dalších,
bylo zapůjčeno ze sbírek moravských zámků, hradů a muzeí. Úvod je věnován narození
a křtu, vystaveny jsou drobné křestní dary,
hedvábné křticí soupravičky, k vidění je i křticí mísa nebo kolébka s erbem rodu Serényiů
z roku 1726. Další část je zaměřena na odívání, velmi atraktivní pro velké i malé návštěvníky jsou hračky, a to jak stolní a společenské
hry, tak i mechanické hračky, panenky, pokojíčky, stavebnice, puzzle s exotickými a rytířskými výjevy nebo soupravy porcelánového
nádobíčka. Celá instalace je doplněna o řadu
obrazů a grafických listů. 
(mk)

z USA pianisty S. Wilkinse. Hlavní koncert (Balkansambel) zazní v uherskohradišťské Redutě
v pátek 15. července od 19.30 hodin. V sobotu
pak v 10 hodin zazní v hotelu Slunce Jazzová
snídaně a ve 13 hodin bude hrát jazz na lodi
Morava v přístavišti.
▪▪ V zámku pasovali prvňáčky
Valašské Meziříčí – Malé čtenáře pasovali
ve velkém sále zámku Žerotínů ve Valašském
meziříčí středověcí rytíři do Rytířského řádu
čtenářského. Této cti se dostalo 220 prvňáčkům z města a okolí. „Předtím, než děti poklekly a meč se jim dotkl ramene, musely před
králem Knihoslavem I. a královnou Abecedou
slíbit, že budou mít rádi knihy, budou se k nim
chovat opatrně a s úctou,“ prozradila zástupkyně ředitelky Městské knihovny Valašské
Meziříčí Pavla Holmanová, která ztělesňovala
právě královnu Abecedu.
Okno do kraje / červenec 2011

sport
Pokořili mrakodrap

Lakros je bohatý na dramatické souboje. Foto: archiv klubu

Lakrosu se v Kroměříži daří
Kroměříž – Urostlí muži v plné výstroji se speciálními lakrosovými holemi sváděli nemilosrdné souboje o každý centimetr prostoru.
Takový obrázek byl k vidění na začátku června
v Kroměříži na Pionýrské louce, kde domácí lakrosový tým LK Kroměříž pořádal jeden z největších turnajů na Moravě – KM Cup. Měření
sil, které v tomto netradičním sportu pořádají
Kroměřížští pravidelně, si postupně vydobylo
značnou prestiž. Ozdobou letošního turnaje
tak bylo i několik reprezentantů.
„Pro náš turnaj to byl přínos. Po organizační
stránce můžeme být spokojeni, navíc domácí
tým se ukázal v dobrém světle,“ těšilo šéftrenéra kroměřížských „lakrosáků“ Marka Řiháka.
Vždyť domácí si oproti loňskému poslednímu
místu značně polepšili. Probili se skupinou
do čtvrtfinále, kde otočili zápas se Šumperkem, a stopku jim vystavilo až Jižní Město
v semifinále. Zápas o třetí místo velmi těsně
Kroměříž prohrála, ale i tak panovala spokojenost. „Je to zlepšení. Stále nám trochu chyběla
fyzička a v tom horku to bylo náročné, ale bojovali jsme,“ pochvaloval si Řihák.

Kroměříž patří k průkopníkům tohoto sportu ve Zlínském kraji a mužstvo z Hanáckých
Atén se touží nadále rozvíjet. „Tento sport je
na začátku rozvoje v naší zemi a má velkou
budoucnost, stejně jako hokej před šedesáti
lety. Lakros je stvořen pro Čechy stejně jako
hokej,“ věří Řihák.
A co čeká tým o prázdninách? Především
tvrdý trénink a příprava na další turnaje. Ten
nejbližší čeká LK Kroměříž v jesenických Králíkách. Mužstvo však pracuje i se svými juniory.
„Pracujeme na náboru mladých hráčů. Juniory
navíc plánujeme poslat na mezinárodní lakrosový kemp, který je vedený zkušenými hráči
z Ameriky a Kanady,“ prozradil hlavní trenér.
Tahákem podzimu pak má být pro několik hráčů Evropská liga. Soutěž, do které se přihlašují
jednotlivci a týmy si je vybírají draftovým způsobem, přináší hráčům obrovské zkušenosti.
„Hráče vedou profesionálové, k dispozici je
skvělé zázemí. Loni tam od nás byli dva hráči
a gólman a individuálně se dramaticky zlepšili,“ uvedl Řihák s tím, že i letos se několik hráčů
Kroměříže této soutěže zúčastní.
(oh)

▪▪ Mladé házenkářky jsou bronzové
Kunovice – Skvělého úspěchu dosáhly mladé
házenkářky z Kunovic na prestižním turnaji
ITS Cupu, který na konci května právě Kunovice hostily. Své síly tam poměřilo celkem 56
mládežnických týmů ve čtyřech kategoriích.
Za domácí pak zazářilo družstvo minižaček,
které v kategorii 4+1 vybojovalo bronzové
medaile. V nabité konkurenci nestačily jen
na vítěznou Hrabůvku a stříbrnou Velkou nad
Veličkou.

vé místního kuželkářského klubu. Za meziříčský sport číslo jedna si odnesla ceny družstva
mužů, žen, dorostenek a individuálně i žákyně
Natálie Topičová. V žákovských kategoriích
zabodovala i kanoistická družstva a Aleš Kristek, který získal medaile na Mistrovství Evropy
juniorů. Mezi dospělými se radoval telemarkový lyžařský mistr světa Ondřej Heger a atletka
Veronika Palyzová. Mezi atlety se blýskl ještě
žák Matěj Hadaš a trenérka Zuzana Hadašová.
Cenu dostali i mladí fotbaloví dorostenci.

▪▪ Valašské Meziříčí má své sportovce roku
Valašské Meziříčí – Nejlepší sportovce za rok
2010 vyhlásili na konci května ve Valašském
Meziříčí. Oceněným kralovali především členo-

▪▪ Zlínský kraj pomohl na svět lezecké stěně
Zlín – Horolezci ve Zlíně se mohou radovat.
Dlouho plánovaný projekt lezecké stěny
na Jižních Svazích konečně dostal konkrétní

Zlín – Šestnáct pater a bezmála čtyři sta schodů. To byla výzva pro účastníky závodu jednoho z dílů seriálu Run-Up, který tentokrát hostil
Zlín a známá budova „jednadvacítka“. Na běžce čekal nejprve půlkilometrový sprint k mrakodrapu a potom vyšlapání celkem 384 schodů. Ti nejlepší to přitom zvládli za úctyhodný
čas dvě a půl minuty. Z titulu se v hlavní kategorii radoval brněnský běžec Lukáš Olejníček,
druhý skončil o pouhou sekundu Tomáš Čelko
a třetí Pavel Holec.
„Tito závodníci mají zkušenosti i s nejslavnějším závodem na Empire State Building v New
Yorku. To je v tomto sportu královský a nejtěžší závod, proto byli tito borci ozdobou i našeho klání,“ sdělil sportovní ředitel závodu Martin Konvičný. Toho mohl těšit i rostoucí zájem
o závod. Vždyť letos se účastnilo sto osmdesát
dospělých a dalších osmdesát dětí. Ne všichni však v této disciplíně patřili mezi zkušené
profesionály. Mnozí přistoupili k závodu jako
k možnosti otestovat si vlastní síly. Seriál závodů pokračuje dalšími podniky a vyvrcholí
mistrovstvím republiky v Olomouci.
(jč)

Dřevorubecký mistr
Mikulov – V práci se sekyrou, ruční i motorovou pilou nemá v republice Jan Svoboda
z Liptálu konkurenci. Potvrdil to i na sportovním dřevorubeckém mistrovství republiky, které na konci května hostil Mikulov. Boji
silných mužů v tamním amfiteátru přihlížely
skoro tři tisíce diváků, kteří viděli zajímavé disciplíny. Přesekávání ležícího a stojícího kmene, odřezávání částí za pomoci ruční a motorové pily, a nově také sekání stromu z prkna
ve třímetrové výšce. Čtyřiadvacetiletý Svoboda se se všemi nástrahami vypořádal nejlépe
a zajistil si tak účast na zářijovém mistrovství
světa v Nizozemí.
„Vyhrát letos nebylo nic jednoduchého, konkurence je čím dál větší. Člověk musí být dobrý ve všech šesti disciplínách,“ svěřil se po vítězství Svoboda. 
(oh)
obrysy, stěna stojí a zájemci tak nebudou muset za svým koníčkem daleko dojíždět. Na projektu stavby se finančně podílel i Zlínský kraj.
▪▪ Centrum Hradiště se promění v pláž
Uherské Hradiště – Už počtvrté za sebou se
centrum Uherského Hradiště promění v originální kolbiště určené plážovým sportům.
V rámci akce Slovácké léto 2011 si od sedmého do čtrnáctého července mohou všichni příchozí vyzkoušet jakoukoliv ze sportovních disciplín, kterou centrum nabízí. Na výběr bude
plážový volejbal, plážová házená, pétanque,
aerobic či plážový fotbal. Součástí je i kulturní
program. Celá akce si klade za cíl získání financí na pomoc lidem se zdravotním postižením.
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9. 7. Lukov
Strašidelná prohlídka
Hrad Lukov od 17.00.
www.hradlukov.cz
10. 7. Slušovice
Dostihový den
www.hyje.cz

Na zahájení prázdnin připravuje město Slavičín Park Party
v zámeckém parku. Akce zahrnuje vystoupení hudebních skupin mnoha žánrů, stejně jako vystoupení a prezentaci kulturní
a sportovní činnosti zájmových skupin z regionu. Koná se v úterý
5. července 2011. Více informací na www.mesto-slavicin.cz.

Vybrané akce v kraji
1. 7. – 31. 7. Zlín
Krásy Zlínského kraje
Výstava fotografií Jana
Kramoliše (16. etáž, Baťův
mrakodrap)
do 8. 7. Zlín
Den boje proti drogám
Prezentace kraje a
poskytovatelů služeb
v oblasti protidrogové
prevence (3. etáž, Baťův
mrakodrap)
1. – 3. 7. Rožnov p. R.
Rožnovské slavnosti
Mezinárodní folklorní
festival, Valašské muzeum
v přírodě.
www.vmp.cz
1. – 3. 7. Hluk
Dolňácké slavnosti písní
a tanců s jízdou králů
XXI. ročník, součástí jubilejní
40. ročník slováckého
festivalu dechových hudeb.
www.mestohluk.cz

2. 7. Hulín
Oslava prázdnin
Letní kino a prostory před
letním kinem.
www.hostynsko.cz
2. a 3. 7. Tlumačov
Výstava koní chovatelů
Moravy a Slezska
ZH Tlumačov vždy od 10.00.
www.hyje.cz
3. 7. Brumov-Bylnice
Brumovská kulišárna
Akce na brumovském hradě
od 13.00.
www.shs-valmont.cz
5. – 6. 7. Velké Karlovice
Přehlídka loutkových
divadel
Určeno především malým
divákům.
www.velkekarlovice.cz
8. – 9. 7. Kroměříž
Dobývání Kroměříže Švédy
Pionýrská louka – sportovní
areál.
http://manove.specialne.cz

11. 7. Luhačovice
Čína země neznámá
Vernisáž výstavy od 16.00
v Galerii Elektra. Výstava
potrvá do 1. 9.
www.mdkelektra.cz
22. – 31. 7. Uherské Hradiště
37. Letní filmová škola
Nesoutěžní filmový festival.
www.lfs.cz
14. – 16. 7. Valašské Meziříčí
Gulášfest 2011
Výběr z desítek druhů
guláše, fotbalový stadion.
www.gulasfest.cz
16. 7. Popovice
Dožínky
Koná se u obecního úřadu.
www.vychodni-morava.cz
17. 7. Karolinka
Koncert cimbálových
kurzů
IC Zvonice na Soláni.
www.zvonice.eu
22. 7. Kroměříž
Jarmark slovenských
řemesel
Velké náměstí 8.30 – 18.00.
www.mesto-kromeriz.cz
21. – 23. 7. Buchlovice
Noci s černou paní
Státní hrad Buchlov.
www.buchlov.info

zábava, volný čas
Akce Klubu českých turistů
2. 7. až 6. 7. 2011
Strážovské vrchy
Již 17. ročník autobusového zájezdu do Slovenské republiky na Strážovské vrchy.
Odjezd i příjezd jsou organizovány z Přerova
a délka tras bude připravována podle zájmu
účastníků – vždy přibližně 20 kilometrů.
Více informací: Jindřich Urban, 736 740 529,
urban@montaze.cz.
9. 7. až 16. 7. 2011
Mezinárodní týden turistiky na Valašsku
Ve Vsetíně a okolí se uskuteční již 21. ročník Mezinárodního týdne turistiky na Valašsku. Trasy jsou připraveny v délkách 10, 20,
30 a 42 km. Celá akce má zázemí ve Vsetíně
na ZŠ Trávníky.
Propozice a další informace: Bohumil Kupka,
736 754 127, bohkup@volny.cz.
16. 7. a 17. 7. 2011
Zlín-Trenčín
Turisté ze Zlína organizují 9. ročník mezinárodní akce Zlín-Trenčín. Jde o etapový pochod v délce 65 km, start je ve Zlíně na náměstí Míru od 6.00 do 8.00.
Cíl je pak v Trenčíně na Mierovém náměstí.
Turisté jsou očekáváni do 17.00.
Více informací: Jiří Tomáš, 737 005 174.
23. 7. a 24. 7. 2011
Výstup na Klášťov
Pořádají turisté z Vizovic a Vysokého Pole.
Zahájení 10. ročníku je ve Vizovicích nebo
Vysokém Poli v 8.00 a na hoře Klášťov jsou
pochodníci očekáváni v 11.00.
Více informací: Miloslav Vítek, 736 754 033,
eurobeds.vitek@kct.cz.
29. 7. až 31. 7. 2011
Cyklovíkend v Hrubém Jeseníku
Pořádají Napajedelští turisté a Turistický oddíl mládeže Azimut Napajedla. Jde o 8. ročník
akce, při které účastníci najedou na kolech
okolo 150 km.
Více informací: Karel Janošek, 603 489 387,
karel.janosek@seznam.cz.

Standardní nebo odborné
exkurze zahrnující prohlídk
u
muzea, pěstitelské pálenice
, expozice whisky, egalizac
e,
stáčírny a ochutnávku, příp
adně u odborné exkurze
i prohlídku kvasírny, pálenice
a rektiﬁkace
Podniková prodejna
Firemní a společenské akc
e, řízené ochutnávky
Exkurzní trasu je možné navš
tívit v období července a
srpna
2011 v pravidelných proh
lídkách každý všední den
ve 14.00 hod.,
pondělí, středa a pátek také
v 10.00 hod. a dále dle tele
fonické
objednávky. Exkurze se nek
onají v době konání akcí
Master’s of Rock (14. - 17.
7. 2011) a Trnkobraní (19.
- 21. 8. 2011).

erátem
Přijďte s tímto inz
slosování
a zařaďte se do
dky
o karton Plum vo
e
(0,5 l x 8 ks). Víc
bu
informací na we
dejně.
a v podnikové pro

Více informací a nabídka e-shopu na www.rjelinek.cz nebo www.distilleryland.cz, e-mail: prodejna@rjelinek.cz,
telefonické objednávky na tel. 577 686 129, 577 686 139 a 725 653 134, RUDOLF JELÍNEK a. s., Razov 472, 763 12 VIZOVICE
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tel.: +420 577 432 891
fax: +420 577 433 350
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací, chodníků,
parkovišť a zpevněných ploch
Pokládka asfaltového betonu nišerem
Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
Čištění komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství
Údržba zeleně a sečení trávy
Prodej kameniva
Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích
Instalace svislého a vodorovného
dopravního značení i příslušenství
Nákladní doprava

www.suszlin.cz

BYTCENTRUM v.o.s.,
Podzámčí 61
763 61 NAPAJEDLA
tel./fax: +420 577 941 012
bytcentrum@volny.cz

NOVÁ KOLEKCE

SEDACÍCH SOUPRAV Z LUXUSNÍCH LÁTEK A KŮŽÍ

www.bytcentrum.com

FLAT

SANTIAGO

celokožená
dací souprava,
se
á
ov
gn
si
de
–
hu
nebo levého ro
– výběr pravého
a 68 000,-

akční cen

v kůži

– luxusní soupravaí tloušťce 2,2 mm

v nadstandardn
ů
ěrových modul
– výběr z 10 rozm od 68 500,-

cena

AMBROSE

el

- celokožený mod 2sed
- sestava 3sed+a 49 900,akční cen

PO - PÁ 8.00 - 11.30 h, 12.00 - 17.30 h, SO 9.00 - 12.00 h

Doporučujeme

Dny lidí dobré vůle

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

5. až 7. července, Velehrad
www.velehrad.eu

Peníze na rekonstrukci?
Úvěrr bez nutnosti doložení příjmů.

250 000 - 5 000 000 Kč

pevný úrok

6,9 %

Výhodné podmínky • Pevný úrok
Rychlé vyřízení • Jednoduché čerpání

p.a.

Dobrý klient je neúčelový úvěr bez nutnosti doložení příjmů a bez ručitele s pevnou úrokovou sazbou 6,9 % p.a., určený pro vlastníky
obytných nemovitostí. Úvěr je poskytován v rozsahu 250 000 - 5 000 000 Kč do výše 50 % hodnoty nemovitosti se splatností 6 měsíců – 5 let
s možností prodloužení a předčasného splacení.

I

I

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

I

I

www.mpu.cz

I

I

I úhrada za

800 678 678

