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Vesnice roku Zlínského kraje

Letecký pohled na obec Žlutavu, která se stala
vítězem krajského kola v soutěži Vesnice roku 2011.
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NEJOBLÍBENĚJŠÍ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE ROKU 2011 JE OPĚT TADY!
Léto je zde a s ním i jubilejní 10. ročník mezinárodní přehlídky tvrdé muziky s názvem MASTERS
OF ROCK. Festival se ve své krátké historii propracoval hned k celé řadě nej a pravidelně získává
prestižní ocenění. Je to z hlediska turistického ruchu jednoznačně největší kulturní akce, a to
nejenom v našem kraji, ale i v ČR. Do Vizovic letos míří hudební fanoušci ze 34 zemí světa a nejdelší
cestu podnikají fanoušci až z Brazílie, USA, Kanady či Singapuru. Na dvou pódiích se pak představí
na 70 kapel z 13 zemí světa. Své recenze z festivalu přijedou psát novináři téměř ze všech významných
evropských hudebních časopisů. Slovíčko „mezinárodní“ zde tedy platí ve všech směrech.
„MASTERS“ je ale především velkou atrakcí a svátkem pro české fanoušky. Ti také rozhodli o tom,
že v hudebních festivalových cenách pro rok 2011 vyhrál kategorii „Nejoblíbenější festival ČR“
právě Masters Of Rock! Jinak „MASTERS“ každoročně získává nejrůznější ocenění v anketách
různých periodik, takže se může pochlubit tituly „Nejoblíbenější kulturní akce Zlínského kraje“ (týdeník
Sedmička), „Koncert roku“ (časopis Rock and Pop), „Hudební událost roku“ (časopis Spark).
A na co se můžeme těšit letos?
Headlinerem letošního ročníku je celosvětově nejúspěšnější metalová kapela posledních 10 let
- NIGHTWISH! Finové NIGHTWISH se po 3 letech vrací na pódium festivalu Masters Of Rock
s ohromující megashow, s produkcí, která čítá několik kamionů! A nejen to! NIGHTWISH vám
představí své nové, koncepční album „Imaginarium“, metalové album plné fantasií zahalených

v surrealistickém hávu. Jde o vskutku fantastické hudební dílo o 13 písních, ke kterému kapela
dokonce natočila muzikálový film, kde jsou videoklipy k jednotlivým písním propojeny dialogy v jednu
souvislou dějovou linii. Píseň „The Last Ride Of The Day“ se dokonce stala oficiální hymnou letošního
mistrovství světa v ledním hokeji, které proběhlo ve Finsku a ve Švédsku. Alba se prodalo již téměř
1 milion kusů, což je více než posledního alba Iron Maiden! S NIGHTWISH zkrátka opět velkolepě ožijí
všechny naše noční můry a sny. S dosud největší pódiovou show přijede také klenot holandského
symfonic-metalu WITHIN TEMPTATION, světovou premiéru písně, složené speciálně pro české
fanoušky si přichystali u nás nesmírně populární švédové SABATON, kteří přijedou představit také
svou zbrusu novou sestavu, složenou ze zkušených muzikantů. Poprvé na festivalu v České republice
zahrají legendární Irové THIN LIZZY. Ohromnou událostí bude také vystoupení německé kapely
UNISONIC, ve které se po dlouhých 24 letech společně představí ex-Helloweeni Michael Kiske a Kai
Hansen. Všichni fanoušci čistokrevného hard-rocku se mohou těšit na světový comeback Švýcarů
GOTTHARD s novým zpěvákem v čele! Česká metalová legenda ARAKAIN si přizvala na Masters
Of Rock velmi exklusivního hosta - Lucii BÍLOU, která spolu s kapelou Arakain vystoupí pouze na
jediném festivalu - Masters Of Rock! Zkrátka je toho opravdu hodně, co vás letos na „MASTERS“
čeká!

START MASTERS OF ROCK 2012 - čtvrtek 12. 7. ve 14:00 hod.!
Otevření areálu likérky R. Jelínek pro fanoušky již ve 12:00 hod.!

PROGRAM FESTIVALU - RONNIE JAMES DIO STAGE
Čtvrtek 12. 7.

14:00 - 14:50
15:10 - 16:00
16:20 - 17:20
17:40 - 18:40
19:10 - 20:20
20:50 - 22:05
22:50 - 00:20
00:50 - 02:00
-

Legendy se vrací
Saltatio Mortis
The Sorrow
Horkýže Slíže
Kamelot
Thin Lizzy
Within Temptation
Bloodbound
-

Pátek 13. 7.

11:00 - 11:45
12:00 - 12:45
13:00 - 13:50
14:05 - 14:55
15:10 - 16:00
16:15 - 17:15
17:45 - 18:45
19:15 - 20:25
20:55 - 22:10
22:50 - 00:20
00:50 - 02:00
-

ZakázanÝ ovoce
Ribozyme
Suicidal Angels
Vitacit
Visací Zámek
Sirenia
Freedom Call
Exodus
Unisonic
Edguy
Pain
-

10:00 - 10:40
10:55 - 11:35
11:50 - 12:40
12:55 - 13:45
14:00 - 14:50
15:05 - 15:55
16:10 - 17:20
17:50 - 18:50
19:20 - 20:30
21:00 - 22:10
22:50 - 00:20
00:50 - 02:00

ALFEDUS MUSIC STAGE

Také druhá
se plní zajímavými jmény! Jsou to např.
Angličané NEONFLY a další populární a známé kapely jako Chaos In Head, Checkpoint, Eagleheart,
Dying Passion,Traktor, Metropolis (SK), Porta Inferi, Tristana (SK), Hand Grenade, Blamage, Personal
Signet, Mad Frequency (SK), Rimortis, Remains Of Force, nebo Scelet. Další kapely zde budou ještě
přibývat. Je na co se těšit! Program této druhé stage najdete na www.mastersofrock.cz

AUTOGRAMIÁDY
NA PROSPERITA MEET AND GREET STAGE nebudou chybět!
Čtvrtek 12. 7.
14:30 - 15:00 The Sorrow

Pátek 13. 7.
12:25 - 12:55 Vitacit

Sobota 14. 7.
12:30 - 13:00 Citron

Neděle 15. 7.
10:20 - 10:50 Škwor

15:15 - 15:45 Legendy se vrací 13:10 - 13:40 ZakázanÝovoce 13:30 - 14:00 Sebastien + Roland Grapow 11:45 - 12:15 Salamandra
16:00 - 16:30 Horkýže Slíže

13:50 - 14:20 Ribozyme

14:40 - 15:10 Arakain

16:45 - 17:15 Saltatio Mortis

14:30 - 15:00 Sirenia

15:20 - 15:50 Milking The Goatmachine 13:50 - 15:30 Sabaton

17:30 - 18:00 Kamelot

15:15 - 15:45 Suicidal Angels 16:00 - 16:30 Firewind

18:30 - 19:00 Thin Lizzy

16:00 - 16:30 Freedom Call

19:15 - 19:45 Bloodbound

16:45 - 17:15 Visací Zámek

20:00 - 20:30 Within Temptation 17:30 - 18:00 Exodus

13:05 - 13:35 Doga
15:45 - 16:15 Skyforger

16:45 - 17:15 Kissin´Dynamite 16:30 - 17:00 Gotthard
17:30 - 18:00 Korpiklaani

17:15 - 17:45 Hell

18:30 - 19:00 Stratovarius

18:00 - 18:30 Arch Enemy

20:20 - 20:50 Deathstars

18:45 - 19:15 Paul Di Anno

-

-

18:30 - 19:00 Unisonic

-

-

19:15 - 19:45 Pain

-

-

-

-

20:00 - 20:30 Edguy

-

-

19:30 - 20:00 Tiamat
-

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

KOMPILAČNÍ CD MASTERS OF ROCK 2012

Stejně jako každý rok, i letos bude pro prvních 10 000 fanoušků, kteří projdou branami festivalového
areálu, připravena oblíbená kompilační CD se skvělými songy účinkujících kapel.

FESTIVALOVÝ SHOP

Bohatý výběr festivalových produktů ve festivalovém obchůdku opět zaručen! V prodeji budou
všechny známé festivalové věcičky, včetně DVD Masters Of Rock 2011 a těšit se můžete také
na novinkové produkty! K nejoblíbenějším festivalovým výrobkům patří festivalová trička s logy
vystupujících kapel.

Sobota 14. 7.

Lady Kate
Odium
Sebastien + Roland Grapow a Apollo Papathanasio
MIlking The Goatmachine
Citron
Kissin´Dynamite
Arakain + Lucie Bílá
Firewind
Korpiklaani
Startovarius
Nightwish
Deathstars

CAMPY A PARKOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ

Neděle 15. 7.

10:00 - 10:30
10:45 - 11:35
11:50 - 12:40
12:55 - 13:45
14:05 - 14:55
15:15 - 16:05
16:25 - 17:25
17:45 - 18:45
19:05 - 20:15
20:45 - 22:00
22:30 - 24:00
-

Mistake
Salamandra
Škwor
Skyforger
Doga
Hell
Paul Di‘Anno
Tiamat
Gotthard
Arch Enemy
Sabaton

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Stanování - ZDARMA na označených loukách okolo likérky R. Jelínek. Tyto campy se otevírají ve středu
11.7. v 10:00 dopoledne. Vjezd to těchto kempů autem nebude povolen! Festivalový areál s non-stop
sprchami bude otevřen ve čtvrtek 12.7. ve 12:00 hodin a uzavřen v pondělí 16.7. ve 12:00 hodin!
Další stanovací a parkovací možnosti:
• Parkoviště a camp Dřevosklady - camp, vzdálený 200m od hlavního vstupu do festivalového areálu,
10m od nádraží ČD! Camp bude otevřen od úterý 10.7. 12:00 do pondělí 16.7. 14:00 hod.! V areálu
WC, Sprchy, camp i parking je zpoplatněn!
• Camp na fotbalovém stadioně Vizovice! Hlídaný zpoplatněný camp se všemi službami, WC,
občerstvení! Stanování možné od úterý 10.7. do pondělí 16.7.!
• Camp Lutonský - Štěpská ulice
• Camp a restaurace Rybárna - www.rybarnavizovice.cz
• Megacamp - Louka TĚCHLOV - stanování zdarma!
• Hotel Moskva - www.moskva-zlin.cz
• Hotel Garni - www.hotelgarnizlin.cz
• Apartmány PARK - IN v centru Zlína - www.park-in.cz
• Hotel Vyhlídka Luhačovice - www.vyhlidka.eu
• Hotel Všemina - www.vsemina.cz/masters-of-rock-2011/

Vážení a milí spoluobčané.
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Tak jsme se konečně dočkali léta! Určitě tu úlevu prožívají všichni,
kdo mají ve svých rodinách školáky nebo studenty, kterým snad
už úspěšně skončilo náročné období zkoušek a teď jim nastává
čas prázdnin a odpočinku. Všem, kdo zdárně dokončili své studijní
povinnosti, blahopřeji, a těm, koho čekají opravné termíny, přeji,
ať zvednou hlavu vzhůru, protože někdy je holt potřeba nechat
věci dozrát…
Vlastně všichni potřebujeme načerpat sílu, ale také klid, abychom
získali odstup od věcí, které nás zaměstnávají a mnohdy také systematicky deptají, až už někdy míváme pocit, že před špatností
a nespravedlivostí světa není úniku. Ono těch negativních zpráv a vjemů, jimž jsme vystaveni, a které systematicky umocňují některé sdělovací prostředky, aby člověka učinily ustrašeným a o to lépe
manipulovatelným, je opravdu někdy už tolik, že si asi i ten největší optimista občas položí otázku,
jestli by už také neměl nasadit antidepresiva…
Často je mi líto, když vidím, jak jdeme sami proti sobě, proti řádu přírody, proti moudrosti našich
předků. Oni si uměli vážit tolika věcí, které už nám bohužel připadají naprosto samozřejmé! Nejde
mi o nějaké nostalgické vzpomínky na zdánlivě romantické staré časy, protože život býval tak tvrdý,
jak si to dnes už ani neumíme představit. A vůbec tolik se toho změnilo… Dnes řešíme, jak co nejzajímavěji prožít dovolenou. A dřív? To na venkově býval čas vrcholících žní, zpracování úrody, sušení
sena a zabezpečení hospodářství na zimu.
Lidé byli vděčni, když se urodilo. A za to pak také děkovali – třeba formou dožínek a hodů, nebo
poutních procesí. Přes týden se žilo skromně a v neděli bývalo posvícení. My dnes už ani neoddělujeme dny všední od těch svátečních. Spěcháme pořád stejně a přitom paradoxně přestáváme mít
čas na ty nejbližší a na to nejdůležitější: Umět se zastavit a umět se radovat.
Vždyť život přece nejsou jen vraždy, úplatky, smrtelné dopravní nehody, požáry, korupční aféry,
nevyřešené soudní případy a zkrátka marnost nad marnost, jakou se nám snaží vsugerovat televizní
zprávy.
Život je především veliký dar, který si v plnosti můžeme uvědomit třeba právě teď v létě, kdy nás
příroda zve obdivovat její krásu. A ukázat našim dětem a vnukům, že na loukách rostou léčivé byliny, že se tam pasou ovce, ze kterých se vždy stříhala vzácná hřejivá vlna, anebo krávy, co mají tak
dobré mléko.
Ani nemusí být smutná ta většina, která se nechystá na zahraniční dovolenou, protože náš kraj je
tak pěkným místem pro různé výlety a pro odpočinek, že vůbec není nutné utíkat někam pryč.
Hlavně Vám přeji, milí spoluobčané, abyste si našli čas na takovou činnost, která Vám dá energii.
Já osobně se moc těším na svoje stádo oveček na Valašsku, kde vždy spolehlivě relaxuji, a hlavně
na svá vnoučata. S nimi čerpám sílu věřit, že ten náš svět pořád ještě stojí za to, abychom se snažili
dát mu ze sebe to nejlepší!
Odpočiňte si a prožijte pohodové léto!

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

DOPRAVNÍ INFO

Hlídaná a placená parkoviště:
• Areál dřevařských závodů (u vlakového nádraží Vizovice, kapacita až 2 000 aut)
POZOR! Parkování podél silnice I/49 je zakázáno! Parkování bude možné podél jedné strany staré
zádveřické cesty, vedoucí od Zádveřic až do Vizovic, možno i dál, směrem na Těchlovský kopec
a do Slušovic. Dopravu bude řídit policie, řiďte se prosím dopravním značením!
Uzavírky:
• Ulice Štěpská a Říční, příjezdová cesta k hlavní bráně likérky R. Jelínek až po železniční přejezd
u firmy Sykora. Vjíždět autem do festivalového campu a na louky okolo bude zakázáno!

ZAJÍMAVOSTI

Spolu s partnery festivalu se pro fanoušky chystá řada doprovodných programů:
• Pravidelné exkurze v likérce R. Jelínek
• G-Zóna (řada atrakcí pro aktivní zábavu, jako jsou vodní fotbal, horolezecká plechovka, pivovar s výukou správného čepování)
• Bungee jumping - nejvyšší seskok ze všech festivalů!
• M-Stage - kavárna plná zábavy

VSTUPENKY

4 denní pernametnky jsou k dostání v pořádající agentuře Pragokoncert, tel: 577 432 580, 224 235 267, na e-mailu: mikeskova@pragokoncert.com, na webu www.mastersofrock.cz na dobírku,
na baru v Masters Of Rock café ve Zlíně na Čepkově, v předprodejních sítích Ticketpro, Ticketportal, Ticket-Art a Eventim a ve všech obvyklých předprodejích!

▪▪ Nemocnice testuje sluch novorozenců
Vsetín – Pilotní část projektu diagnostiky sluchových vad u novorozenců zahájila Vsetínská
nemocnice. Sestry z oddělení ušní, nosní, krční (ORL) s pomocí speciálního přístroje zjišťují
kvalitu sluchu dětí již několik dní po porodu.
Vyšetření probíhá přímo na novorozenecké
stanici nebo na pokojích šestinedělí. „Umožňuje včasnou diagnostiku sluchových vad a případné zahájení sluchové rehabilitace, která je
důležitá pro komunikační dovednosti dítěte
a rozvoj řeči,“ uvedla mluvčí nemocnice Lenka
Plačková. Dítě se vyšetřuje vždy třetí až pátý
den po porodu.
▪▪ Otrokovické letní slavnosti
Otrokovice – Jedinečnou možnost pobavit se
budou mít návštěvníci letošního prvního ročníku Otrokovických letních slavností ve dnech
20. – 22. července. V různých částech města,

ARAKAIN s LUCIÍ BÍLOU

Okno do kraje / červenec 2012

zejména na Baťově a v Kvítkovicích, je připraven rozmanitý program s Pivoparádou i řezbářským sympóziem. Chybět nebude pořad Hospoda Jiřího Pomeje ani vystoupení kapel, jako
je Žlutý pes, Premier, Street 69, Kabát Revival,
Jonah Hex a další. Děti si užijí také aquazorbingu a jiných atrakcí.
▪▪ Přijedou historické hasičské stříkačky
Zlínský kraj – Propagační jízda hasičských historických vozidel z Česka, Slovenska a Polska
navštíví náš kraj na začátku července. Hasiči
vyjedou v pátek 29. června z Českého Těšína.
V neděli 1. července se zastaví ve skanzenu
v Rožnově pod Radhoštěm, u zámku Kinských
a na náměstí ve Valašském Meziříčí, dojedou
do Horní Lidče. Poslední den jízdy – v pondělí
2. července – pojedou hasiči přes Valašské Klobouky, Slavičín, Luhačovice do Zlína, kde je přivítá hejtman Stanislav Mišák.

▪▪ O nejlepší valašský sýr
Velké Karlovice – 2. ročník soutěže O nejlepší
valašský sýr se uskuteční v sobotu 7. července
ve Velkých Karlovicích. Svůj um v něm mohou
poměřit farmáři, kteří se v regionu zabývají
výrobou vlastního domácího sýra. Návštěvníci
budou moci jednotlivé produkty ochutnávat.
O nejlepším valašském sýru rozhodne odborná porota. V případě zájmu návštěvníků bude
ustavena také hodnotitelská komise z řad laické veřejnosti. Atmosféru zpříjemní cimbálová
muzika Jánoš Petra Zetka. Soutěž bude probíhat od 12 do 15 hodin. Ve stejný den od 9
do 17 hodin se v Karlovském muzeu ve Velkých
Karlovicích bude konat Hrnčířský den. Na setkání hrnčířů a keramiků nebudou chybět ani
další řemesla, například dráteníci. Návštěvníci
si vyzkouší práci na hrnčířském kruhu i pálení
keramiky v přenosné peci.
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Nezapomínejte
na očkování

Koupaliště Panorama ve Zlíně na Jižních Svazích. Foto: Ivo Hercik

Léto je tady, hurá na koupaliště!
Zlínský kraj – Možností pro letní osvěžení
ve vodě bude letos v kraji celá řada.
Podle mluvčí Povodí Moravy Gabriely Tomíčkové by už mohla být o prázdninách napuštěna i vyčištěná Luhačovická přehrada.
Bude záležet na množství srážek. Je to jedno
z přírodních koupališť, kde kvalitu vody pravidelně kontrolují hygienici. Jejich dohled
a průběžné informování na internetových
stránkách jsou zajištěny i pro vodní nádrž
Všemina, Štěrkoviště Otrokovice, napajedelský Pahrbek, přehrady Horní Bečva a Bystřička, jezero u Nového Hrozenkova a koupaliště
Albatros u Ostrožské Nové Vsi.
Už v červnu zahájilo novou koupací sezonu
meziříčské koupaliště. Pro děti i dospělé jsou
zde připraveny dva bazény, dětské brouzdaliště, vodní hřib, masážní hlavice a trysky. Sportovněji založení hosté určitě přivítají
možnost si zahrát plážový volejbal, nohejbal
a košíkovou. Na své si přijdou i milovníci stolního tenisu. Sezona zde potrvá do 31. srpna,

provozní doba je denně od 9 do 20 hodin.
Provoz v červnu zahájilo i koupaliště v Otrokovicích s ohřívanou vodou na teplotu 28 °C.
Svou druhou sezonu od komplexní rekonstrukce celého plaveckého areálu zažívá koupaliště v Uherském Hradišti. Novinkou je ohřívání vody v bazénu pomocí solárních panelů
na teplotu 23 – 25 stupňů. V loňské sezoně
navštívilo venkovní areál na 57 tisíc návštěvníků. Venkovní bazény nabízejí veřejnosti také
Městské lázně Vsetín a městská společnost
STEZA ve Zlíně (zde též koupaliště Zelené
a Panorama na Jižních Svazích).
Uzavřeno zůstává, ale jen do 3. července,
koupaliště Bajda v Kroměříži. Podle mluvčího
městského úřadu Pavla Zrny zde probíhají opravy, které jsou největší za posledních
třicet let a přijdou radnici jen v tomto roce
na devět milionů korun. Zcela uzavřeno letos
zůstane pro svou technickou zastaralost koupaliště u Střední průmyslové školy strojnické
ve Vsetíně. 
(vc)

▪▪ Vyšel slovník valašské řeči
Rožnov pod Radhoštěm – Rozsáhlou publikaci Mojmíra Horečky „Tak mluvíme pod Radhoštěm“ vydalo Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm. Je nejenom novým zpracováním, ale zároveň i rozšířeným
vydáním odborné knihy Františka Horečky
z roku 1941: ,,Nářečí na Frenštátsku“. Základem lingvistické práce je soubor slov a úsloví,
ze kterého je zřetelně vidět osobitost frenštátského nářečí. Zásluhou Mojmíra Horečky
- syna Františka Horečky - se zachovalo dílo,
které svou šíří a náročností zpracování přesahuje možnosti jedné generace. Knihu si jistě
se zájmem přečte nejen odborník, ale každý
milovník lidové řeči. Především čtenáři mladší
generace budou překvapeni lingvistickou rozmanitostí a fonetickou pestrostí mnoha slov
a slovních výrazů, které z dnešního hovorové-

ho jazyka v oblasti pod Radhoštěm postupně
mizí. Publikace je k dostání v areálu skanzenu
za tisíc korun.
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▪▪ Úplných uzavírek v létě mnoho nebude
Zlínský kraj – Pouze na silnici I/55 mezi Kunovicemi a Veselím nad Moravou, pokud jde
o státní silnice, bude platit během letošního
léta ve Zlínském kraji úplná uzavírka. Hlavní
objízdná trasa vede přes Nedakonice, Polešovice, Moravský Písek. Částečné uzavírky
s omezením rychlosti z důvodu stavebních
prací budou platit na silnici I/49 ve Zlíně-Malenovicích a na silnici I/55 v centru Uherského
Hradiště. Informovala o tom mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Nina Ledvinová. Na silnicích II. a III. třídy platí do 22. 7. uzavírka mostu
v Hovězí-Hořansku, do 30. 9. bude uzavřena
Sokolovská ulice v Uherském Hradišti ve směru jízdy do Jarošova a pro nákladní automobi-

Zlínský kraj – Dříve, než člověk vyrazí za zážitky do exotických zemí, měl by se nechat
očkovat.
„V posledním období jsou stále populárnější zájezdy last minute do exotických oblastí
Asie, Latinské Ameriky, Afriky. Lákají svojí
cenou a příslibem nevšedních zážitků. Bohužel, rychlý odjezd není bez rizika,“ říká mluvčí
Krajské nemocnice T. Bati Karla Havlíková.
Na její slova navazuje i primář infekčního
oddělení Ivan Macek: „Zážitky jsou sice nevšední, ale s představami o krásné dovolené
se tak úplně neshodují. Z exotické dovolené
si lze kromě suvenýrů do obýváku přivézt
i méně chtěné suvenýry v podobě závažných
onemocnění. Nejčastěji to bývají průjmy, ale
každým rokem je to i několik případů malárie
nebo infekční žloutenky. Tyto nemoci mohou zdánlivě výhodnou cenu dovolené také
značně prodražit.“
Přitom proti velké části chorob se lze předem
očkovat nebo si zajistit léky k preventivnímu
užívání, například proti malárii. „Je potřeba si
uvědomit, že ochranný účinek nastupuje až
10 - 14 dní po očkování. Není proto vhodné
očkovat těsně před odletem. Mnohem lepší
je být připravený už před sezonou. Účinnost
většiny očkování se počítá na roky, a pokud
někdo cestuje tímto způsobem častěji, určitě
se mu investice do očkování vyplatí,“ zdůraznil primář.
Nemocnice nabízí i očkování domácím turistům – proti klíšťové encefalitidě. I když je
vhodnější očkovat v zimě, ani v létě to není
vyloučeno. Základní očkovací schéma bývá:
první dávka, druhá za měsíc a třetí za rok.
V létě existuje zrychlené schéma, kdy se dávají všechny tři dávky v odstupu měsíce.
Informace o vhodnosti očkování nebo antimalarické prevence do konkrétní destinace
včetně aktuálních cen vakcín se zájemci dozvědí v ambulanci infekčního oddělení KNTB
na telefonním čísle 577 552 631. Podobná
očkování lze absolvovat také v nemocnicích
v Uherském Hradišti a ve Vsetíně.
(red)

ly v obou směrech, od 23. 7. do 31. 8., je stanovena úplná uzavírka silnice III/42820 v Jalubí.
▪▪ V Kroměřížské nemocnici chystají stavební úpravy jedné z budov
Kroměříž – Investiční záměr stavební úpravy jižního křídla budovy B Kroměřížské nemocnice
schválili krajští radní. Předmětem úprav, které
přijdou na 2,7 milionu korun, bude především
odstranění závad na budově způsobených
silnými dešti a zvýšenou hladinou podzemní
vody před dvěma lety. Budou se rekonstruovat
havarijní a porušené sklobetonové stěny včetně oplechování a opraví se povrch anglických
dvorků včetně odvodnění. Opravy se rovněž
dočká poškozené dveřní křídlo na zásobovací
rampu a povrch terasy v úrovni druhého patra, která v současnosti trpí tím, že na ní zůstává
srážková voda. Práce budou probíhat od srpna
do prosince letošního roku.
Okno do kraje / červenec 2012

Kam vyrazit?
Každý má v blízkosti svého domova
svá oblíbená místa, kam se rád vydává znovu a znovu. A jaká jsou oblíbená místa členů rady Zlínského
kraje? Všem jsme položili stejnou
otázku: Na jaké místo v kraji nikdy
nezapomenete své blízké a známé
pozvat?
Stanislav Mišák, hejtman
Všude v našem kraji je krásně, ale protože si musím vybrat jen jedno místo – a sušit seno nebo
otavy by se mnou asi do Bylnice nešli – tak je
pozvu do Otrokovic. To je totiž město, které mi
během let, kdy jsem se sem přistěhoval a dvanáct let starostoval, hodně přirostlo k srdci.
A jsem přesvědčen, že má co nabídnout. Město
prostoupené zelení nabízí nespočet kulturních
a společenských zážitků i příležitostí ke sportování. Otrokovice jsou protkány cyklostezkami,
mají své přístaviště. Po značených turistických
cestách může návštěvník dojít třeba na Žlutavu
nebo až do Chřibů. A hlavně mají něco, čím se
mnoho míst nemůže pochlubit: přírodní koupaliště Štěrkoviště s průzračně čistou vodou, a to
i v době, kdy jinde řádí plno sinic. A kdo si chce
zaplavat ve vyhřívaném bazénu, může navštívit
městské koupaliště.
Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana
Krásných míst, která je ideální navštívit nejen
v letní sezoně, je ve Zlínském kraji celá řada.
Ve svém doporučení zůstanu v té části regionu, která je mi velmi blízká, kde jsem doma.
V první řadě je to oblast Bílých Karpat, která
láká k pěší turistice, cyklistickým vyjížďkám,
návštěvě rozhledny na Velkém Lopeníku či pohledu z vrcholku Velké Javořiny. Unikátní krajina
s nezaměnitelným charakterem, pohostinností lidí a inspirativní lidovou kulturou zanechá
v každém návštěvníkovi příjemné vzpomínky.
K relaxaci jsou pak jako stvořeny největší moravské lázně Luhačovice se svým nezaměnitelným
charakterem, stále se zkvalitňující nabídkou služeb, možnostmi ochutnat léčivé prameny, využít
procedur k regeneraci nebo se jen tak procházet.
Jaroslav Drozd, náměstek hejtmana
Jako rodák z Moravy, který strávil celý život
na Valašsku, bych velmi rád pozval všechny
blízké a známé, ale i ostatní návštěvníky kraje
do atraktivní oblasti Radhoště a Pusteven, doplněné návštěvou Dřevěného městečka, Mlýnské
doliny a Valašské dědiny v Rožnově pod Radhoštěm, a protože bydlím v Bystřici pod Hostýnem,
určitě bych každému doporučil návštěvu poutního místa na Svatém Hostýnu, včetně turistických tras po hřebenech hor z Hostýnu na Tesák
a Troják. Zakončení výletu návštěvou arcibiskupského zámku v Kroměříži, Květné a Podzámecké
zahrady je pak příjemné z pohledu porovnání
historie, kultury a tradic života na Hané s životem na valašských kotárech.
Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana
Každý z nás má někde místo, kde je mu dobře,
kam se rád vrací a nedá na ně dopustit. Pro mě
Okno do kraje / červenec 2012

Z brumovského hradu se nabízí krásný výhled na jižní Valašsko. Foto: Ivo Hercik
je to valašská krajina mezi Javorníky a Vsetínskými vrchy. Každému bych rád dopřál poznat
kouzlo hřebenovky Javorníků. Z Kohútky se vydat po hřebeni směrem na Kasárna. Vyšlápnout
si nejprve na Malý Javorník, projít se horským
lesem a pak se nechat unášet nádhernými výhledy z otevřeného hřebene v okolí Ztracence.
Tady je malá rozhledna, která vám odkryje neskutečný rozhled. Na jedné straně vidíte hřeben
Vsetínských vrchů od Vsackého Cábu po Bumbálku, za ním máte Moravskoslezské Beskydy
- Radhošť, Kněhyni, Lysou horu. Při pohledu
na Slovensko pak Strážovské vrchy, Malou Fatru
a v dálce obrysy Tater.
Petr Hradecký, člen rady
S přáteli rádi navštěvujeme historická místa, která nabízejí možnost k zamyšlení a zároveň jsou
dobrým výchozím bodem k výšlapům do přírody s výhledem do krajiny. V našem nejbližším
okolí rádi vyrazíme do kopců nad Podkopnou
Lhotou, odkud za pěkného počasí přehlédneme celý kraj od Radhoště po Velkou Javořinu.
Dalším z našich cílů bývá Velehrad s možností
vycházek do okolních chřibských lesů nad Salaší
až k rozhledně na Brdu. Cesta od poutního místa
Provodov nás přivede kolem Starého Světlova
na louky nad Pozlovicemi a tam se otvírají výhledy do luhačovického údolí. Od dětství putujeme
často na Svatý Hostýn. Nejčastěji vybíráme cestu
z Rusavy nebo z Tesáku Hostýnskými vrchy.
Taťána Nersesjan, členka rady
Přátele a známé, kteří neznají Vsetín, nejdřív
zavedu na věž vsetínského zámku, odkud mají
pod sebou město jako na dlani a vidí také jeho
překrásné členité okolí. Mohou si tak sami vybrat kopec, který chtějí zdolat, protáhnout tělo
a dobít v přírodě baterky. Sportovně založené
návštěvy pak s oblibou vytáhnu na Pulčínské
a Čertovy skály nebo na kolo po cyklostezce Bečva. Pohodlnější požitkáři víc ocení spíše gastrotoulky po vyhlášených valašských hospůdkách
a kolibách nebo relax ve wellness či termálních
bazénech v kouzelném prostředí karlovického
údolí. K Valašsku patří temperamentní folklor,
takže nejlepší tečkou za krásným dnem může
být třeba posezení u cimbálu.

Milena Kovaříková, členka rady
Je jasné, že své pozvání bych spojila s místy, která dobře znám a která jsou mému srdci blízká.
Začala bych prohlídkou města Brumova-Bylnice,
ve kterém bydlím, a pokračovala procházkami
krásnou okolní přírodou Bílých Karpat až po hranici se Slovenskem. Z turisticky velmi atraktivního hradu, který se tyčí nad brumovským náměstím, se otevírá pohled nejen na historické
náměstí a část pivovaru založeného v roce 1573
s přilehlými rybníky, ale i na dominantní kostel
sv. Václava, krásnou školu a mnoho sportovišť,
počínaje fotbalovými hřišti a konče atraktivním
rekreačním areálem s nerezovým koupalištěm
a hřištěm na plážový volejbal.
Hana Příleská, členka rady
Jelikož bydlím v jižní části Zlínského kraje, mám
zákonitě lépe zmapovanou tuto část kraje s přesahem do kraje Jihomoravského než například
Valachy. Také zaleží na tom, co známé oslovuje.
Pokud bych se nechtěla daleko vzdalovat od domova – doporučila bych Svatý Antonínek 4 km
od Uherského Ostrohu, sice v Jihomoravském
kraji, ale s nádherným výhledem na jedné straně na Velkou Javořinu, na straně druhé na hrad
Buchlov a lesknoucí se plochy ostrožských jezer.
Pokud jsou to sportovně založení jedinci, tak
bych jim doporučila výlet z Velehradu přes Salaš se zastávkou na Bunči a s cílem na rozhledně
na Brdu. Nostalgická atmosféra Chřibských lesů
dělá divy. Jen když jedou na kole, nemohou se
moc „kochat“, je lepší jít pěšky.
Josef Slovák, člen rady
Vzhledem k tomu, že jsem sportovně založený, určitě bych nezapomněl své známé pozvat
na výlet po cyklostezce Bečva. Pokud se vydáme směrem do Velkých Karlovic, nabídne nám
tento cyklovýlet mnoho zajímavých pohledů
v údolí řeky Bečvy. Po cestě můžeme okusit
množství valašských specialit v místních stylových restauracích. Ve Velkých Karlovicích
bych doporučil návštěvu muzea či pralesu Razula. Odtud můžeme pokračovat do Rožnova.
Po cestě nás čeká památný vrchol valašských
umělců – Soláň. Zde si můžeme prohlédnout
krásnou dřevěnou zvonici.
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Závěrečná děkovačka po koncertu Filharmonie Bohuslava Martinů a muziky Hradišťan v Římě. Foto: Luděk Krušinský

Dlouhý bouřlivý potlesk vestoje vyvolalo vystoupení zlínské
Filharmonie Bohuslava Martinů
pod vedením Stanislava Vavřínka
a muziky Hradišťan s Jiřím Pavlicou v římské bazilice Santa Maria
Maggiore, když v pátek 25. května
skončil jejich společný koncert nazvaný Brána poutníků. Uskutečnil
se při příležitosti zahájení Roku
příprav cyrilometodějského výročí. Ten vyvrcholí v červenci 2013
na Velehradě.

Zlínský kraj se chystá na oslavy svatých bratří
Důstojné zahájení jubilejního roku
Zajištěním tohoto jedinečného uměleckého
zážitku před mezinárodním publikem, v němž
byli zastoupeni i vysocí představitelé evropské
diplomacie, církve a české vlády, přispěl Zlínský
kraj ve spolupráci s městem Zlínem ke skutečně důstojnému zahájení jubilejního roku. Během večera zazněl například výběr z Biblických
písní Antonína Dvořáka, skladba „V kostele“
Vítězslava Nováka, Sukova „Meditace na staročeský chorál Svatý Václave“ a dále pak skladby
Jiřího Pavlici s tematikou duchovních zpěvů
a melodií. Závěrečné „Sanctus“, které vytrysklo
jako oslavný gejzír radostné chvály Stvořitele,
zvedlo ze židle každého, kdo mohl koncert
osobně prožít.
„Kdo byl přítomen, cítil dojetí a hrdost, že je
z regionu, kde máme tak vynikající muzikanty,
a že jim nadšeně tleskali posluchači zcela zaplněné baziliky včetně kardinálů,“ shrnula své
dojmy radní Milena Kovaříková, která společně
s náměstky Liborem Lukášem a Jindřichem
Ondrušem v Římě reprezentovala vedení Zlínského kraje.
Kromě koncertu byla pro poutníky z několika
evropských států také sloužena mše v bazilice
svaté Praxedy. Mimochodem právě zde našli
při svém pobytu v Římě zázemí Cyril a Metoděj,
když přišli tehdejšího papeže žádat o povolení,
aby v našich zemích mohla být bohoslužba
sloužena ve slovanském jazyce.

dílí na opravě velehradské baziliky, prostorů
kolem ní i na vybudování infrastruktury, včetně
dopravní, která zlepšuje technické podmínky
pro návštěvu tohoto významného poutního
místa,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav
Mišák.
Pro kraj je blížící se výročí velkým organizačním
závazkem, ale zároveň i šancí ke zviditelnění
regionu a s tím souvisejícímu rozvoji poutní
turistiky.

Kraj přikládá jubileu velkou váhu
Zlínský kraj se na oslavy 1150. výročí příchodu
svatých bratří na Moravu intenzivně připravuje již několik let a je jakýmsi organizačním
tahounem a koordinátorem kulturních a vzdělávacích aktivit, kterým dávají konkrétní obsah
jednotlivé instituce a organizace na regionální
i celostátní úrovni. Smyslem chystaných výstav,
koncertů, konferencí či soutěží pro děti a mládež je přiblížit dnešním lidem co nejsrozumitelnější formou odkaz soluňských bratří. Tento
cíl sledují také tvůrci naučně dobrodružného
filmu „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“,
který vzniká v režii Petra Nikolaeva a natáčí se
i na území našeho regionu. Představí se v něm
například Karel Roden, Matěj Hádek, Roman
Zach a další populární herci.
„Zlínský kraj se prakticky od svého vzniku po-

Logo vzešlé z kraje bylo přijato jako oficiální
značka
Jako vysoce prestižní záležitost a velkou poctu
vnímají představitelé kraje to, že logo k projektu Velehrad 2013 vzešlé z úrovně regionu bylo
přijato jako univerzální symbol jubilea.
„Zlínský kraj byl organizátorem výtvarné soutěže na tuto značku s cílem používat ji pro
oficiální prezentaci projektu Velehrad 2013
na regionální úrovni. Zároveň jsme se netajili
svou ambicí dosáhnout toho, aby se v několika možných variantách stalo symbolem oslav
i na úrovni národní,“ řekl Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana pro kulturu, cestovní ruch
a spolupráci s církvemi. Při zadání pravidel
byla podle něj akcentována originalita, jednoduchost a srozumitelnost. Do soutěže se
přihlásilo 15 navrhovatelů, kteří předložili celkem 32 nápadů. Z nich byl jako vítězný vybrán
návrh Q Studia Uherský Brod.

Uvědomit si kořeny, z nichž vyrostla kultura
a vzdělanost našeho národa i počátky českého státu, je smyslem oslav 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Moravu.
Na organizaci tohoto jubilea se významně
podílí Zlínský kraj.

Část české delegace před odletem z letiště v Praze. Foto: Luděk Krušinský

Logo znázorňuje sv. Cyrila a Metoděje jako
dvě postavy spojené společnou svatozáří.
Současně představuje počáteční písmena
jmen obou bratří (C v horizontální a M ve vertikální poloze).
Šance k ozdravení společnosti
Církve si od jubilea slibují především příležitost
k duchovní obnově společnosti. „Je-li sv. Cyril
tvůrcem staroslověnské abecedy a překladatelem prvních knih, je Metoděj autorem prvního občanského zákoníku. Tehdy začala naše
národní cesta k začlenění mezi vyspělé kulturní národy Evropy, i když byla dlouhá a klikatá.
I dnes procházíme jakousi kličkou - krizí nejen
ekonomickou, ale i duchovní, která je mnohem

Na cestě k Velehradu

vážnější. Na nás záleží, jak budeme pokračovat. Pokud si uvědomíme i svou zodpovědnost
a vezmeme ji trochu vážněji než dosud, pak přinese oslava jubilea dobré plody,“ konstatoval
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
Zásluhu Zlínského kraje na přípravě výročí potvrdil při setkání představitelů evropské diplomacie na slavnostní recepci v Římě kardinál
Dominik Duka. Vyzdvihl to, jak koordinovaně
se na organizaci oslav podílí představitelé státu, církve a akademického světa za vydatné
pomoci Zlínského kraje. „Když vidím takovou
vzájemnou vůli ke spolupráci, myslím si, že se
ve společnosti nemusíme bát žádných krizí ani
katastrofických předpovědí o konci světa,“ vyjádřil se primas český Dominik Duka.
Jubilejní Velehrad 2013 se tedy blíží a s výročím
bude spojeno mnoho kulturních a vzdělávacích akcí, jejichž cílem je poukázat na význam
života a díla svatých bratří pro náš národ a pro
vznik české státnosti.
Velehrad přivítá všechny lidi dobré vůle
I letošní oslavy státního svátku slovanských věrozvěstů, konané pravidelně začátkem prázdnin, nabídnou návštěvníkům Velehradu bohatý
a zajímavý program. Národní poutí 5. července

vyvrcholí Dny lidí dobré vůle. Ty se konají pod
záštitou Livie Klausové, manželky prezidenta
České republiky, Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa, a Stanislava Mišáka, hejtmana
Zlínského kraje. Tradičně umožňují rozmanité
duchovní, kulturní i společenské vyžití všem
dětem i dospělým, kteří na Velehrad zavítají ať
už jako pravidelní účastníci nebo jako ti, kdo
sem najdou cestu třeba úplně poprvé.
Velké oblibě se velehradské slavnosti těší i u lidí
s tělesným postižením. Pravidelné mezinárodní setkávání vozíčkářů na Velehradě pořádá již
tradičně Maltézská pomoc ve spolupráci s Českým velkopřevorstvím Suverénního řádu Maltézských rytířů.
Poutníci, kteří se ještě v loňském roce na prostranství kolem baziliky brouzdali v blátě a byli
svědky rozsáhlých stavebních úprav, se letos
mohou těšit, že uvidí, do jaké krásy se proměnila dvorana u chrámu. Posvátný prostor je nyní
nově uzavřen ohradní zdí, kterou zdobí monumentální sochy osmi světců. Toto architektonické řešení jako by psychologicky umocňuje
pocit klidu a bezpečí, kvůli kterým jsou poutní
místa v dnešní době tak hojně navštěvována.
Proč se na Velehrad 4. - 5. 7. vypravit, ozřejmí
informace na webu: http://www.velehrad.eu/
dny-lidi-dobre-vule/.
Helena Mráčková

inzerce

Staňte se dárcem
krevní plazmy

sanaplasma Zlín
Bartošova 5532, Zlín
(budova Zlínstavu, 1. patro)
tel. 576 115 780
zlin@sanaplasma.com
www.sanaplasma.cz

Finanční kompenzace

400 Kč za Vaši ochotu
a vynaložené úsilí.
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Místo pétanque
se hrála čára

Zlínský kraj – Vesnicí Zlínského kraje v soutěži
Vesnice roku se stala Žlutava, která tím získává
nárok na Zlatou stuhu za všestranný rozvoj.
Druhé místo a Modrá stuha za společenský život náleží obci Lužná. Třetí příčku a Bílou stuhu
za činnost mládeže patří Vysokému Poli, čtvrté
místo a Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí pak obci Machová a páté místo
s Oranžovou stuhou za spolupráci obce se zemědělským subjektem pak náleží Pitínu.
Tak rozhodla hodnotící komise, která navštívila všech 17 obcí, které se ve Zlínském kraji přihlásily do letošního ročníku soutěže, konané
již osmnáctým rokem.
„Každá obec měla přesně vymezený čas na to,
aby před komisí prezentovala své rozvojové a investiční záměry, úspěchy ve spolkové
činnosti a v dalších aktivitách, jako je například společenský život, práce s mládeží, péče
o zeleň a krajinu, spolupráce se zemědělskými podniky a další potřebné aktivity,“ přiblížil
předseda komise Miroslav Válek, starosta obce

Hvozdná, která v roce 2010 získala prvenství
v krajském kole. Při slavnostním předávání
cen, které se uskuteční ve vítězné Žlutavě,
budou uděleny diplomy těmto obcím: Hostětínu za péči o květinovou výzdobu, Pohořelicím za opravu kaple Panny Marie, Ostratě
za multifunkční sportovně-kulturní zařízení
a Vysokému Poli za environmentální centrum.
Cenu Naděje pro živý venkov obdrží Skaštice.
Ocenění se dostalo také osobnostem, které
se významně podílejí na rozvoji kulturního či
společenského života a na zachovávání tradic:
Wiera Jelinková z Ratiboře, Karel Hauser z Mikulůvky a Libor Aujezdský z Lužné.
Vesnice roku je iniciativa, kterou organizuje
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky společně se Spolkem pro obnovu venkova
a Svazem měst a obcí a ve spolupráci s dalšími partnery. V loňském roce ve Zlínském kraji
zvítězila Komňa, která pak ovládla i celostátní
finále. O letošních republikových vítězích se
rozhodne v září v Luhačovicích.
(tz)

Zlín – Pozoruhodné výkony a dobrá nálada
provázely krajské kolo III. ročníku soutěže Morava Cup 2012, které se uskutečnilo
v Domově pro seniory Burešov ve Zlíně.
Na turnaji určeném obyvatelům domova
pro seniory Zlínského kraje se měl původně
hrát pétanque pod širým nebem, vzhledem
k nepřízni počasí ale bylo klání přesunuto
do prostor jídelny domova, kde se senioři
utkali v klasické české hře „čára“, která je svými pravidly hře pétanque technicky velmi
podobná.
„Mám radost, že se turnaj těší takové oblibě
a vládne zde dobrá nálada. Hraje se s plným
nasazením, ale vždy fair play,“ uvedla krajská
radní Taťána Nersesjan, která přišla povzbudit všechny soutěžící.
Turnaje se zúčastnilo celkem 12 družstev
tvořených třemi závodníky a nehrajícím kapitánem. Ze zaslouženého vítězství se nakonec radovali zástupci Centra pro seniory
Holešov, druzí skončili senioři z Charitního
domova Otrokovice a na třetím místě se
umístili soutěžící z Domova pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.
Tato tři nejlepší družstva postupují do celomoravského kola soutěže Morava Cup 2012,
které se uskuteční 23. srpna 2012 rovněž
na zlínském Burešově.
Pamětními listy byli oceněni nejstarší účastnice turnaje paní Ludmila Churáňová, která již oslavila 93 let, stejně jako nejstarší
účastník, jednadevadesátiletý Karel Bubela.
Nejstarším družstvem pak byli zástupci Charitního domova Otrokovice, kterým bylo dohromady 258 let. Kromě toho byla udělena
i další dvě ocenění: Cenu fair-play si odnesla
paní Helena Sedláčková a z titulu Sympaťák
se radoval pan Miroslav Konečný.
Pétanque i „čára“ se staly mezi starší generací oblíbenými druhy sportu, neboť se dají
hrát v každém věku. Aktivní senioři si tyto
hry pochvalují a oceňují především to, že se
se svými vrstevníky mohou potkat a utkat se
na hřišti coby soutěžící.
(tz)

▪▪ Dárci krve získali nejvyšší ocenění
Zlínský kraj – Patnáct občanů Zlínského kraje, kteří během roku 2011 absolvovali již 120
odběrů krve v rámci bezpříspěvkového dárcovství, získalo Zlatý kříž II. třídy. Jde o nejvyšší ocenění, které uděluje Český červený kříž.
Kromě toho na slavnostní akci, která se konala
v sídle hejtmanství, obdrželi pamětní medaile
Zlínského kraje. „Považuji si za velkou čest, že
vám mohu předat symbolické ocenění. Rád
bych vám poděkoval za všechny, kterým vaše
krev pomohla,“ řekl přítomným hejtman Stanislav Mišák. Ve všech transfúzních stanicích Zlínského kraje bylo v roce 2011 evidováno 17 401
dárců a v ČR to bylo celkem 290 tisíc dárců.

vení moderní zemědělské techniky či stájových
technologií. To vše čekalo na zhruba šest tisíc
návštěvníkú tradiční Zemědělské výstavy Kroměříž 2012, která se opět po dvou letech uskutečnila v sobotu 9. června. Devátý ročník této
akce, realizované za finanční podpory Zlínského kraje a města Kroměříže, se konal v areálu
společnosti Navos v Kotojedech u Kroměříže.
Pořádání zemědělských výstav má na Kroměřížsku bohatou tradici. První výstava se konala
již v roce 1858 na statku pana Proskowce v Kvasicích. Poslední výstava před několikaletým
přerušením proběhla v roce 1984 v zámeckém
parku v Kvasicích. Novodobá historie výstav začala v roce 1996, kdy se v areálu Agrochemického podniku v Kroměříži uskutečnil první ročník
zemědělské výstavy, který navázal na dlouholetou tradici.

▪▪ Registr usnadní život podnikatelům
Zlínský kraj – Odstranit násobné zápisy dat
a pevně svázat jedno identifikační číslo s jednou podnikající osobou – to jsou dvě z několika výhod základního registru osob, který bude
spuštěn 1. července. Registr, jehož správcem je
Český statistický úřad, pomůže sjednotit data
o právnických osobách a jejich organizačních
složkách, podnikajících fyzických osobách,
podnikajících zahraničních osobách a také
o orgánech veřejné moci. Odstranění existujících duplicit a násobných zápisů je jedním
z přínosů registru. Každá osoba bude mít svoje
identifikační číslo, které jednou získá a které už
bude mít k dispozici po celý život, tedy i v případě, že například po dvaceti letech obnoví
své podnikání. Základní registr osob bude navíc evidovat příslušnost osoby k jednotlivým
agendám.

Senioři ve Zlíně předvedli, že věk není pro sport žádnou překážkou. Foto: Petr Zákutný

Vesnicí roku kraje je Žlutava

▪▪ Zemědělci přilákali tisíce lidí
Kroměříž – Chovatelské přehlídky skotu, prasat
a koní, expozice drobného zvířectva či předstastrana 8
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▪▪ Veřejná doprava bude efektivnější
Zlínský kraj – Zajistit koordinaci jízdních řádů,
odstranit zbytečné souběhy, zlevnit provoz
a hlavně uspokojit co nejvíce cestujících využívajících veřejné dopravy je cílem projektu,
který schválili krajští radní. Organizace jednotného dopravního systému a provozu centrálního dispečinku, jak se projekt nazývá, bude
nyní rozpracována do konkrétního časového
harmonogramu. Realizací dispečerského řízení, plného rozšíření elektronického odbavení
cestujících i clearingu tržeb mezi dopravci
chtějí krajští radní ve spolupráci s Koordinátorem veřejné dopravy Zlínského kraje zefektivnit a zkvalitnit přepravu osob. Zavedení
moderních systémů řízení ve veřejné dopravě
umožní cestujícím více využívat elektronické
platební prostředky. Díky centrálnímu dispečinku bude také možné monitorovat standardy kvality a vyhodnocovat informace o pohybu vozidel a počtu přepravovaných osob.

▪▪ Pokračuje oprava silnice u Koryčan
Koryčany – Opravuje se další část silnice mezi
Kroměříží a Koryčany. Koncem května začaly
stavební práce na rekonstrukci úseku mezi
Cetechovicemi a křižovatkou se silnicí I/50
před Střílkami. Stavba o délce 3 840 metrů
bude stát 46,7 milionu korun. Ze 75 % bude
spolufinancována z prostředků EU, konkrétně
z Regionálního operačního programu (ROP).
Jejím investorem je krajem zřizovaná organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje. „Rekonstrukce by měla být hotova do konce letošního září,“ přiblížil náměstek hejtmana Jaroslav
Drozd, zodpovědný za oblast dopravy. Na silnici mezi Kroměříží a Koryčany už byla v roce
2010 realizována stavba u Jestřabic za 6,8
milionu korun. V roce 2011 byly na této silnici
s pomocí dotací z ROP dokončeny další dvě
významné stavby – v oblasti Roštína a v oblasti Cetechovic a Koryčan s cenou 39,4 a 32,3
milionu korun.

▪▪ Škody po kormoránech platí stát
Zlínský kraj – Více než milion korun obdrželi
v loňském roce lidé, kterým způsobili škody
chránění živočichové. „Šlo především o náhrady škod rybí osádce v rybnících, které
má na svědomí kormorán velký. Náhrady se
ale dočkal i chovatel ovcí, který utrpěl škodu
po útoku vlka,“ poznamenala krajská radní Milena Kovaříková. Letos pak byla například proplacena náhrada za škody, jež napáchali bobři
na ovocných stromcích na Uherskohradišťsku.
Náhrady za škody způsobené ve Zlínském kraji vybranými zvláště chráněnými živočichy se
proplácejí na základě zákona. Zdrojem financí
je státní rozpočet a náhrada se poškozeným
zasílá prostřednictvím Krajského úřadu Zlínského kraje. Žadatel o náhradu škody musí
svoji žádost podat na krajský úřad do deseti
dnů od zjištění škody a současně dodat i stanovisko odboru životního prostředí příslušného úřadu obce s rozšířenou působností.

Staré Město hostilo
pěvecké hvězdy

Soutěž sledovalo více než 250 nadšených diváků. Foto: Petr Zákutný

Východ Moravy turisty láká
Zlínský kraj – Přestože celosvětová hospodářská recese ovlivňuje všechny oblasti ekonomiky, včetně cestovního ruchu, čísla dokazují, že
Zlínský kraj i v době ekonomické krize zůstává
atraktivním místem pro turisty. Plyne to z údajů
za rok 2011 vydaných Českým statistickým úřadem. Nesporné jsou dvě skutečnosti: Zlínský
kraj zaznamenal v roce 2011 největší dynamiku
růstu zahraničních hostů v celé České republice. Těch v kraji v roce 2011 přibylo 26 procent.
Počet tradičních domácích návštěvníků poklesl o jedno procento, což odráží ekonomickou
situaci v zemi. Díky tomu celkový počet hostů
vykazuje v roce 2011 růst o 2,4 procenta proti
roku 2010. V celostátním měřítku vzrostl počet
hostů z ciziny o 7,9 procent. Z tohoto pohledu
je dynamika růstu (+26 procent počtu cizinců,
kteří vloni navštívili Zlínský kraj) mimořádná.
„Ukazuje se, že hosté mají o Slovácko, Valašsko
i Hanou trvalý zájem a že je dokážeme i díky
Okno do kraje / červenec 2012

aktivitám Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy do regionu přivést. I přes výrazný růst
zahraniční klientely našimi tradičními klienty
zůstávají občané České republiky, byť se doba
jejich pobytů mírně zkracuje. Je to dáno jak
finanční situací domácností, tak strukturou nabídky ze strany podnikatelů. Pokles počtu přenocování se ovšem týká, až na výjimky, obecného celorepublikového trendu,“ sdělil náměstek
hejtmana Zlínského kraje Jindřich Ondruš, zodpovědný za oblast cestovního ruchu a kultury.
Jak Jindřich Ondruš dále upřesnil, nejvýznamnějším lázeňským místem ve Zlínském kraji
jsou Luhačovice, na které připadá deset procent z celkového počtu hostů v českých lázních.
Ze statistik je zřejmé, že od roku 2001 do roku
2011 se návštěvnost lázeňských míst ve Zlínském kraji zvýšila o 48 procent, pokud se týká
počtu hostů, a o 23 procent, pokud jde o počet
přenocování.(red)

Staré Město – Obdivuhodných pěveckých
výkonů byli svědky všichni ti, kdo na začátku
června zavítali do Společensko-kulturního
centra ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
Proběhlo zde totiž krajské kolo druhého ročníku pěvecké soutěže „Nad oblaky, aneb každý
může být hvězdou“ určené pro osoby s handicapem. Akci uspořádal Zlínský kraj ve spolupráci s domovy se zdravotním postižením.
„Bez ohledu na výsledky dnešního klání jsou
pro mě všichni soutěžící vítězi, neboť se nebáli vystoupit před velmi početným publikem
a potěšit tak svým zpěvem nejen sebe, ale
i ostatní. Velké poděkování patří všem organizátorům, kteří se o konání této příjemné akce
zasloužili,“ uvedl během akce hejtman Stanislav Mišák.
V průběhu soutěžního odpoledne vystoupilo
téměř dvacet zpěváků, kteří přednesli především populární písně známých českých interpretů. Odborná porota měla za úkol vybrat
pět nejlepších, kteří budou reprezentovat kraj
v celostátním finále, jež se uskuteční na podzim tohoto roku v Olomouci. 
(red)

Veterinární škola slaví
Kroměříž – Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž, jejímž zřizovatelem je
Zlínský kraj, si těsně před začátkem prázdnin
připomněla 60. výročí. Škola nabízí úplné
středoškolské vzdělání ukončené maturitní
zkouškou.
Absolventi nacházejí uplatnění v soukromých, družstevních či státních zemědělských
a potravinářských podnicích, případně mohou pokračovat ve studiu na vysoké škole.
Škola byla založena v roce 1952. Šlo o zcela
nový směr, a to střední zemědělskou technickou školu – obor veterinární. Tehdy byla jedinou svého druhu v republice. Současný název
nese od roku 1998.
(red)
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Kraj loni hospodařil
s přebytkem

Na jednání se zástupci kraje dorazilo do Luhačovic více než 200 starostů. Foto: Petr Zákutný

Starostové jednali v Luhačovicích

Zlín – Zlínský kraj zakončil loňské hospodaření přebytkem 163 milionů korun. „Jde o nejlepší výsledek od roku 2007. A to i přesto, že
oproti dosud nejvyššímu daňovému výnosu
v roce 2008, který činil 2 671 milionů korun,
došlo k poklesu jak v roce 2009 o 313 milionů
korun a o 244 milionů v roce 2010, tak i v roce
2011 o 227 milionů korun,“ uvedl hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák.
V původním rozpočtu se přitom počítalo se
schodkem, který měl být pokryt dlouhodobým úvěrem 584 milionů korun od Evropské
investiční banky. Rozpočet kraje byl ale upraven zapojením nevyčerpaných peněz z roku
2010 ve výši 80,6 milionu korun, odvodem
ze zisku obchodních společností 14,1 milionu korun a navýšením o účelové dotace ze
státního rozpočtu. Posunuly se také výdaje
do dalšího období, čímž se snížilo čerpání
úvěru o 584 milionů korun. Úvěr tak nebyl
čerpán, naopak zadluženost kraje se snížila
o 95,6 milionu korun. 
(tz)

Luhačovice – Více než dvě stovky starostů se
zúčastily dvoudenní konference každoročně
pořádané Zlínským krajem v Luhačovicích.
„Cílem těchto setkání je informovat zástupce
obcí o aktuálních projektech kraje, změnách
v legislativě či poskytnout jim informace ze
všech možných oblastí, které mají vliv na jejich práci. A samozřejmě chceme slyšet jejich
názor,“ poznamenal hejtman Stanislav Mišák.
Ten také v úvodu seznámil účastníky s aktuálním stavem čerpání dotací z Regionálního operačního programu Střední Morava
na území Zlínského kraje. Obce, podnikatelé
a další žadatelé zatím získali podporu pro
více než 320 projektů v celkové výši přes 6,6
miliardy korun.
Mluvilo se rovněž o celkové ekonomické
a sociální situaci kraje, který v klíčových parametrech pokulhává za průměrem v zemi
a například pokud jde o výši průměrné mzdy,
pak zaujímá nelichotivé 13. místo mezi všemi
kraji. Podle statutárního náměstka hejtmana
Libora Lukáše se přitom rozdíl mezi krajem

a průměrem neustále prohlubuje. Cestou je
podle něj maximální snaha o vytváření prostředí pro příliv investic a rozvoj cestovního
ruchu.
Náměstek hejtmana Jaroslav Drozd starosty seznámil se současným stavem silniční
sítě a plány pro příští období. Zatímco ještě v roce 2005 nebyl v kraji jediný kilometr
dálnice či rychlostní komunikace, nyní jich
je zhruba 33. Navíc se připravuje stavba R49
z Hulína směrem na východ a budování dalších úseků R55.
Druhý den jednání přišli na řadu zástupci Integrovaného záchranného systému Zlínského kraje. Mluvilo se o povinnostech starostů
v krizovém řízení a financování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí, možnostech
spolupráce v oblasti přednemocniční neodkladné péče, problematice varování a vyrozumění obyvatel či o bezpečnostní situaci
ve Zlínském kraji. Na závěr přišly na řadu také
aktuální informace úřadu práce o vývoji nezaměstnanosti. 
(red)

V emirátech hovořili
hlavně o dopravě

▪▪ Upozornění pro dopravce
Zlínský kraj – Od 1. června letošního roku
se mění podmínky pro provozování silniční
motorové dopravy, a to především velkými
vozidly. Doprava pro cizí potřebu může být
provozována pouze na základě koncese. Velkým vozidlem se rozumí vozidlo nebo jízdní soupravy o největší povolené hmotnosti
přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro
přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
Zvláštní podmínky pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly
jsou: usazení, dobrá pověst, finanční způsobilost a odborná způsobilost.
Stávající živnostenská oprávnění zůstávají
zachována s tím, že dopravci velkými vozidly
musí do jednoho roku, to je do 1. 6. 2013,
prokázat splnění všech zvláštních podmí-

nek. Z těchto důvodů doporučuje Odbor
dopravy a silničního hospodářství Krajského
úřadu Zlínského kraje dopravcům co nejdříve kontaktovat kterýkoliv obecní živnostenský úřad za účelem provedení transformace.
Pokud tak neučiní, bude jim snížen rozsah
dopravy pouze na provozování silniční motorové dopravy malými vozidly. Bližší informace na www.kr-zlinsky.cz.

subjektů s vědeckovýzkumnými institucemi.
Spoluprací se rozumí nákup znalostí, služeb
či technologií, které tyto vědeckovýzkumné
instituce firmám dodávají a tím napomáhají
zvyšovat jejich inovační potenciál. Vynaložené finanční prostředky na tento nákup jsou
pak firmám na základě předložení inovačního voucheru částečně uhrazeny z veřejných
zdrojů,“ vysvětlil statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.
Inovační vouchery Zlínského kraje konkrétně fungují tak, že firma si dohodne čerpání
konkrétní služby od vysoké školy. Po úspěšné realizaci ze strany univerzity a úhradě
ceny je její část ve výši maximálně 75 % proplacena. Firmy tak mohou získat inovační
voucher v hodnotě 60 000 až 149 999 korun,
který využijí k nákupu služeb v hodnotě
od 80 000 do 199 999 korun.
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▪▪ Kraj bude pokračovat v podpoře inovací
Zlínský kraj – Projekt Inovační vouchery Zlínského kraje bude pokračovat i v příštím roce.
Cílem aktivity, která se letos konala poprvé,
je rozvoj inovačního potenciálu a tím pádem
posílení konkurenceschopnosti firem ze
Zlínského kraje prostřednictvím spolupráce
s univerzitními odborníky. „Inovační vouchery představují zajímavý finanční nástroj podporující rozvoj spolupráce podnikatelských

Napajedla – Exoticky nazvané sdružení obcí
Halenkovice, Karlovice, Komárov, Oldřichovice, Pohořelice, Spytihněv, Žlutava a Napajedla, Napajedelské Emiráty, přivítalo další
z pravidelných Hejtmanských dnů. Hejtman,
spolu s kolegy z krajské rady, se setkal se zástupci obcí na napajedelské radnici. Hlavním
tématem byla především doprava, konkrétně
dopravní obslužnost či dopravní infrastruktura v této oblasti. Hodnotilo se také budování
cyklostezek a diskutovalo o významu Baťova kanálu. Na řadu přišel i strategický rozvoj
a aktuální možnosti čerpání dotací. Odborníci
na životní prostředí se zaměřili na problematiku odkanalizování a čistění odpadních vod
pro obce do 2 000 obyvatel. Starostové rovněž
obdrželi nabídku Energetické agentury Zlínského kraje na možnou pomoc s úspornějším
nákupem energií.
(red)
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Ing. Roman Horský
▪▪Ředitel Zoo a zámku Zlín-Lešná.

▪▪Narodil se v roce 1970 ve Vsetíně.

▪▪Maturoval na Gymnáziu ve Vsetíně.

▪▪Absolvoval Agronomickou a lesnickou fakultu
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity
v Brně. Promoval v roce 1993.
▪▪Jeho prvním a dodnes jediným zaměstnavatelem byla zlínská zoologická zahrada.
▪▪Zastával v zoo řadu funkcí. Ředitelem je
od roku 2011.
▪▪Bydlí ve Hvozdné, je ženatý, má tři děti.

▪▪Říká: „Chci navázat na svého předchůdce Iva
Kliku a se spolupracovníky posunout zoo dál.“
Ředitel Zoo Zlín-Lešná Roman Horský. Foto: Ivo Hercik

▪▪V roce 2011 dosáhla zlínská zoo rekordní návštěvnosti 503 322 osob.

Horský: Tygra vedle klokana v naší zoo neuvidíte
Je to náhoda, že dnes stojíte v čele jedné
z největších českých zoo, nebo celoživotní
směřování k podobné práci?
K práci se zvířaty jsem inklinoval odmalička.
I když jsme bydleli v bytě v činžovním domě,
stále jsem atakoval rodiče s tím, že jsem přinášel domů něco živého. Také u babičky v Jasenicích jsem se zajímal o zvířata. Kmocháček tam
choval ptáky. Ve čtvrté třídě základní školy jsem
si koupil prvního papouška. Potom postupně
v našem bytě přibývali ptáci, plazi a další zvířata. Naši k tomu nikdy neměli nějaký vztah, ale
měli pro mě pochopení. Už na základní škole
jsem měl představu, že budu jednou pracovat v zoo nebo někde se zvířaty. Jedna z mých
prvních brigád byla v Zoo Hodonín, později
i v Zoologické zahradě Lešná.
Cestujete také po světě a poznáváte zahraniční zoologické zahrady?
Samozřejmě. Poprvé jsem byl v Africe v roce
1999 a od té doby ještě několikrát. Jako student
jsem navštěvoval různé zoologické zahrady.
V Evropě už není mnoho zoologických zahrad,
které bych neznal. Každá zoo představuje svůj
vlastní svět, úplně jiný, než je industrializovaná

krajina, ve které běžně žijeme. Rád poznávám
v jiných zoo případné nové projekty. Sleduji,
jakým směrem se vyvíjejí. Vždycky to může být
i inspirace pro nás.
Čím se Lešná odlišuje od většiny ostatních
evropských zoo?
Je to především rozdělení naší zoo do čtyř zón:
Afrika, Asie, Austrálie, Střední a Jižní Amerika.
Umísťujeme do každé části zoo zvířata, která
pocházejí ze stejné geografické oblasti. Už nikdy bychom nedali například do australské oblasti tygry. A chceme, aby příslušné oblasti odpovídalo i okolí expozic, rostlinstvo, typ biotopu
a výběhu. Dbáme na detaily. V Austrálii dnes
máme například větrnou pumpu, typickou pro
tento světadíl, hodně zde pracujeme s antukou,
protože v Austrálii je červená půda. V asijské
části zaslechnete asijskou hudbu a uvidíte zábradlí z bambusu... Máme zahradu krásně členitou. Nechceme se v ní pouštět do žádných
megastaveb a betonových monster. Nebudeme stavět pavilony s boxy vedle sebe, kde by
byla umístěna zvířata, která se v přírodě nikdy
nepotkají. Zvířata u nás mají hodně prostoru
a jsou v prostředí, které je pro ně přirozenější

než betonová zamřížovaná klec. A návštěvníkovi dá někdy víc práce, aby zvíře našel například
ve větvích stromu.
Nabízíte divákům stále něco nového...
Jde o to, aby si návštěvník nemohl říct: tuto zoo
už znám, tu jsem viděl, tam mne nic nového nečeká. Měl by mít důvod se vracet, protože v zoo
najde opět něco nového. Chceme zoo rozšířit
o dalších 25 hektarů. Na přelomu srpna a září
otevřeme novou africkou expozici – Etiopie II.
Rádi bychom rozšířili expozici slonů a pořídili
ke třem samicím také samce. Samce chceme
pořídit také k nosorožcům. Na místě starého
pavilonu opic plánujeme vybudování bazénu
asi se čtyřiceti mořskými rejnoky. Návštěvníci je
budou moci i krmit. Vzácným exponátem, který má jen asi devět evropských zoo, by se měly
stát vydry velké, pro které nyní budujeme vodní
nádrž poblíž lachtanů.
Liší se zájem o jednotlivé expozice a zvířata?
Trhákem návštěvnosti je dětský koutek. I ten
rozvíjíme, aby měli lidé i jejich děti po návštěvě zoo po všech stránkách dobrý pocit a rádi se
vraceli. Ze zvířat jsou poměrně hodně oblíbení
sloni.
Vojtěch Cekota

inzerce
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stavba roku

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Rekonstrukce Panského dvora získala hlavní cenu v kategorii rozvojových projektů měst a obcí. Foto: archiv

Soutěž Stavba roku Zlínského kraje, která se pravidelně koná pod
záštitou hejtmana Zlínského kraje,
vstoupila letos do svého jubilejního desátého ročníku. Právě skončený ročník se přitom těšil velkému
zájmu - v žádném jiném kraji porota nehodnotila více staveb.

„Záměrně jsem letos vybíral mezi dopravními stavbami, protože doprava je prioritní
pro rozvoj našeho kraje. Jsem rád, že jsem se
při rozhodování o udělení ceny shodl i se členy odborné poroty,“ poznamenal hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Cenu hejtmana Zlínského kraje získala rekonstrukce silnice Šarovy - Březolupy. Foto: archiv

Ve Zlínském kraji bylo opět přihlášeno nejvíce staveb
Odborná porota složená ze zástupců organizátorů z krajské organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory autorizovaných inženýrů a techniků, České komory
architektů a Zlínského kraje měla i letos na co
navazovat. V posledních třech ročnících se
Zlínský kraj vždy umístil na prvním místě ze
všech krajů v počtu přihlášených staveb.
„Letos členové komise hodnotili 51 staveb,
což je sice o deset méně než v roce minulém,
ale přesto jsme opět v počtu přihlášených
staveb nejlepší mezi kraji. Během čtyř týdnů, ve kterých jsme projeli nejen celý kraj,
jsme hodnotili širokou škálu staveb. Jsou
důkazem toho, že i přes hospodářskou situaci, která stavebnictví rozhodně nepřeje,
jsou u nás investoři, kteří se nebojí investovat ve Zlínském kraji a stavební firmy, které
jejich záměry dokáží na profesionální úrovni
realizovat,“ řekl předseda krajské společnosti
SPS a místopředseda odborné poroty Petr
Mikulec.
Soutěžilo se v sedmi kategoriích
Stavby byly rozděleny do sedmi kategorií,
nejvíce přihlášených bylo, jako je již tradicí,
v kategorii Stavby občanské vybavenosti,
dvanáct. K zajímavostem letošního ročníku
patří, že o jednu stavbu méně, tedy jedenáct,
bylo přihlášeno do kategorie Stavby realizované mimo Zlínský kraj.

Ceny od hejtmana a novinářů
Stanislav Mišák udělil Cenu hejtmana výstavbě silnice II/497, úseku mezi obcemi
Šarovy-Březolupy, která propojuje město
Uherské Hradiště se Zlínem.
„Záměrně jsem letos vybíral mezi dopravními stavbami, protože doprava je prioritní
pro rozvoj našeho kraje. Jsem rád, že jsem
se při rozhodování o udělení ceny shodl i se
členy odborné poroty. Rekonstruovaný úsek
byl plný zatáček, povrch vozovky i odvodnění silnice bylo již v nevyhovujícím stavu.
Stavbaři, a to zdůrazňuji, za plného provozu,
protože nebylo možné využít objízdnou trasu, vybudovali nové silniční těleso, včetně
autobusových zastávek, napojení hospodářských sjezdů a lesních cest, inundačních
propustů a betonové zárubní zdi ve velmi
dobré kvalitě,“ poznamenal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Cenu novinářů získala výstavba víceúčelového sálu Otrokovická Beseda. Sál, netradičně umístěný nad prodejním centrem,
doplňuje chybějící kapacity společenských
prostor města. Novináři ocenili kultivovaně
navržený interiér a profesionální kvalitu stavebních prací.
Uznání se dostalo i učňům
Součástí soutěže je také ocenění učňů stavebních oborů, kteří příkladně reprezento-

vali Zlínský kraj v celostátních soutěžích.
Ocenění získali: František Lopata ze Střední
školy nábytkářské a obchodní, který skončil
třetí v celostátní soutěži Vzdělávání a řemeslo 2011 (Truhlář roku 2011) a Daniel
Dorotík a Jan Minařík ze Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí za druhé
místo v celostátní soutěži Machři roku 2011
v oboru truhlář.
Ocenění získali také Jiří Keszegh a Tomáš
Uhřík ze stejné školy, kteří v soutěži Machři
roku 2011 skončili na druhém místě v oboru zedník, a Ondřej Smilek a Petr Stančík
ze Střední odborné školy Josefa Sousedíka
Vsetín, kteří obsadili druhé místo v celostátním kole soutěže Instalatér 2011.
Studentská část soutěže
I letos byla součástí soutěže studentská
část. Odborná porota hodnotila celkem 15
projektů. Devět studentů ze SPŠ Zlín, čtyři
ze SOŠ a Gymnázia Staré Město a dva projekty ze SPŠS Valašské Meziříčí.
Zvítězil projekt Tomáše Knota ze SPŠ Zlín,
druhé místo patří Janu Šeflovi také ze SPŠ
Zlín, třetí Michal Blaha ze SOŠ a Gymnázium Staré Město. Čestná uznání získali Adam
Bednařík, Jiří Čech, Tomáš Javorský a Zbyněk Mucha ze SPŠ Zlín, Ondřej Jagoš ze SOŠ
a Gymnázium Staré Město a Jaroslav Trchalík ze SPŠS Valašské Meziříčí.

Zavodňování Kněžpolského lesa

Zvláštní kategorie
Cena hejtmana Zlínského kraje
▪▪ Výstavba silnice II/497, úsek mezi obcemi
Šarovy-Březolupy
Cena novinářů
▪▪ Výstavba víceúčelového sálu Otrokovické
Besedy
Kategorie I.
Stavby občanské vybavenosti
Hlavní cena:
▪▪ Zámek Nový Světlov, Bojkovice

Čestná uznání:
▪▪ Ubytovací komplex Horal, sportovně relaxační centrum wellness Horal
▪▪ Dům sociálních služeb Valašské Meziříčí

▪▪ Pasáž Menton a restaurace Le Nautic Uherské Hradiště

Kategorie III.
Rodinné domy
Hlavní cena:
▪▪ Vila Uherský Brod
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Vila v Uherském Brodě

Kongresové centrum, Staré Město
Okno do kraje / červenec 2012

Koncertní sál pražské konzervatoře

Přehled výsledků soutěže Stavba roku 2011

Kategorie II.
Domy pro bydlení
Hlavní cena:
▪▪ Rezidence Hradební, Uherské Hradiště

Rezidence Hradební, Uherské Hradiště

Zámek Nový Světlov, Bojkovice

Čestné uznání:
▪▪ Rodinný dům Podolí
Okno do kraje / červenec 2012

Kategorie IV.
Průmyslové a zemědělské stavby
Hlavní cena:
▪▪ Kongresové centrum Staré Město
Čestná uznání:
▪▪ Výrobní hala POKART Holešov

▪▪ Administrativní budova návrhového centra
Rožnov pod Radhoštěm
Kategorie V.
Dopravní, inženýrské stavby a ekologické
stavby
▪▪ Zavodňování Kněžpolského lesa, Uherské
Hradiště
Čestná uznání:
▪▪ Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota – odkanalizování a čistírna odpadních vod
▪▪ Bánov – obchvat – silnice I/50

Stavby realizované mimo území Zlínského
kraje
Zvláštní cena:
▪▪ Pražská konzervatoř, vybudování koncertního sálu
Čestná uznání:
▪▪ Rozhledna Bohdanka, obec Bohdaneč

▪▪ Stavební úpravy výrobně-administrativního
objektu firmy TRANSL-Ostrava
▪▪ Obnova bývalé Jezuitské koleje v Telči –
Univerzitní centrum Masarykovy univerzity
Brno
Studentská soutěž
▪▪ 1. místo: Tomáš Knot, SPŠ Zlín
▪▪ 2. místo: Jan Štefl, SPŠ Zlín

▪▪ 3. místo: Michal Blaha, SOŠ a Gymnázium
Staré Město

▪▪ Cyklostezka Bečva, královna stezek Moravy
Kategorie VI.
Realizace rozvojových projektů měst a obcí
Hlavní cena:
▪▪ Podnikatelský inkubátor Kunovice, Panský
dvůr
Čestná uznání:
▪▪ Rekonstrukce sportovního areálu ZŠ Luhačovice
▪▪ Rekonstrukce sokolovny Polešovice

Slavnostní vyhlášení soutěže
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VÝROBA
V
ÝRO
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HLINÍKOVÝCH OKEN
STĚN A DVEŘÍ

firma roku

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Do finále postoupilo pět firem. Foto: TIC Zlín

Inovační firmou roku 2012 se stala
Česká zbrojovka, a.s. Titul získala
uherskobrodská společnost za rozsáhlou inovaci sortimentu. Čestná
uznání pak obdržely společnosti
Austin Detonator, s.r.o., ze Vsetína a Koma Modular Construction,
s.r.o., z Vizovic. Slavnostní vyhlášení soutěže, jejímž cílem je ocenit firmy z regionu, kterým se díky
inovacím podařilo výrazným způsobem rozvinout své podnikání,
se uskutečnilo 22. května v prostorách Podnikatelského inovačního
centra v areálu Svitu.

HS PORTÁLY ZDVIŽNĚ POSUVNÉ
BEZBARIEROVÉ DVEŘE

!

NOVINKA

NAKUPUJTE
U ČESKÉHO
VÝROBCE

Nejlépe inovovala uherskobrodská zbrojovka
Do třetího ročníku soutěže Inovační firma
Zlínského kraje 2012 se přihlásilo více než
20 společností. Všechny přihlášky hodnotili
odborníci. „Posuzovali především přidanou
hodnotu inovací a to, jak zavedení nových
technologií či nabídka nového výrobku nebo
služby zvýšila konkurenceschopnost dané
společnosti,“ uvedla za pořadatele Daniela
Sobieská. Pořadatelem soutěže je prostřednictvím Technologického inovačního centra
Zlínský kraj.
„Rozvoj regionu není možný bez rozvoje místních firem. V současné době, kdy se světová
ekonomika potýká s krizí, to platí dvojnásob.
Jsem rád, že v našem kraji máme firmy, které
investují, inovují a posilují tak svoji stabilitu
a dávají lidem práci. Tato soutěž je mimo jiné
poděkováním za jejich aktivity,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Nejvyšší ocenění zaslouženě získala Česká
zbrojovka. Jednomu z nejvýznamnějších zaměstnavatelů ve Zlínském kraji se podařilo
díky inovovanému sortimentu zbraní meziročně zvýšit tržby i zisk o 20 až 30 procent,
navíc při snížení výrobních nákladů. K inovovaným produktům byly podány dva patenty
a dva užitné vzory. Nové produkty zastupuje
například automatická puška CZ 805 BREN
nebo pistole CZ 75 PHANTOM.
Čestné uznání si z třetího ročníku krajské
soutěže odnáší vizovická společnost Koma

Modular Construction, která se zabývá výrobou obytných a sanitárních kontejnerů
a výstavbou objektů z prostorových modulů.
Firma realizovala jak inovace produktů, tak
i výrobních procesů. Výsledkem je mimo jiné
naprosto ojedinělý nízkoenergetický kontejner s možností rekuperace. Inovací výrobních
procesů se pak podařilo hlavně zvýšit produktivitu práce. Díky tomu firma posílila svoji konkurenceschopnost a rozšíří prodej obsazením
nového segmentu trhu.
Výrazným způsobem do inovací investoval
rovněž vsetínský výrobce roznětných systémů
Austin Detonator. Firma takřka tři roky pracovala na unikátním produktu ekologické řady
rozbušek, které neobsahují těžké kovy. Tyto
rozbušky, které na globálním trhu dosud chybějí, budou pro celý svět vyráběny výhradně
v České republice. Podnik, který dává práci
více než 750 lidem, si od nového produktu
slibuje nárůst tržeb až o 25 procent během
tří let. Důležitý je i aspekt ochrany životního
prostředí. Od hodnotitelů soutěže proto firma
rovněž získala čestné uznání.
Do užšího finále dále postoupily firmy Spur,
a.s., a Elko EP, s.r.o. Zlínský Spur je výrobcem
produktů z plastů, například potrubních systémů, chrániček, desek či profilů. Firma se intenzivně věnuje oblasti nanotechnologií.
Elko EP z Holešova je výrobcem elektronických přístrojů. V posledních letech se společ-

nost s dvacetiletou tradicí věnuje rovněž inteligentním elektroinstalacím.
Historie soutěže
První, pilotní ročník soutěže, se konal v roce
2009. Následující hned o rok později. Zároveň
ale padlo rozhodnutí o dvouletém cyklu pořádání, do soutěže se tak firmy mohly přihlásit
právě v letošním roce.
V minulém ročníku se do soutěže registrovalo
16 firem. Jako vítěze vybrala porota společnost Koma Modular Construction, s.r.o., z Vizovic. Firma zaujala zejména inovacemi v oblasti nízkoenergetických modulárních staveb,
které jsou vhodné pro rychlou a ekonomickou
výstavbu. Držiteli čestných uznání se staly firmy TES Vsetín, a.s., zabývající se výrobou elektrických strojů, a firma 5M, s.r.o., z Kunovic,
která vyrábí lepidla, kompozitní a sendvičové
materiály. V prvním ročníku zvítězila kunovická firma 5M, s.r.o. Čestná uznání získaly firmy
Tajmac-ZPS, a.s., a Koma Modular Construction, s.r.o.
Pořadatel soutěže
Zlínský kraj pořádáním soutěže pověřil Technologické inovační centrum, s. r. o. Firma byla
založena v roce 2005 Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně a Zlínským krajem. Tyto dva subjekty hrají významnou roli při rozvoji a podpoře
inovačního podnikání v regionu.
(red)

Adresa U Olšavy 428, Uherský Brod
E-mail: montplast@oknamontplast.cz, Tel. 572 635 969, 731 494 094

www.oknamontplast.cz

M NTAK

ZLÍN

Nabízíme kutilům i podnikatelům velký výběr kol a koleček,
regálů, rudlíků, plastových záslepek, plynových pružin...

Automatická garážová vrata

AKCE !!!
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Výroba ve společnosti Austin Detonator.

Škola postavená systémem společnosti Koma Modular.
Okno do kraje / červenec 2012
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21.900 Kč

+ 14% DPH
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od 499,-
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Automatická puška CZ 805 BREN od České zbrojovky.

vrata + pohon

MONTAKO CZ s.r.o.
K Pasekám 4453 (pod Jižními Svahy)
760 01 Zlín
tel.: 604 485 170
web: www.montako.cz

10%

Sleva z naší nabídky
s předložením tohoto letáku.
platnost do 31. 8. 2012

BS SERVIS

N A PA J E D L A

automatické vjezdové brány / zámečnické práce / oplocení
www.bsvrata.cz tel.: 602 796 975 bs-servis@volny.cz

Východní Morava

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Folklor, tradice, promenádní koncerty, festivaly, výstavy, jarmarky,
turistika, poutě, balonové létání,
mezinárodní rally. Nejen takto může
vypadat léto v regionu Východní
Morava. Nabídka možností, jak trávit volný čas a přitom se nenudit, je
velmi pestrá a vybrat si může doslova každý.

Zlínský kraj nabízí nepřeberné množství tras pro pěší turistiku a cykloturistiku. Foto: archiv

Baťův kanál je příkladem toho, jak lze zchátralou technickou památku přeměnit na turisticky atraktivní cíl. Jeho význam byl oceněn prestižní cenou i v evropském měřítku.
V roce 2011 zvítězil v soutěži o Evropskou
destinaci nejvyšší kvality EDEN.

Rozmanité prázdniny v regionu Východní Morava
Prakticky celé prázdniny se vyplatí navštívit
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm. Tento největší středoevropský
soubor lidových staveb stojí sám o sobě
za prohlídku, ale to, co jej činí jedinečným,
je trvalá nabídka živého folkloru, tradičních

Valašské muzeum v přírodě
lidových řemesel a zvyků. V červenci navštivte například mezinárodní setkání lidových řezbářů Hejův nožík (6. 7.), prezentaci
cechu pekařského o Pekařské sobotě (14. 7.),
či Anenskou pouť k oslavě svátku patronky
Valašska sv. Anny (22. 7.). Srpnový program
otevře mezinárodní festival Jánošíkův dukát
(3. až 5. 8.), pro celou rodinu je určen Starodávný Jarmark (11. až 12. 8.), Vůně lesa a dřeva (18. 8.) ukáží ruční způsoby zpracování dřeva. Na Karlově kopci nad skanzenem je nově
otevřena dřevěná rozhledna postavená dle
sto let starých nákresů arch. Jurkoviče, mj.
autora pověstných staveb na Pustevnách.
www.vmp.cz
Péče o krajinu a zachování jejího přirozeného rázu je jedním z motivů ručního kosení
luk. 30. června se budou kosit louky v Držkové na Zlínsku, akce je spojena se Svatojánskou nocí. Od 30. června až do 15. července
pak bude probíhat kosení bělokarpatských
orchidejových luk, které pořádá sdružení
Kosenka ve Valašských Kloboukách.
www.kosenka.cz
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Nikdy nedobytý hrad Buchlov 7. července
rozezvučí perlíky a kovadliny při 6. ročníku
Buchlovského kování. Buchlovem se dle pověsti prochází Černá paní. Kdo má pro strach
uděláno, objedná se k noční prohlídce s Černou paní. Mezi 19. a 21. červencem proběhnou 3 noci hraných pověstí a příběhů,
doprovodný program na nádvoří, ohňová
show. www.hrad-buchlov.cz

V hippocentrech v celém regionu je po dobu
prázdnin připravena řada akcí pro děti, včetně prázdninových pobytů v koňském sedle. Více hledejte na www.hyje.cz. Na ranči
v Kostelanech na Kroměřížsku proběhne
11. srpna velká noční koňská show. K vidění
bude řada špičkových jezdců a kaskadérů,
noc bude plná ohňových a pyrotechnických
efektů. www.kostelany.cz

Vyznavači závodění na horských kolech si
pořádně šlápnou do pedálů při 19. ročníku
Bikemaratonu Drásal České spořitelny, který
odstartuje 7. července v Holešově.
www.drasal.cz

Turisté si dají své dostaveníčko ve Vsetíně při
22. mezinárodním týdnu turistiky na Valašsku
od 14. do 21. července. Během týdenního
programu poznají účastníci Vsetínské vrchy,
Javorníky, Kysucké Beskydy, Vizovické vrchy,
Hostýnské vrchy a pochopitelně nejbližší okolí Vsetína. Pro turisty budou připraveny trasy
v délce 10, 20, 30 km, cykloturisté si vyzkoušejí cyklostezku Bečva mezi Rožnovem pod
Radhoštěm a Velkými Karlovicemi.
http://mttv.unas.cz

Východní Morava je krajem zaslíbeným koním, hippoturistice i jezdeckému sportu.
Milovníci těchto ušlechtilých zvířat si 7. července jistě nenechají ujít XXXV. ročník parkurových závodů v Pravčicích na Kroměřížsku.

Buchlov, Uherské Hradiště a Břestek se stanou 17.-19. srpna svědky BALONY.EU festivalu
Buchlov 2012. Plánovány jsou hromadné ranní a podvečerní lety od buchlovského hradu,
z centra Uherského Hradiště a od Baloncentra
Břestek. www.balony.eu

Agroturistika v Prlově
Barokní zámek Buchlovice, situovaný v nádherné zahradě, je perlou mezi historickými
památkami Slovácka. Udivující sbírka více než
tisícovky kultivarů fuchsií i zámecká galerie vín
jen zvyšují atraktivitu tohoto místa. Pořádají se
zde nejen nezapomenutelné svatby, hudební
festivaly, ale také nápadité akce. Jednou z nich
je dnes již proslulý festival česneku. Ten letošní
je doprovázen koštem archivních marmelád
a džemů a uskuteční se 28. července.
www.zamek-buchlovice.cz
Letošní srpen je mimořádným pro poutní místo Svatý Hostýn. V týdnu od 11. do 19. srpna
zde proběhnou oslavy stého výročí papežské
korunovace sochy Panny Marie Svatohostýnské. Hlavním dnem korunovačních oslav bude
18. srpen, kdy za účasti středoevropských biskupů koncelebrovanou mši svatou doprovodí
velký sbor složený ze schol moravských farností. Svatý Hostýn je jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě, leží na 115 km
dlouhé poutní cestě ze Svatého Kopečku
u Olomouce do Velehradu. V závěru srpna
bude poutní trasa prodloužena o dalších
24 km na Svatý Antonínek. www.hostyn.cz

Tradičně pestrý bude program Luhačovického
kulturního léta. Promenádní koncerty, akademie Václava Hudečka osvěží letní život v nejkrásnějších moravských lázních.
www.luhacovice.cz

Luhačovice

Okno do kraje / červenec 2012

Stejně jako v minulých letech brázdí vodní
cestu výletní loď Morava. Kromě ní je v Uherském Hradišti nově zavedena pravidelná
rekreační linka „Hradišťský pendl“ s nevelkou lodí Kordulka, tím je umožněna mimo
jiné plavba po asi 1,5 km úseku říčky Olšavy.
www.batacanal.cz
Cykloturistům přijdou vhod příležitosti k přenocování, občerstvení či drobným
opravám kola, nebo kulturní akce, které nabízí například napajedelský Pahrbek.
www.pahrbek.cz
Na konci prázdnin zaplní region fanoušci motoristického sportu z celé Evropy, aby si vychutnali již 42. ročník Barum Czech Rally Zlín.
Start a cíl rally bude opět v krajském městě
Zlíně. Po technické přejímce samotná rally
odstartuje v pátek 31. srpna večerní diváckou Super rychlostní zkouškou ulicemi Zlína,
po které budou následovat dva plnohodnotné
závodní dny.

Lidová hudba bude znít ve Valašských Kloboukách a Brumově-Bylnici 17. až 19. srpna při Setkání muzikantů v Bílých Karpatech.
www.jiznivalassko.cz
Podobný žánr má také festival FEDO ve Zlíně,
který přinese umění dechových a folklorních
souborů do krajského města 23. až 26. srpna.
www.vdozlin.cz
Pro milovníky sborového zpěvu připravil zlínský sbor TIBI lahůdku v podobě mezinárodní
večerní školy gospelů a spirituálů. Pod názvem
Duše zpívej!! se uskuteční 19. až 26. srpna 2012
ve Zlínském salesiánském středisku mládeže
na Jižních Svazích. www.dusezpivej.cz
Vodní cesta Baťův kanál a cyklostezka, která
ji doprovází, patří k velmi oblíbeným turistickým cílům. V letošní letní sezoně návštěvníci jistě ocení rekonstrukci a modernizaci
přístavů ve Spytihněvi a Starém Městě, které
nabízejí také zapůjčení lodí i hausbótů. Nové
přístaviště vzniklo u jezu v Kunovském lese.

Také Slovácko nabízí úžasné možnosti pro hipoturistiku. Foto: archiv
Okno do kraje / červenec 2012

Přístaviště ve Spytihněvi. Foto: Jiří Durďák

Barum Rally
Celá rally bude zahrnovat 250 km rychlostních
zkoušek s asfaltovým povrchem. Více než 300
novinářů a televizní štáb Eurosportu přenesou
informace a obrázky ze zlínské rally do více
než 60 států světa. www.barum.rally.cz
Strany připravila Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy. Podrobný přehled akcí,
které se během prázdnin konají na území Zlínského kraje, naleznete na internetové adrese
www.vychodni-morava.cz.
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Léto na hvězdárně

95

Valašské Meziříčí – Širokou veřejnost zve
na druhou polovinu prázdnin k návštěvě Hvězdárna ve Valašském Meziříčí. Vzhledem k plánované rekonstrukci bude hvězdárna v červenci
uzavřena. Otevřeno zde bude v druhém prázdninovém měsíci pro jednotlivce, rodiny či organizované skupiny nejen ve večerních hodinách
(od 21 hodin), ale i v denní dobu – v pracovní
dny a v sobotu od 9 do 16 hodin. Návštěvníci se
budou moci seznámit s vybavením hvězdárny
a s obrazovou výzdobou ve vstupní hale, prohlédnout si historický objekt Ballnerovy hvězdárničky z roku 1929, za příznivých podmínek
se podívají dalekohledem na Slunce. V případě
nepříznivého počasí bude program doplněn
krátkou prezentací v přednáškovém sále. Malé
skupinky návštěvníků mohou přijít bez ohlášení, organizované výpravy si mohou objednat
prohlídku hvězdárny a vhodnou přednášku
na předem dohodnutý termín. 
(fm)
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Akademie
Václava Hudečka

▪▪ Zvuková knihovna měla narozeniny
Vsetín – Své 20. narozeniny oslavila zvuková knihovna Masarykovy veřejné knihovny
Vsetín. Poblahopřát k jubileu jí přišla řada
gratulantů, mezi kterými byl i dlouholetý člen
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR - SONS Jaroslav David a také
místostarosta města Petr Kořenek. Zvuková
knihovna pro nevidomé a slabozraké byla
ve Vsetíně založena v roce 1992 v prostorách
klubovny dětské půjčovny na Trávníkách.
Iniciátorkou byla tehdejší ředitelka knihovny
Alena Zubková.
▪▪ Muzeum připravilo prázdninové dílny
Zlín – Pro prázdninové dny připravili lektoři Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně
na zámku zajímavé výtvarné dílny pro děti,
jejich rodiče, sourozence nebo prarodiče.
Kromě prohlídky muzea si tak ve vybrané
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dny budou moci návštěvníci zhotovit výrobky inspirované aktuální divadelní výstavou
„Jak to bylo, pohádko? aneb Zlínské divadlo
dětem“. V úterý 10. července bude dílna věnována výrobě dřevěných figurek s Jitkou
a Pavlem Hutěčkovými, 24. a 25. července to
bude Výroba a barvení kašírovaných masek.
Dílny budou probíhat v přednáškovém sále
muzea od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.
▪▪ Rotunda hostí ojedinělou výstavu
Kroměříž – Až do 26. srpna je v Rotundě Květné zahrady v Kroměříži otevřena ojedinělá
výstava ACTIS EFFECTOR – Tvořeno světlem.
Provokativní spojení barokních fresek a moderního umění jednadvacátého století vytvořil
v Rotundě Květné zahrady v Kroměříži německý výtvarník českého původu Stanislav Vajce.
Je autorem podivuhodných obrazů, které jsou
složené ze světelných bodů či panelů. Nedíl-

nou součástí jeho uměleckých expozic je hudba a zvuk. Výstava je od počátku koncipována
jako harmonie barokního interiéru Rotundy
a uměleckých objektů na bázi moderních
technologií 21. století. Důležitým prvkem je
citlivé zakomponování těchto technicky propracovaných artefaktů do prostoru i převážně
interaktivní ráz vystavovaných děl.
▪▪ Vsetínský krpec se koná již posedmé
Vsetín – Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec, již sedmý ročník bienále lidové kultury, se koná ve dnech 28. června – 1. července. Své umění zde předvede řada tanečníků,
zpěváků a hudebníků. Vsetín se stane místem
setkání lidových umělců z mnoha zemí. Pořadatelé pozvali soubory ze Slovenska, Maďarska, Polska, České republiky. Své umění
divákům a posluchačům předvedou rovněž
vsetínské soubory Vsacan, Jasénka a Kotár.
Okno do kraje / červenec 2012
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Ideální na chlazení v létě a levné topení tep.
čerpadlem na jaro a podzim
vhodná pro alergiky, 7 ltrů

Klimatizace Sinclair ASH09AIN invertor

25.990 Kč

Nyní za 19.990 Kč bez DPH
včetně kompletní montáže

Ideální na chlazení v létě a levné topení tep.
čerpadlem po celý rok
Ušetřete za topení, za 1 kW spotřeby
vyprodukuje 3 kW tepla

sledujte akce na www.artpro.cz
Prodejna, kanceláře a sídlo rmy:
Artpro CZ s.r.o
Horní Valy 556,
688 01 Uherský Brod
Mobil: 604 232 900
Email: info@artpro.cz
Oblast působení:
VOLEJ
celý Zlínský kraj
TE IHN
E
Zaručuji se profesionální kvalitou našich techniků. 604 2
32 900D!
Ing. Bronislav Křapa, jednatel a majitel společnosti

hrúbkach. Viacbodový uzamykací systém tvoria západky
z ušľachtilej ocele. Ľahké otváranie umožňuje trojité zavesenie
na oceľových pántoch zabezpečených proti zosadeniu.

Vystužená zárubňa obsahuje dvojnásobne spevnené
uzamykacie otvory.

Kovanie bezpečnostných dverí patrí medzi najdôležitejšie
prvky bezpečnosti, pretože chráni zámok a bezpečnostnú vložku
prekrytím proti odvŕtaniu a zlomeniu.

Dvere pre každého,
dizajn pre náročných

• 9-bodový
bezpečnostný systém
• Nová zárubňa
• Celoobvodové tesnenie
• Nerezový prah
• Priezorník
• Bezpečnostná vložka
+ 6 kľúčov
• Rýchla montáž
bez búrania a zväčšovania
otvoru do panelu

F3 - hladké

F1 - s tromi pásmi

F2 - rustic

A-svetlý buk

KRÁSNÉ LUXUSNÍ HORIZONTÁLNÍ
ŽALUZIE V AKCI!
Celostínící provedení
Výběr z 58 odstínů barev
Luxusní zaoblená horní lišta
Do plastových oken i eurooken

ktorým môžeme garantovať vysoké požiadavky
zákazníkov na zabezpečenie majetku,
nároky na tesnosť, zvukovú a tepelnú izoláciu
a v neposlednom rade aj dizajn pre náročných.

Dvere SECURIDO sú vyrobené z oceľových platní v rôznych

+ ANTI PANIC
špeciálny rýchly systém
uzamykania a odomykania
dverí zvnútra bez použitia
kľúča v cene!

F3 - hladké

F1 - s tromi pásmi

B - Orech

UDĚLEJTE SI NOVÝ PROSTOR!
Využívejte lodžii celoročně
Uspořte za energie
Snižte hluk a prašnost
Udělejte si z balkonu zimní zahradu
Využijte skvělé nabídky – zaměření
a doprava ZDARMA*

Dvere SECURIDO aj so zárubňou tvoria výrobok,

A-svetlý buk

JE NA ČASE ZVÝŠIT SVOJI
BEZPEČNOST!
DEJTE SI DO BYTU CELOKOVOVÉ
BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
9-ti bodový bezpečnostní práh
Nerezová klika - ANTI PANIC
Panty z ocele
Nerezový systém
Speciální ocelová zárubeň

F2 - rustic

NY
*ZAVÁDĚCÍ CE
F3 - hladké

F1 - s tromi pásmi

F2 - rustic

C-Mahagon
C
Mh

Nyní za 19.990 Kč bez DPH
včetně kompletní montáže

www.expowin.cz

B - Orech

25.990 Kč
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A-svetlý buk

11.

OKNA - DVEŘE
SÍTĚ - PARAPETY
MARKÝZY - ROLETY

C-Mahagon
Mahagon

Klimatizace LG S12AHP Neo-plazma

inzeraty_104x147,5_1

B - Orech

KLIMATIZACE
ZA HUBIČKU

C
C-Mahagon
Mahagon

Promítání LFŠ pod širým nebem v Uherském Hradišti. Foto: Marek Malůšek

Luhačovice – Luhačovice se opět stanou domovem nejtalentovanějších mladých houslistů,
aby se zde pod vedením Václava Hudečka zdokonalovali a následně na absolventských koncertech předvedli své umění. Kromě nových
studentů přijíždí do Luhačovic i vítězové předešlých ročníků, kteří dnes studují na prestižních
zahraničních školách, či jsou členy významných
orchestrů. V Luhačovicích se představí na svých
koncertech spolu s klavíristy Lukášem Klánským a Jaroslavou Pěchočovou či komorním
orchestrem Musica Minore. Přijedou také hosté,
jejichž jména jsou dnes již legendou – Jiří Suchý a Jitka Molavcová či komorní orchestr Camerata Moravia. Na programu je celkem devět
koncertů, které se uskuteční od 30. července
do 11. srpna. Akci podporuje Zlínský kraj. Více
na www.akademievhudecka.cz.(red)
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e-bezpecnostni-dvere.cz

der Zeldovič (Terč). Na prknech divadelního
stanu se v tomto roce setkají návštěvníci
s filmovou soutěží Cinematch, pořádanou
Filmovým klubem Pastiche Filmz, v níž diváci nebudou pouhými pasivními přihlížejícími, ale z jejich řad bude vybráno několik
soutěžících.
V hlavní budově Slováckého muzea se jako
doprovodný program festivalu připravuje výstava Konfrontace (22. 7. – 9. 9.), která
představí společně polskou a československou plakátovou školu. Pro výběr byl zvolen
jednoduchý klíč - asi 50 dvojic plakátů, které
vytvořili přední polští a českoslovenští výtvarníci, a to vždy ke stejnému filmu. Dalším
zajímavým projektem bude výstava v Galerii Slováckého muzea nazvaná Limonádový
Joe aneb Jdi na západ, mladý muži! (24. 7.
– 16. 9.). Expoziční prezentace je koncipována jako kreativní filmově–historická sonda
o vzniku českého kultovního filmu Limonádový Joe a tematicky se člení na několik oddílů. 
(red)

Zasklivani-zlin.cz

Uherské Hradiště – Za finanční podpory Zlínského kraje se ve dnech 21. – 28. července
uskuteční v Uherském Hradišti už 38. ročník
Letní filmové školy. Jejím cílem je, na rozdíl
od běžných filmových festivalů zaměřených
na současnou tvorbu, prohlubovat odborné vzdělání organizátorů, lektorů filmových
klubů, i vědomosti milovníků filmového
umění a historie. Vedle kina Hvězda, Klubu
kultury, Reduty a dalších stálých promítacích
míst budou mít návštěvníci 38. LFŠ možnost
zhlédnout filmy také v novém nafukovacím
kině Espace Dorleans, které bude umístěno
v blízkosti hlavních promítacích sálů.
Letošní Letní filmovou školu navštíví legenda světové kinematografie a nejvýznamnější íránský filmový tvůrce Abbás Kiarostamí.
V průřezu ruskou filmovou produkcí posledních let se kromě evropskému publiku dobře
známých režisérů, jako je Andrej Zvjagincev
(Elena), či Alexej Balabanov (Topič), představí i díla neméně zajímavých tvůrců, mezi které patří Bakur Bakuradze (Polovník), Alexan-
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Co nabídne Letní filmová škola

kultura
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Uherské Hradiště
Dvořákova 1210
Tel.: 734 314 277
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

sport
Triatlonista Čelůstka
se těší na olympiádu

Jan Svoboda je dlouholetou dřevorubeckou jedničkou. Foto: archiv

Liptál hostil muže s pilami a sekyrami
Liptál – Velmi originální podívanou viděli
v červnu návštěvníci přírodního amfiteátru
v Liptále u Vsetína. Ten se stal totiž dějištěm
mistrovství republiky v dřevorubeckých sportech STIHL Timbersports. O tom, že tento netradiční a zajímavý sport získává i ve Zlínském
kraji na oblibě, svědčily tři tisíce diváků, kteří
v průběhu mistrovství amfiteátr navštívili.
„Zlínský kraj nebyl jako dějiště letošního mistrovství vybrán náhodou. Silný dřevařský region nadchl svou pohostinností a dřevařským
zájmem,“ sdělil generální ředitel hlavního organizátora firmy STIHL Tomáš Karlík. Pochválil
především fakt, že přestože první mistrovství
pořádali teprve před devíti lety, tento sport
rychle získal na oblibě a podstatně se rozrostlo pole závodníků i fanoušků.
„Je neuvěřitelné, jak se účastníci závodů zlepšují a posouvají tento sport dále,“ dodal Karlík. A jeho slova mířila především k letošnímu
vítězi, domácímu rodákovi Janu Svobodovi.
Vždyť pravidelný účastník těchto závodů
z Liptálu opanoval dřevorubecké klání už posedmé a svým počínáním při závodě dokona-

le naplnil motto tohoto sportu. Totiž, že přesnost rozhoduje a síla vítězí. Svoboda vyhrál
i kategorie nejlepší závodník s pilou a nejlepší
závodník se sekyrou. „Bylo fantastické vyhrát
posedmé a ještě doma. Děkuju moc divákům
za fantastické prostředí. Především díky nim
se mi podařilo vyhrát,“ svěřil se úspěšný Jan
Svoboda. Vítězství pro něj prý znamená závazek trénovat, i když sám přiznává, že je těžké
na to najít čas.
Náš region měl na mistrovství ještě jedno
zastoupení, dalšího domácího borce Reného
Skalického, pro nějž byl závod premiérou.
Boj silných mužů se dřevem – STIHL Timbersports series – se od vzniku v roku 1984 vyvíjí
dopředu značným tempem a dnes už patří
mezi plnohodnotné vrcholové sporty. Při závodech musejí borci zvládnout celkem šest
disciplín se sekyrou, motorovou i ruční pilou.
Především právě díky Janu Svobodovi má tento sport i ve Zlínském kraji čím dál větší ohlas
u široké veřejnosti. Mezinárodně navíc patří
k oblíbenému klání, do kterého je zapojeno
více než dvacet států. 
(oh)

▪▪ Bystřičtí minigolfisté doma úspěšní
Bystřice pod Hostýnem – Krajský přebor jednotlivců pro oblast Morava-jih hostilo minigolfové
hřiště v Bystřici pod Hostýnem. A právě domácí
naděje se v klání neztratily. Soutěž mužů ovládl domácí Martin Mlčoch, který dosáhl výkonu
82 úderů za čtyři okruhy. Ve finálovém rozstřelu porazil prezidenta bystřického klubu Ivana
Macha. V kategorii žen zvítězila Petra Kouřilová
s 86 údery, mezi juniorkami se radovala domácí
Lucie Pavelková, která zahrála 84 úderů. Mezi
žákyněmi nenašla konkurenci Alena Doleželová. Domácí hráči zvítězili i v týmové soutěži.

novém mládežnickém turnaji v rakouském
Kremsu kroměřížský judista Marek Nesvadba.
V kategorii starších žáků do 73 kilogramů obsadil stříbrnou příčku. Druhý závodník klubu TJ
Slavia Kroměříž Marek Buzáš nezůstal pozadu,
když v kategorii mladších žáků do 36 kilogramů
skončil třetí. Formu potvrdily mladé kroměřížské judistické naděje i na Velké ceně Zdeňka
Ludvíka v Prostějově, kde posbíraly medaile
všech kovů.

▪▪ Kroměřížský judista byl stříbrný
Kroměříž – Velkého úspěchu dosáhl na květ-

▪▪ Otrokovice hostily světový futsal
Otrokovice – Nejlepší futsalisté před rozbouřenou zaplněnou halou. Tak to vypadalo koncem
května v Otrokovicích, které hostily futsalovou
ligu mistrů. Vítězem série utkání, která ukazo-

Zlín – Po vzpěrači Jiřím Orságovi bude mít
Zlínský kraj na letošních olympijských hrách
v Londýně další žhavé želízko v ohni. Účast
na olympiádě si totiž zajistil úspěšný zlínský
triatlonista Jan Čelůstka. Ten nasbíral dostatečný počet bodů pro bezpečnou kvalifikaci. „Vzhledem k tomu, že jsem měl bodů už
po loňské sezoně dost, tak jsem olympiádu
bral už delší dobu jako hotovou věc. A neměl
jsem potřebu to nějak vytrubovat do světa.
Takže žádné velké oslavy se konat nebudou,“
sdělil triatlet.
Čelůstka celou letošní přípravu směřuje právě k olympijským hrám. „Finální fázi absolvuji
v Livignu ve vyšší nadmořské výšce. A co se
závodů týče, chystám se na City triathlon Bratislava, MS v Kitzbühelu a Hamburgu,“ prozradil triatlonista.
(oh)

Zubřané opět mistry
Zubří – To, o čem se v průběhu letošní házenkářské extraligové sezony jen šeptalo, se teď
může vykřičet do celého světa. Házenkáři HC
Zubří vybojovali extraligový titul. Jde o celkem
třetí takový úspěch v historii klubu, ovšem
tentokrát na něj hráči i trenéři čekali dlouhých
patnáct let. „Po těžké sezoně je to splněný sen,“
prohlásil trenér týmu z valašského městečka
Jiří Mika. Jen se potvrdilo, že ne nadarmo byl
vyhlášen nejlepším trenérem ve Zlínském kraji.
Hráči Zubří bojovali o titul do posledního kola.
A tam jim už s předstihem spadl do klína. Největší rival v souboji Dukla Praha prohrála s Lovosicemi a zuberští hráči tak už před posledním
zápasem věděli, že jsou mistři. Za takřka devadesát let fungování klubu hráči Zubří zvedali
Zlatý pohár nad hlavu třikrát. Zlom přišel v 90.
letech, kdy ve městě vybudovali novou házenkářskou halu a tým se jim odvděčil dvěma tituly po sobě.
(oh)
vala tu nejvyšší kvalitu, se nakonec stal běloruský tým VRZ Gomel, který v napínavém finále
na penalty porazil Chemcomex Praha. Skvělé
vystoupení českých zástupců podtrhlo třetí
místo futsalistů ze Zlína, kteří dosáhli největšího
úspěchu v historii klubu.

Abychom v přírodě nebloudili
Příroda České republiky je protkána mnoha
tisíci kilometrů značených cest pro pěší. První
značky pro turisty se začaly objevovat na konci
19. století a postupně se vypracoval jednotný
systém, který je považován za jeden z nejdokonalejších na světě. Zásluhu na tom mají
značkaři Klubu českých turistů, kteří vyznačují,
obnovují a připravují podklady pro jejich zanesení do map.
Turistická značka nebyla původně jednotná,
vyvíjela se z tvarového značení. To se dodnes
využívá například při značení odboček z turistických tras k hradům, studánkám a podobně. Pro samotné trasy se ale z důvodů snadné
obnovy začalo brzy využívat pásové značení,
které se udrželo dodnes. Barevný pás je z dolní
a horní strany pro lepší viditelnost ohraničen
bílými pruhy. Kromě značek provází turisty přírodou také rozcestníky, směrovníky, značkařské kolíky a podobně. Jejich standardizací se
podařilo dosáhnout nejenom velké přehlednosti, ale díky sériové výrobě poklesly i výrobní
náklady.

V České republice je 38 000 kilometrů značených tras pro pěší, ve Zlínském kraji pak 2 000
kilometrů. Je tedy jasné, že jejich údržba není
snadná. „Konkrétně na Zlínsku je asi 560 kilometrů tras, které obnovujeme v tříletém cyklu. Ročně tedy musíme obnovit asi 180 kilometrů,“ říká za Značkařský obvod Zlín Ludvík
Čvanda. K tomu je potřeba připočítat asi 250
informačních míst, na nichž je instalováno asi
660 tabulek a směrovek. Na toto značení přitom výrazným způsobem přispívá Zlínský kraj.
Značkařům vychází vstříc i lesní správy. „Jejich

spolupráce, zvláště při zřizování odpočívadel
a přístřešků, či povolování vjezdu na lesní cesty, je pro nás neocenitelné,“ uvádí Čvanda.
Vznikají nové, některé se ruší
Každý pravidelný turista ví, že se starou mapou může mít v terénu problémy. Například
i kvůli tomu, že čas od času se mírně změní
průběh trasy, některá zcela zanikne, jiná je naopak vybudována. Jednou z těch, která patří
k novinkám v regionu, je například žlutá trasa
přibližující zájemcům nedobudovanou Baťovu železnici východně od Vizovic. Ze stejného
regionu pak v nedávné době rovněž jedna trasa zmizela. Konkrétně z Drdolu přes Zádveřice
na Janovu horu u Vizovic. Ve starších vydáních
map ji ještě najdeme, v terénu jsou ovšem
značky přemalovány krycí barvou a byly demontovány informační prvky. „Rušíme ty trasy,
o které není zájem. Poznáme to podle toho,
v jakém stavu jsou pěšiny. Když jsou zarostlé křovinami, travou a podobně, je zřejmé, že
tudy nikdo nechodí. Vyřazení takové trasy je
pro nás navíc nutností. Kdyby jenom přibývaly,
a žádné nezanikaly, nezvládali bychom údržbu. Je nás zoufale málo, na celý zlínský obvod
jen 20,“ vysvětlil Čvanda.
Naučné stezky
V posledních letech se v přírodě objevuje
i množství jiných značených tras, především
zásluhou zřizování naučných stezek. Ty ale nebuduje Klub českých turistů, ale převážně města, obce či jiná občanská sdružení, například
ochránci přírody. Ve Zlínském kraji je takových
stezek více než 50. Dalším fenoménem jsou
trasy pro jízdu na koních. Tyto značky jsou kruhové, značení provádí specializovaní značkaři.
Čekají na zakreslení do map
Velmi lákavým tradičním turistickým cílem jsou
rozhledny, kterých v poslední dekádě výrazně
přibylo. Ty nejnovější, konkrétně rozhledny
u Bánova, Bystřice pod Lopeníkem, Korytné,
Nivnice, Suché Lozi a Vlčnova, ještě nejsou zakresleny do většiny tištěných turistických tras.
„Drtivá většina z nich je vybudována na značených trasách pro pěší, takže jsou dostupné bez
bloudění již nyní,“ poznamenal Čvanda. (jjn)

zajímavosti, soutěž
Není barva jako barva
Značení pro pěší turisty využívá čtyři barvy:
červenou, modrou, zelenou a žlutou. Každá
z nich má jiný význam. Červená se používá pro
dálkové či hřebenové trasy, modrá pak pro významnější trasy. Zelená se využívá v místním
značení a žlutá je určena pro zkratky či spojovací cesty. Nemusí to ale platit vždy. Značkař musí
vycházet i z toho, jaké jsou použity barvy značení v okolí. Kvůli přehlednosti tak není možné
vždy prioritní význam barev dodržet.
Aby turista nebyl při výletu nervózní kvůli
tomu, že nemůže najít další značku, je dobré
mít i další informace. V přehledném terénu, například pokud je trasa po komunikaci, je vzdálenost značek přibližně 250 metrů. Důležité je
držet hlavní směr a neodbočovat. V nepřehledných úsecích je situace jiná: tam se umísťují
značky tak, aby od jedné bylo vidět na druhou.
Pozornost je dobré zvýšit při odbočování. Pokud je vše pořádku, nejdále 30 metrů od odbočení je vidět potvrzovací značka.

Soutěžní otázky
1) Jaká barva turistického značení pro pěší je
nejčastěji používána pro dálkové a hřebenové trasy? 2) Zhruba kolik kilometrů tras mají
k dispozici pěší turisté ve Zlínském kraji?
Odpovědi posílejte na emailovou adresu
redakce@oknodokraje.cz nebo na adresu
Okno do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín
do 10. července. Výherci (5., 25. a 50. příchozí
správná odpověď) budou odměněni.

Správné odpovědi
z minulého kola
Minule jsme se věnovali nářečím. Položeny
byly dvě otázky, zde jsou správné odpovědi:
1) Košut znamená kozel. 2) Zdáváňí pak představuje svatební obřad. Výherci: Slávek Hoblík
(Uherský Brod), Stanislav Trávníček (Napajedla), Marie Dočkalová (Lukov).

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

▪▪ Na turnaji ve Zlíně kralovala Španělka
Zlín – Z prvenství v 6. ročníku mezinárodního
tenisového turnaje žen ITF Smard Card Open
Monet+ se v červnu radovala Španělka Torrová-Florová, která ve finále porazila Bosňanku
Tinjičovou 6:1 1:6 6:1. Jednička turnaje, Duque-Marino z Kolumbie, vypadla ve druhém kole.
Zlínská rodačka Renata Voráčová se probojovala až do čtvrtfinále.

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“.

Vydavatel: Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320 ve spolupráci s HEXXA komunikační agentura s.r.o.; Registrace MK ČR E 16332 | Vychází v nákladu 256.000 ks jednou
měsíčně, uzávěrka 10. den měsíce. Distribuce do všech schránek ve Zlínském kraji. Neprodejné. | Redakce: Pekárenská 42, Zlín, tel./fax: 577 011 538, e-mail: redakce@oknodokraje.cz | Redakční
rada: Mgr. Taťána Nersesjan – předsedkyně, Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Ing. Bronislav Fuksa, RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác, Mgr. Vojtěch Cekota,
Mgr. Jaroslav Janečka, Ing. Jan Kostelecký | Odpovědná redaktorka za ZK: Jana Bubeníková | Zlom: Ivo Hercik | Inzerce: Ing. Jana Nováková – 774 438 700, Martina Hofrová – 776 542 474, Pavel
Zapletal – 777 708 489 | Distribuce: Česká pošta, s.p., tel.: 577 004 113 | Pokud tiskovinu nedostáváte do poštovní schránky, informujte nás na: distribuce@oknodokraje.cz | www.oknodokraje.cz
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zábava, volný čas

Zajímavé tipy na červenec
Zlínský kraj – Na závěr tohoto vydání přinášíme několik zajímavých tipů. Například
na hradě ve zlínských Malenovicích se děti
mohou po celý červenec těšit na speciální
prohlídky, uherskohradišťské náměstí pak
ožije unikátní festivalem.
Hrad bude patřit dětem
Prázdniny jsou ideálním časem pro rodinné
výlety. A zajímavé cíle mají malí i velcí návštěvníci doslova na dosah ruky. Například
hrad v Malenovicích připravil na červenec pro
dětské návštěvníky i jejich doprovod zajímavou akci – speciální dětské prohlídky.
„Děti většinou nezajímají data a historické
souvislosti, ale příběhy a různé zajímavosti.
Také neudrží pozornost jako dospělí a pak
mohou třeba ostatní velké návštěvníky trochu
vyrušovat. U dětských prohlídek nic takového
nehrozí, protože náplň je přímo ušitá na míru
dětského návštěvníka. Hrad si v doprovodu hradní paní prohlédnou od hladomorny
po věž, dozví se o tajných chodbách nebo
ukrytém pokladu,“ pozval kastelán Luděk
Bubeník. Dětské prohlídky na hradě v Malenovicích jsou naplánovány na každou červencovou neděli, tedy 1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7.
a 29. 7. vždy v 13.30 a 15.30 hodin. Děti musí
mít vlastní „dospělácký“ doprovod. Za běžné
vstupné tak celou rodinu čeká nevšední zážitek, navíc i na tento druh prohlídky lze uplatnit zvýhodněné rodinné vstupné.
Více informací na www.muzeum-zlin.cz.

Hrad Malenovice
V červenci se navíc uskuteční i další plánovaná
akce, v sobotu 14. 7. od 21.00 do 23.00 Noční
prohlídka hradu Malenovice za účasti šermířů
i bytostí, kterými hrad ožívá až po setmění.

tel.: +420 577 432 891
fax: +420 577 433 350
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Slovácké léto 2012 - tak trochu jiná akce...
Začátkem července se historické prostory Uherského Hradiště již popáté promění v plážové
centrum, které nabídne jedinečnou sportovní
podívanou doplněnou bohatým kulturním vyžitím. Každý se může zapojit do některé z nabízených sportovních disciplín. Znovu nebude
chybět plážový volejbal, plážová házená, pétanque a plážový fotbal, v rámci nesoutěžních
aktivit pak například alpinning a salsa.
Sportovní aktivity doplní doprovodný program.
V rámci hudebního programu se představí Reflexy, Argema, Tabák (Kabát revival), rockový
sbor Svatý Pluk s hosty Honzou Gajdošem
a Kristýnou Daňhelovou, finalistkou soutěže
Hlas Česko Slovenska, VSPH, Xindl X a Monkey
Business. Nebude chybět představení amatérského spolku BAVSA, autogramiády profesionálních sportovců a dětský den. Salsa párty se
dočká živého doprovodu v podobě kubánské
kapely Mezcla Orquesta, přes týden si budete

Slovácké léto
moci užít country večer s Lofoši a folklorní večer
se souborem Dolina doprovázeným cimbálovými muzikami Harafica a Bálešáci.
Atraktivní sportovní podívaná se naskytne při
benefičních exhibicích plážových sportů. Příznivci volejbalu se mohou těšit na české jedničky Petra Beneše a Přemysla Kubalu, kteří mají
na dosah letošní olympijské hry. Zajímavý souboj se uskuteční také mezi Veselskými Panenkami a ImperialMedia týmem, kde si to profesionální házenkářky rozdají s poloprofesionálními
fotbalisty v házené i ve fotbale.
Kromě zapojení veřejnosti do volnočasových
aktivit si akce klade za cíl získání prostředků pro
dobročinné účely. Akce se koná pod záštitou
Zlínského kraje, města Uherského Hradiště
a města Starého Města. www.slovackeleto.cz

Guláš Fest 2012
Hektolitry piva, tuny masa a na dvě desítky
kapel. To je zaručený recept 10. ročníku Gulášfestu, který se uskuteční od 12. do 14. července
v areálu letního stadionu ve Valašském Meziříčí.
Návštěvníci si budou moci vybrat ze 30 druhů

Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť
a zpevněných ploch
Pokládka asfaltového betonu nišerem

Guláš Fest
gulášů a je pamatováno i na vegetariány, pro
které bude navařeno na pět druhů bezmasých
gulášů. Žízeň bude možné zahnat šesti druhy
piva a stále oblíbenějším kvasnicovým pivem.
Pořadatelé si dali záležet na výběru kapel, aby
si každý přišel na své. Představí se tak slovenští
Desmod a Peha, Vilém Čok a Bypass, Rammstein Member´s Club s pyrotechnickou show,
Skyline, Arakain, Exploit a mnoho dalších. Samozřejmě nebude chybět Lunapark a již tradičně proběhne soutěž o titul největšího jedlíka
a o nejlepší guláš, který bude vybírat odborná
porota. Ačkoli předpovědi hlásí tropy, jsou pořadatelé připraveni i na případnou letní bouřku. Areál proto bude zastřešen velkokapacitními stany. Více informací na www.gulasfest.cz.

Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
Čištění komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství
Prodej kameniva
Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích

www.suszlin.cz
Kongresový sál hotelu Eroplán, Rožnov pod Radhoštěm

Výstavy v Baťově mrakodrapu
do 20. 7. Zlínský kraj – protidrogová politika
Prezentace kraje a poskytovatelů služeb v oblasti protidrogové prevence ke Dni boje proti
drogám určená pro laickou veřejnost.
3. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny, 7.00
až 17.00)
1. 7. – 31. 7. Deštný prales Střední Ameriky
Výstava fotografií zlínského průvodce a fotografa Marcela Březíka přibližující faunu a flóru
deštného pralesa.
16. etáž Baťova mrakodrapu (denně do 20.00)

akciová společnost
Společnost POZIMOS, a.s. se sídlem na ul. K Pasekám ve Zlíně byla založena na
ustavující valné hromadě akcionářů 18. ledna 1989.

Cyklostezka Bečva, královna stezek Moravy

inzerce

Restaurace a ubytování
v příjemném prostředí
chřibských lesů
stylové ubytování v penzionu a dřevěných srubech
vynikající kuchyně a kompletní nabídka výrobků R. JELÍNEK
vnitřní a venkovní dětský koutek

Lesy České republiky, s.p. – Administrativní budova KŘ Zlín
Kroměříž

Vsetín
Zlín

whirlpool, parní lázeň, laserová střelnice, vinný sklípek

www.rjelinek.cz

rodinná setkání, oslavy, svatby, ﬁremní školení

Uherské
Hradiště

Pravidelné letní exkurze (červenec, srpen) každý všední den ve 14.00 hod., Po, St a Pá i v 10.00 hod.

Najdete nás na cyklotrasách 5013, 5158, 5018 a 473.

Omezení v době festivalů najdete na našem webu. T +420 577 686 139, M +420 725 653 134, E exkurze@rjelinek.cz

T +420 573 365 302, M +420 603 339 793, E info@bunc.cz
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Předmětem činnosti je podnikání v oboru pozemního stavitelství, zaměřené zejména
na provádění generální dodávky staveb a stavebních prací, souvisejících s hlavním
oborem podnikání. Stavební činnost je realizována převážně prostřednictvím vlastních kmenových zaměstnanců, organizovaných ve stavebních divizích, které pro
realizaci zakázek disponují dostatečným materiálně technickým vybavením, včetně
vlastních provozních, ubytovacích i skladových objektů a manipulačních ploch.
Společnost POZIMOS, a.s. je co do své územní působnosti velmi ﬂexibilní a realizuje
dodávky staveb na celém území České republiky a v příhraničních oblastech sousedních států. V současnosti je největší objem stavební výroby soustředěn na území
Zlínského kraje a na území hlavního města Prahy a jejího okolí, kde má společnost
své vlastní obchodní zastoupení, které disponuje kompletním provozně technickým
zázemím.
Za dobu své existence získala společnost bohaté zkušenosti s realizací staveb prakticky celého spektra pozemního stavitelství. Struktura staveb představuje zejména
novostavby a rekonstrukce stávajících objektů, v menším rozsahu dílčí dodávky stavebních prací. V posledním období se činnost společnosti zaměřila rovněž na zateplování fasád a komplexní dodávky v rámci celostátního programu Zelená úsporám.
Mezi zákazníky společnosti patří jak státní instituce a subjekty státní samosprávy, tak
soukromí investoři.
Společnost POZIMOS, a.s. má zkušený management, transparentní vlastnickou
strukturu a jasně deﬁnované rozvojové cíle. Za celou dobu svého působení na stavebním trhu obdržela z řad laické i odborné veřejnosti řadu významných ocenění,
která jí zavazují odvádět ve prospěch zákazníků vysokou kvalitu práce a zůstat tak
spolehlivým partnerem pro Vaši stavbu.

Spolehlivý partner pro Vaši stavbu
P OZ I M O S , a . s . / K Pa s e k á m 3 6 6 3 , 76 0 01 Z l í n / w w w. p o z i m o s . c z

Doporučujeme

Dny lidí dobré vůle

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

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

NÁKUP A PRODEJ

Nejvýhodnější
smluvní kurzy

PROVOZOVNA „ZLATÉ JABLKO“
DENNĚ 900 - 2100, tel. 571 817 347, 777 021 700
Aktuální kurzy PO - PÁ do 1700, tel. 577 212 359

SUPER LOKALITA
VIZOVICE - JANOVA HORA
PRODEJ BYTŮ
Nová výstavba bytů ve Vizovicích - 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+1 (4+1)
Doprodej hotových bytů 3+1 a 5+1
Interiér podle přání zákazníka, kuchyň v ceně bytu.
Ceny od 743.000 Kč vč. DPH (1+kk)

Buďte rychlejší,
zvýšením DPH!
kupte byt před dalším
tel.: 602 741 566
e-mail: marcon@ham-zlin.cz

w w w. b y t y - v i z o v i c e . c z

