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Koupaliště Pozlovice
V červenci byl zahájen provoz koupaliště
u Luhačovické přehrady v Pozlovicích.
Foto: Ivo Hercik

Stavět i bydlet
levně a rychle?!
Nízkoenergetické domy se staly doslova
příkazem moderní doby. A tomu plně odpovídají i montované stavby RD; stěnové,
stropní i střešní thermopanely jsou kompletovány už ve výrobním závodě a formou
stavebnicových dílců jsou pak u zákazníka
montovány přímo na základovou desku.
Nosná konstrukce je dokončena a vybavena nálními produkty přímo na místě,
střešní krytinu si může stavebník zvolit
sám, stejně jako okna, dveře, schodiště,
pořizovací předměty nebo odvodnění střechy. V domech, které vyrábí a dodává společnost AAA ThermoDum, ušetříte až 50%
nákladů na vytápění a až 50 % na hrubé
stavbě. Objednávky jsou zpravovány

individuálně pro každého zákazníka a jejich realizace netrvá déle než dva měsíce.

Provádíme nízkoenergetické stavby

AAA ThermoDum vyrábí a montuje domy
z Thermopanelů, naším hlavním záměrem
jsou:

Kontakt:
AAA ThermoDum s.r.o.
Prostřední Bečva 460
756 56 Prostřední Bečva

● Nízkoenergetické domy
● Domy se sníženou energetickou
náročností
● Vysoký izolační standard a vyřešení
tepelných mostů

Tel.: 603 226 059
E-mail: thermodum@seznam.cz
Sídlo provozovny:
AAA ThermoDum s.r.o.
756 54 Dolní Bečva 201 (u pošty)

● Vzduchotěsnost budovy
● Ekologické domy

www.aaathermodum.cz

Vrcholně kvalitní práce

EruPOMOCI
KStačAí odŽesDlatÝdárcoMvskŮouŽSMESM
ve tva

DMS KLl.IKčíslAo 87 777
na te

PŘEPRAVA IMOBILNÍCH OSOB
OSOBNÍ ASISTENCE VOZÍČKÁŘŮM
VOLNOČASOVÉ PROGRAMY DĚTÍ A MLÁDEŽE
SPORT ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

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

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

www.handicap.cz

Rodinné domy na klíč
tel. 731 616 919

www.valentik.cz
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Milí spoluobčané,
je pro mne potěšením, že vás mohu pozdravit
ze stránek Okna do kraje v době prázdnin a plného léta. Tedy v krásném období, které si naplno užívají naše děti a my s nimi díky dovoleným
i díky tomu, že nám školní prázdniny přeci jen
umožňují zpomalit běžné rychlé životní tempo
našich domácností. Po hektickém a událostmi
nabitém začátku léta, které bylo rámováno především předvolebním kláním i samotnými volbami a následným skládáním vlády, se nechci
věnovat náročným tématům či politice. Jsem
přesvědčen, že si od ní máme v tomto období
alespoň trošku oddechnout a věnovat se věcem, které všechny naše smysly potěší více.
Věřím, že i vy společně s vašimi blízkými využijete v době prázdnin řady možností, jak v našem
rozmanitém kraji příjemně strávit svůj čas a věnovat se svým dětem, nebo prostě jen sami sobě a odpočinku. V našem regionu, který patří mezi
nejrozmanitější v České republice, jistě naleznou své vyznavači hor a sportu, stejně jako ti, kdo chtějí
obdivovat památky nebo se seznámit s lidovou kulturou. Valašsko, Slovácko i Haná těchto možností
nabízí nepřeberně.
Ve všech oblastech trávení volného času má náš region co nabídnout a rozmanitost těchto možností
se rok od roku zvyšuje. Je to také díky aktivitě Zlínského kraje, který inicioval či podpořil řadu projektů různého typu, jichž se chopili zapálení lidé, kteří je dále rozvíjejí a zvyšují tak náš potenciál v této
oblasti. Také proto můžete na Vsetínsku projíždět na kole desítkami kilometrů nových cyklostezek,
využívat stále se rozšiřující nabídku služeb a atraktivit na vodní cestě Baťův kanál, navštěvovat malá
lidová muzea, občerstvovat se v nových hospůdkách nebo bydlet v nových hotelích či hotýlcích. To
vše jsou hmatatelné výsledky dlouhodobé práce.
Ve druhé polovině nás čeká také řada sportovních akcí, mezi nimiž vyčnívá srpnová Czech Barum
rally Zlín. Ta není jen významným podnikem seriálu IRC, ale pro Zlínský kraj je jedním z obrovských
nástrojů jeho zviditelnění v mezinárodním měřítku, rozmanitost našeho regionu je propagována
řadou televizních stanic a dalších médií. V době rally k nám pak zavítají stovky tisíc návštěvníků,
které tady utratí nemalé finanční prostředky. Řada z vás se také pobaví na věhlasném vizovickém Trnkobraní a mnoha dalších kulturních akcích a událostech, kterých je u nás v létě nepřeberné
množství. I to dokládá, jak živým a pospolitým regionem jsme a jak jsou naši občané aktivní.
Přeji vám, abyste si užili léto v sedle kola, na palubě lodi, při koupání, užili si dobré muziky nebo
našeho typického jídla a pití. Dávejte na sebe pozor, myslete na zdraví svých dětí, které jsou přeci jen
v době letních radovánek živé a třeba méně zodpovědné. Užijte si letošní léto.
Libor Lukáš, statutární náměstek hejtmana

▪▪ Podnikatel roku 2009
Podnikatelem Zlínského kraje za rok 2009
určila výběrová komise Miroslava Mahdalíka, jednatele společnosti VOMA, s. r. o. Podnikatelkou roku Zlínského kraje se stala Veronika Záhorská - především za řídicí činnost
občanského sdružení KORUNKA. Slavnostní
předání cen se uskutečnilo 16. července
v Luhačovicích. Do této soutěže, kterou pořádá Sdružení podnikatelů Zlínského kraje,
bylo letos nominováno 49 podnikajících
subjektů, to je o pět návrhů více než za rok
2008. Do užšího výběru postoupilo 26 podnikatelů, z toho 18 mužů a 8 žen.
▪▪ Kunovice mají Komunitní centrum
V Kunovicích zahájilo provoz Komunitní
centrum. Nová dvoupodlažní budova, umístěná v areálu Panského dvora, poslouží jako
prostor pro městskou knihovnu s čítárnou
Okno do kraje / srpen 2010

a centrum pro matky s dětmi, to vše v prvním podlaží. V patře bude sídlit druhá část
knihovny, nabízející mimo jiné také připojení k internetu, a své místo zde naleznou
také kunovičtí senioři, kteří se zde budou
moci pravidelně scházet. Rekonstrukce budovy Komunitního centra je druhou ze tří
etap celkové obnovy Panského dvora, který
je od roku 1994 kulturní historickou památkou. Při rekonstrukčních pracích proto musely být zohledněny požadavky památkářů,
kteří průběh stavby pečlivě sledovali. Vše se
nakonec zdárně podařilo a nové Komunitní
centrum tak od dneška slouží obyvatelům
Kunovic. Celkové náklady výstavby Komunitního centra v areálu Panského dvora
v Kunovicích činily 24,4 milionu korun, přičemž Regionální operační program NUTS II
Střední Morava poskytl dotaci ve výši téměř

17 milionů korun, zbylé finanční prostředky
ve výši 7,4 milionů korun poskytly Kunovice.
▪▪ Čistička v Hulíně byla modernizována
Čistírna odpadních vod v Hulíně se dočkala
rozsáhlé rekonstrukce a modernizace. Nyní
se tak technologicky řadí k nejvyspělejším
v České republice, což se přispěje ke zlepšení kvality vody v říčce Rusavě. Rekonstrukce
ČOV v Hulíně byla zahájena v srpnu 2009
a dokončena letos v létě. Při financování
byla využita dotace z Operačního programu životní prostředí EU ve výši přesahující
41 milionů korun, Státního fondu životního
prostředí ve výší 2,5 milionu korun. Investor
akce Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.,
poskytl zbylých 8,5 milionu korun. Celkové
náklady projektu činí více než osmdesát milionů korun, které se však nijak nepromítnou
do ceny vody pro odběratele.
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Nemocnice získala
statut pro dvě centra

Rozšiřování silnice I/49 bylo zahájeno. Foto: Petr Zákutný

Do Zlína po čtyřpruhu v roce 2012
Zlín – Již letos na podzim má být dokončen
úsek dálnice D1 z Kroměříže do Hulína a současně též rychlostní komunikace R55 z Hulína
do Otrokovic. Souvislé čtyřpruhové silniční
napojení centra krajského města Zlína tak
bude přerušeno už jen dvoukilometrovým
dvoupruhovým úsekem ve Zlíně-Malenovicích. Ale i ten už se začal koncem června rozšiřovat na čtyřpruh. Měl by být předán motoristům v květnu 2012. Náklady dosáhnou 585
milionů korun.
„Rozšíření spojené s modernizací stávající komunikace mezi Malenovicemi a Otrokovicemi přinese zlepšení dopravní situace v tomto
úseku, který patří k nejzatíženějším v kraji,“
uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Trasa silnice I/49 prochází územím mezi obchvatem Otrokovic a sídlištěm Malenovice.
V souvislosti s rozšiřováním komunikace dojde
k četným přeložkám inženýrských sítí. Součástí stavby bude také přeložka Hleděnovského
potoka a jeho zkapacitnění. Bude vybudována

nová silniční kanalizace a jsou řešeny kolize se
stávající splaškovou kanalizací. Vzniknou zde
i zastávky pro trolejbusovou dopravu a nové
veřejné osvětlení. Nutné jsou úpravy odvodnění železniční trati v místech rozšíření silnice
směrem k drážnímu tělesu. Silničáři vybudují
protihlukové stěny a vymění v některých domech okna za modely se zvýšeným protihlukovým útlumem.
„Stavba bude prováděna při zachování provozu a z toho důvodu je nutné postupné budování silnice a převádění dopravy. Průběh
výstavby je tak rozvržen do tří etap,“ upřesnil
náměstek hejtmana Jaroslav Drozd. Objízdné trasy nelze stanovit. „Řidiči budou muset
být trpěliví a respektovat dopravní značení
a omezení,“ poznamenal ředitel zlínské správy
Ředitelství silnic a dálnic, které je investorem
stavby, Karel Chudárek. Stavbaři se budou
snažit zachovat průjezdné dva pruhy, v některých případech však bude otevřený jen jeden
a provoz bude řízen kyvadlově semafory. (vc)

▪▪ Kraj ocenil žáky za mimořádné činy
Zlínský kraj – Za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti, zejména za příkladnou
reprezentaci v soutěžích a olympiádách, ale
i za úctyhodný čin v podobě záchrany lidského života, bylo Radou Zlínského kraje oceněno 21 žáků a studentů. Ocenění bylo předáno
koncem školního roku v prostorách holešovského zámku. Odbor školství, mládeže a sportu letos vybíral z 86 podaných návrhů.

ských akcí nebo na sportovních, kulturních
a společenských akcích, pokud jsou tato místa nebo akce určeny nebo vyhrazeny osobám
mladším osmnácti let. Zastupitelé ve Vsetíně
rovněž vyhláškou stanovili dobu nočního klidu.

▪▪ Pamatují na zákazy kouření i noční klid
Vsetín – Vsetínští zastupitelé schválili vyhlášku,
která od července zakazuje kouření na veřejně přístupných dětských hřištích a sportovištích. „Chceme vytěsnit z prostor, které užívají
nejmenší děti, kouřící mládež,“ řekla starostka
Květoslava Othová. Zákaz kouření platí také
ve vnitřních prostorách budov určených pro
pořádání sportovních, kulturních a společenstrana 4

▪▪ Koupání ve volné přírodě
Zlínský kraj – Doba prázdnin láká ke koupání.
Mnozí přitom dávají přednost nádržím v přírodě. Je zde sice méně lidí, voda ale může citlivým osobám působit problémy. Proto Krajská
hygienická stanice Zlínského kraje v sezoně
pravidelně monitoruje stav vody v těch nejvíce
využívaných koupacích oblastí ve volné přírodě
na území kraje. Jde o retenční nádrž Všemina,
Bahňák - Štěrkoviště Otrokovice, slepé rameno
řeky Moravy, přehradu Luhačovice, vodní nádrž
Horní Bečva, vodní nádrž Bystřička, štěrkoviště
Nový Hrozenkov a přírodní. koupaliště Albatros
Ostrožská Nová Ves. Výsledky měření jsou zve-

Zlín – Statut onkogynekologického centra
získalo v minulých dnech gynekologicko-porodnické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Pro ženy ve Zlínském kraji to
znamená maximální dostupnost komplexní
onkogynekologické péče. Toto pracoviště
je schopno provádět speciální onkologické
diagnózy a výkony. Musí splňovat velmi náročná a přesná kritéria. V Česku je nyní jen 15
takových pracovišť. Dalším úspěchem KNTB
je jmenování gynekologicko-porodnického
oddělení urogynekologickým centrem. „Poskytujeme komplexní diagnostické a léčebné postupy v urogynekologii a rekonstrukční
pánevní chirurgii. Vycházíme z dlouholeté
tradice diagnostiky a léčby pacientek s poruchami statiky pánevního dna a močovou
inkontinencí,“ uvedl primář Zdeněk Adamík.
Kromě Zlína mají na Moravě toto postavení
už jen dvě pracoviště v Brně.
(vc)

Sjezdovky cyklistům
Zlínský kraj – Mnohé lyžařské sjezdovky na východní Moravě nezůstávají ani v létě osiřelé.
Na některých se mohou vyřádit cyklisté, jinde
slouží golfistům a novinkou je také proměna
lyžařského svahu ve Zlíně v hlediště pro návštěvníky letního kina. V letních měsících je
v provozu vlek na kilometrové sjezdovce Razula ve Velkých Karlovicích. Cyklisté se díky němu
mohou vyvézt na kopec, a usnadnit si tak začátek výletu po hřebeni. Ti odvážnější mohou
po připravené dráze sjíždět prudký kopec,
který má při kilometrové délce převýšení 210
metrů. Další sjezdovka Skiareálu Razula slouží
milovníkům golfu. Lyžařský vlek a část sjezdovky mohou využít příznivci extrémního bikingu
v Trnavě na Zlínsku. Vlek vyveze jezdce s kolem na kopec, kde zhruba ještě sto metrů nad
výstupem z vleku začíná klasická bikerallyová
trať. Připravena je dráha se skoky, klopenkami,
dropy a spoustou zatáček. Část vede lesem
a část přímo po sjezdovce
(vc)

řejňovány na stránkách hygienické stanice, jako
bonus obsahují i popis jednotlivých lokalit. Více
na www.khszlin.cz v rubrice Koupání ve volné
přírodě - rekreační sezona 2010.
▪▪ Vodohospodářství a územní plány
Zlínský kraj – Částkou přesahující 18,5 milionu korun podpoří v letošním roce hejtmanství obce Zlínského kraje při realizaci projektů
vodohospodářské infrastruktury i zpracování
územních plánů. Peníze budou obcím přiděleny prostřednictvím investičních dotací v rámci
podprogramu vodohospodářská infrastruktura
a podprogramu na podporu obnovy venkova.
Cílem poskytování podpory je u prvního podprogramu zvýšení vybavenosti sídel o velikosti
do 2000 obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou, zlepšení zásobování pitnou vodou
a zvýšení počtu obyvatel napojených na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod.
Okno do kraje / srpen 2010

Prestižní ocenění nás potěšilo

V červnu letošního roku krajská obecně prospěšná společnost
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy získala prestižní národní
cenu Destinační management ČR. Ocenění o to významnější, že bylo
uděleno za delší časové období. O činnosti společnosti jsme si povídali
s její ředitelkou PhDr. Danou Daňovou.
Jak jste přijali zprávu o tom, že vaše společnost získá tak významné ocenění?
Byla to především obrovská radost. Radost
z toho, že naše práce, kterou děláme, je vidět
natolik, že ji dokáží vnímat odborníci v cestovním ruchu a umí ji odlišit od ostatních desítek
společností na území republiky, které se zabývají tak jako my řízením a propagací svého
území. Když jsme si pak přečetli zdůvodnění
poroty, že je nám cena udělena za „systematickou práci vymykající se podobným regionálním
subjektům“, přidal se k té radosti i pocit zavazující. I když je toto ocenění pro nás jakýmsi „oskarem“, nehodláme usnout na vavřínech. Pro nás
je do budoucna naprosto nejdůležitější, aby
o nás stejně dobré mínění na základě spolupráce měli ti, pro něž tu jsme – veřejný a privátní
sektor vyvíjející svou činnost v cestovním ruchu
na území Zlínského kraje.
Kdy byla Centrála cestovního ruchu Východní Moravy založena a co je jejím cílem?
Jsme společností relativně mladou. Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje jsme byli
zřízeni v červnu roku 2007. Od října téhož roku
jsme začali nabízet své služby. Centrála vznikla
z Oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu
Zlínského kraje. Oddělení bylo zrušeno, vyjmuto z organizační struktury a zaměstnanci převedeni do centrály. Od začátku jsme společnost
stavěli jako servisní. Jako společnost veřejné
služby, která má za cíl co nejlépe propagovat
a nabízet služby v cestovním ruchu Zlínského
kraje bez ohledu na to, zda nositelem je soukromý či veřejný subjekt. Ve své činnosti se centrála opírá o jednotlivé turistické oblasti (Valašsko,
Slovácko, Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovicko),
existující oblastní destinační managementy,
města a obce, či mikroregiony a významným
způsobem spolupracuje s turistickými informačními centry. Hlavním cílem společnosti je
podpora ekonomického rozvoje a zvýšení návštěvnosti Zlínského kraje.
Co rozhodnutí založit centrálu předcházelo?
V období let 2005 a 2006 se díky projektu
Společná propagace Zlínského kraje a jeho turistických oblastí podařilo nastavit systém spolupráce a komunikace v cestovním ruchu mezi
krajem a turistickými oblastmi. Koordinace a řízení marketingových aktivit přinesly výraznou
veletržní prezentaci kraje doma i v zahraničí,
vznikly významné počiny v pasportizaci dat
se vztahem k cestovnímu ruchu a byly vydány
reprezentativní i velmi praktické publikace jak
celokrajské, tak i v rámci jednotlivých oblastí.
Výrazně se projekt dotkl i produktové tvorby
– tedy konkrétní nabídky Zlínského kraje v cestovním ruchu. Partnery projektu i samotným
krajem byl projekt společné propagace hodOkno do kraje / srpen 2010

nocen jako velmi přínosný. Proto také z výboru
cestovního ruchu i od zástupců oblastí vzešel
požadavek minimálně v oblasti veletržních prezentací zajistit i po ukončení projektu v březnu
2007 další společný postup. Zároveň ale také
vznikl na kraji záměr využít možností dotací
z EU a dál pokračovat ve společném komplexním marketingu kraje s akcentací na jeho oblasti. Tento marketing pro potřeby kraje a turistických oblastí měla zajišťovat krajská organizace
cestovního ruchu. To byl popud pro založení
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Jak je společnost financována?
Z rozpočtu kraje jsou hrazeny provozní náklady společnosti. Marketingové aktivity jsou pak
hrazeny v rámci projektů, které společnost
předložila do ROP. V letošním roce končí první
čtyři projekty v celkové výši 58 milionů korun.
Pro období let 2011 až 2014 centrála společně
s partnery připravila a předložila do ROP další
dva projekty v celkové výši 48 milionů korun.
Projekty jsou zaměřeny na podporu zejména
domácího cestovního ruchu a příjezdové turistiky v poměru, který odpovídá procentuálnímu
rozložení návštěvnosti Zlínského kraje.
Dotkla jste se návštěvnosti. Jak to vypadá?
Dlouhodobě je Zlínský kraj vyhledáván zejména domácími hosty. Těch k nám z celkového
počtu přijíždí až 86 procent. Ze zahraniční klientely usilujeme o polské, slovenské a německé
hosty. Aktivity vyvíjíme i do italského, rakouského a rusky mluvícího trhu. V řeči čísel se Zlínský
kraj po méně úspěšném období odlepil v roce
2007 ode dna a namířil si to na šesté až sedmé
místo v rámci konkurence krajů a hlavního města Prahy. První pololetí roku 2008 patřilo k mimořádně úspěšnému. Kraj byl historicky první
v ČR v indexu nárůstu zahraničních návštěvníků. Bohužel závěr roku 2008 dal jasně najevo to,
co muselo v sektoru cestovního ruchu s ohledem na hospodářskou krizi nastat – propad návštěvnosti a začátek ekonomické recese.
Zlínský kraj si nechal zpracovat analýzu dopadů ekonomické recese do návštěvnosti
kraje. Jak se situace vyvíjí oproti prognóze?
Podle prognózy měl Zlínský kraj postihnout
v roce 2009 až pětadvacetiprocentní pokles
zájmu o služby v cestovním ruchu. Odhadovaný propad návštěvnosti nakonec nebyl tak
dramatický – podle ČSÚ se počet přenocování
snížil „jen“ o necelých deset procent. Rok 2010
začal rovněž dobře. I když měl přetrvávat stav
jen o něco mírnější než v roce 2009, podařilo
se v prvním čtvrtletí oproti predikci dostat kraj
v návštěvnosti do černých čísel (kromě ZK se
v indexu nad 100 % pohybovalo ještě pět krajů).
I v tak obtížném roce, jako byl ten loňský, se kra-

Dana Daňová. Foto: m-ARK
ji dařilo v růstu tzv. jednodenní návštěvnosti. Ta
ve Zlínském kraji roste již tři roky. Vloni navzdory recesi vzrostla o pět procent. Mimořádnou
sezonu zaznamenala zlínská zoo a Baťův kanál. Tam padly dokonce návštěvnické rekordy.
Skvělá byla letošní zimní sezona. Lyžařské areály navštívilo o 53 % více hostů. Ale abychom
to neměli tak jednoduché, přišly letošní jarní
deště a s nimi povodně. S netrpělivostí čekáme
na data ČSÚ za druhý kvartál, nakolik se strach
z velké vody promítl do návštěvnosti kraje.
Čím je možné si vysvětlit lepší výsledky než
ty očekávané?
Jednak je to skutečnost, že lidé zůstávali na dovolenou doma, v ČR, a necestovali do zahraničí
v takovém množství jako v letech předešlých.
A pak je to určitě výsledek kampaně Letos se
jezdí k nám!, kterou připravila naše společnost
a která velmi intenzivně a silně propagovala
Východní Moravu jako destinaci vhodnou pro
trávení dovolené.
Portál www.vychodni-morava.cz patří mezi
nejnavštěvovanější krajské turistické stránky. Co tento zájem způsobilo?
Portál se stal nejvýraznějším marketingovým
nástrojem v systému marketingového komunikačního mixu. Denní návštěvnost takřka 2200,
měsíční 70 000 návštěvníků. Je to jednoznačně nejnavštěvovanější krajský portál zaměřený na cestovní ruch. Portál byl vloni doplněn
o atraktivní funkcionalitu umožňující on-line
rezervaci ubytování. Pro klienty a návštěvníky
jde o usnadnění kontaktu s hotely a penziony,
který vede k rychlému rezervování pobytu. Hotely získaly další, velmi atraktivní kanál ke své
propagaci. Pro letošní sezonu jsme připravili
možnost rezervace lodí na Baťově kanále. Významně se podpořila spolupráce s podnikateli
při propagaci jejich ubytovacích zařízení i při
přípravě speciálních pobytových nabídek. Díky
tomu vznikl i první virtuální produkt Živé Luhačovice. Úspěšnost tohoto virtuálního produktu
znamenala vznik dalších: Lyžování na Východní
Moravě, Léto v Bílých Karpatech, Cykloturistika
na Východní Moravě. 
(red)
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Zlatou stuhu a titul Vesnice roku
Zlínského kraje získala v roce 2010
obec Hvozdná ve zlínském okrese.
„Hvozdná je vyrovnaná ve všech
směrech rozvoje obce, a přestože
leží poblíž Zlína, zachovává si vesnický ráz. Má silnou tradici ochotnického divadla, velmi dobře tam
pracuje občanské sdružení Valašský
názor, ale i další organizace a složky
podporují aktivní život v obci,“ říká
na adresu vítěze předseda hodnotitelské komise Vojtěch Ryza, starosta
obce Lidečko.

Získání Zlaté stuhy považuje starosta Hvozdné Miroslav Válek za povzbuzení. Foto: Ivo Hercik

Titul Vesnice roku po zásluze získala Hvozdná

„Získání Zlaté stuhy a titulu Vesnice roku je
pro celou obec velkým povzbuzením, vážíme si tohoto ocenění. Není mnoho obcí,
kterým se podaří Zlatou stuhu získat. Je to
však pro nás i nemalý závazek do budoucna.
Nastoupený směr rozvoje obce je správný
a bude dál pokračovat,“ říká starosta Hvozdné Miroslav Válek.
Obec Hvozdná se rozkládá severovýchodně
od krajského města Zlína, do kterého většina obyvatel jezdí za prací. Výšková poloha je
určena 302 m na dolním konci obce a 342 m
nad mořem na Osmeku. Podnebí je mírné.
V okolí obce jsou dva rybníky. Jeden o rozloze 2,5 hektaru, druhý je čtyřhektarový.
Oba slouží jako retenční nádrže, pro rybolov i k rekreaci. „Zdá se nám, že v době krize
zůstávají lidé více doma a opět se ve větším
počtu než dříve rekreují i u našich rybníků,“
konstatoval starosta Válek. V blízkosti obce
jsou pole, která z velké části obhospodařuje
ZOD Delta Štípa. Dále za obdělávanou půdou obklopují Hvozdnou lesy s trasami pro
turisty i cyklisty.
Název obce se zřejmě vyvinul od skutečnosti, že se nacházela ve hvozdu. Poprvé se
Hvozdná připomíná v roce 1446. V minulosti
náležela k lukovskému panství. V Hvozdné
se narodil Zikmund Skyba (1909 - 1957), redaktor Práva lidu, básník, spisovatel a novinář. V roce 1932 se zde narodil akademický
malíř a medailér Josef Hvozdenský († 2009).
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V obci jsou tři kulturní památky - kaplička
Sedmibolestné Panny Marie z roku 1870,
dřevěný kříž, původně přenesený z bývalého hřbitova, a kamenný smírčí kříž.
Mezi obcemi Hvozdná vyniká také tím, že
má vlastní divadlo. Zdejší Kroužek divadelních ochotníků loni oslavil 100 let svého
trvání. „Jde o největší organizaci v obci.
Každoročně míváme ve Hvozdné dvě až tři
divadelní premiéry. Divadelní sál slouží i pro
další kulturní dění, komerční akce i pořádání
tanečních zábav,“ dodává starosta.
Obci se podařilo v minulých letech přestavit starý obchod a pohostinství na Osmeku
na dům s pečovatelskou službou s deseti
byty i při zachování prodejny smíšeného
zboží a restaurace. Byla přestavena budova
obecního úřadu a ještě letos bude objekt
také zateplen. Rekonstruovala se sokolovna.
V dobrém stavu je budova základní a ma-

teřské školy, po výměně oken a zateplení.
Hvozdná usiluje o získání prostředků z Regionálního operačního programu, aby mohla
vybudovat potřebnou přístavbu. Ta umožní
rozšířit mateřskou školu a stravovací zařízení
pro školu i školku. V loňském roce Hvozdná
řešila rozšíření vodovodu v obci, což byla
největší investiční akce v historii obce a tím
byla zabezpečena voda pro celou obec.
Ve Hvozdné se staví i nové rodinné domky,
obec se nevylidňuje, ale počet obyvatel se
zvolna zvyšuje.
Za Zlatou stuhu v soutěži Vesnice roku obdrží Hvozdná dva miliony korun. O využití
těchto prostředků rozhodne zastupitelstvo.
„Nemáme problém s využitím těchto peněz.
Máme spočítáno, že na všechny potřebné
investice v obci bychom potřebovali asi 46
milionů,“ uzavírá Miroslav Válek.

Vojtěch Cekota

Jen málo obcí se může pochlubit vlastním divadlem. Foto: Ivo Hercik
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Letošního 14. ročníku soutěže Vesnice roku 2010 se ve Zlínském kraji
zúčastnilo 27 obcí, což je o 12 obcí
více než vloni. Soutěže se mohly zúčastnit obce vesnického charakteru
s maximálním počtem 5 250 obyvatel, které mají zpracován vlastní
strategický dokument zabývající se
rozvojem obce, program obnovy
vesnice nebo program rozvoje svého územního obvodu.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže v Baťově mrakodrapu. Foto: Petr Zákutný

Soutěže se v kraji zúčastnilo 27 obcí
Celkové pořadí
1. místo Hvozdná – 2 000 000 Kč - Zlatá stuha
(za vítězství v krajském kole)
2. místo Komňa – 1 350 000 Kč - Zelená stuha
(za péči o zeleň a životní prostředí)
3. místo Nedašov – 1 100 000 Kč - Bílá stuha
(za činnost mládeže)
4. místo Francova Lhota – 650 000 Kč - Oranžová stuha (za dobrou spolupráci se zemědělskými subjekty)
5. místo Zašová – 650 000 Kč - Modrá stuha
(za společenský život)
Speciální finanční ocenění Zlínského kraje
obcím
Diplom za vzorné vedení kroniky: obec Návojná
Diplom za vzorné vedení obecní knihovny:
obec Poteč
Diplom za udržování lidových tradic: obec
Kelníky
Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze
strukturálních fondů
obec Zděchov

Další speciální ocenění komise
Cena naděje pro nový život – obec Sazovice
Osobnost Programu obnovy venkova ve Zlínském kraji – Eva Džoganiková, Kelníky
Komise ocenila dalších 17 obcí za konkrétní oblast v rozvoji venkova, činnosti spolků
a přístup k obnově vesnice. Tato ocenění získaly: Hostišová, Kostelany, Břest, Prusinovice,
Chvalčov, Kunovice, Ratiboř, Seninka, Topolná, Tupesy, Hradčovice, Lačnov, Študlov, Hostětín, Loučka, Babice, Machová.
„Chtěl bych poděkovat všem starostkám a starostům a jejich prostřednictvím také zastupitelům obcí a všem občanům, kterým záleží
na tom, aby jejich obce byly nejen pěkně upravené, ale také aby se v nich lidem dobře žilo.
Soutěž letos ukázala, že výrazně roste kvalitativní úroveň ve všech hodnocených oblastech
a především ve společenském a spolkovém životě. S tím souvisí udržování a obnova místních
tradic a obyčejů, práce s dětmi a mládeží, péče
o vesnickou pospolitost i pomoc potřebným.
Zcela převratně se rok od roku zlepšuje také
schopnost obcí prezentovat výsledky své práce,“ řekl hejtman Stanislav Mišák.

Letošní ročník je v celostátním měřítku ročníkem rekordním co do počtu 361 přihlášených
obcí. Vítěz krajského kola si zaručil postup
do celostátního klání. Jestli obec Hvozdná
uspěje, to bude známo až po slavnostním
vyhlášení, které proběhne v říjnu. Nejlepší
obec pak dále postupuje do soutěže Evropské pracovní společnosti pro rozvoj venkova
a obnovu vesnice.
Vyhlašovateli soutěže Vesnice roku jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR,
ministerstvo pro místní rozvoj a ministerstvo
zemědělství. 
(tz)

Komňa - 2. místo

inzerce

Okno do kraje / srpen 2010
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Péče o ohrožené děti

Otevření pavilonu se účastnili mimo jiné krajská radní T. Nersesjan a poslanec F. Novosad (druhý zleva). Foto: Jana Mádrová

Investice do domů pro seniory
Zlínský kraj – Výstavba nového pavilonu domova pro seniory v Karolince na Vsetínsku
je dalším krokem ke zlepšování kvality bydlení seniorů. Slavnostní otevření se konalo
ve čtvrtek 1. července za účasti krajské radní
pro sociální oblast Taťány Nersesjan. „Jsem
ráda, že se daří vytvářet pro seniory v našich
domovech co nejlepší podmínky. Nedávno
jsme po rekonstrukci otevřeli domov v Uherském Hradišti a po Karolince bude následovat
domov v Uherském Ostrohu. Na podzim pak
proběhne rozsáhlá rekonstrukce bytových
jader v rožnovském domově. Investice do zařízení sociálních služeb patří k prioritám Zlínského kraje,“ doplnila krajská radní pro sociální
oblast Taťána Nersesjan. Výstavbu domova financoval Zlínský kraj. Celkové náklady se vyšplhaly na 41,9 milionů korun. Přes 35 milionů
korun získalo hejtmanství z evropských fondů.
Více než 6 milionů uvolnila příspěvková organizace Sociální služby Vsetín.
Stavební práce začaly loni v létě. Ve zcela nové

budově najde nový domov 24 seniorů, kteří potřebují zvýšenou ošetřovatelskou péči,
velmi specifické prostory i pomůcky. Třípodlažní budova je napojena spojovacím krčkem
na hlavní objekt. Přízemní podlaží bude v maximální míře využíváno pro provozní a skladové zázemí, dále jsou zde také místnosti pro
ergoterapii a rehabilitaci. Víceúčelová kulturní
místnost poslouží klientům jako kaple. Domov
má kapacitu 145 osob.
Zlepšení podmínek a zvýšení standardu se
na Vsetínsku dále dočkají senioři v Rožnově
pod Radhoštěm. V listopadu letošního roku
skončí rekonstrukce 45 bytových jader. Přestavba přijde na 17,5 milionu korun. Dalším
investičním záměrem Zlínského kraje bude
výstavba zcela nového Domova pro seniory
ve Vsetíně-Jasénce s kapacitou 88 lůžek. S výstavbou se začne v srpnu 2011. Předpokládané náklady jsou vyčísleny na necelých 139
milionů korun.
(tz)

▪▪ Kam na školu ve Zlínském kraji
Zlínský kraj – Žáci posledních ročníků základních škol a jejich rodiče mohou nyní využívat
nový informační portál www.burzaskol.cz, který
poutavou interaktivní formou představuje možnosti studia ve Zlínském kraji. Portál nabízí výběr
z pestré nabídky oborů na celkem 80 středních
školách Zlínského kraje, a to přímo z pohodlí domova. Zájemci zde najdou také kalendář
dnů otevřených dveří středních škol, prezentaci
nabídky středních škol, kterou vytvořili ředitelé
speciálně pro školní rok 2011/2012 a aktuální
fotografie. Zajímavé jsou také informace o úspěších školy v konkrétních oborech či profily absolventů.

v kulturní oblasti regionu. Pro ocenění byl zvolen latinský název „PRO AMICIS MUSAE“ – Přátelům múz, nebo také - Těm, kdo jsou v přízni múz.
Toto ocenění bude předáváno i v letošním roce.
Oceněna může být žijící fyzická osoba starší 18
let, která ve Zlínském kraji trvale žije, nebo se zde
narodila, případně na území kraje působila či působí. Návrhy mohou podávat občané starší 18 let,
zástupci obcí, měst, společenských a kulturních
institucí, a to písemně odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje. Termín podání návrhů na letošní rok je do 31. srpna
2010. Návrh musí obsahovat jméno, datum narození navrhované osoby, adresu jejího bydliště,
případně pracoviště a víceřádkové zdůvodnění,
za jaký přínos kulturnímu rozvoji Zlínského kraje je ocenění navrhováno. Zároveň návrh musí
být podepsán navrhujícím a doložen kontakty
na něj. Podané návrhy hodnotí Kulturní komise

▪▪ Ocenění za kulturní přínos
Zlínský kraj – Představitelé Zlínského kraje již několik let oceňují aktéry mimořádných výsledků
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Zlínský kraj – Nepříznivá situace v systému
péče o ohrožené děti v České republice
přivedla státní orgány k tomu stávající situaci zlepšit a především změnit současnou
legislativu, která povede ke snížení počtu
dětí umisťovaných do kojeneckých ústavů, dětských domovů, zdravotních zařízení
a zařízení vyžadujících okamžitou pomoc.
Ve Zlínském kraji je momentálně umístěno
takto celkem 552 dětí.
Pilotní projekt se rozjíždí v České republice
ve čtyřech krajích. Do projektu Transformace a sjednocení systému péče o ohrožené
děti se zapojily kraje Pardubický, Olomoucký, Karlovarský a Zlínský. Hlavním důvodem
této změny systému je dlouhodobá a systematická kritika evropského soudu a organizací na podporu lidských práv, které
upozorňují na situaci v České republice, a to
zejména za jakých podmínek jsou odebírány děti z rodin a umisťovány do jiného prostředí například ze sociálních či bytových
důvodů.
„Tento velmi důležitý projekt povede k výrazně lepší koordinaci a propojenosti všech
resortů provádějících preventivní, ochranná
a jiná opatření. Máme zájem, aby se kvalita
péče o ohrožené děti zvyšovala s důrazem
na prevenci a aby docházelo k co nejrychlejšímu opětovnému umístění dítěte do rodiny,“ doplnila k projektu krajská radní pro
sociální oblast Taťána Nersesjan.
Připravovaný projekt představili v Baťově
mrakodrapu ve Zlíně pracovníkům z resortu školství, zdravotnictví a sociálních služeb
zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí
České republiky, Agentury pro sociální začleňování, Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a neziskové organizace LUMOS,
jež se zabývá problematikou péče o ohrožené děti. Seminář všem přítomným přiblížil
úkoly Národního akčního plánu na období
2009-2011.
Hejtmanství zřizuje v kraji celkem 12 dětských domovů, jeden kojenecký ústav, jedno dětské centrum a tři zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. 
(red)

Rady Zlínského kraje, která doporučí kandidáta
ke schválení Radě Zlínského kraje.
▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsazují následující pracovní místa:
• Lékař/lékařka na interní oddělení – Kroměříž,
Vsetín
• Lékař/lékařka na oddělení LDN – Vsetín
• Lékař/lékařka na neurologické oddělení –
Kroměříž, Zlín
• Všeobecná sestra – Kroměříž, Vsetín, Zlín
• Učitel/učitelka informatiky – Rožnov pod
Radhoštěm
Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná pracovní místa, včetně termínů uzávěrek,
jsou uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.
Okno do kraje / srpen 2010

▪▪ Sloučení škol v Uherském Hradišti
Uherské Hradiště – Úbytek studentů vede
Zlínský kraj, jako zřizovatele středních škol
v regionu, ke sloučení dvou příspěvkových organizací. Střední škola průmyslová a hotelová
Uherské Hradiště, kde se studenti učí oboru
cukrář, kuchař, číšník, prodavač, obchodník či
strojař, vezme pod svá křídla uherskohradišťskou Střední zdravotnickou školu. Prezentovat se budou pod jedním společným názvem
Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště. „Sloučením škol nebude nijak omezena vzdělávací nabídka v kraji
a plánované změny se nedotknou nabízených
oborů. Sloučení přinese také svá pozitiva
v podobě větší a ekonomicky silnější organizace. Díky sloučení škola snadněji dosáhne
na finanční zdroje z Evropských strukturálních
fondů, investuje do nákladnějších pomůcek
a studenti se také dočkají lepších podmínek
pro výuku teorie i praxe,“ přiblížil krajský radní
Josef Slovák.

▪▪ Škody po povodních
Zlínský kraj – Na 411 752 000 korun se vyšplhal předběžný odhad nákladů, které si vyžádá
obnova majetku poničeného při druhé letošní
povodni ve Zlínském kraji, kvůli které hejtman
Stanislav Mišák vyhlásil ve dnech 2. až 13.
června na celém území kraje stav nebezpečí.
„Odhad je stále jen předběžný, protože zatím
nemůžeme vyčíslit sesuvy a také problémy,
které se v důsledku povodní teprve mohou
projevovat. V zemědělství se ukazují další
a další odumírající plodiny. Ve své podstatě
nelze škody definitivně vyčíslit, jelikož například u poškozených silnic vyvstává mnohdy
během opravy potřeba provést po geologickém průzkumu další opatření,“ upozornil
hejtman. Podle odhadů si nejvíce nákladů
vyžádá obnova majetku státu (téměř 186 milionů), podnikatelů (112 milionů) a obcí (téměř
80 milionů). Po první vlně jarních povodní
ve Zlínském kraji činil odhad nákladů na obnovu majetku 872 milionů korun.

▪▪ Peníze pro dobrovolné hasiče
Zlínský kraj – Krajští zastupitelé schválili poskytnutí dotací v celkové výši 3,95 milionů
korun z rozpočtu Ministerstva vnitra určené
k zabezpečení akceschopnosti osmnácti jednotek požární ochrany sborů dobrovolných
hasičů ve Zlínském kraji. Finanční prostředky
jsou směřovány do obcí a měst, kde pracují
jednotky sborů dobrovolných hasičů v režimu
poskytujícím zásahovou službu 24 hodin denně a zabezpečují výjezd k zásahu nejpozději
do 5 minut po vyhlášení poplachu.
Obce Babice, Bílovice, Buchlovice, Halenkov,
Horní Bečva, Jablůnka, Karolinka, Koryčany,
Kunovice, Luhačovice, Nedakonice, Slavičín,
Starý Hrozenkov, Strání, Vizovice a Vlčnov
získají každá dotaci 150 tisíc korun. V jednotkách, ve kterých vykonávají hasiči službu
jako své hlavní zaměstnání, se dotace pohybují ve vyšších částkách. Statutární město Zlín
dostalo přiděleno 750 000 korun a Rožnov
pod Radhoštěm 800 000 korun.

Děti v pohybu

Akce Děti v pohybu se konala ve sportovním areálu v Bartošově čtvrti ve Zlíně. Foto: Petr Zákutný

Univerzita nabízí nové obory
Zlín – Více než 2 600 nových posluchačů
může od nového akademického roku zasednout do lavic v posluchárnách a laboratořích
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). Tolik
studentů totiž plánují vzít fakulty univerzity
do prvních ročníků bakalářského studia. Nejvíce nových posluchačů – více než 700 – nastoupí na Fakultu humanitních studií. Téměř
600 studentů přijme do prvních ročníků Fakulta managementu a ekonomiky. Na Fakultu technologickou i na Fakultu aplikované informatiky může být zapsáno asi 400 nových
posluchačů. Přes 200 prváků ročníku přivítá
Fakulta multimediálních komunikací a Fakulta logistiky a krizového řízení.
Nyní je ještě možné se hlásit ke studiu některých bakalářských oborů. Fakulta technologická přijímá do 2. srpna přihlášky ke studiu
programů chemie a technologie materiálů,
chemie a technologie potravin a procesní inOkno do kraje / srpen 2010

ženýrství, a to v prezenční i v kombinované
formě. Fakulta přichází ve studijní nabídce
i s novinkami, které reagují na požadavky
trhu práce. Do 2. srpna je možné se hlásit
ke studiu nově akreditovaného oboru Polymerní materiály a technologie, a to v prezenční formě, a také k prezenčnímu studiu
nových specializací: v oboru chemie a technologie materiálů jde o specializaci medicínské a farmaceutické materiály, v oboru
technologie a řízení v gastronomii pak o specializaci vinařská technologie a someliérství.
Na Fakultu humanitních studií lze do konce
srpna podávat přihlášky ke studiu oboru učitelství odborných předmětů pro střední školy v studijním programu specializace v pedagogice. Obor je vyučován v kombinované
formě a je určen pro absolventy magisterského studia informatických, ekonomických
nebo technických oborů.
(pm)

Zlínský kraj – Podpora tělesné výchovy je
hlavním cílem projektu Děti v pohybu, který zaštítil hejtman Stanislav Mišák. Ve Zlíně
osobně pozdravil děti z mateřských a základních škol a jejich učitele, kteří se již
do této iniciativy zapojili. „Na této věci je
sympatické, že se snaží organizovat takzvaný neorganizovaný sport, kterému se může
věnovat každé dítě a zlepšit si tak svou tělesnou zdatnost,“ uvedl hejtman. Letošního
ročníku se zúčastnily děti ze tří základních
a sedmi mateřských škol, prakticky se začíná
u dětí čtyřletých. S tím, jak postupují do vyšších ročníků a současně s tím, jak bude
přibývat dalších dětí, se také podle autorů
programu bude rozšiřovat členská základna. Zatím se jedná o pilotní fázi a snahou
organizátorů z občanského sdružení Na pomoc fotbalu je získat pro tuto myšlenku co
nejvíce měst a obcí v kraji. 
(red)

Databáze neziskovek
Zlínský kraj – Databázi nestátních neziskových organizací, které jsou zapsány v Administrativním registru ekonomických subjektů, zpracoval pro potřeby veřejnosti Zlínský
kraj. V databázi jsou uvedeny organizace,
které mají právní subjektivitu, tedy disponují identifikačním číslem (IČ), a sídlí ve Zlínském kraji. Databáze obsahuje celkem 5 148
neziskových organizací a údaje v ní uvedené jsou platné k 1. březnu 2010. Organizace
jsou v databázi rozepsány dle sídla v jednotlivých obcích a městech ve Zlínském kraji
a jsou dále členěny podle formy na občanská sdružení, organizační jednotky občanských sdružení, církevní organizace, obecně
prospěšné společnosti a nadace a nadační
fondy. Další členění je dle oblasti zaměření
neziskových organizací: sport, sociální oblast, kultura, děti, mládež, volný čas a ostatní. Více na www.zlk.neziskovka.cz.
(red)
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rozhovor
Ing. Josef Němeček
▪▪Narodil se v roce 1957 ve Zlíně.

▪▪Absolvoval Střední průmyslovou školu strojnickou, maturoval v roce 1977.
▪▪Pokračoval ve studiu na Strojní fakultě Vysokého učení technického v Brně. Promoval
v roce 1982.
▪▪Je ženatý, má dva syny.

▪▪Pracoval postupně ve firmách VÚGPT Zlín,
v technickém rozvoji přidružené výroby JZD
Mír Březůvky, v ZPS Zlín, jako vedoucí konstrukce ve Flow Tech Zlín, od roku 2001 vyučuje odborné předměty na Střední průmyslové škole ve Zlíně.

Josef Němeček u své zkušební úzkorozchodné trati. Foto: Ivo Hercik

▪▪Na pozemku svého tchána v blízkosti Zlína
postavil krátkou úzkorozchodnou zkušební
trať.

Josef Němeček: Drezíny mne udržují v kondici
Veřejnost se o vás už několikrát dozvěděla
z médií v souvislosti s výrobou úzkorozchodného drážního vozítka – drezíny. Jak
jste se k tomu dostal, když se ve Zlínském
kraji drážní vozidla nevyrábějí a žádné úzkorozchodné tratě nevedou?
Už v útlém věku se stávaly vlaky předmětem
mého zájmu a obdivu. Někdy v roce 1972
jsem začal objevovat i svět zanikajících lesních železnic. Asi by mne nejvíc bavilo stát se
strojvůdcem. Ale mám snížený barvocit, a tak
mi byla tato profese odepřena. Vracím se k ní
tedy určitou oklikou. Poznával jsem některé
úzkokolejné rušené lesní dráhy na Slovensku,
především v oblasti Kysuckých Beskyd. A tak
se někdy v polovině devadesátých let zrodila
myšlenka, abych si jako strojař zkusil pro radost zkonstruovat a vyrobit malou drezínu.
Jak se vám to podařilo?
Výrobu první drezíny pro řidiče a pět cestujících jsem dokončil na jaře 1999. Byly to stovky hodin práce i nemalé finanční prostředky,
které jsem do výroby vložil. Ale těšilo mne to
a dílo se podařilo. Tato první drezína pro rozchod 760 milimetrů o hmotnosti asi 300 kilo-

gramů zůstává v mém vlastnictví a projíždím
s ní o dovolených jak nejbližší úzkokolejnou
lesní železnici v oblasti Vychylovky a Oravy
na Slovensku, tak i vzdálenější dráhy, zejména
v Maďarsku.
Do Kysuckých Beskyd je to asi sto padesát kilometrů daleko. Zřejmě jste zatoužil
i po nějaké bližší trati...
Postavil jsem si na zahradě svého tchána
na Březnických pasekách z kolejnic získaných
ze zrušené cihelny alespoň krátkou trať, dlouhou asi 130 metrů. Slouží především jako zkušební trať, a v současné době neplánuji její
využití pro veřejnost.
Jak to přišlo, že jste v dalších letech vyrobil
ještě dvě drezíny na zakázku?
Moje drezína se osvědčila nejen pro údržbu
tratí, ale i při přepravě cestujících na nerovných tratích s velkým stoupáním, kam těžké
vlaky nemohou. Proto vznikl nápad vymyslet
a vyrobit drezínu o něco větší pro profesionální nasazení. Tento nápad se provozovatelům lesních železnic na Oravském Tanečníku
a později i Vychylovce zalíbil. Dostal jsem objednávku Oravského muzea v Dolnom Kubíně

a v roce 2005 dokončil drezínu pro dvanáct
osob. Má řádné typové schválení V760/2004
Úradu pre reguláciu železničnej dopravy SR.
Pohání ji benzinový motor o výkonu 10 kW
od firmy Honda, dosahuje rychlosti až 25 km/
hod. Hmotnost je 850 kilogramů. V roce 2009
stejnou drezínu podle mojí dokumentace vyrobila zámečnická firma ZAKO Turčín z Březnice na objednávku Žilinského samosprávného
kraje pro lesní železnici ve Vychylovce.
Jaká je vaše konstruktérská filozofie?
Dnes se strojírenské výrobky vyrábějí převážně tak, aby vydržely záruční dobu a potom se
neobešly bez odborného servisu. Já se snažím
konstruovat drezíny tak, aby se daly udržovat
po dlouhá léta bez speciálních znalostí a jen
s jednoduchým nářadím.
Co na to vaši žáci na průmyslovce?
Cítím, jak je dobré, když se mohu při výuce žáků ve strojařině o něco pevného opřít.
Nejen o teorii z učebnic, ale i o svá dřívější
zaměstnání a také o vlastnoruční práci při
návrhu i výrobě reálného kolejového vozidla.
Udržuji se tak v profesionální kondici a myslím, že to studenti poznají.  Vojtěch Cekota

inzerce

CENTRUM PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI S ČÍNOU

Hledáte nové impulsy pro své podnikání? Chcete najít nové produkty a dodavatele?

Pojeďte s námi na

CANTON FAIR
největší čínský veletrh
14. - 23. 10. 2010

PROGRAM:

- účast na veletrhu v Kantonu
- návštěva výrobních podniků v Shenyangu
- kulturně poznávací program v Hongkongu a Pekingu
- setkání s velvyslancem ČR v Pekingu
- účast zástupců Zlínského kraje

Dále Vám nabízíme komplexní asistenci při obchodování s Čínou (vyjednání kontraktu, kontroly firem a zboží, doprava apod.)
KONTAKTY: Libor Nejedlý: 739 573 551, nejedly@jvmrpic.cz, Olga Pavlíková: 725 768 514, pavlikova@jvmrpic.cz
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Za filmovými plakáty do muzea
Uherské Hradiště – Součástí 36. ročníku Letní filmové školy v Uherském Hradišti je jako
doprovodná akce výstava československých
filmových plakátů 1959 – 1989. Návštěvníci
Slováckého muzea v Uherském Hradišti mají
možnost seznámit se s výjimečnou tvorbou
československých umělců v této sféře užitého umění. Návrhům filmových plakátů se
v 60. – 80. letech věnovali přední českoslovenští výtvarníci. Díky zvláštní atmosféře
v tehdejším socialistickém Československu,
kde neexistovala komerční reklama ani trh
s uměním, vznikaly filmové plakáty naprosto odlišné od soudobé plakátové produkce,
která zaplavovala země západní Evropy. Výtvarníci nemuseli na plakátech znázorňovat
tváře herců a naopak mohli do svých výtvarných návrhů transformovat jazyk své volné
tvorby, často inspirovaný novými uměleckými směry, jako byl pop art, lettrismus, infomel apod. Vznikaly plakáty vysoké umělecké
úrovně. Po roce 1989 byl domácí filmový plakát vytlačen jinými informačními médii.

Výstava autorských filmových plakátů je nainstalována ve velkém sále a přísálí prvního
patra Slováckého muzea ve Smetanových sadech. Tvoří ji více než 80 plakátů např. těchto
umělců: Jiří Balcar, Bedřich Dlouhý, Richard
Fremund, Milan Grygar, Vratislav Hlavatý, Jiří
Hilmar, Josef Flejšar, Zdeněk Kaplan, Karel
Teissig, Karel Vaca, Zdeněk Ziegler, Josef Vyleťal, Rudolf Němec, Teodor Rotrekl, Zdeněk
Palcr, Karel Saudek, Olga Poláčková-Vyleťalová, Jan Kubíček, Karel Machálek.
Koncem července se k této výstavě připojuje
další - Francouzská kinematografie v československém filmovém plakátu. Veřejnosti se
představí nejzdařilejší návrhy plakátů k filmům francouzské kinematografie, jež bude
zčásti představena na 36. ročníku Letní filmové školy. Diváci se tak budou moci seznámit
s plakáty ke slavným francouzským filmům
režisérů Jeana-Luca Godarda, Francoise Truffauta či René Claira (Bláznivý Petříček, U konce s dechem, Čtyři pravdy ad.). Obě výstavy
potrvají do 12. září 2010.
(mf )

kultura
XIV. ročník Akademie
Václava Hudečka
Luhačovice – Pod záštitou hejtmana a za finanční podpory Zlínského kraje se již počtrnácté uskuteční Akademie Václava Hudečka a s ní
související festival Svátky hudby v Luhačovicích.
Od 2. do 14. srpna budou znít housle v luhačovické ZUŠ a na pódiích nejen luhačovických
koncertních sálů. Na dvacet mladých talentovaných houslistů z celé republiky se představí se
svým učitelem, virtuosem Václavem Hudečkem
na osmi koncertech. Zahajovací koncert začíná 2. srpna v 19.30 v kulturním domě Elektra.
Ve stejném čase o dva dny později zazní varhany v kostele svaté Rodiny. V neděli 8. srpna v 18
hodin se stane dějištěm jednoho z koncertů
rovněž poutní barokní chrám Narození Panny
Marie ve Zlíně-Štípě. Galakoncert se slavnostním předáním cen studentům XIV. ročníku
akademie je naplánován na pátek 13. srpna
od 19.30 v KD Elektra. 
(tz)

Košíkářské muzeum

Výstava filmových plakátů. Foto: Slovácké muzeum

▪▪ Otevřené brány zvou k návštěvě kostelů
Zlínský kraj – Naplno se ve Zlínském kraji
rozběhl již druhý ročník projektu Otevřené
brány, prostřednictvím kterého se veřejnosti zpřístupňuje 18 sakrálních památek.
Je v nich rovněž zajištěna bezplatná průvodcovská služba. Vzniklo několik desítek
nových pracovních míst především pro znevýhodněné skupiny uchazečů o zaměstnání.
Zlínský kraj nyní vydal barevnou brožuru,
která kromě populárně naučného popisu
jednotlivých kostelů zapojených do projektu nabízí tipy k dalšímu turistickému vyžití
v daném místě.
▪▪ Fotosoutěž festivalu outdoorových filmů
Zlín – Mezinárodní festival outdoorových filmů se uskuteční ve Zlíně ve dnech 7. až 10.
října. Jeho součástí bude fotosoutěž, do níž
se mohou zapojit zájemci o fotografováOkno do kraje / srpen 2010

ní krajiny či outdoorových sportů, což jsou
zároveň názvy obou kategorií fotosoutěže.
Účastníci soutěže mohou zaslat do 15. srpna maximálně tři snímky o velikosti do 3 MB
(minimální rozlišení 1 024x768 pixelů) organizátorovi akce, jímž je Magistrát města Zlína, na e-mail: is@muzlin.cz. Součástí e-mailu
musí být vedle uvedeného jména a příjmení
autora snímků, jeho adresy a kontaktních
údajů také názvy fotografií, jejich krátké
popisky a zařazení do jedné ze dvou zmíněných kategorií.
▪▪ Devět milionů korun pomůže památkám
Zlínský kraj – Částku přesahující 9 milionů
korun vyčlenil v letošním roce Zlínský kraj
prostřednictvím Fondu kultury vlastníkům
památkových objektů na jejich obnovu.
Hejtmanství obdrželo 143 žádostí, z nichž
bude na základě doporučení kulturní komi-

Morkovice-Slížany – Více než dvě stě let starou tradici košíkářství přibližuje návštěvníkům
Košíkářské muzeum v Morkovicích-Slížanech
na Kroměřížsku. Je otevřeno teprve od letošního 12. června. Muzeum v pěti místnostech
jednoho z nejstarších morkovických domků
ukazuje nejrůznější košíkářské výrobky –
od typických košů pro různé účely až například po „opletené“ demižony či cestovní kufry.
Část exponátů věnovali soukromí dárci a část
pochází z bývalého morkovického muzea,
které bylo zrušeno v roce 1963. „Jde o výrobky z proutí, ale i z dnes populárního pedigu,
který se v Morkovicích používal již před sto
lety. K vidění je i různé nářadí a návštěvníci
nahlédnou také do staré dílničky košíkáře,“
řekla koordinátorka projektu Leona Foltýnová. Muzeum je otevřeno od úterka do pátku
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00, o víkendech od 13.00 do 17.00.
(vc)

se uspokojeno 88 žadatelů. Při posuzování
žádostí byl zohledňován zejména kulturně
historický význam a stavebně technický stav
jednotlivých památek a také se přihlíželo
k tomu, do jaké míry jsou jednotlivé akce financovány z jiných zdrojů.
▪▪ Na Buchlově se opravují hradby
Buchlov – Hradby státního hradu Buchlov se
dočkaly dlouho plánované opravy. Stavební
práce budou probíhat do konce letošního
roku. Návštěvníci hradu však nejsou stavebními úpravami nijak omezeni. Rekonstrukce
se dočkají hradby jihovýchodního bastionu,
které byly ve špatném až havarijním stavu.
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, získal na opravu
buchlovských hradeb dotaci 3,5 milionu korun z ministerstva kultury. Z vlastních zdrojů
přispěje částkou 282 000 korun.
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tipy na výlet
nafukovací koule z průhledného speciálního
PVC. Uvnitř je pak ještě jedna menší. Obě
jsou spojeny lanky a dvěma tunely pro možnost přístupu dovnitř. Zorb se může ze svahu
odvalovat rychlostí až 50 kilometrů v hodině.
Koule se pak sama zastaví na rovině. Tato
atrakce je ve Zlínském kraji dostupná například ve Stupavě na Uherskohradišťsku či
v Pozlovicích na Zlínsku (www.zorbuj.cz).

tandemové seskoky
Adrenalinová zábava nemusí nutně znamenat nebezpečí. Svou dovolenou či víkend si
může adrenalinovým zážitkem zpestřit takřka kdokoliv, bez ohledu na věk a fyzickou
sílu či obratnost. Přinášíme vám několik tipů
na atraktivity tohoto druhu ve Zlínském kraji.
Horské koloběžky
Sjezd na koloběžce je relativně nová forma
zábavy, která je vhodná pro všechny věkové
skupiny. Nabízí rychlou jízdu plnou adrenalinu, možná je ale také poklidná projížďka
plná krásných pohledů do přírody. Jízda
na koloběžce začíná na Pustevnách, kde
personál proškolí zájemce o stavu a povaze
trasy a vybaví jezdce přilbou. Také poskytne
instrukce, jak se koloběžka používá a ovládá.
Po dojetí do cíle (Ráztoka v Trojanovicích),
se koloběžka a přilba předává personálu,

horské koloběžky

který čeká na dolním stanovišti na rozcestí
u Lomu. Celková délka sjezdu je šest kilometrů. V sezoně, tedy v červenci a srpnu, je dráha v provozu denně od 10.00 do 19.00. Více
informací získáte na www.kolobezky.eu.
Tandemové seskoky
Tandemové seskoky jsou jediným způsobem
seskoku padákem v České republice, kdy nemusíte projít náročným výcvikem a přesto
si užít volný pád až ze 4 000 metrů, kam vás
dopraví letadlo L-410. Tuto možnost nabízejí
na letišti v Kunovicích. Příprava na tandemové seskoky je velmi krátká, vhodnou kombinézu a doplňky lze zapůjčit přímo na místě.
Omezením je pouze váha do 100 kilogramů,
věkový limit je pak 5 let. Vše potřebné zajistí
tandempilot, tedy profesionální parašutista,
se kterým jste spojeni speciálním postrojem.
Tito parašutisté mají provedeny tisíce seskoků, jejich zkušenosti zaručují bezpečnost
a maximální prožitek tandemového seskoku.
Volný pád s rychlostí 250 km/h trvá takřka
minutu a z výšky 1 500 metrů, kde tandempilot otevírá hlavní padák, následuje klidný
let v délce 10 až 12 minut. Více informací
na www.okboogie.cz.
Zorbing
Zorbing nabízí pořádnou dávku adrenalinu.
Zájemce se vměstná do zorbu, což je velká

Lanová centra
Adrenalinové zážitky nabízejí také lanová
centra, kterých je ve Zlínském kraji k dispozici hned několik. Většina z nich přitom umožňuje bezpečnou zábavu i pro menší děti.
Návštěvu, zvláště v případě větších skupin,
je vždy vhodné domluvit předem. Některá centra nabízejí i další atrakce. Na Zlínsku
je například k dispozici Lanové centrum
C.V.A.K. ve Zlíně-Mladcové (www.cvakzlin.cz),
děti si pak mohou svou obratnost vyzkoušet i ve zlínské zoo v areálu zvaném Lanáček
(www.zoozlin.eu). Další možností adrenalinového vyžití je lanové centrum ve Všemině
(www.gm5.cz/activity-park).
Na Vsetínsku mohou zájemci využít třeba lanové centrum u hotelu Horal ve Velkých Karlovicích (www.valachy.cz) či Gibon Park v Rožnově
pod Radhoštěm (www.gibon-park.cz).

lanová centra

inzerce

bez bourání

bez nástriku

montáž 2 hodiny
životnost 30-50 let

tel.: 608 729 479
www.novavanadostare.cz
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Úspěch otrokovických veslařů
Otrokovice, Račice – Dva víkendy na konci
června a na začátku července znamenaly
pro otrokovické veslaře vyvrcholení jejich
celoroční přípravy – v Račicích se konalo mistrovství České republiky ve veslování.
V neděli 27. června startovali ti mladší
na mistrovství ČR žactva a dorostu a opět
prokázali, že patří mezi nejlepší v republice. Ve finálových jízdách otrokovičtí veslaři
vybojovali tři první místa, třikrát obsadili
druhou pozici, dvakrát dojeli na třetím místě
a v šesti závodech skončili na 4. místě. Zlaté
medaile vybojovala čtyřka dorostenek, která jela v sestavě Polášková Gabriela, Šarová
Sandra, Krejčová Katka, Galetková Romana
a kormidelnice Aguilarová Natalie. Další zlatou medaili vybojoval na dvojskifu starších
žáků Martin Svízela společně s M. Šimoníkem a zlato vybojoval rovněž Petr Skalník
v kategorii mladších žáků.
Stříbrné medaile vybojovali dorostenci Martin Omelka a Jakub Pavlica na dvojce dorostenců, dvojskif mladších žáků Petr Skalník
a Filip Novotný a Jan Solař v závodě skifů
starších žáků. Bronzové medaile vybojovala

posádka dvojky dorostenek, která jela v sestavě Galetková Romana a Krejčová Katka
a dále pak Vendula Němečková na párové
čtyřce dorostenek, sestavené z veslařek moravských oddílů.
Týden po mistrovství žactva a dorostu se
uskutečnilo mistrovství dospělých v kategoriích senioři a senioři do 23 let. Vynikajícího
úspěchu dosáhli otrokovičtí muži, kteří získali pět zlatých medailí a několik stříbrných
a bronzových. Na této bilanci se nejvíce podílel skifař Petr Čabla, který se stal pětinásobným mistrem ČR. Vynikající byl i Jakub
Atarsia, který získal titul mistra ČR v párové
čtyřce a stříbrnou medaili v dvojskifu mužů.
Oba se tak nominovali na mistrovství světa
veslařů do 23 let. To se bude konat od 23.
srpna v Bělorusku.
Těmito závody ukončili Otrokovičtí první
část sezony, na druhou se začnou připravovat od poloviny srpna. Toto období je ideální
pro výcvik nových veslařů – oddíl zve všechny mladé zájemce starší 11 let na loděnici
u Moravy, kde se mohou každou středu přihlásit. Více na www.veslariotrokovice.cz. (jk)

Mladí veslaři z Otrokovic patří k elitě. Foto: archiv oddílu

▪▪ Slovácko chce zúročit zkušenosti
Uherské Hradiště, Zlín – Stejně jako v minulé
sezoně má Zlínský kraj po jednom zástupci
ve dvou nejvyšších fotbalových soutěžích.
V první lize nastupuje 1. FC Slovácko, ve druhé
Tescoma Zlín.
Slovácko se loni zachránilo mezi elitou až
na poslední chvíli. V právě zahájeném ročníku klub z Uherského Hradiště věří, že se bude
pohybovat ve vyšších patrech tabulky. „Bude
zajímavý ročník, ve kterém chceme zúročit
zkušenosti nasbírané v předchozí sezoně,“ ujistil ředitel Slovácka Vladimír Krejčí.
Zlínu se cíl - okamžitý návrat do první ligy –
splnit minulou sezonu nepodařil, a tak došlo

k celé řadě změn. Skončil například trenér Ladislav Minář, kterého nahradil Marek Kalivoda.
Ten dá šanci mladým hráčům. „Je správný čas
na to, aby se dostali do sestavy a ukázali, co
v nich je,“ uvedl.
▪▪ Hanáci svedli bitvu s Američany
Kroměříž – Výběr mladých basketbalistů Slavie Kroměříž, doplněný o tři hráče seniorského družstva, se utkal v atraktivní exhibici
s americkým týmem Nike Michigan All Stars,
který tvořili nejlepší středoškoláci ze státu
Michigan. Utkání nabídlo vynikající úroveň,
z vítězství se nakonec radovali Američané,
kteří porazili Slavii 98:81. „Naši hráči podali
nadšený výkon. Pod těsnou porážku se pode-

sport
Senioři v kraji sportují
Kroměříž, Zlín – Sportovat lze v každém věku,
hlavní je chuť. Důkaz lze najít v Kroměříži, kde
uspořádali Sportovní hry seniorů. Prvního ročníku akce se zúčastnilo 220 sportovců vyššího
věku, nejen ze Zlínského kraje, ale i ze zahraničních partnerských měst Kroměříže, například slovenské Nitry, rakouského Krems an
der Donau nebo polské Piekary Slaskie. „Výborná akce. Doufám, že se z ní stane tradice,“
řekla Marika Dulaiová, jedna ze soutěžících.
Organizátoři připravili pro účastníky 26 disciplín v osmi základních sportovních oborech.
Těmi byly lehká atletika, plavání, bowling,
basketbal, stolní tenis, petangue, mini fotbal
a šipky. Soutěžící byli rozdělení do dvou věkových kategorií: od 55 do 64 let a od 65 let výše.
„S výjimkou plavání a bowlingu, které se odehrály v plaveckém bazénu a v baru Scéna, byly
dějištěm olympiády areál hřiště a tělocvičny
základní školy Oskol,“ prozradila kroměřížská
místostarostka Jarmila Číhalová.
Při organizování seniorské olympiády se Kroměřížané inspirovali v partnerské Nitře, kde
mají tyto společensko – sportovní akce několikaletou tradici. „V loňském roce se naši senioři tamní akce zúčastnili. Dojmy byly natolik
příjemné a silné, že vedly k rozhodnutí uspořádat olympiádu i u nás,“ přiznala Číhalová.
Senioři sportují i v jiných městech regionu.
Například ve Zlíně má už tříletou tradici turnaj v petangue, pořádaný jako vzpomínka
na Zdeňka Szpaka, bývalého člena Rady Zlínského kraje.
Také letošním dějištěm turnaje v této tradiční francouzské hře bylo hřiště u Domova
pro seniory Burešov. Účast si v něm zajistilo
v předchozích přípravných kolech deset družstev, nejpřesnější ruku měli nakonec členové
Domova seniorů Napajedla. „Jsem ráda, že se
takovéto akce konají. Fandím seniorům, kteří
jsou v pokročilém věku stále aktivní. Turnaj si
našel velkou oblibu a počet účastníků vzrůstá,“ těší Taťánu Nersesjan, krajskou radní pro
sociální oblast.
(gh)
psalo to, že jsme v posledních pěti minutách
dali prostor i nejmladším hráčům lavičky,“ řekl
trenér Kroměříže Jiří Král.
▪▪ Amatérští fotbalisté jsou mistry republiky
Třebíč – Výběr Zlínského krajského fotbalového svazu vyhrál letošní Regions Cup, což je
mistrovství České republiky amatérských hráčů.
Ve finále, které se hrálo v Třebíči, porazil celek
Jihočeského kraje jednoznačně 3:0, branky
vstřelili Sucháček, Huťka a Lukáš. „Jsme spokojení. Předvedli jsme atraktivní hru a splnili cíl,“
pochvaloval si trenér vítězného výběru Petr Zapletal. Zlínský kraj se stal přeborníkem republiky a získal právo uspořádat kvalifikační turnaj
o postup na mistrovství Evropy.
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Kroměřížsko
6. 8. Kroměříž
Jarmark ručních prací
a bižuterie
Řemeslníci budou předvádět své umění v několika
oborech ručních prací - šití,
paličkování, pletení, háčkování, vyšívání, tkaní, batikování,
malba na textil a podobně.
www.vychodni-morava.cz
7. 8. Kostelany
Noční koňská show
Koně, indiáni i kovbojové při
soumraku a také pod noční
oblohou předvedou své dovednosti. Ranč Kostelany.
www.kostelany.cz
7. až 15. 8. Věžky
Floria léto
Tradiční celostátní prodejní
výstava pro zahrádkáře,
zahradníky, zemědělce, chalupáře, chataře, chovatele…
Denně od 9.00 do 17.00.
www.floria.vezky.cz
14. 8. Rusava
Rusavská padesátka
www.rusavska50ka.cz

Uherskohradišťsko
1. 8. Uherský Ostroh
Galuškovo Slovácko
www.ostrozsko.cz
6. 8. Uherský Ostroh
Variace na 4
V zámecké galerii se představí díla Marie Húskové,
Ludmily Chludové, Renaty
Střelcové a Věry Vlachynské.
Vernisáž v 17.00.
www.uhostroh.cz
7. 8. Modrá
Den medu a medoviny

V rámci akce uvidíte divadlo
Tetička z Radějova, následuje
folklorní večer. Archeoskanzen Modrá.
www.archeoskanzen.cz
7. 8. Uherské Hradiště
Večery u Slovácké búdy CM Stanislava Gabriela
Smetanovy sady, akce
od 18.00.
www.kkuh.cz
7. - 8. 8. Hluk (Hluk)
Hlucké hody
Hodové dny v Hluku
www.mestohluk.cz
21. 8. Boršice u Blatnice
Boršická svajba
Výprava k tajemnosti domova v přirozených kulisách
obce Boršice u Blatnice.
www.vychodni-morava.cz

Vsetínsko
4. 8. Rožnov pod Radhoštěm
Vzácné setkání bratří
Nedvědů
V rámci Valašského divadelního léta 2010 se navrací
legendární stálice folkového
stylu – bratři Nedvědové
s kapelami.
Amfiteátr na Stráni.
www.pragokoncert.com
7. 8. Karolinka
Haferové mlsání
Kromě lahůdek z hafer (borůvek) sbíraných na Soláni
přibude i haferové pivo. IC
Zvonice Soláň od 15.00.
www.zvonice.eu
6. - 7. 8. Bystřička
Starý dobrý western
Tradiční festival country
hudby. Letní kino Bystřička –
Přehrada.
www.gympleri.cz

prodej
přírodního
kamene

5. – 8. 8. Velké Karlovice
Setkání řezbářů u Karlovského muzea
Zahrají Hudecká muzika
z Velkých Karlovic, Cimbálová muzika Milana Mlčáka,
cimbálová muzika Staré Gatě
z Rožnova p. Radhoštěm
a další. Zahájení v 15.00.
http://velkekarlovice.cz
13. 8. Rožnov pod Radhoštěm
21. Valašské folkrockování
Od 17.00 v Amfiteátru
Na Stráni ve Valašském muzeu v přírodě.
www.tka.cz

Zlínsko
7. 8. Zlín
Zlínský Woodstock 2010
10. ročník festivalu se
uskuteční ve Zlíně Malenovicích. Začátek 16.00.
www.vlw.cz

kalendář akcí
Baťův mrakodrap
2. 8. – 31. 8.
V sajdkáře přes Himálaje
Výstava fotografií občanského sdružení MC
Outdoors Riders z výpravy do krásného koutu
indických Himálají. Autory fotografií jsou Dušan Jirásek, Radek Kriegler, Daniel Kratochvíl,
a Petr Adámek, 3. etáž (pracovní dny, 7.00 –
17.00)
2. 8. – 31. 8.
Slovenské národní povstání – výročí
česko-slovenského bratrství
Autor výstavy Josef Ryšánek v jejím rámci
představí základní informace o Slovenském
národním povstání a fotografie pořízené během oslav jeho 65. výročí, 16. etáž (denně
do 22.00)
Stálé výstavy
Expozice 21
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž (denně do 22.00)

19. – 22. 8. Zlín
Fedo – festival dechových
a folklorních souborů
Vystoupení domácích
a zahraničních souborů.
www.zlin.eu

Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících
firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje
také o satelitních městech baťovského impéria. (pracovní dny, 7.00 – 17.00)

20. – 22. 8. Valašské Klobouky
Setkání muzikantů v Bílých
Karpatech
Celodenní program
na Masarykově náměstí.
www.valasskeklobouky.cz

Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb
kavárny na terase (10.00 – 22.00) a restaurace
ve 3. etáži ( po – pá 11.00 – 13.30).

20. - 22. 8. Zlín, Březůvky
5. Truck sraz
V rámci akce vystoupí kapely
Pěšáci a Proniczanic.
www.truck-sraz-zlin.cz
22. 8. Brumov-Bylnice
Pohádkový hrad...
tentokráte s písničkou
Areál hradu od 12.00.
http://hrad.brumov-bylnice.cz

valouny
solitery
mulčovací kůra
kámen řezaný
kámen sekaný
obklady
dlažby
kačírek

Přehled akcí je platný k 13. červenci. Případné
změny po tomto datu jsou vyhrazeny.

Barum Czech Rally Zlín
Již 40. ročník automobilové soutěže, která
je součástí mezinárodního mistrovství České republiky a šampionátu IRC, se uskuteční
ve dnech 27. až 29. srpna. V pátek je na programu atraktivní noční rychlostní zkouška přímo
v ulicích krajského města (začátek ve 21.15),
v sobotu a neděli pak jezdci vyrazí na klasické
rychlostní zkoušky. Více na www.barum.rally.cz.

Oblíbenost kamene roste. Je
to NÁVRAT K PŘÍRODĚ. Různé
druhy kamenů lze použít na
exteriéry, interiéry, výzdobu
hrobů, zahrad...

při předložení tohoto kuponu
sleva 10%



www.andryskovykameny.cz
PRODEJNA

NAPAJEDLA
PRŮMYSLOVÁ ZÓNA – KVÍTKOVICKÁ 1527
TEL.: 774 442 882
NABÍZÍME I NÁKLADNÍ AUTODOPRAVU
KONTEJNERY
HYDRAULICKOU RUKU
www.andrysekmartin.cz
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tel.: +420 577 432 891
fax: +420 577 433 350
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Funkční schéma TUV300
ohřev teplé vody

1 V SOLÁRNÍCH
SYSTÉMECH
SOLAR POWER ZLÍN

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

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

Příklad ceny solárního systému při montáži částečně svépomocí
STAVEBNICE SOLAR POWER CZ®
Akční cena sestavy bez DPH
Kontrola a zaškolení

TUV200

TUV300

50 303 Kč

72 270 Kč

zdarma

zdarma

Od 55 333 Kč*

Od 79 497 Kč*

Čištění komunikací a ploch

Celkem vč DPH (10%)

Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství

Dotace z programu Zelená úsporám

- 55 000 Kč

- 55 000 Kč

Výsledná cena po obdržení dotace

od 333 Kč*

Od 24 497 Kč*

Údržba zeleně a sečení trávy
Prodej kameniva
Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích
Instalace svislého a vodorovného
dopravního značení i příslušenství
Nákladní doprava

Příklad ceny solárního systému při dodávce na klíč
STAVEBNICE SOLAR POWER CZ®

* v ceně není zahrnuta doprava a montáž.
TUV200

TUV300

Akční cena sestavy bez DPH

50 303 Kč

72 270 Kč

Materiál pro připojení na stávající rozvody vody

12 000 Kč

12 000 Kč

Montáž solárního systému

12 000 Kč

15 000 Kč

Celkem bez DPH

74 303 Kč

99 270 Kč

Celkem vč. DPH (10 %)

81 733 Kč

109 197 Kč

Dotace z programu Zelená úsporám

- 55 000 Kč

- 55 000 Kč

Výsledná cena po obdržení dotace

26 733 Kč

54 197 Kč

Uvedené ceny jsou pouze orientační, přesnou cenu Vám sdělíme po bezplatné návštěvě našeho technika.

www.suszlin.cz

Více informací na: www.solarpower.cz

OKNA ZA „PÁR“ KORUN NEBO ZDARMA
+DALŠÍ ÚSPORA 20.000 KČ ZA PROJEKT
NEVÁHEJTE! VYČERPÁNO JIŽ CCA 9 MILIARD!
Vybrané příklady z úspěšně podaných projektů programu ZÚ:
1. RD OTROKOVICE, okr. Zlín, Vytápěná plocha domu
181,75m2. Návrh opatření: Výměna oken za EUROOKNA, 1NP
a 2NP, Uw<1,2. Vyhodnocení: úspora 23,4%. Cena výměny
oken: 203 405 Kč. DOTACE: 118 138 Kč.(zákazník dostane
zpět 118 138 Kč a EUROOKNA JSOU, V POROVNÁNÍ S
PŮVODNÍ CENOU(203 405 Kč), ZA „PÁR KORUN“! ).
pozn. Dotace je vyplácena zpětně.
2. RD VINARY, okr. Přerov, Vytápěná plocha domu 191,93m2.
Návrh opatření: Výměna oken a dveří za plastová, 1NP a
2NP, Uw<1,2. Vyhodnocení: úspora 21,2%. Cena výměny
oken: 123 450 Kč. DOTACE: 124 755 Kč.(zákazník
dostane 123 450 Kč a OKNA JSOU ZDARMA!).
pozn. Dotace je vyplácena zpětně.

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

I
„POJĎTE S NÁM
“
E!
ČERPAT DOTAC

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

www.expowin.cz
dle objemu zakázky
akce platí do 30. 09. 2010

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

ZELENÁ
ÚSPORÁM

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

Kroměříž
Křižná 169
Tel.: 737 951 242

E-mail: kromeriz@expowin.cz

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

Doporučujeme

Vizovické Trnkobraní

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

Vizovice 20. - 22. 8. 2010

www.vizovicketrnkobrani.cz

Dobrý klient,

konečně jednoduchý úvěr.

Konec obav z úvěru.

nízký úrok – RPSN 7,9 %
jednoduchý text smlouvy

I

Výhodné podmínky

I žádné poplatky I žádné skryté náklady
Jednoduchá smlouva

žádné směnky

I žádná rozhodčí doložka

Jednoduché čerpání

I

prostředky na libovolný účel bez doložení příjmů
neprokazujete použití vstřícné projednání úvěru

I

platíte jen úrok

úrok

7,9 %
p.a.

Jednoduché splácení

I jistinu splácíte podle Vašich možností

Dobrý klient je jednoduchý úvěr s nízkou úrokovou
sazbou 7,9 %, určený pro vlastníky obytných nemovitostí.
Úvěr je poskytován v rozsahu 100.000 - 3.000.000 Kč
do výše 50 % hodnoty nemovitosti na dobu 6 měsíců – 5 let.
Více informací na www.mpu.cz, nebo volejte 800 678 678.

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo
náměstí
áměstíí Míru 186, 760 01 Zlín, pokladn
pokladní hodiny: po - pá 8 - 18 hodin, e-mail: dobryklient@mpu.cz

...VÁŠ REGIONÁLNÍ VÝROBCE ČESKÝCH OKEN A DVEŘÍ

VČASNÁ A KOMPLEXNÍ REGENERACE VÝRAZNĚ ZHODNOTÍ STAVBU A SNÍŽÍ NÁKLADY...

OKNA&DVEŘE

REKONSTRUKCE

bytových a panelových domů

plastová/dřevěná/hliníková

Špičková tepelná izolace
7-komorový systém, profily třídy „A“
Originální český výrobek
Primární materiál bez použití recyklátu
Ekologický výrobek
bez příměsí těžkých kovů
Kompletní služby
vč. dokončovacích prací, doplňky
Zelená úsporám - zbavte se starostí
- dotace nechte na nás

NAPAJEDLA
2. KVĚTNA 685

BRNO

BAYEROVA 13
VOLEJTE ZDARMA!

O K N A SE STÁT N Í D O
Zaměření a návštěva technika
Cenová nabídka
Likvidace odpadu

800 266 662

TACÍ !

Návrh řešení
Výpočet dotace z programu
zelená úsporám

w w w. t e l k a s . c z

zateplování fasád a střech
vodoinstalace
elektroinstalace
realizace střech
náhrada balkonů za betonové lodžie
vlastní výroba plastových,
hliníkových oken a dveří
projektová dokumentace
zajištění financování

NAPAJEDLA
774 582 401

BRNO

774 582 400

vypracování tepelně-energetických
auditů včetně vyhodnocení tepelných úspor před rekonstrukcí a po ní
vyřízení stavebního povolení,
kolaudace
plynové kotelny
tepelná čerpadla
rekonstrukce vstupních portálů

D OTACE V YŘ ÍD ÍM E
N A N A ŠE N Á K LA DY

Adresa a kontakty provozu: TELKAS s.r.o., 2. května 685, 763 61 Napajedla
Telefon a fax: 577 158 259, Mobilní telefon: 774 582 401

