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Zubří

Kaple ve Starém Zubří
byla dokončena v roce 2000.
Foto: Ivo Hercik

platí do 30. 9. 2010

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

Příklad ceny solárního systému při montáži částečně svépomocí
STAVEBNICE SOLAR POWER CZ®
Akční cena sestavy bez DPH
Kontrola a zaškolení
Celkem vč DPH (10%)

TUV200

TUV300

50 303 Kč

72 270 Kč

zdarma

zdarma

Od 55 333 Kč*

Od 79 497 Kč*

Dotace z programu Zelená úsporám

- 55 000 Kč

- 55 000 Kč

Výsledná cena po obdržení dotace

od 333 Kč*

Od 24 497 Kč*

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.

Více informací na: www.solarpower.cz

Automatická garážová vrata

AKCE !!!

NEVÁHEJTE! VYČERPÁNO JIŽ CCA 9 MILIARD!

vrata + pohon
od

20.900 Kč

OKNA ZA „PÁR“ KORUN NEBO ZDARMA
+DALŠÍ ÚSPORA 20.000 KČ ZA PROJEKT

+ 10% DPH

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
nyní se slevou

A
DEKORY DŘEV
!
ZDARMA

I
„POJĎTE S NÁM
“
ČERPAT DOTACE!

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

www.expowin.cz

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

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.“
Pomůžeme Vám zařídit úvěr i zateplení.
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Vážení a milí spoluobčané,
když jsem se na přelomu července a srpna zamýšlel nad vcelku nevydařeným létem, tak jsem
si říkal, že v porovnání s nezvykle velkými mrazy
v Jižní Americe, záplavami v Pákistánu, požáry
v Rusku a sesuvy půdy v Číně je to ještě u nás
v republice poměrně dobré. I přesto, že následky květnových a červnových povodní jsou stále
v kraji vidět, jsem si pomyslel, že už jsme si v naší
zemi nepřízeň přírody vybrali. Ani ne dva měsíce po ničivých záplavách na Moravě, ale bohužel vodní živel dost krutě zasáhl sever Čech.
Na Moravě na jaře napáchala voda škody za více
než 8,6 miliardy korun. O miliardových škodách
se hovoří i nyní.
Při pohledu na utrpení lidí, kterým voda vzala
vše, si uvědomím, že když v roce 1997 opadla
velká voda v Otrokovicích a ukázala se zkáza
v celé nahotě, tak jsme byli vděčni za každou
pomocnou ruku. Vzpomínám si, že nejvíce jsme
spoléhali na pomoc hasičů, policistů a vojáků. A tu potřebují nyní i lidé z postižených měst a obcí.
A určitě, tak jako my před 13 lety, i oni na jejich pomoc spoléhají. Letošní situace je jiná v tom, že již několik let spolehlivě funguje Integrovaný záchranný systém, jehož nosnou součástí jsou právě hasiči.
Je důležité, aby toto všechno vzalo v úvahu nové vedení země a nešlo cestou ničím neodůvodněných úspor právě v jejich resortu. Svoji nepostradatelnost prokázali záchranáři od ničivých záplav
na Moravě v létě roku 1997 již několikrát. Tehdy zahynulo padesát lidí, dalších šest zemřelo při rozsáhlých povodních o rok později. V srpnu roku 2002 došlo k další přírodní katastrofě, při které byla zasažena třetina Čech a voda se opět nevyhnula ani Moravě – zahynulo 17 lidí. Při jarní povodni v roce
2006 zahynulo 9 lidí, loňské bleskové povodně, které máme ještě v živé paměti u nás na Moravě, si
vyžádaly 15 obětí. Materiální škody dosahují za třináct let téměř dvou set miliard. A obětí a škod by
bylo ještě víc, kdyby hasiči, policisté a vojáci nebyli vždy tam, kde je jich nejvíce zapotřebí.
Jenom doufám, že toto všechno si současná vláda uvědomí. Tak jako to, že není možné vysílat signály, že nový zákoník práce přinese nejvíce negativních změn lidem s nízkými platy, nebo že důchodci
s průměrnými důchody nedosáhnou na lékařskou péči, protože dát sto korun za jeden den pobytu
v nemocnici je pro ně neřešitelný problém a mladé rodiny si díky jejich politice budou muset rozmyslet jestli mít nejen dvě děti, ale i to jedno.
Vážení spoluobčané,
září je nejen předvolebním časem, protože nás v říjnu čekají volby do zastupitelstvech měst a obcí,
ale především je časem, kdy žáci a studenti zasednou po prázdninách do školních lavic a většina
z nás již jen vzpomíná na příjemně prožité dny odpočinku. Děti školou povinné se na začátek školního roku obvykle těší. Přeji jim, aby se do školy těšily každý den, aby se jim i studentům ve škole dařilo.
A totéž přání mám i pro jejich učitele.
Přeji vám co možná nejklidnější září.
MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

▪▪ Pomoc krajům zasaženým povodněmi
Zlínský kraj – Mimořádnou povodňovou pomoc Libereckému kraji ve výši 750 000 korun
a Ústeckému kraji 500 000 korun uvolní Zlínský kraj. Dar je určen na obnovu území po povodních, musí ho ještě schválit zastupitelé.
Zlínský kraj se finanční pomocí připojil
k ostatním krajům v zemi. Asociace krajů ČR již
uvolnila mimořádnou pomoc ve výši jednoho
milionu korun ve prospěch Libereckého a Ústeckého kraje. Asociace také kromě finančních
prostředků koordinuje poptávku po materiální pomoci mezi ostatními kraji. Téma povodňové ochrany moravští hejtmani letos akcentovali již při jarních povodních, které v květnu
a červnu zasáhly také území Zlínského kraje,
v podobě tzv. Olomoucké výzvy – souhrnu
požadavků na parlament a vládu k urychlení
budování protipovodňové ochrany.
Okno do kraje / září 2010

▪▪ Informace z Univerzity Tomáše Bati
S další novinkou v nabídce studijních oborů přichází Fakulta humanitních studií (FHS)
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB). V září
zahájí více než 70 posluchačů v kombinované
formě studium oboru Andragogika v profilaci
na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře. Andragogika se obecně týká výchovy a vzdělávání dospělých. „Obor bude zaměřen speciálně
na přípravu odborníků pro práci v organizacích neziskového sektoru,“ upozorňuje ředitelka Ústavu pedagogických věd Soňa Vávrová.
Jeho absolventi se uplatní jako odborníci při
řízení a vzdělávání zaměstnanců nebo klientů
ve státní správě a samosprávě, ve vzdělávacích
zařízeních pro dospělé a seniory a podobně.
Vzhledem k velkému zájmu se zvažuje i zavedení prezenční formy.
Se značným zájmem se na UTB setkává také

celoživotní vzdělávání v podobě Univerzity
třetího věku. Je určeno pro lidi starší 50 let či
zdravotně handicapované. Přihlášky lze podávat ještě do 10. září. Více informací naleznete
na www.utb.cz.
▪▪ Den kraje bude 2. října
Blížící se desáté výročí vzniku krajů v naší republice si připomeneme i v našem regionu.
Zlínský kraj ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, Agrární komorou Zlínského kraje, Krajskou hospodářskou
komorou a krajskou organizací Syndikátu
novinářů ČR připravuje na sobotu 2. října
Den kraje. Kulturní a kulinářský program je
nachystán do prostor sídla kraje do zlínského mrakodrapu, v krajských kulturních zařízeních bude den otevřených dveří, organizátoři chystají i soutěž Jak znáš svůj kraj,
dotovanou hodnotnými cenami.
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Hejtman pokřtil
lokomotivu

Hejtman Stanislav Mišák pokřtil obnovenou lokomotivu. Foto: archiv RLŽ

Ve školách kraje se opravovalo
Zlínský kraj – Některá školská zařízení zřizovaná Zlínským krajem se během letních
prázdnin rekonstruovala. Sedmnáct projektů
z resortu školství získalo finanční prostředky z operačního programu Životní prostředí
na rekonstrukce jednotlivých zařízení. Peníze směřovaly zejména do oprav, které vedou
k efektivním úsporám energií a ke snížení provozních nákladů jednotlivých škol. Úpravy se
týkají zateplování obvodových plášťů a střešních konstrukcí, jde o výměny či rekonstrukce
oken a dveří. Finanční podpora je poskytována z Fondu soudržnosti a Státního fondu
životního prostředí. Na spolufinancování
projektů se také podílí jednotlivé příspěvkové
organizace a Zlínský kraj.
V letošním roce přišlo na řadu dvanáct škol.
Jde o tyto projekty: realizace úspor energie na Středním odborném učilišti Uherský
Brod, realizace opatření na úsporu energie
na Středním odborném učilišti Valašské Klobouky, „zelené“ Gymnázium ve Slavičíně, Dět-

ský domov, Základní škola speciální a Praktická škola Zlín - zateplení budovy školy,
Integrovaná střední škola – Centrum odborné
přípravy Valašské Meziříčí - zateplení budov,
Střední odborná škola a Gymnázium Staré
Město, stavební úpravy pro zajištění snížení
energetické náročnosti budov v areálu SOŠ
Otrokovice, Gymnázium J. A. Komenského
a Jazyková škola s právem státní zkoušky
Uherský Brod - stavební úpravy k realizaci
úspor energie, opatření úspor energie Střední
školy informatiky, elektrotechniky a řemesel
Rožnov pod Radhoštěm, realizace opatření
pro úsporu energie ve Střední průmyslové
škole strojnické Vsetín, realizace opatření pro
úsporu energie ve Střední škole oděvní a služeb Vizovice a realizace opatření pro úsporu
energie v Domově mládeže Střední průmyslové školy Uherský Brod. Celkové náklady přesahují 200 milionů korun. Z rozpočtu Zlínského
kraje a příspěvkových organizací je hrazeno
45,6 procenta nákladů.
(mdr)

▪▪ Invazivní rostliny narušují ekosystém
Zlínský kraj – V rámci ochrany přírody a krajiny
Zlínský kraj dlouhodobým a aktivním přístupem podporuje boj proti invazním druhům
rostlin agresivně vytlačujícím původní druhy
z přírodního ekosystému. Největší problém
ve Zlínském kraji způsobuje nekontrolovatelné šíření křídlatky japonské, která se hojně vyskytuje na Uherskohradišťsku, Zlínsku a Kroměřížsku, ale nejvíce na březích řeky Bečvy
na Vsetínsku. Dalšími invazními a nekontrolovatelně se šířícími druhy rostlin jsou bolševník velkolepý, nově také netýkavka žláznatá
a z dřevin javor jasanolistý.

hodiny, je připravena prohlídka ambulancí,
vyšetřovacích přístrojů i operačních sálů.
Zdravotníci návštěvníkům vysvětlí principy
operací a zodpoví dotazy. Zájemcům změří
nitrooční tlak a dioptrie a lidé si budou moci
na místě objednat termín k vyšetření očí, případně k operaci. V 11 a v 15 hodin se uskuteční přednáška primářky očního oddělení KNTB
Ladislavy Machové „Proč oko nevidí“.

▪▪ Oční zve na den otevřených dveří
Zlín – Den otevřených dveří pro širokou veřejnost pořádá ve čtvrtek 9. září od 9 do 17 hodin
oční oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně. Na každou celou hodinu, mimo 11. a 15.
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▪▪ Sto let Kroměřížské nemocnice
Kroměříž – Výstavě s názvem 100 let nemocnice v Kroměříži bude patřit od 2. září do
3. října výstavní síň Portál v Muzeu Kroměřížska. Návštěvníci budou mít možnost zhlédnout materiály a předměty, které mapují celé
století, jež Kroměřížská nemocnice v letošním
roce slaví. „Návštěvníci, kteří na výstavu zavítají, si mohou například prohlédnout dobové
i současné fotografie ze života nemocnice,

Rajnochovice – Slavnostní křest kompletně zrekonstruované lokomotivy BN30u se
uskutečnil koncem července v Rajnochovicích. Lokomotiva, která nese název Kuba,
by měla sloužit tamější lesní železnici, která
se začala obnovovat jako turistická atrakce.
Lokomotiva poháněná stlačeným vzduchem
původně sloužila v hlubinném dole, odkud ji
jako hromadu šrotu nadšenci železnic z Rajnochovic za finanční pomoci Zlínského kraje
vykoupili a po mnoha měsících práce také
zprovoznili. Prvního nastartování lokomotivy se za přítomnosti členů Společnosti pro
obnovu Rajnochovické lesní železnice a desítek přihlížejících návštěvníků ujal hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák. V první fázi
se má úzkokolejka o rozchodu 600 milimetrů
obnovit v délce 800 metrů. Později bude obnoven úsek s úvratí a celková délka dosáhne
1,5 kilometru.
(tz)

Školička na Kopanicích
Vyškovec – Mimořádnému zájmu se těší škola, kterou ve své chalupě na Vyškovci otevřela
v roce 2007 propagátorka Moravských Kopanic
Kateřina Kubínová. Ke studiu angličtiny, němčiny a informatiky se tam přihlásili nejen místní,
ale také obyvatelé Vápenic, Žítkové, Komně
či Lopeníku. Každý týden se zde schází matky
na mateřské dovolené, děti i nezaměstnaní,
kteří si tak mají možnost prohlubovat své znalosti a nemusí dojíždět do vzdálených měst.
Toto vzdělávací centrum vzniklo díky aktivitám
místní akční skupiny Bojkovsko. Jednou z priorit skupiny je program rozvoje lidských zdrojů,
tedy vytváření rovnocenných podmínek pro
obyvatelstvo v jednotlivých obcích v oblasti
vzdělávání. Vzdělávací centrum je vybaveno novou výpočetní technikou. Na tento projekt byla
získána dotace ve výši 400 tisíc korun z programu Leader. Na platy pedagogů přispěl Zlínský
kraj. Pomohlo rovněž město Uherské Hradiště
a lidé z Rotary klubu Uherský Brod. 
(kk)

kroniky některých oddělení, historické lékařské nástroje nebo staré přístroje,“ přiblížil ředitel nemocnice Pavel Calábek. K vidění bude
rovněž dřívější sesterská uniforma nebo dnes
již historické vybavení ordinace.
▪▪ Svatováclavský jarmark
Zlín – Program letošního ročníku Svatováclavského jarmarku, velké prezentační akce měst
a obcí Zlínska, místních řemeslníků, lokálních
umělců a lidových tvůrců doplní několik zajímavých atrakcí. „Příjemným zpestřením bude
kinematovlak, ve kterém se budou zdarma
promítat dětské filmy, a také speciálně upravený vagon disponující nejrůznějším sportovním náčiním,“ informoval předseda svazku
obcí Region Zlínsko Ondřej Andrys. Svatováclavský jarmark se uskuteční v úterý 28. září
v odpoledních hodinách v prostorách před
vlakovým nádražím Zlín-střed.
Okno do kraje / září 2010

Důraz na spokojenost pacientů

Od 1. července 2010 má zlínská Krajská nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB),
nové vedení. Na prvním zasedání nového představenstva byl zvolen
předsedou představenstva a současně ředitelem KNTB MUDr. Bohuslav
Škubal, CSc. V rozhovoru pro Okno do kraje nový ředitel uvedl, že
jedním z hlavních cílů je spokojenost pacientů.
Bohuslav Škubal pracuje v nemocnici
od roku 1974. Od roku 1987 až dosud byl
primářem ARO v KNTB a vybudoval ARO
s velice dobrou pověstí. V letech 2005 –
2007 zastával také funkci náměstka LPP (léčebně preventivní péče). Zásadní podíl měl
na vybudování záchranné služby v okrese
Zlín. V roce 2006 jako náměstek pro LPP
obhájil na Ministerstvu zdravotnictví ČR
zařazení nemocnice do sítě zdravotnických zařízení. Jako předseda představenstva KNTB bude zodpovědný především
za zdravotnickou část nemocnice.
S jakými představami vstupujete do čela
krajské nemocnice?
Se svým týmem spolupracovníků chceme dosáhnout, aby se v naší nemocnici pacientům
dostávalo nejkvalitnější zdravotnické péče,
aby byli spokojeni s léčbou a přístupem personálu. Je důležité, aby se pacient u nás cítil
– i přes své onemocnění – co nejlépe, znal svého ošetřujícího lékaře a důvěřoval mu, stejně
jako ostatním zdravotníkům. Musí cítit nejen
zájem o sebe jako o nemocného člověka, ale
také vědět, že mu u nás poskytneme skutečně
tu nejlepší možnou péči.
Spokojenost pacienta se značnou měrou odvíjí od přístupu personálu. Léčba může být
zajištěna sebelíp, konečný dojem z pobytu
v nemocnici stejně z větší části ovlivní, zda byl
lékař vstřícný, sestřička přívětivá apod. Z dotazníků spokojenosti pacientů víme, že velmi často
poukazují právě na velmi neosobní, někdy až
arogantní a nepříjemný personál. A to chceme
a musíme změnit. A věřte, že začínat u mnohých zaměstnanců musíme tím základním, a to
je umět slušně pozdravit, ať už pacienty, kolegy,
příbuzné nemocných, návštěvy.

nové vedení nemocnice seznámit s jejím chodem, udělat si přehled například ve vazbách
s dodavateli a podobně. Nemůžete hned, jak se
říká, střílet od pasu, aniž byste si určité věci prověřili. Jisté je, že budeme muset šetřit a představy o tom, kde začít, samozřejmě máme.
Ani nenaznačíte, zda půjde o šetření třeba
v oblasti plateb za některé dodavatelské
práce nebo úsporu pracovníků?
Domnívám se, že každému musí být jasné,
že půjde kromě jiného také o vámi zmíněné
příklady. Jsme velikou nemocnicí s ročním
obratem kolem 1,5 miliardy korun. Na základě podrobného rozboru situace musíme vyhodnotit, které práce budeme platit dodavatelům, které budeme schopni zajistit si sami
a levněji. Totéž se týká zaměstnanců. S některými se budeme muset rozloučit, ale počet
vám teď neřeknu. S některými změnami jsme
už začali, a to ve vedení nemocnice. Některé
pracovní pozice jsme zcela zrušili, jiné jsme
nahradili s tím, že nebudou vyžadovat takový
počet pracovníků jako dosud. Takže první kroky k úsporám začaly, budou pokračovat a dotknou se nejen TH a provozních pracovníků,
ale i zdravotnických profesí.
Počkáme tedy se čtenáři Okna do kraje
do vypršení zmíněných 100 dnů. Jedno však
snad prozradit můžete. Jaká by měla být
zlínská Krajská nemocnice T. Bati?
Měli by v ní pracovat odborníci, a to jak medicínští, tak manažerští. Měla by mít další centra
specializované péče, jako je nyní například onkologické centrum, kardiovaskulární centrum
pro dospělé, centrum cerebrovaskulární péče.

Bohuslav Škubal. Foto: Ivo Hercik
Zdravotnická pracoviště by měla mít nejmodernější technické vybavení s možností poskytovat nejlepší zdravotní péči. V nemocnici by
měl panovat duch sounáležitosti a důvěry mezi
zaměstnanci. A jak jsem už dříve zmínil, měli
bychom v ní léčit pacienty tak, aby byli s péčí
a s přístupem personálu spokojeni.
(red)

Představenstvo
Nejbližšími spolupracovníky ředitele nemocnice jsou další dva členové představenstva. Za provozně-technickou část,
za řízení kvality, akreditaci a procesní řízení nemocnice bude zodpovědný Ing. Zdeněk Vachala. Má dlouholeté zkušenosti
a praxi mimo jiné ze zavádění i auditování
systému jakosti a bezpečnosti. Ing. Marie
Gajdošová bude zodpovědná za ekonomickou část. Znalosti a zkušenosti má
například ze zodpovědnosti za účetnictví
a daně, zpracování ročních plánů, spolupráce s auditory a bankami.

Kladete tedy velký důraz na spokojenost pacientů. A co spokojený personál nemocnice?
Samozřejmě i ten je velmi důležitý, mezi spokojeným pacientem a spokojeným personálem
vidím přímou úměru. Zaměstnance chceme
správně motivovat, s tím souvisí například nastolení určitých pravidel v odměňování. Pokud
jde o zdravotníky, bude naší snahou snížit jim
administrativu, která je zbytečně časově zatěžuje. Podporovat budeme vzdělávání pracovníků. Cílem je kromě jiného vrátit důvěru zaměstnanců ke svému zaměstnavateli.
Není tajemstvím, že zlínská krajská nemocnice se dostala do ztráty, která loni činila
120 milionů korun. Jaké kroky podniknete
ke snížení propadu?
Zatím nebudu konkrétní. Při svém nástupu
do funkce jsem média požádal o takzvaných
100 dní hájení s tím, že po tuto dobu se musí
Okno do kraje / září 2010

Představenstvo KNTB na jedné z prvních porad (zprava: B. Škubal, Z. Vachala a M. Gajdošová). Foto: Karla Havlíková
strana 5

Češi a Slováci

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Od výstupu na Velkou Javořinu neodradí Čechy a Slováky ani špatné počasí. Foto: Helena Mráčková

Forma státních útvarů Čechů a Slováků se v proudu času často dynamicky měnila. Od spontánně vítaného společného státu přes federativní
uspořádání až po antagonii při bolestivém dělení na dvě samostatné
země. Česko-slovenská vzájemnost
však zůstávala. Ať už v podobě setkávání na hranicích, či spolupráce
jednotlivých obcí a celých krajů.

Hranice dělí pouze státy, nikoliv národy
Nejviditelnějším projevem česko-slovenské
vzájemnosti jsou určitě společenské akce
konané přímo na hranicích. K nejznámějším, alespoň ve Zlínském kraji, patří setkání
na Velké Javořině. Koná se tradičně v červenci a pak ještě poslední prosincový den
v místě, kde stojí Památník česko-slovenské
vzájemnosti. Od výstupu na nejvyšší vrchol
Bílých Karpat neodradí Čechy a Slováky ani
nepřízeň počasí. Důkazem je letošní ročník,
kdy přes nízké teploty, mlhu i déšť dorazily
na Velkou Javořinu stovky lidí. Na programu bylo společné zpívání české a slovenské
hymny a vystoupení folklorních souborů.
„To, že ani takto špatné počasí neodradilo
všechny, kteří na Javořinu přišli i za těchto
nevlídných podmínek, je důkazem přátelství našich dvou národů, potřeby společně
se potkávat a udržovat úzké vztahy, které
jsou o to cennější, že se lidé tady potkávají
zcela spontánně a proto, že sami chtějí,“ řekl
hejtman Stanislav Mišák. Na přípravě a organizaci slavností se tradičně podílí více než
sto obcí z české i slovenské strany.
Velká Javořina ale není jediným místem
v kraji, kde se lidé z obou stran hranice setkávají. Patří mezi ně také Peňažná u Rokytnice na Zlínsku či Lípa bratrství ve Starém
Hrozenkově, kde se lidé vždy potkávají u příležitosti červencových Kopaničářských slavností již od roku 1956. „Je to mnoho let, které
poznamenaly generace lidí z obou stran pomezí, vzájemné poznání a přátelství Čechů
a Slováků však přetrvaly až do těchto dnů.
Letošní výročí je pro nás o to významnější,
že jsme společně s družební obcí Drietoma
ve společném projektu získali dotaci přesahující 455 000 euro z Programu přeshraniční
spolupráce ČR – SR 2007-2013. Za tyto prostředky jsme zrekonstruovali areál Kopaničářských slavností ve Starém Hrozenkově
a v Drietomě zase opravili kaštiel,“ uvedl starosta Starého Hrozenkova Miroslav Vaculík.
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Podpora z Evropské unie
Spolupráce mezi Čechy a Slováky dostala
nový rozměr v souvislosti se vstupem obou
zemí do Evropské unie v roce 2004. A to nejen postupným zánikem kontrol na hranicích. Města, obce a další subjekty z pohraničních krajů v České republice i na Slovensku
se mohly zapojit do iniciativy Interreg, která
usilovala o posílení přeshraniční spolupráce.
V letech 2004 až 2006 bylo z programu Interreg IIA SR-ČR podpořeno více než 300 projektů, které řešily problémy v oblasti sociální,
kulturní, v cestovním ruchu či životním prostředí. Celková výše podpory pak činila asi
12,4 milionu eur. Podmínkou přitom bylo,
aby se obdobný projekt realizoval na obou
stranách hranice. Ve Zlínském kraji tak peníze z programu Interreg pomohly například
s vybudováním Naučné stezky Hugolína
Gavloviče v Bílých Karpatech, realizací pro-

gramu Zelená pro Beskydy – využití obnovitelných energetických zdrojů ve Valašském
Meziříčí či s výstavbou malé vodní elektrárny
v Bohuslavicích nad Vláří.
Pro aktuální období, tedy pro roky 2007 až
2013, jsou přeshraniční projekty financovány z Operačního programu Slovenská republika – Česká republika. Jeho rozpočet byl
stanoven Evropskou komisí na 92,7 milionu
eur. Program podporuje kulturní a hospodářský rozvoj, územní dostupnost a životní
prostředí v česko-slovenském příhraničí.
Žádosti o dotaci v rámci operačního programu mohou předkládat veřejnoprávní
a neziskové subjekty: obce či sdružení obcí,
kraje, nestátní neziskové organizace, školy,
hospodářské komory a podobně. Na české straně musejí být projekty realizované
na území Zlínského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.
Jaroslav Janečka

V Bohuslavicích nad Vláří postavili díky dotacím pro přeshraniční spolupráci malou vodní elektrárnu. Foto: Ivo Hercik
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lidová stavba roku

Uznání „Lidová stavba roku“ za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako
významný přínos k zachování kulturního dědictví letos získává Miroslav Orság za stavební obnovu souboru roubených staveb usedlosti
č. p. 18 z poloviny 18. století v Karolince. Jde o významný doklad původní lidové roubené architektury
lokální formy valašského domu,
která se nezastupitelným způsobem uplatňuje v panoramatu obce.

Obytné roubené stavení a stodola v Karolince. Foto: Jana Spathová

Nejlépe obnovenou lidovou stavbu mají v Karolince
Už potřetí byla ve Zlínském kraji oceňována
v rámci projektu „Lidová stavba roku“ nejlépe obnovená památka lidového stavitelství.
Tentokrát hodnotící komise v čele s náměstkem hejtmana Jindřichem Ondrušem navrhla
a Rada Zlínského kraje dne 28. června na svém
zasedání schválila udělení uznání „Lidová stavba roku“ Miroslavu Orságovi za stavební obnovu souboru roubených staveb usedlosti č. p. 18
z poloviny 18. století v Karolince. Jedná se o dochovanou hospodářskou usedlost s trojstranným typem dvora, kdy součástí areálu je ještě
seník, roubená stodola a malý chlév. Vzhledem
ke stupni zachování se jedná o významný doklad lidové roubené architektury lokální formy
valašského domu, která se nezastupitelným
způsobem uplatňuje v panoramatu obce.
Ve stanoveném termínu do 30. dubna byly
podány celkem čtyři návrhy (sušírna u č. p. 24
v obci Drslavice vlastníka Františka Šrámka, vinohradnická stavba ve vesnické památkové rezervaci Veletiny – Stará Hora Miroslava a Anny
Medkových, usedlost č. p. 109 v Senince Martina a Věry Továrkových a soubor staveb usedlosti zvaných „šenk“ č. p. 18 Miroslava Orsága).

Všechny tyto návrhy splnily dané podmínky
projektu v celém rozsahu. Členové komise ocenili vysokou úroveň všech obnovených a zachráněných staveb, které byly přihlášeny.
Nicméně do nejužšího kola pak jednomyslně
postoupil jako jediný soubor staveb usedlosti
„šenk“ č. p. 18 Orságů – Bitalovských v Karolince. Hodnotící komisí bylo konstatováno, že se
jedná o mimořádně zdařilou památkovou obnovu unikátně zachovaného souboru, v rámci
kterého byly v průběhu velmi náročné desetileté památkové obnovy použity tradiční materiály a technologie. V co největší možné míře byly
zachovány veškeré původní konstrukce a výplně otvorů tak, aby byla zachována autenticita
stavby. Jedná se o ukázkovou obnovu rozsáhlého areálu, která nemá v takovém rozsahu v našich podmínkách obdoby.
Celou památkovou obnovu zahájila koncem
90. let 20. století Hana Orságová, která byla
vlastníkem areálu. Šlo o obnovu obytné části
i všech hospodářských staveb areálu. V loňském roce chráněný soubor staveb usedlosti
převedla na svého syna Miroslava, který tak
převzal pomyslnou rodovou štafetu. Veškerá

obnova byla možná jenom díky osvícenosti
a zcela mimořádnému vztahu vlastníků, kteří
uchovávají rodovou tradici svých předků. Tato
obnova může být jedním z příkladů, jak lze
zachránit památku a zároveň ji i využít v rámci
současných požadavků na bydlení. Památka je
udržována jednotlivými členy rodu postupně
neuvěřitelných více než 250 let a stále slouží
svému původnímu účelu. Uznání projektu „Lidová stavba roku“ bude slavnostně předáno
za účasti hejtmana Stanislava Mišáka ve středu
8. září v dopoledních hodinách v sídle Krajského úřadu Zlínského kraje. 
Jana Spathová

inzerce

Jste žena podnikatelka, podnikající v oblasti služeb péče o děti?
Právě pro Vás, které poskytujete hlídací služby pro děti, provozujete školky či miniškolky, pořádáte volnočasové
aktivity pro děti…atd., jsou určeny aktivity projektu: Asistenční centrum pro podporu podnikání žen ve Zlíně.

ZDARMA VÁM NABÍZÍME INDIVIDUÁLNÍ
OSOBNÍ KONZULTACE S ODBORNÍKY Z OBLASTÍ:
• účetnictví, daně, právní služby (fakturace a DPH, náležitosti smluv)
• pracovněprávní vztahy (pracovní smlouvy, DPP, DPČ, konkurenční doložka)
• business plán, plánování nákladů v podnikání, tvorba žádosti o úvěr
• PR a reklama, grafika (logo, vizitky, letáky, web)
• komunikační a prezentační dovednosti, rozvoj osobnosti, zvládání stresu
Dále Vám nabízíme účast na seminářích zaměřených na rozvoj Vašeho podnikání
a osobní coaching v oblasti sladění rodiny a podnikání. Tato nabídka zapojení
do projektu je určena také pro ženy, které zatím nepodnikají, ale zvažují, že začnou
podnikat v oblasti služeb péče o děti.
Kontaktujte konzultantku:
Ing. Romana Keglerová, tel.: 573 776 004, e-mail: romana.keglerova@ohkzlin.cz
Okresní hospodářská komora Zlín
Asistenční centrum pro podporu podnikání žen ve Zlíně
ulice Vavrečkova 5262 (23. budova areál Svit), Zlín

Okno do kraje / září 2010
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Rakovina věc veřejná
Zlínský kraj – Již více než 353 000 korun činí výtěžek výstavy fotografií pořádané Nadací Rakovina věc veřejná, která se zaměřuje na podporu
boje proti této zhoubné chorobě. Akci podpořil
také Zlínský kraj částkou 20 000 korun. Peníze
pro nadaci předala krajská radní pro zdravotnictví Hana Příleská pořadatelům na vernisáži.
Výstava bude v nákupním centru Zlaté Jablko
ve Zlíně k vidění až do 30. září.
Na fotografiích jsou zachyceni lidé, kteří musí
s rakovinou vést vlastní boj. Smyslem je motivovat ostatní onkologické pacienty. Výstava je
putovní, výtěžek z prodeje fotografií či publikací a příspěvky dárců jsou určeny na výzkum
rakoviny. Nadace pro výzkum rakoviny - Rakovina věc veřejná byla založena v Olomouci
r. 1997. Pomáhá financovat výzkum nových
protinádorových léčiv a diagnostiku nádorových onemocnění.
(red)
Vernisáže se zúčastnila také krajská radní Hana Příleská (zcela vpravo). Foto: archiv

Služby pro znevýhodněné osoby
Zlínský kraj – Zajištění dostupnosti, kvality
a efektivity vybraných sociálních služeb prostřednictvím transparentně vybraných poskytovatelů je hlavní cíl víceletého projektu
realizovaného Zlínským krajem za finanční
podpory EU. Hejtmanstvím vytvořený a realizovaný projekt s názvem „Poskytování služeb
sociální prevence ve Zlínském kraji“ byl zahájen od 1. dubna 2009, potrvá do konce září
2012 a podporuje síť několika typů sociálních
služeb pro šest vybraných cílových skupin,
tedy osob aktuálně ohrožených sociálním vyloučením ze společnosti nebo osob již takto
z běžného života a trhu práce vyloučených.
Projekt si klade za cíl znevýhodněné osoby postupně zapojit do života ve společnosti a pomoci jim v uplatnění na trhu práce.
Za dobu devíti měsíců, které jsou prozatím
finančně proplaceny z EU, bylo 59 vybraným
poskytovatelům sociálních služeb uhrazeno
73 milionů korun, za které bylo 2 266 osobám
poskytnuto více než 24 000 intervencí a pro-

vedeno 17 000 kontaktů. Celkem bude vynaloženo 256 milionů korun. První ze šesti podporovaných skupin jsou osoby bez přístřeší,
kterým budou nabídnuty služby typu terénní
programy a nízkoprahová denní centra, azylové domy a sociální rehabilitace. Další cílovou
skupinou jsou mladí do 26 let opouštějící zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. Ti naleznou pomoc v zajištění ubytování
a další podpory v domech na půl cesty. Dětem
a mládeži ve věku od 15 do 26 let je pak poskytována podpora zejména v rámci nízkoprahových zařízení. Projekt podporuje také osoby
pečující o osobu blízkou, konkrétně rodiny
a osoby pečující alespoň o jedno dítě. Pátou
cílovou skupinu projektu tvoří oběti domácího násilí. Poslední podporovanou skupinu
tvoří osoby se zdravotním postižením. Další
informace o tomto projektu a jeho aktivitách
naleznete na internetových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, odkaz Rozvojové
projekty realizované Zlínským krajem.
(tz)

▪▪ Anketa o nejlepší valašskou hospodu
Vsetínsko – Usnadnit výběr nejlepších míst
pro gurmánský zážitek může turistům pomoci Anketa TOP 10 restaurací, hospůdek
a kolib Valašska, kterou nově vyhlásila Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
ve spolupráci s informačními centry Valašska. Svým hlasem do ní může přispět každý.
„Naším cílem je zmapovat kvalitu a nabídku
krajových specialit v restauracích, hospůdkách a kolibách na Valašsku a vytvořit originálního průvodce. V hospůdkách po celém
Valašsku a také na webu www.vychodnimorava.cz lidé najdou informační leták s návodem na hlasování,“ popsala princip ankety
ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová. Deset podniků, které získají nejvíc hlasů, bude zařazeno do průvodce pro turisty pro následující sezonu.

▪▪ Dotace na kulturní akce
Zlínský kraj – Již podruhé v tomto roce schválili krajští radní přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje. Z celkového počtu 97 předložených žádostí tentokrát splnilo podmínky
výběrového řízení 62 subjektů. Krajští radní
schválili přímé poskytnutí dotací 47 subjektům v celkové sumě 565 000 korun a doporučili Zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení poskytnutí dotací zbylým 15 subjektům,
především městům a obcím, o celkové výši
230 000 korun. Tyto peníze poputují na realizaci projektů či jednotlivých akcí v oblastech
estetické výchovy dětí a mládeže, rozvoje
amatérské a místní kultury, zájmové umělecké
činnosti, pořádání mimořádných kulturních
akcí místního a nadregionálního významu či
podpory profesionálních kulturních aktivit,
uměleckých řemesel a lidových tradic.
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Dožínky a soutěž vín
Polešovice, Kroměříž – V sobotu 4. září
se uskuteční dvě akce, jejichž smyslem je
mimo jiné podpora regionálních zemědělců. Na kroměřížském Velkém náměstí se
budou od 10.00 konat Krajské dožínky. K vidění bude krojovaný průvod, vystoupení
folklorních souborů či výstava staré i soudobé zemědělské techniky. V Polešovicích
pak budou vyhlášeny výsledky III. ročníku
soutěže slováckých vinařů – Top víno Slovácka 2010. Udělování značky má pomoci
propagovat kvalitní moravská vína vyrobená na Slovácku. Přihlásit se mohli vinaři ze
Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice
pod Antonínkem a Blatnička. Obě akce jsou
pořádány za finančního přispění Zlínského
kraje. Hejtmanství ovšem podporuje i další
akce podporující regionální zemědělství.
Jde o projekty Tradiční Valašsko – chov ovcí
a produkce a Perla Zlínska. První z nich se letos již počtvrté uskutečnil v červnu v Prlově.
Výsledky již tradiční soutěže o nejlepší regionální potravinářské výrobky Perla Zlínska
pak byly vyhlášeny v květnu.
(red)

▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsazují následující pracovní místa:
• Lékař/lékařka na dětské odd. – Kroměříž,
Valašské Meziříčí
• Lékař/lékařka na kožní oddělení – Kroměříž
• Lékař/lékařka na plicní oddělení – Kroměříž
• Lékař/lékařka na ortopedické oddělení –
Vsetín
• Lékař/lékařka na UNK oddělení – Vsetín
• Psycholog – Valašské Meziříčí
• Učitel/učitelka informatiky – Rožnov p. R.
• Vedoucí zařízení – Pržno/Vsetín
Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.
Okno do kraje / září 2010

▪▪ Krajský úřad šetří díky projektu
datových schránek statisíce korun
Zlínský kraj – Používáním nového systému komunikace prostřednictvím datových schránek
ušetřil Krajský úřad Zlínského kraje v prvním
pololetí letošního roku ve srovnání s předešlým obdobím jen na poštovném 210 000 korun. Očekávaně pak díky používání datových
schránek, při stávajícím objemu odcházejících
zásilek, uspoří Krajský úřad na poštovném ročně téměř půl milionu korun.
Používání datových schránek upravuje zákon
o „e-governmentu“ a komunikace touto formou způsobila řadu změn ve styku orgánů
státní správy, fyzických a právnických osob.
Krajský úřad Zlínského kraje začal datové
schránky rutinně využívat od konce října roku
2009 a za tu dobu bylo elektronickou formou
odesláno na 18 000 zásilek. Systém datových
schránek používají spolu s Krajským úřadem
také příspěvkové organizace a společnosti založené Zlínským krajem.

▪▪ Centrum pro podporu integrace cizinců
Zlínský kraj – V období od ledna do června
2010 kontaktovalo Centrum pro podporu
integrace cizinců ve Zlínském kraji celkem
356 lidí ze zemí mimo Evropskou unii. Nejčastějším důvodem kontaktu byl zájem cizinců o výuku češtiny a pomoc při problémech
spojených s životem, prací a studiem v České
republice. Služeb centra využívá téměř každý
desátý cizinec ve Zlínském kraji.
Ve zmíněném období bylo otevřeno 30 intenzivních kurzů různých úrovní češtiny pro cizince, do kterých se celkem zapsalo asi 450 lidí.
Kurzy jsou vedeny ve Zlíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, Valašském Meziříčí a Vsetíně.
Aby nevznikaly problémy plynoucí ze špatné
orientace cizinců v nové zemi, jsou realizovány kurzy sociokulturní orientace. Uskutečněno bylo sedm kurzů na téma školství,
zdravotnictví, pobytová problematika a práva a povinnosti cizinců. Tyto kurzy navštívilo
ve Zlíně, Kroměříži a Vsetíně celkem 45 lidí.

▪▪ Statistici se zaměří na zemědělství
Zlínský kraj – Český statistický úřad organizuje šetření, které zahrnuje všechny zemědělské
subjekty. Letos je rozšířený o nové ukazatele
z oblasti metod zemědělské výroby – metody orby, ustájovací kapacity zvířat, zřizování
krajinných prvků a podobně. Vlastní zjišťování
v terénu organizuje ČSÚ v termínu od 1. září
do 15. listopadu 2010. Strukturální šetření
v zemědělství a metody zemědělské výroby
AGC 2010 se vztahuje na zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty šetření. Podle zákona
o státní statistické službě je zpravodajská jednotka povinna poskytnout všechny požadované údaje. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem. Tazatelé zapojení do šetření se
budou prokazovat průkazem tazatele, který
jim vydá Odbor terénního zjišťování pro kraj
Zlínský a Olomoucký. Případné dotazy k projektu zodpoví Ing. Barbora Židková, ředitelka
odboru terénních zjišťování pro kraj Zlínský
a Olomoucký (telefon 577 004 956).

Miliony korun na
veřejnou dopravu

Veřejné dopravě pomohou miliony od Evropské unie. Foto: Ivo Hercik

Kam na školu ve Zlínském kraji?
Zlínský kraj – Nový internetový portál www.
burzaskol.cz se nabízí žákům základních škol
i jejich rodičům jako komplexní zdroj informací při zvažování možností dalšího studia.
Tyto internetové stránky poutavou interaktivní formou představují možnosti studia
na středních školách a učilištích ve Zlínském
kraji. O spuštění portálu se postaral Zlínský
kraj ve spolupráci s firmou DAT.
Portál s názvem Kam na školu ve Zlínském
kraji přináší výběr z pestré nabídky oborů
na celkem 80 středních školách a učilištích
v tomto regionu. Zájemci zde najdou rovněž
kalendář dnů otevřených dveří škol a důležité kontakty na pracovníky Odboru školství,
mládeže a sportu Zlínského kraje. „Nový webový portál usnadní orientaci žáků i rodičů
ve vzdělávací nabídce středních škol Zlínského kraje a může být cenným zdrojem informací při rozhodování o budoucím studiu tisíOkno do kraje / září 2010

ců žáků na území celého kraje,“ uvedl krajský
radní Josef Slovák. Web www.burzaskol.cz
je propojen se stávajícím portálem školství
Zlínského kraje www.zkola.cz.
Rodiče mohou vybírat mezi školami na interaktivní mapě v jednotlivých lokalitách kraje.
Jsou uvedeny adresy škol a jejich telefonní
a e-mailové kontakty, nabídka ubytování,
stravování, školné. Lze hledat rovněž podle
zaměření studia nebo ve fulltextovém vyhledávači. Portál rozlišuje v abecedním pořadí
28 možných zaměření studia od ekologie
až po zpracování plastů. V detailu jednotlivých vzdělávacích oborů rodiče a žáci najdou popis oboru, podmínky přijetí, učební
plány, profil absolventa. Informace o školách
spravují přímo jejich ředitelé. Vyjadřují se
na webu k profilaci školy, aktualizují nabídku
pro nejbližší školní rok. Popisují také připravenost absolventů na další studium. 
(vc)

Zlínský kraj – Hejtmanství získalo evropskou
dotaci 98,5 milionů korun na realizaci projektu Komplexního odbavovacího řídicího
a informačního systému veřejné hromadné
dopravy ve Zlínském kraji (KORIS). Celkové
náklady projektu činí přibližně 116 milionů
korun. Stávající systém řízení dopravy v regionu není v současné době zcela účinně
dozorován, informační systémy jsou navíc
zastaralé, neexistuje možnost účinné kontroly dopravců, ani kontrola návaznosti spojů na jednotlivých zastávkách a informovanost cestujících.
Zlínským krajem vytvořený projekt „KORIS“
definuje konkrétní aktivity vedoucí ke zkvalitnění integrovaného dopravního systému
v regionu, což v praxi znamená větší využitelnost prostředků hromadné dopravy
na základě zvýšení úrovně přepravních
služeb a informovanosti veřejnosti o navazujících spojích. „Jedním z velmi důležitých
a pozitivních dopadů projektu bude jednoznačné zmírnění zátěže území osobní automobilovou dopravou,“ přiblížil význam projektu náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.
Mezi aktivity projektu KORIS bude patřit vybudování centrálního dispečinku (spuštění
je plánováno během roku 2011) a zavedení
informačního systému pro cestující, umístěného ve vozidlech a na zastávkách. Systémem KORIS bude pokryto území Zlínského
kraje včetně MHD v Kroměříži, Valašském
Meziříčí, Vsetíně a Uherském Hradišti. Území
MHD Zlín – Otrokovice bude řešeno samostatným, navazujícím projektem.
„V současné době připravujeme zadávací
podmínky pro výběrové řízení. Projekt budeme realizovat s vysoutěženým dodavatelem tak, abychom ho mohli spustit během
příštího roku,“ dodal Jaroslav Drozd. Důležitým partnerem projektu je Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje.
(tz)
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rozhovor
Prof. Dr. Ing. Drahomíra Pavelková
▪▪Děkanka FaME UTB ve Zlíně

▪▪Narodila se v roce 1963 v Martině.

▪▪Studovala na Chemicko-technologické fakultě Slovenské vysoké školy technické v Bratislavě, obor Ekonomika a řízení chemického
a potravinářského průmyslu.
▪▪Je vdaná, má dva syny.

▪▪Pracovala na Ekonomické univerzitě v Bratislavě, od r. 1992 působí ve Zlíně, postupně
na Institutu managementu a ekonomiky,
od r. 1995 na Fakultě managementu a ekonomiky VUT Brno a od r. 2001 na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně.
Děkanka Fakulty managementu a ekonomiky UTB. Foto: Ivo Hercik

▪▪Jedna z deseti oceněných (jediná žena) v anketě Osobnost roku 2009 Zlínského kraje.

Drahomíra Pavelková: Na řadu profesí stačí bakaláři
Ve svých odborných pracích jste se hodně věnovala ekonomice podniků. Jaká je
současná ekonomická situace firem v kraji
nebo v celé zemi na pozadí snad již doznívající ekonomické krize?
Zobecnění není lehké; podnikům se daří různě podle toho, jaké výrobky nebo služby poskytují, jak jsou schopné se přizpůsobit rychle
se měnícím vnějším podmínkám, jak řídí své
vnitřní procesy. O doznívání světové ekonomické krize v nejbližším období však nejsem
přesvědčena.
Jaké kroky byste doporučila politikům
v našem regionu, aby se u nás lidem dobře
žilo, nebo čeho by se měli vyvarovat?
Myslím si, že politici jsou si vědomi kroků, které jsou nezbytné pro to, aby region prosperoval a lidé zde zůstávali a byli spokojeni. Je
to určitě podpora podnikání, ať už ve formě
kvalitní infrastruktury či rozvoje podnikatelské zdatnosti a připravenosti lidských zdrojů
a dalších podmínek pro vytváření pracovních
příležitostí. Dále je to podpora možností kulturního a sportovního vyžití. Čeho by se měli
politici vyvarovat? Neměli by obětovat poli-

tickému hašteření a hájení politických zájmů
své nápady a konkrétní činy, které prospívají
regionu a lidem.

pracoviště v ČR. Perspektiva uplatnění těchto absolventů je na základě předpokladů MF
a průzkumu trhu velmi vysoká.

Na vaší fakultě studovalo v uplynulém
akademickém roce bezmála tři a půl tisíce
studentů. Má náš trh práce možnost všechny absolventy odpovídajícím způsobem
zaměstnat?
Naše fakulta má absolventy, kteří mají vzdělání zaměřené na management, podnikovou
ekonomiku, marketing, finance či veřejnou
správu a regionální rozvoj. Výchově absolventů v těchto oborech se věnuje řada veřejných
i soukromých vysokých škol a jejich nedostatek v devadesátých letech po sametové
revoluci už dávno není realitou. Fakulta se
snaží reagovat na změny na trhu práce podporou oborů či specializací, které nenabízí
mnoho fakult ekonomického zaměření v ČR.
Patří k nim průmyslové inženýrství, řízení výroby a kvality, management ve zdravotnictví.
Ve spolupráci s ministerstvem financí bude
v novém akademickém roce fakulta nabízet
specializaci zaměřenou na finanční kontrolu
v oblasti veřejné správy - zatím jako jediné

Nehrozí moderní české, ale i evropské společnosti určitá převzdělanost populace,
kdy se lidé s vysokými nároky na státní rozpočet vzdělávají, ale potom v praxi dělají
práce, na které by jim stačila maturita?
V současnosti studují v oblasti terciárního
vzdělávání téměř dvě třetiny maturantů, což
je opravdu vysoký poměr. Velká část z nich
absolvuje magisterské studium. Uvědomuje
si to i ministerstvo školství a chystá opatření,
která povedou k větší preferenci ukončování
studia i bakalářským stupněm vzdělání. Tato
úroveň vzdělání je vyhovující pro řadu profesí,
pro něž v minulosti bylo dostačující maturitní
vzdělání; dnes však díky rozvoji a vyspělosti
výrobních a informačních technologií mohou být vyžadovány další poznatky i zralost
absolventů. Je ale pravdou, že jsou pracovní
pozice, které vyžadují odborné vzdělání vysoce profesně orientované (typu učilišť), a tito
absolventi na trhu práce mnohdy chybějí.

Vojtěch Cekota

inzerce

1800 X 1500

strana 10

4.551,-

1.892,-
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Duše památek a pasekář z Ubla
Zlín – Celá Česká republika se v polovině září
již tradičně připojuje k Dnům evropské kultury (EHD - European Heritage Days). Jejich
cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace, ochrana kulturního
dědictví v nejširším slova smyslu. Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí, oživují a prohlubují lidskou
paměť.
Národní zahájení EHD proběhne ve dnech
10. - 12. září v Příboře. Návštěvníkům v celé
republice se otevřou hrady a zámky, kostely, muzea, skanzeny, ale i historické stavby,
které často nejsou běžně přístupné a otevírají se jen výjimečně. Tématem letošních Dnů
evropského dědictví v ČR je Duše památek;
to je připomenutí, že památky nejsou jen neživé věci, předměty a stavby, ale že mají svou
historii spojenou s událostmi a osobnostmi.
A památkami jsou nejen historické stavby,
ale i drobné výtvory, doklady umu a fantazie jejich tvůrců. Takovým byl i Jan Šimek,

pasekář z Ubla, který v okolních lesích, v kořenech a větvích stromů nacházel rozličné
tvary, jimž vdechoval duši: ostrým nožem
z nich dotvářel postavičky, které se mu nabízely v sousedství – žence, pošťáky, chlapíky potácející se z hospody, muzikanty, ale
i sportovce a tanečníky. Jeho drobná dílka,
jejichž kolekci má ve svém sbírkovém fondu Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
vzbudila pozornost a ocenění mezi odborníky a umělci už ve 40. letech 20. století a jsou
inspirativní i pro současné tvůrce. Při ilustrování Moravských pohádek (2008) pro ně sáhl
výtvarník František Petrák a režisér Václav Kadrnka v nich našel inspiraci k natočení filmu
Druhý život dřeva (2009). V průběhu všech
ročních období hledal v Šimkově kraji, v přírodě kolem Ubla podněty, které působily nejen na starého pasekáře.
Hledat duši postaviček Jana Šimka můžete
na projekci filmu Druhý život dřeva, spojené
s besedou s tvůrci a s koncertem žáků ZUŠ,
14. září na Malé scéně ve Zlíně.
(ap)

Otevření další opravené části holešovského zámku. Foto: František Sovadina

▪▪ Muzeum má nového ředitele
Zlín – Prvním červencovým dnem nastoupil
do funkce ředitele příspěvkové organizace
Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Antonín
Sobek, bývalý dlouholetý ředitel Městského
divadla ve Zlíně. Muzeum má své sídlo ve zlínském zámku, do jeho správy však spadají také
pracoviště na hradě v Malenovicích, Luhačovické muzeum, Obuvnické muzeum ve Zlíně,
muzeum na Ploštině, muzeum v Jaroslavicích,
Otrokovicích, Lhotce a baťovský domek. „Soustředíme se na účinnější marketingovou činnost, zlepšení komunikace s veřejností a komplexu propagačních aktivit,“ řekl mimo jiné
Sobek po svém nástupu do funkce.
▪▪ Babí léto na Soláni
Soláň – Již třetím rokem ožije hřeben Soláně začátkem září hudbou a tancem, stane
se místem setkání souborů z celého ValašOkno do kraje / září 2010

ska. Folklorní festival Soláň 2010 - Babí léto
na Soláni se letos koná ve dnech 3. – 5. září.
Na Soláni vystoupí soubory a cimbálové muziky, které svými písněmi a tancem přiblíží
návštěvníkům folklor a lidové tradice Valašska, ale i ostatních oblastí Moravy. V rámci festivalu se pro všechny zájemce otevře
učednická dílna, kde si návštěvníci budou
moci nejen prohlédnout, ale i sami vyzkoušet některé z tradičních rukodělných prací
moravsko-slovenského pomezí.
▪▪ Výstava Miroslava Kubíčka
Září – Pod názvem Jizvy a stigmata vystavuje
své kresby a obrazy ve zlínském evangelickém
kostele brněnský výtvarník Miroslav Kubíček.
Autor, který je členem výtvarné Skupiny 4, je
znám svým příklonem k pracnému kresebnému linearismu prodchnutému duchovní
symbolikou. Své dílo již vystavoval v České

kultura
Muzeum budoucnosti
Vsetín – Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace Zlínského kraje, připravuje
projekt návštěvnického centra pro popularizaci a propagaci vědy a techniky s názvem „Muzeum budoucnosti“. Rozpočet projektu financovaného z fondů EU činí 150 milionů korun.
Pokud bude projekt schválen, vznikne centrum
v zámku Vsetín. Ve vybudovaných nebo modernizovaných prostorách vzniknou čtyři expozice.
Smyslem expozice „Věda a technika je zábava“
je vytvořit podmínky pro interaktivní (zážitkovou) výuku a podmínky pro zvýšení zájmu
o fyziku, chemii, matematiku, biologii a optiku.
Expozice „Věda, technika a udržitelný rozvoj –
kontextové učení“ má ukázat vědní obory v jejich souvislostech. Další dvě expozice budou
mít názvy „Kořeny vědy a techniky – učení se
z minulosti“ a „Věda, technika a fikce – učení se
z budoucnosti“. 
(vc)

Opravili další část
holešovského zámku
Holešov – Stavební firma dokončila rekonstrukci další části holešovského zámku. Součástí opravy bylo repasování podlah, instalace nových elektrorozvodů, topení, omítek,
dveří a zárubní. Opraveno bylo deset místností, z toho je sedm sálů. Celková investice
dosáhla výše zhruba sedmi milionů korun.
Nové prostory budou sloužit jako zámecká
galerie a část prohlídkového okruhu. V případě konání větších kulturních akcí poslouží k rozšíření společenských prostor. Jeden
ze sálů využívá městské kulturní středisko
jako zázemí pro velký sál. „Nyní nám zbývá
dokončit střechu, nádvoří, fasádu a možná
někdy v budoucnosti také druhé patro. Samozřejmě rekonstrukce čeká také zámeckou
zahradu a oboru,“ uvedl starosta města Zdeněk Janalík. Slavnostní otevření několika sálů
v prvním poschodí této historické památky
se uskutečnilo 2. srpna. 
(tz)

republice, Německu a Itálii. Výstava je otevřena každou sobotu a neděli od 9 do 12 a od 13
do 17 hodin a potrvá do 19. září.
▪▪ Harmonia Moraviae 2010
Zlínský kraj – Koncerty osmého ročníku festivalu Harmonia Moraviae zazní od 16. září
do 24. října ve Zlíně, Bystřici pod Hostýnem,
Slušovicích a Uherském Hradišti. Filharmonie
Bohuslava Martinů přednese koncerty velkého i komorního orchestru s houslisty Ivanem
Ženatým a Václavem Hudečkem, uměleckým
patronem festivalu. Koncert duchovní hudby
se uskuteční s dirigentem Romanem Válkem,
ale návštěvníci se mohou těšit i na další dirigentské osobnosti, například na Mirosława
Jacka Błaszczyka z Polska, Stanislava Vavřínka
a Vojtěcha Spurného. Závěr festivalu vyvrcholí
scénickým provedením kantáty Kytice od Bohuslava Martinů.
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tipy na výlet
Radhoštěm na Pustevny a potom přes Horní Bečvu až na Bumbálku. Ze Vsetína vyjíždí
cyklobus do údolí Vsetínské Bečvy. Konečnou
stanici má ve Velkých Karlovicích na zastávce
Podťaté, Světlá. Přeprava kola stojí 15 korun.
Ze Zlína vypravuje ČSAD Vsetín běžný autobus, který má na zádi nosič pro uchycení
až sedmi jízdních kol. O sobotách, nedělích
a svátcích je to linka přes Lukov, Kašavu, Troják, Tesák do Bystřice pod Hostýnem. V neděli
je ze Zlína vypravován autobus s nosiči na kola
ve směru na Sirákov, Vsetín, Velké Karlovice.
Přeprava kola na tomto nosiči stojí rovněž 15
korun. Další informace včetně jízdních řádů
jsou zveřejněny na webu www.cyklobus.cz.

valašský cyklobus
Většina cyklistů se nespokojí s vyjížďkami
po stále stejných cestách v okolí bydliště.
Chtějí se dostat dál, poznávat nová místa,
a přitom už je to od domova poměrně daleko. V úvahu přichází doprava jízdního kola
na nosiči na střeše osobního automobilu. Ale
nemáte-li zvláštního řidiče, který vám s autem
popojede, má to nevýhodu, protože se musíte
vracet zpátky k zaparkovanému automobilu.
Kdo chce jet odněkud někam, pro toho je ideální možností doprava cyklobusem. Sveze se
s kolem zpravidla do výše položených míst,
tam vystoupí a pokračuje už horským terénem, s menší fyzickou námahou sjíždí do údolí, vrací se ke svému bydlišti nebo míří na jinou
zastávku, odkud jej vezme domů o několik hodin později další cyklobus. Ve Zlínském kraji se
v sezonu nabízí hned několik cyklobusů.

stojany uvnitř cyklobusu

Kroměřížské cyklobusy
Už řadu let provozuje cyklobus společnost
Krodos Bus Kroměříž. V přední části autobusu
jsou sedadla pro cestující, zadní polovina vozidla má na stěnách držáky pro umístění jízdních kol. Vejde se jich dovnitř až pětadvacet.
Dopravce má k dispozici i speciální vlek pro 40
bicyklů, který může větším skupinám zájemců
pronajmout.
Kroměřížské cyklobusy jezdí v sobotu ráno
z Kroměříže přes Bystřici pod Hostýnem a Hostýnské vrchy do Zlína, potom dále přes Sirákov,
Vsetín, Dušnou až k přehradě Bystřička. V neděli nejezdí na Vsetínsko, ale cílovou stanicí se stává Stupava ve Chřibech. O prázdninách jezdil
kroměřížský cyklobus do Hostýnských vrchů
rovněž ve středu, ve čtvrtek a v pátek. Přeprava
jednoho jízdního kola stojí 20 korun.
Více informací najdou zájemci na internetových stránkách www.krodos.cz/cyklobus.html.
Valašský cyklobus
Možnost dopravy cyklistů s jízdním kolem nabízí rovněž společnost ČSAD Vsetín. Její cyklobusy jezdí pravidelně každou sobotu, neděli
a svátek od května do září. Od roku 2004 jezdí
v tomto období linka z Rožnova pod Radhoštěm, od následujícího roku přibyl cyklobus ze
Vsetína a roce 2007 také ze Zlína.
Cyklobus s kapacitou pro 25 jízdních kol jezdí z Valašského Meziříčí přes Rožnov pod

Jízdní kolo v MHD
Cyklisté z krajského města a okolí si mohou
svézt jízdní kolo o víkendech a svátcích také
na některých linkách městské hromadné
dopravy, kterou provozuje Dopravní společnost Zlín – Otrokovice. Za přepravu kola
zaplatí 9 korun.
Nejvíce se využívá přeprava bicyklu
do prudkého stoupání ve směru na Kudlov,
kola se vozí také do Jaroslavic, na Mladcovou, na točnu Maják nebo z Kostelce na Velíkovou. Přesné podmínky jsou zveřejněny
na webu www.dszo.cz.
(vc)

v autobusu MHD

inzerce
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sport
Utkání v Brumově

V utkání bylo k vidění celkem 11 vstřelených branek. Foto: www.nasevalassko.info

Brumov-Bylnice – Nově vybudovaný zimní stadion v Brumově-Bylnici hostil utkání reprezentačních výběrů České republiky a Slovenska
do 16 let. Čeští mladíci zvítězili drtivě 8:3, pro
většinu z nich byl tento zápas prvním v národním týmu. Do zápasu zasáhli také zástupci Zlínského kraje – Patrik Dalajka a Daniel Čepila ze
Zlína a Zbyněk Tabčík ze Vsetína.
Zimní stadion Brumov-Bylnice nabízí kvalitní
ledovou plochu a dostatek šaten, z nichž některé jsou pod úrovní ledové plochy. Nechybí
moderní sociální zařízení jak pro sportovce, tak
návštěvníky stadionu a diváky. V těsné blízkosti
stadionu se rozprostírá školní areál nabízející
posilovnu, tělocvičnu a krytý bazén se saunou.
Nedaleko jsou také tenisové kurty. 
(gh)

Hokej v kraji nabídne pestré menu

Slovácko láká fandy

Zlínský kraj – Pestré hokejové menu čeká
v nadcházející sezoně na milovníky ledního
hokeje ze Zlínského kraje. V nejvyšší soutěži
se můžou tradičně těšit na zápasy zlínských
Beranů. Kvalitnější nabídky se ve srovnání
s minulým ročníkem dočkají ve druhé lize,
skupině Východ, do které se po letech vrátilo Uherské Hradiště. Zlínský kraj bude mít
v této soutěži hned trojnásobné zastoupení,
kromě nováčka ze Slovácka v ní zůstaly i Valašské Meziříčí a Vsetín.
PSG Zlín byl měl v extralize rozhodně patřit
opět k tomu lepšímu. „Základní výkonnostní cíl zůstává stejný jako v minulých letech,
tedy postup do play off a v něm dojít co nejdál. Osobně připojuji i další úkol: hrát pěkný
hokej, aby se fanoušci na každém utkání bavili,“ oznámil trenér Beranů Zdeněk Venera.
Kádr Zlína se přes léto příliš nezměnil, klub
hodlá využít své šikovné juniory.
Díky třem zástupcům bude pro fanoušky
z regionu nesmírně zajímavá i druhá liga.
Bobři Valašské Meziříčí tuto soutěž v minulém ročníku vůbec poprvé ve své historii
vyhráli a zahráli si o postup do první ligy,

na který ale nedosáhli. V nadcházející sezoně se určitě pokusí na nedávné úspěchy
navázat. S velkými ambicemi soutěž rozehrají i Valaši ze Vsetína, kterým právě loni
útok na první ligu vůbec nevyšel. „Takže teď
o tomto cíli nahlas mluvit nebudeme. Platí
ale, že chceme dosáhnout co nejlepších výsledků,“ ujistil šéf klubu Stanislav Pavelec.
Vsetín bude pokračovat v úzké spolupráci
s nedalekým Zlínem, už ale ne v pozici farmy
Beranů. „Žádnou smlouvu mezi sebou neuzavřeme, půjde o ústní dohodu o vzájemné
výpomoci,“ vysvětlil Pavelec. Stejně jako
Zlínští chtějí i Vsetínští v případě potřeby dát
prostor svým mládežníkům.
Napínavá sezona čeká na Uherské Hradiště, které se po dlouhých devíti letech vrací do druhé ligy. Učast v ní si vybojovalo
po vítězství v krajském přeboru a zvládnuté
baráži proti Karviné. Slovácký celek si dává
jednoznačný úkol: udržet se. „Hodláme
ve druhé lize zapustit kořeny. O jednoroční
anabázi nestojíme, to bychom ani nemuseli
postupovat,“ konstatoval trenér Petr Sakrajda na klubových stránkách. 
(gh)

Uherské Hradiště – Fotbalový 1. FC Slovácko se
těší obrovskému zájmu fanoušků. Na letošní sezonu prodal klub z Uherského Hradiště už více
než tři tisíce permanentek, nejvíce v celé své
historii. I díky tomu patří jeho domácí zápasy
k nejnavštěvovanějším v první lize.
Počet prodaných permanentek je pro vedení
Slovácka příjemným překvapením. Před právě
probíhající sezonou totiž klub musel sezonní
vstupné zdražit, navíc v minulém ročníku první ligy svým příznivcům příliš radosti neudělal,
když se zachraňoval mezi elitou až do posledních kol. „Jsme moc rádi, že při nás fanoušci zůstali a že jich ještě přibývá. Tolik prodaných permanentek je naším rekordem,“ upozornil Marek
Jurák, marketingový manažer Slovácka.
Slovácku se vyplatilo, že si majitele permanentek hýčká. Každému z nich věnovalo klubovou
šálu, nabízí jim různé slevy, vylosovaný majitel
permanentky pojede na zájezd za 20 000 korun.
Kdo touží po rychlých aktualitách z oddílu, zasílá mu klub zdarma SMS zprávy. „Diváky k nám
táhne i to, že máme pěkný stadion, na kterém
vládne parádní atmosféra. Věříme, že jich k nám
bude chodit co nejvíce,“ sdělil Jurák.
(gh)

▪▪ Novotný zažil evropské finále
Kroměříž – Skokan do dálky Roman Novotný
z AK Kroměříž zažil finále na mistrovství Evropy
v Barceloně. V něm skončil na 12. místě, když
jeho jediný platný pokus měl délku 765 centimetrů. Lepší výkon předvedl v kvalifikaci, kde
dolétl přesně na značku osmi metrů, což byl limit potřebný pro účast ve finále. Dosud největším úspěchem kroměřížského atleta zůstává
osmé místo z olympijských her v Pekingu.

Za Larvik nastoupilo pět olympijských vítězek
a řada reprezentantek Norska. Skóre bylo vyrovnané v úvodních dvaceti minutách, poté
domácí hráčky přidaly na rychlosti a vybudovaly si rozhodující náskok. „Své holky musím
pochválit za nasazení,“ sdělil zlínský trenér Dušan Poloz. V souboji rezervních týmů se více dařilo Moravankám, které vyhrály nad Larvikem.

znávám, ale čtvrtá místa jsou také úspěchem,“
je přesvědčený Hradil, který obhajoval dvě
stříbra z předchozího šampionátu v Izraeli.

▪▪ Vyzvaly skvělý Larvik
Zlín – Parádní zážitek mají za sebou interligové
házenkářky Zlína. V rámci přípravy v Norsku se
utkaly s jedním z nejlepších evropských celků, Larvikem HK. Po boji mu podlehly 20:41.

▪▪ Hradil dvakrát čtvrtý
Kroměříž, Zlín – Pořádný kus sportovní smůly
si vybral na mistrovství světa v orientačních
závodech na horských kolech v Portugalsku
zlínský jezdec Jiří Hradil. V individuálním závodě i ve štafetě skončil čtvrtý, tedy vždy těsně
pod stupni vítězů. „Chtěl jsem medaili, to při-

▪▪ Kanoisté skončili druzí
Ostrožská Nová Ves – Kanoisté Ostrožské
Nové Vsi skončili druzí na mezinárodním mistrovství Moravy s názvem Slovácká 500, který
pořádali. Domácí oddíl nakonec předčil klub
z Trenčína. V Ostrožské Nové Vsi se představilo
170 kanoistů z 27 klubů, které přijely z České republiky, Slovenska, Polska, Makedonie
a premiérově také Thajska. Přestože kanoisté
Ostrožské Nové Vsi titul neobhájili, můžou
být spokojení. Hned čtyři z nich vybojovali
po dvou zlatých medailích.
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4. 9. Rajnochovice, Hošťálková
Náš Yetty nikdy nespí aneb
Noční pochod hostýnskou
magistrálou
Čeká na vás táborák, country
hudba, soutěže pro děti
a půlnoční překvapení. Doprava večer i ráno zajištěna
speciálním YETTYbusem. Ski
Areál Troják.
www.bystriceph.cz
10. 9. Bystřice pod Hostýnem
126. Zámecký koncert
Skladby Karla Košárka
– klavír a Romana Janála –
baryton zazní v prostorách
zámku, Kulatý sál od 19.00.
www.mubph.cz
23. - 26. 9. Holešov
Festival Musica Holešov
I. ročník festivalu vážné
hudby
www.holesov.cz

Uherskohradišťsko
4. 9. Dolní Němčí
Vaření trnek
11. ročník akce se koná v Muzeu Na Mlýně. Začátek 14.00.
www.dolni-nemci.cz
11. - 12. 9. Uherské Hradiště
Slovácké slavnosti vína
a otevřených památek
Tradiční akce spojující
lidové slavnosti s přístupem
do všech památek ve městě.
www.slavnostivinauh.cz

19. 9. Uherský Brod
Uherskobrodsko v písni
a tanci
Akce prezentující folklor
a tradice na Uherskobrodsku. Panský dům od 9.00
do 22.00.
www.vychodni-morava.cz
25. - 26. 9. Hostětín
Jablečná slavnost
8. ročník tradiční slavnosti
jablek s ochutnávkou. Nebude chybět ani řemeslný
jarmark, hudební koncert,
hry a soutěže.
www.veronica.cz/hostetin

Vsetínsko
4. 9. Zašová
6. ročník Zašovských
slavností
Nabídku bohatého programu zpestří soubor Hradišťan,
představí se také místní
kapely a zájmová sdružení.
www.zasova.cz
4. - 5. 9. Rožnov p. R.
Za robotú na dědinu
Prezentace areálu Valašské
dědiny s oživenými expozicemi. Areál Dřevěného
městečka.
www.vmp.cz
8. - 12. 9. Valašské Meziříčí
Dny města 2010
Slavnosti města doplní bohatý doprovodný program.
www.valasskemezirici.cz

10. - 12. 9. Vsetín
Valašské záření 2010
12. ročník oblíbeného festivalu, centrum města Vsetín.
www.dkvsetin.cz

Baťův mrakodrap

3. 9. Otrokovice
Hudba v parku
První ročník multižánrové
hudební přehlídky.
Společenský dům od 16.00.
www.besedaotrokovice.cz

6. 9. - 30. 9.
Lidová stavba roku
Prezentace objektů, které letos figurovaly
v soutěži Lidová stavba roku, vyhlášené Zlínským krajem. Soutěž je oceněním příkladné
obnovy stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významného přínosu k zachování kulturního dědictví, 2. etáž (denně
do 22.00).

4. 9. Brumov-Bylnice
Šermířský den s ohnivou
show
Hrad Brumov od 13.00.
www.vychodni-morava.cz

1. 9. - 30. 9.
Výstava Domu dětí a mládeže Astra Zlín
Výstava prací, které vznikly ve zlínském Domě
dětí a mládeže Astra. Obrázky vytvořily děti
z prvního stupně a školní družiny, 3. etáž (pracovní dny, 7.00 - 17.00).

Zlínsko

10. - 12. 9. Luhačovice
Písní a tancem
XVII. Mezinárodní festival
dětských folklorních
souborů
www.luhacovice.cz
12. 9. Valašské Klobouky
Klobúcké hody
Hody s tradičními valašskými
dobrotami a zábavou.
17. 9. - 7. 11. Zlín
Interaktivní výstava hry
a klamy
Vzdělávací výstava
přibližující přírodní vědy,
32. budova areálu Svitu.
www.hryaklamy.cz
24. - 25. 9. Zlín
1. kouzelnický festival
Festival pro děti, mládež
a veřejnost se zájmem
o magii.
www.magicfest.eu
27. – 28. 9. Napajedla
Svatováclavské slavnosti
www.napajedla.cz

Oplocení  Tlumačov
specializovaná prodejna pletiv a plotů


 sloupky ( kovové, betonové, plastové, systémové, ...)
 pletivo (PVC, Zn)  klasické, okrasné, bezpečnostní,
 chovatelské sítě; ovčílesnickévčelařské pletivo, ...
 doplňky – napínací strojky, dráty, plotové clony, ...
 plastové a dřevěné plotovky, průmyslové ploty, …
 realizace  montáž plotů na klíč

sítě a pletiva prodáváme v libovolných délkách, není nutno brát celá balení
strana 14

kalendář akcí

1. 9. - 30. 9.
Máme rádi přírodu
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ T. G. Masaryka v Otrokovicích, v rámci které bude
možno zhlédnout mnoho krásných obrázků
domácích mazlíčků, pestrobarevných motýlů,
ptáků, živočichů žijících v podmořském světě,
exotických zvířat a další rozmanitosti přírody,
16. etáž (denně do 22.00).
Stálé výstavy
Expozice 21
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu, 2. etáž (denně do 22.00)
Expozice v 8. etáži
Stálá výstava v bývalé ředitelské etáži baťovského koncernu o vedoucích pracovnících
firmy ve 30. a 40. letech 20. století. Informuje
také o satelitních městech baťovského impéria. (pracovní dny, 7.00 – 17.00)
Uvedený program je volně přístupný.
Návštěvníci budovy mohou využít denně služeb kavárny na terase (10.00 – 22.00) a restaurace ve 3. etáži ( po – pá 11.00 – 13.30).
Přehled akcí je platný k 12. srpnu. Případné změny po tomto datu jsou vyhrazeny.

k a m e n n á p r o d e j n a:

ul. Jiráskova 323
areál cementárny
Tlumačov (Zlínsko)
tel.: 

otevřeno PoPá: 916:30h*

www.oploceni.EU

4. 9. Svatý Hostýn
Pouť muklů
18. pouť vězňů totalitních
režimů, v 10 hodin hlavní
mše svatá
www.hostyn.cz

18. 9. Uherský Ostroh
Kolečkyáda
Cestujte s námi kolem světa
a to po cyklostezce z Uherského Ostrohu do Ostrožské
Nové Vsi a zpět. Začátek
od 14.00 z MŠ Sídliště nebo
z campu v Ostrožské Nové Vsi.
www.ddmpastelka.cz

nová prodejní a skladová plocha  2000 m2

Kroměřížsko

Okno do kraje / září 2010
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Univerzita třetího věku
▪ zájmové, nekvalikační studium na

▪
▪

▪
▪

univerzitní úrovni, určeno občanům od
50 let věku nebo zdravotně handicapovaným
studium formou přednášek nebo prak�ckých cvičení jednou za dva týdny
možnost výběru z celé škály zajímavých studijních oborů (z oblas� zdravotnictví, kultury, výtvarných umění,
společenských věd, práva, technologiií
a životního prostředí, práce s počítačem a využi� internetu)
přednášky profesorů, docentů a odborných asistentů Univerzity Tomáše
Ba� a odborníků z praxe
přihlášky do 10. 9. 2010 (zájemci jsou přijímání v pořadí, v němž byly
přihlášky doručeny)

Prezentační dopoledne U3V na Univerzitě Tomáše Ba� ve Zlíně
Informační setkání pro zájemce o studium U3V spojené s prohlídkou univerzity a její knihovny. V pátek 10. 9. 2010 v 9 hod, vstupní hala rektorátu
a knihovny UTB, nám. T. G. Masaryka 5555 ve Zlíně.
Kontakt: Ing. Mgr. Hřebíčková 576032033, hrebickova@rektorat.utb.cz.
Informace a přihlášky jsou k dispozici také v recepci UTB.

Celoživotní vzdělávání na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
Aktuální informace o možnostech studia v různých vzdělávacích kurzech
na všech fakultách UTB ve Zlíně najdete na www.utb.cz (Pro uchazeče/
Celoživotní vzdělávání). Kontakt: Ing. Bc. Bronislava Nitranová, nitranova@
rektorat.utb.cz, tel. 57603 2224.
Začátek výuky v akademickém roce 2010/2011 je 30. 9. 2010.

Doporučujeme

Krajské dožínky

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

4. 9. 2010 – Kroměříž

www.vychodni-morava.cz

Dobrý klient,

konečně jednoduchý úvěr.

Konec obav z úvěru.

nízký úrok – RPSN 7,9 %
jednoduchý text smlouvy

Výhodné podmínky

I žádné poplatky I žádné skryté náklady
Jednoduchá smlouva

I 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
pla

úrok

7,9 %
p.a.

I

Jednoduché splácení

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
V informací na www.mpu.cz, nebo volejte 800 678 678.

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

...VÁŠ REGIONÁLNÍ VÝROBCE ČESKÝCH OKEN A DVEŘÍ
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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

