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R55 Hulín - Skalka
Další úsek rychlostní komunikace R55 bude zprovozněn
ještě na konci letošního roku.
Foto: Ivo Hercik
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OKNA ZDARMA NEBO ZA „PÁR KORUN“

inzerce_zari 2010_104x147,5
12� z�

�

�

2010 21�11�49

+ÚSPORA 20 000 Kč ZA PROJEKT. NEVÁHEJTE!
K 1. 7. 2010 VYČERPÁNO CCA 9 MILIARD!
Vybrané příklady z úspěšně podaných projektů programu ZÚ:
1. RD UHERSKÉ HRADIŠTĚ, Vytápěná plocha domu je 177m2.
Návrh opatření: Výměna oken a vstupních dveří za plastová. Vyhodnocení: úspora tepla 25%. Cena výměny oken a dveří 146
000 Kč. DOTACE: 115 000 Kč. Zákazník dostane zpět 115 000
Kč a OKNA JSOU V POROVNÁNÍ S PŮVODNÍ CENOU (146
000 Kč), ZA „PÁR KORUN“!. Pozn. Dotace je vyplácena zpětně.
Papíry se žádostí o dotace vypíšeme za Vás.
2. RD JALUBÍ: Vytápěná plocha domu je 238m2. Návrh opatření:
Výměna oken a vstupních dveří za plastová, Uw<1,2 a zateplení
půdy minerální vatou o Ureq = 0,16 W/m2K. Vyhodnocení:
úspora tepla 32%. Cena výměny oken a dveří je 138 000 Kč.
Cena zateplení půdy 45 000 Kč. DOTACE: 183 000 Kč. Zákazník
vynaložil 183000 Kč a dostane zpět také 183 000 Kč! PLASTOVÁ OKNA, DVEŘE I ZATEPLENÍ PŮDY MÁ ZDARMA! Pozn.
Dotace je vyplácena zpětně. Papíry se žádostí o dotace vypíšeme
za Vás.
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„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
*sleva dle objemu zakázky
akci jsmepro velký zájem prodloužili
do 30.10. 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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▪▪ Kraj rozdělil dotace dobrovolným
hasičům zasahujícím při povodních
Uskutečněné zásahy jednotek sborů dobrovolných hasičů, výdaje na odbornou přípravu a zlepšení věcného vybavení dobrovolných hasičů jsou hlavní účely finančních
dotací ve prospěch obcí ve Zlínském kraji.
Rozdělení celkové částky 1,234 milionu korun mezi 93 obcí a měst v regionu schválili
na svém zářijovém zasedání krajští zastupitelé. Návrh na rozdělení těchto dotací zpracovává a navrhuje Zastupitelstvu Zlínského
kraje Hasičský záchranný sbor Zlínského
kraje v souladu s koncepcí požární ochrany kraje. Přitom přihlíží k plošnému pokrytí
území kraje jednotkami požární ochrany
a také k materiálně technickému vybavení
jednotek vybraných obcí a k plánu odborné
přípravy jednotek.
Okno do kraje / říjen 2010

Vážení a milí spoluobčané,
jsou v historii data a jména, při jejichž vyslovení si uvědomujeme sílu, která z nich vyvěrá
ve všech proměnách času. Patron země Svatý
Václav, kterého si připomínáme nejen státním
svátkem 28. září, je i v našem kraji velkým symbolem. Spolu s věrozvěsty Cyrilem a Metodějem
dává, nejen věřícím, silnou podporu národního
cítění, a to zvláště v dobách těžkých. Po roce
1989 jsme se přihlásili k prvorepublikovému
státu založenému naším prvním prezidentem
T. G. Masarykem a jeho spolupracovníky. Výročí
vzniku ČSR si připomeneme 28. října již po devadesáté druhé. To jsou události, ke kterým se rádi
a s hrdostí hlásíme.
Jsou však v naší historii i výročí smutná. Datum
21. srpna je dodnes pro mnoho z nás traumatem. Po čtyřicáté druhé jsme si letos připomněli
začátek okupace spojeneckými armádami Varšavské smlouvy. Zvláště okupace sovětskými vojsky
byla pro naše otce šok, protože do té doby je měli v úctě jako osvoboditele z doby 2. světové války.
A bylo jen dobře, že média, i když jsme si nepřipomínali kulaté výročí, tomuto datu věnovala velkou
pozornost. Kladu si však opět otázku, proč sdělovací prostředky mlčely k letošnímu 15. březnu, na
který připadlo 71. výročí okupace naší země německými vojsky.
Nyní se však vrátím k době mezi státními svátky 28. září a 28. října k datu 15. a 16. října, kdy se budou
konat volby do obecních a městských zastupitelstev a do Senátu, horní komory parlamentu. I toto
datum je pro nás velmi důležité. Rozhodneme si v nich, jakým směrem se v následujících letech
budou naše obce a města ubírat. Po těchto volbách mnozí starostové, místostarostové, radní i zastupitelé ve své práci v komunální politice nebudou pokračovat. Je nemálo těch, kteří se rozhodli již
nekandidovat – mnozí také pro vývoj po volbách do Poslanecké sněmovny – a někteří budou končit
proto, že budou zvoleni jiní.
Zajímavé je, že zatímco ve městech, podle počtu zaregistrovaných stran, narůstá zájem o to být zastupitelem, v některých obcích je jen jedna kandidátní listina a někde ani ta ne. V našem kraji tato
situace nenastala, takže lze očekávat, že v každém městě nebo obci bude zvolena samospráva. Nejdůležitější otázkou těchto dní tedy je – jaká bude? Jakým lidem dáte důvěru, aby za vás příští volební
období rozhodovali, jak se u vás bude žít? Řešení máte v rukou vy občané, oprávnění voliči, kteří jak
doufám, využijete svého práva a přijdete v hojném počtu do volebních místností. Nepochybuji také
o tom, že k posouzení volebních slibů jednotlivých stran a uskupení přidáte i posouzení dosavadní
práce těch, kteří se ucházejí o vaše hlasy.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kdo pro svoji obec, město, odvedli poctivou práci a už v ní
nebudou, ať už z jakéhokoliv důvodu, pokračovat.
A vám občanům chci popřát šťastnou ruku při volbě.
MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

▪▪ Obchodní centrum Zlín je otevřeno
V polovině září bylo otevřeno Obchodní centrum Zlín, které se nachází na Kvítkové ulici.
Objekt prošel rekonstrukcí, která byla započata letos v lednu. Stavbu realizoval Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo, jež
je vlastníkem budovy. „Cílem bylo zatraktivnění centra města a okolí hlavně novou tváří
budovy a různými úpravami chodníků, dále
pak parkovými úpravami a úpravou části
podchodu,“ říká Ivo Lapčík, člen představenstva MPU. Projekt zahrnoval kompletní
rekonstrukci objektu a také přiléhajícího
podchodu. Uvnitř návštěvníkům slouží eskalátory a dva panoramatické výtahy. Budova je kompletně klimatizovaná a z hlediska
bezpečnosti je instalována nejnovější hasicí
technologie. Obchodní centrum Zlín bude
sloužit hlavně ke každodennímu nákupu.

▪▪ Katalogy kongresové turistiky
Marketingová organizace Zlínského kraje
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
vytvořila a vydala katalogy speciálně zaměřené na kongresovou a incentivní turistiku.
„Vydáním materiálů chceme podpořit rozvoj
tohoto stále významnějšího segmentu cestovního ruchu. První ohlasy na naši nabídku
jsou velmi příznivé, v současnosti usilujeme
například o pořádání konference Americké
turistické společnosti v roce 2011,“ přiblížila
ředitelka centrály Dana Daňová. Katalogy
představují turistický region Východní Morava jako vhodnou lokalitu pro pořádání
kongresů, konferencí a doprovodných akcí.
Obsahují komplexní informace o nabídce
ubytování, údaje o vybavení konferenčních
místností, službách nebo možnostech sportovního a relaxačního vyžití.
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Baťův kanál přitáhl
tisíce turistů

Baťův kanál slouží turistům. Foto: archiv

Opravené silnice už slouží řidičům
Valašské Meziříčí, Dolní Lhota – Dvě velké rekonstrukce silnic II. třídy dokončil Zlínský kraj
v polovině roku na Vsetínsku a na Zlínsku. Obě
stavby už slouží motoristům.
Prvním rekonstruovaným úsekem je silnice
II. třídy č. 150 mezi Poličnou a Valašským Meziříčím včetně nové okružní křižovatky v tomto
městě. Obnovený úsek silnice je dlouhý 3,3 kilometru. Zahrnuje silnici od místní části Poličná
až po město Valašské Meziříčí včetně Nádražní
ulice v průjezdním úseku města. Stavební práce zde byly zahájeny začátkem května 2009.
Smluvní cena činila 59,3 milionu korun. Tato investice představuje další část souvislého rekonstruovaného silničního tahu II. třídy spojujícího
důležitá centra kraje. Již v roce 2006 byla dokončena rekonstrukce této silnice v téměř dvanáct
kilometrů dlouhém úseku z Kunovic do Poličné.
Další rekonstruovanou silnici, odpovídající
současným normám, v délce 2,8 kilometru získali řidiči v Dolní Lhotě. Stavba začala v květnu
2009. Její součástí byla šířková úprava, zesílení

konstrukce a položení nového živičného povrchu vozovky. Na části trasy v Dolní Lhotě mohla být zvýšena maximální povolená rychlost
z 50 na 70 km/hod. Oba nevyhovující mosty
(v centru Dolní Lhoty a v lokalitě Lipska) byly
zbourány a na jejich místě byly postaveny nové
objekty. Nový most 492-002 v Dolní Lhotě je
železobetonový, most 492-003 v lokalitě Lipska
má ocelovou trubní konstrukci. Hmotnost projíždějících vozidel již na nových mostech není
omezena. Došlo také k přestavbě křižovatky
v Dolní Lhotě. Nové šířkové uspořádání a vybudování dlážděných ostrůvků přispěje k vyšší
bezpečnosti v tomto frekventovaném úseku.
Tato stavba stála 85,1 milionu korun. V létě letošního roku už byla zahájena rekonstrukce navazujícího úseku této silnice, a to z Dolní Lhoty
do Horní Lhoty.
Obě dokončené stavby byly spolufinancovány
ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci
Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Střední Morava.
(vc)

▪▪ Pro lepší spojení Zlína a Olomouce
Zlínský kraj – Zkvalitnění veřejné dopravy
ve spojení krajských měst Olomouckého a Zlínského kraje a efektivní využívání finančních
prostředků vynakládaných oběma kraji na veřejnou drážní dopravu je jedním z hlavních
společných cílů Olomouckého a Zlínského
kraje v oblasti veřejné dopravy. Obě krajské
samosprávy na společném jednání v Luhačovicích schválily text znění společného memoranda. „Společným postupem chceme docílit
vyšší úrovně cestování dopravními prostředky
pro všechny občany našich krajů tak, aby byly
srovnatelné s evropskými standardy přepravy
po železnici,“ uvedl zlínský hejtman Stanislav
Mišák. Jedním z pilířů spolupráce obou krajů je
vytvoření nové dopravní trasy Zlín – Otrokovice
– Hulín – Přerov – Olomouc, kde bude přímými
vlaky zajištěno spojení krajských měst.

▪▪ Vymeňte si včas řidičský průkaz
Zlínský kraj – Řidičské průkazy vydané od
1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich
držitelé povinni vyměnit nejpozději do 31. prosince 2010. Uplynutím stanovené doby řidičské
průkazy pozbývají platnosti. O výměnu je třeba požádat na určeném pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působností (městský
úřad) příslušného podle místa trvalého pobytu.
Ve Zlínském kraji jde o 13 úřadů. Žadatel musí
předložit vyplněnou žádost o vydání ŘP, platný
doklad totožnosti (občanský průkaz, pas), průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm,
původní řidičský průkaz. Povinná výměna ŘP je
osvobozena od správního poplatku.
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▪▪ Centrum pomůže nezaměstnaným
Uherské Hradiště – Poradenské centrum pro
dlouhodobě nezaměstnané bylo otevřeno
v areálu bývalých kasáren v Uherském Hradišti.

Zlínský kraj – Velkým lákadlem turistů byl
i v letošním roce Baťův kanál, a to jak samotná vodní cesta, tak i cyklostezky na jejích
březích. Letošní využití vodní cesty není ještě uzavřeno. „Vzhledem k jarním povodním
předpokládáme jistý propad návštěvnosti
oproti loňskému rekordnímu roku, kdy se
na vlnách Baťova kanálu svezlo takřka 70
tisíc návštěvníků. Na druhou stranu očekáváme oproti předchozím sezonám nárůst
návštěvnosti na cyklostezce podél kanálu,“
řekl Jiří Durďák ze Sdružení obcí pro rozvoj
Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě.
Po páteřní cyklostezce podél kanálu projelo
o prázdninách denně v průměru přes devět
stovek cyklistů či in-line bruslařů. Vyplývá to z monitoringu, který se prováděl od
29. června do 17. srpna v Napajedlích. Celkem v tomto období projelo či prošlo po cyklostezce v obou směrech 46 737 cyklistů, inline bruslařů a chodců. 
(vc)

Proti velké vodě
Luhačovice – Nutnost naplnění tzv. „Olomoucké výzvy“ parlamentem a vládou, další budování protipovodňových opatření ovlivňujících
odtok vody do sousedního kraje a shoda
na společném postupu v oblasti protipovodňové ochrany území – to jsou závěry jednoho
z témat pracovního jednání Rady Zlínského
a Olomouckého kraje v Luhačovicích. Bylo
akcentováno zvýšení úrovně a operativnosti
předpovědní a hlásné protipovodňové služby
především doplněním a rozšiřováním automatických hlásičů stavů a průtoků na vodních
tocích. „Protipovodňová opatření připravujeme bez ohledu na povodeň, jejich nutnost
vyplývá z potřeby chránit zastavěná území
našich obcí, měst, krajů a ochrany zdraví a majetku lidí,“ řekl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Od zástupců Povodí Moravy radní
získali informace o připravenosti protipovodňových staveb na území obou krajů. 
(tz)

„Cílem regionálního projektu je primárně řešit
problém dlouhodobé nezaměstnanosti u cílové skupiny nad 50 let, ta je jednou s nejdiskriminovanějších na trhu práce,“ sdělil místostarosta
Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Toto centrum je každé úterý k dispozici právě uvedené
cílové skupině. Každé úterý bude jinak tematicky zaměřeno.
▪▪ Odborné fórum pedagogů
Kroměříž – Problematika víceletých gymnázií,
tentokrát z regionu Kroměřížska, Holešovska
a Bystřice pod Hostýnem, byla hlavní náplní
v pořadí již šestého odborného fóra ředitelů
a pedagogů základních a středních škol a zástupců samosprávy. Místem společného setkání byla Kroměříž. Jednání odborníků na téma
víceletých gymnázií v období menšího počtu
dětí se uskutečňují v jednotlivých regionech
Zlínského kraje od začátku května.
Okno do kraje / říjen 2010

Daří se zkvalitňovat sociální péči

Oblast sociální péče prochází v poslední době četnými systémovými
změnami, usilovně se pracuje také na zvyšování kvality péče
v zařízeních. Nepřehlédnutelné jsou například investice do domovů
pro seniory v Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu, Karolince a jinde.
O tom, jaká je situace ohledně sociální péče ve Zlínském kraji, se
dozvíte v rozhovoru s krajskou radní Mgr. Taťánou Nersesjan, která má
na starosti sociální věci, národnostní otázky a menšiny.
Paní radní, dá se říci, že se nacházíme
v polovině aktuálního volebního období.
Jak byste uplynulé dva roky zhodnotila
z pohledu oblasti sociálních věcí, za kterou jste jako radní zodpovědná?
Poločas tohoto volebního období je určitě
dobrou příležitostí ohlédnout se uprostřed
všeho dění také zpět za uplynulými dvěma
lety. Oblast sociálních věcí prochází bouřlivým vývojem a potýká se s řadou systémových problémů. Přesto se daří v rámci kompetencí kraje realizovat projekty a aktivity,
které přispívají k zajištění a zvyšování kvality potřebné sítě sociálních služeb.
Mohla byste z těchto aktivit vyjmenovat
ty nejdůležitější?
Asi nejvýznamnější a nejrozsáhlejší je tříletý
projekt Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji v objemu více než čtvrt
miliardy korun, který skýtá víceletou stabilitu a pokrytí území kraje službami typu azylové domy, intervenční centrum, nízkoprahová centra, domy na půl cesty, sociální
rehabilitace a řady dalších.
Významnou aktivitou je i zavedení systému
měřitelných ukazatelů, který umožňuje porovnávat a vyhodnocovat efektivitu služeb.
Poprvé byl v tomto roce žadatelům k dispozici také tzv. Sociální fond, kterým bylo
podpořeno množství sociálně-zdravotních
projektů jako rehabilitační pobyty, edukační a aktivizační programy pro osoby se zdravotním postižením či seniory. Podporu ale
získali také například dárci kostní dřeně či
střediska canisterapie.
Jaké další zajímavé projekty související
s oblastí sociálních služeb jsou v současné době na území Zlínského kraje realizovány?
V letošním roce má premiéru anketa „Pracovník roku v sociálních službách“, jejímž
smyslem je ocenit aktivní, obětavé a zapálené pracovníky a zároveň posílit prestiž tohoto velmi náročného a potřebného povolání.
Obyvatelé kraje letos mohli využít také nového Katalogu sociálních služeb, který poskytuje přehledné a ucelené informace o síti
sociálních služeb v kraji, a to jak v knižní, tak
i elektronické verzi, která je pravidelně aktualizována.
Realizuje se též několik projektů zaměřených na vzdělávání celé škály pracovníků
sociálních služeb.
V poslední době byly ve Zlínském kraji
uskutečněny nemalé investice do budov,
Okno do kraje / říjen 2010

ve kterých jsou poskytovány sociální
služby. Kterých zařízení se tyto investice
týkaly a v jaké byly výši?
Jen za posledních pár měsíců byly otevřeny zrekonstruované Domovy pro seniory
v Uherském Hradišti za 55 milionů korun,
v Uherském Ostrohu za 58 milionů korun
a nová přístavba Domova pro seniory v Karolince za 42 milionů korun. Rekonstrukce
bytových jader probíhá v rožnovském Domově pro seniory, na Burešově ve Zlíně zase
budou zřizovat novou službu pro osoby trpící demencemi a modernizovat venkovní
prostory.
Mimoto se samozřejmě v sociální oblasti
plánuje celá řada dalších investic. Jejich vyjmenování na tomto omezeném prostoru
není možné.
Aktuálně zdaleka nejvíce diskutovanou
otázkou v oblasti sociálních služeb je jejich financování. Co je na tomto poli nového?
Financování provozu sociálních služeb si
doposud ponechal ve své kompetenci stát.
V souvislosti s razantními škrty samozřejmě
nastala i obava z nedostatku finančních prostředků alespoň na základní provoz sítě sociálních služeb. Obavy umocnila skutečnost,
že úspory se sociálních služeb dotknou
dvojnásob, nejen snížením objemu dotací
Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky pro služby o přibližně 12 procent,
ale taky radikálním snížením příspěvku
na péči v prvním stupni závislosti ze současných 2 000 korun na 800 korun. Ten totiž ze
zákona náleží pobytovým zařízením, která
klientům poskytují péči.
Je možné odhadnout, jaké bude mít
toto razantní snížení v budoucnosti vliv
na fungování a kvalitu sociálních služeb
ve Zlínském kraji?
Toto snížení bude mít negativní dopad nejen na pobytové služby, ale třeba i na pečovatelskou službu a některé další. Podle
schválené novely zákona o sociálních službách by mělo v roce 2012 přejít financování sociálních služeb ze státu na kraje. Je
samozřejmě nemyslitelné, aby kraj převzal
povinnost financování bez dostatečných
prostředků. Předpokládám, že toto téma
bude v sociální oblasti v nejbližší době jedno z nejaktuálnějších. Diskuze se povede
o způsobu a objemu prostředků, které stát
krajům převede ať už formou dotací, nebo
změny rozpočtového určení daní. Dají se
očekávat nelehká vyjednávání.

Taťána Nersesjan. Foto: Ivo Hercik
Mohla byste čtenáře seznámit s novými
plány a projekty, které Zlínský kraj v oblasti sociálních služeb chystá?
Vzhledem k omezeným finančním zdrojům
bude stále významnější úlohu sehrávat
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
a proces plánování obecně. My chceme přispět jak ke kvalitě, tak k rozsahu plánování
projektem „Podpora procesu plánování rozvoje sociálních služeb na místní a regionální
úrovni ve Zlínském kraji“. Projekt mimo jiné
začlení do procesu plánování co největší
počet obcí.
Podporou a nástrojem pro tvorbu plánu je
též již zmiňovaný nový systém měřitelných
ukazatelů, který umožňuje porovnávat a vyhodnocovat efektivitu jednotlivých služeb.
Pro oblast služeb sociální prevence je zpracován navazující a opět víceletý projekt financování.
Jsou i nějaké další možnosti, jak kvalitě
sociálních služeb může Zlínský kraj pomoci?
Na zlepšení kvality služeb mají vliv také
nové projekty zaměřené na vzdělávání.
Pokračovat bude rovněž transformace pobytových zařízení pro osoby se zdravotním
postižením.
Zlínský kraj se také aktivně zapojil do projektu, který se zabývá zlepšením a sjednocením systému péče o ohrožené děti. Jelikož se dnes tato agenda tříští do resortu
pěti ministerstev, hlavním cílem projektu
je sjednocení postupu a snížení počtu dětí
ve všech typech ústavní péče.
Je něco, co v tomto rozhovoru ještě nebylo řečeno a co byste tedy závěrem ráda
dodala?
Výčet aktivit Zlínského kraje v oblasti sociálních věcí je velmi pestrý. Dalo by se o něm
povídat ještě dlouho, ale prostor vyčleněný pro tento rozhovor v magazínu Okno
do kraje je omezen. Proto ho na závěr využiji jnak a popřeji všem čtenářům, aby si
ve zdraví a pohodě vychutnali krásy barevného podzimu.
(red)
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folklor v kraji
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Folklor nejsou jen festivaly. Na snímku průvod v Polešovicích. Foto: Ivo Hercik

Folklor a lidová kultura jsou fenoménem, v němž je Česká republika
evropským unikátem. Zlínský kraj je
spolu s Jihomoravským krajem ten,
který má nejvíce folklorních souborů. Je to také kraj, na jehož území se
organizuje nejvíce folklorních festivalů v celé republice.

Zlínský kraj je baštou folkloru
Dopočítat se toho, kolik folklorních souborů v České republice funguje a jaký je počet
folklorních akcí, je nemožné. Mnoho souborů se schází nepravidelně a jejich vystoupení
lze spočítat na prstech jedné ruky. Nicméně
lze využít statistik Folklorního sdružení České republiky, což je nejpočetnější organizace
zájemců o lidové umění v tuzemsku. Sdružuje více než 400 souborů a momentálně se
podílí na pořádání 63 festivalů.
Kraj nabízí 13 velkých akcí
Folklorní sdružení ČR se podílí na organizaci
přibližně šesti desítek festivalů. Z toho 13 se
koná na východní Moravě.
„Zlínský kraj patří spolu s Jihomoravským
k baštám folkloru v České republice. Je to
dáno tím, že část jejich území tvoří jižní Morava s bohatými lidovými tradicemi. V případě Zlínského kraje se k tomu pak ještě
přidává Valašsko,“ vysvětlil 1. místopředseda
Folklorního sdružení ČR Ladislav Michálek.
Tradice se odráží i v počtu souborů. Momentálně je členem sdružení například 60 souborů ze Zlínského kraje.
Festivaly v regionu
Sezona folklorních festivalů se prakticky
kryje s letními prázdninami. „První začíná již
v květnu, to hlavní se ale odehraje v červenci a srpnu. Kalendář se pak uzavírá v září,“
poznamenal Michálek. Akce, na jejichž pořádání se podílí sdružení, patří k těm vůbec
nejvýznamnějším v tuzemsku. Například
v letošním roce činil celkový počet návštěvníků těchto festivalů více než 1,6 milionu. „To
je mimořádné číslo. Doufáme, že příští rok
bude ještě úspěšnější,“ dodal.
V kalendáři pro rok 2011 je nyní zařazeno 12
festivalů, které se budou konat ve Zlínském
kraji. Je to způsobeno tím, že festival Vsetínský krpec se koná vždy jednou za dva roky.
Další možnost spatřit soubory z celého světa
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tak bude ve Vsetíně až v roce 2012. Stejný
princip uplatňují rovněž pořadatelé festivalu Na rynku v Bystřici. Akce se v Bystřici pod
Hostýnem konala loni, v kalendáři pro rok
2011 proto figuruje.
Akce v roce 2011
▪▪ Metlářský jarmark v Zubří,
28. května, Zubří

▪▪ Mezinárodní folklorní festival Rožnovské
slavnosti
1. až 3. července, Rožnov p. R.
▪▪ Mezinárodní festival slovenského folkloru
Jánošíkov dukát
5. až 7. srpna, Rožnov p. R.
▪▪ Setkání muzikantů v Bílých Karpatech
19. až 21. srpna, Valašské Klobouky

▪▪ Dětské folklorní dny
10. až 12. června, Liptál

▪▪ Mez. folklorní festival Liptálské slavnosti
25. až 29. srpna, Liptál

▪▪ Mezinárodní armádní folklorní festival Rožnovská valaška
10. až 12. června, Rožnov p. R.

▪▪ Folklorní festival Soláň 2011
2. až 4. září, Velké Karlovice, Hutisko-Solanec,
Karolinka, Soláň

▪▪ Mezinárodní dětský folklorní festival Kunovské léto
13. až 19. června, Kunovice

▪▪ Mezinárodní folklorní festival Babí léto
8. až 12. září, Valašské Meziříčí

▪▪ Mez. folklorní festival Na rynku v Bystřici
1. až 3. července, Bystřice p. H.

▪▪ Mez. festival dětských folklorních souborů
Písní a tancem
9. až 12. září, Luhačovice

V kraji není nouze o děti v krojích. Příkladem jsou Mistřice. Foto: Ivo Hercik
Okno do kraje / říjen 2010

Liptálské slavnosti jsou bezesporu
jedním z nejdůležitějších bodů na
pomyslné mapě folkloru Zlínského
kraje. Navíc jsou zařazeny mezi šest
tuzemských folklorních festivalů zařazených do prestižní světové organizace CIOFF.

Liptálské slavnosti 2010. Foto: Milan Plesar

Ohlédnutí za 41. ročníkem Liptálských slavností
Při letošním 41. ročníku mezinárodního folklorního festivalu Liptálských slavností na konci
srpna bylo v rámci připomenutí 80 let folkloru
v Liptále oceněno za svůj mnohaletý přínos
kulturním tradicím 8 zakládajících členů, z toho
šest in memoriam. Pamětní listy a medaile z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka
a 1. místopředsedkyně Senátu Aleny Gajdůškové převzalo také pět aktivních spolupracovníků
folklorního sdružení Lipta Liptál a zástupci osmi
institucí napomáhajících k udržování a rozvoji
folklorních tradic.
V této souvislosti není bez zajímavosti, že
v Liptále žije dnes 98letá Rozárie Smylková, která byla jednou z prvních tanečnic na Moravskoslezských slavnostech v Panské zahradě u rybníčka ve Vsetíně v červenci roku 1930. „Vážíme si
práce všech generací, vždyť se zde folkloru věnují děti, vnuci i pravnuci členů souboru Liptál.
Z minulosti i ze současné doby máme spousty
fotografií, záznamů i DVD, prostřednictvím kterých se můžete se souborem blíže seznámit,“
přiblížil předseda folklorního sdružení Lipta Ladislav Michálek.
Liptálské slavnosti si každoročně nenechají ujít

tisíce diváků. V Liptále mohou sledovat soubory
z Indonésie, Nového Zélandu, Venezuely, Ruska, Kapverd, Černé Hory, Slovenska a z Česka.
Zlínský kraj poskytl organizátorům 100 tisíc
korun a hejtman nad touto akcí převzal záštitu. „Bylo mi ctí předat ocenění těm, kteří byli
účastni 80leté historie folkloru v Liptále. Lidový
folklor, píseň, a to ať už dechovka či cimbálovka,
jsou mou velkou zálibou a účast na Liptálských
slavnostech je jednou z mých velmi příjemných
pracovních povinností. Také jsem moc rád, že
nepříznivé počasí neodradilo milovníky folkloru. Tím se držíme našich kořenů. Víme, kam
patříme, kde jsme ukotveni, a co si budeme povídat, v lidové písni máme celou kroniku života,
o radosti, o bolesti, od zrození ke smrti. Celý zemědělský rok – o senoseči, o žních, a jak říkává
tetička z Nedašova, tam, kde se zpívá, lidé dobré srdce majú, protože zlí lidé ti si nezpívajú,“
řekl hejtman Stanislav Mišák.
Ocenění zakládajících folkloristů v Liptále:
Jan Kobzáň – akademický malíř a spisovatel
(1901 – 1959), autor znaku firmy Baťa, byl oceněn in memoriam

Manželé Emilie a František Váňovi – nastoupili
do Liptálu jako učitelé v roce 1925 a věnovali
se zejména mladé generaci, byli oceněni in memoriam
Karel Pecha – vedoucí souboru Liptál (1929 –
2001), oceněn in memoriam
Karel Mrlina – dlouholetý primáš souboru Liptál
(1929 – 2002), oceněn in memoriam
Manželé Radomír Sousedík (1929 – 2007), oceněn in memoriam, a Jiřina Sousedíková – manžel byl po dvacet let vedoucím souboru Liptál
Josef Londa – více než 15 let se věnoval nácviku
souboru Liptál
Ocenění aktivní členové folklorního sdružení Lipta Liptál:
Zdeněk Pšenica – předseda Folklorního sdružení ČR
Miroslav Vaculík – starosta obce Liptál
Andrea Čalová – Maliňáková – místopředsedkyně folklorního sdružení Lipta Liptál
Jiří Nechanický – primáš a vedoucí cimbálové
muziky
Ladislav Michálek – předseda folklorního sdružení Lipta Liptál
(tz)

inzerce
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Bezpečný přechod
Uherský Brod – Zabránění vážným dopravním
nehodám a kolizním situacím chodců s projíždějícími automobily je hlavní cíl systému
aktivní bezpečnosti chodců spočívající v úpravě přechodu v Uherském Brodě. V ulici Pod
Valy v prostoru před nádražím ČD se nachází
přechod pro chodce sloužící pěším pro přemístění z vlakového a autobusového nádraží
do centra města.
„Konkrétně chceme zvýraznit aktuální výskyt
chodců na přechodu a v jeho těsné blízkosti. Pomocí detektorů budou chodci snímáni v nastavené zóně na přilehlém chodníku
a na vlastním přechodu. Po vstupu chodce
do detekovaného prostoru změní zemní LED
návěstidla zabudovaná ve vozovce bílou barvou za výraznou červenou, přičemž řidič vozidla je upozorněn na pohybujícího se chodce a může včas zastavit,“ objasnil náměstek
hejtmana pro dopravu Jaroslav Drozd. (red)
Sál zaplnili především hasiči, jejichž role je při povodních největší. Foto: Petr Zákutný

Ocenění za pomoc při povodních
Zlínský kraj – Záslužná vyznamenání II. stupně Zlínského kraje, pamětní medaile a pamětní listy obdrželi jako poděkování ti, kteří se
aktivně zapojili do záchranných, likvidačních
a pomocných prací při povodních, jež v květnu a červnu zasáhly Zlínský kraj.
Slavnostní předání ocenění se uskutečnilo v prostorách auly Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně. Ocenění si převzali zástupci jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí, Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje, podnikoví hasiči, starostové obcí s rozšířenou působností, členové krizového štábu Zlínského kraje
a krizových štábů obcí, zástupce Krajského vojenského velitelství Zlín, představitelé Povodí
Moravy, Ředitelství silnic Zlínského kraje a starostové dalších obcí a měst.
„Tímto jsme chtěli veřejně poděkovat těm, kteří se zasloužili o zmírnění a odstranění následků povodní, které letos na jaře náš kraj postihly. Všichni přítomní, ale i všichni ostatní, kteří
se podíleli na záchranných pracích, si zaslou-

žili naše uznání za své obdivuhodné nasazení,
s nímž přispěli k boji proti vodnímu živlu. Bojovali přitom nejen s nepřízní počasí, ale i s fyzickou a psychickou únavou a přesto v těžkých
chvílích zatli zuby a pomáhali ostatním,“ vyzdvihl zásluhy oceněných hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák, který předal 172 pamětních listů, 27 pamětních medailí a 36 záslužných vyznamenání. Hasičský záchranný sbor
Zlínského kraje na svůj návrh prostřednictvím
ředitelky Jarmily Čičmancové ocenil za zásahy
u povodní 109 jednotek sborů dobrovolných
hasičů působících v obcích Zlínského kraje.
Květnové povodně zasáhly na území kraje 38
obcí, došlo ke zranění jedné osoby, demolici
jednoho domu a pět domů bylo poškozeno.
Odhady škod květnových povodní činily 872
mil. Kč korun. Červnové povodně způsobily
dvě demolice, došlo k poškození 74 domů
a bylo zaplaveno 1822 sklepů a 75 bytových
jednotek. Odhad škod činí 412 mil. Kč. 
(tz)

▪▪ Rekonstrukce ZUŠ Bojkovice
Bojkovice – Kompletní rekonstrukce, vybudování nové přístavby i nového multifunkčního koncertního sálu, dobudování komunikačního jádra včetně sociálního zázemí, tím
vším prošla během uplynulých 11 měsíců
Základní umělecká škola Bojkovice.
„Budova této školy dříve sloužila jeslím,
po jejich zrušení lidové škole umění a nyní
Základní umělecké škole Bojkovice. Do budovy zatékalo a byla celkově v nevyhovujícím stavu, a proto město Bojkovice převedlo
chátrající objekt na Zlínský kraj,“ vysvětlil
statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš.
Kromě výuky bude v prostorách zrekonstruované budovy školy probíhat čilý kulturní
ruch, o který se postará nově vzniklé občanské sdružení Maják. To by se mělo ubírat
směrem nabídky alternativní kultury.

▪▪ Senioři soutěžili v pétanque
Zlín – Desítky seniorů z celé Moravy se zúčastnily 1. ročníku Morava Cupu 2010 ve francouzské hře zvané pétanque. Do turnaje
zasáhla celkem desítka družstev, po dvou ze
Zlínského, Olomouckého, Moravskoslezského, Jihomoravského kraje a Vysočiny. Místem
sportovního klání seniorů z celé Moravy byly
přilehlé prostory Domova pro seniory Burešov ve Zlíně. Partnery premiérového ročníku
akce, kterému předcházely turnaje v jednotlivých krajích, je Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a Zlínský kraj.
„Oceňuji každou akci, která přispívá k obohacení života seniorů. Soutěž v pétanque je dobrý nápad. Jestli jsme dokázali tuto akci zorganizovat v rámci Moravy, myslím si, že máme
našlápnuto na podobnou akci v rámci celé ČR.
Zástupci sociálních zařízení z celé Moravy se
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Do zóny míří Mitas
Holešov – Dalším investorem, který se rozhodl pro investici ve Strategické průmyslové zóně Holešov, je společnost Mitas. Firma
hodlá investovat přibližně jednu miliardu korun. Výrobní závod začne budovat na konci
příštího roku, plná výroba pak bude zahájena
v roce 2014. Počet pracovníků nového závodu odhaduje investor na 500 až 550. Pro svůj
záměr potřebuje 6,5 hektarů, na dalších šest
pak získá opci. Mitas je výrobcem pneumatik pro zemědělské a stavební stroje, vysokozdvižné vozíky a sportovní motocykly.
Mitas chce v Holešově vyrábět především
zemědělské pneumatiky. Půjde o moderní
provoz, splňující nejpřísnější nároky na bezpečnost práce a eliminaci environmentálních
rizik. Významný bude také socioekonomický
přínos projektu. „Je to důkaz toho, že průmyslová zóna Holešov je pro investory atraktivní.
Nabízí dobře technicky připravené území,
dopravní dostupnost, zázemí s kvalifikovanou pracovní sílou a průmyslovou tradicí,“
poznamenal statutární náměstek hejtmana
Zlínského kraje Libor Lukáš. 
(red)

sem přijeli vzájemně setkat a také vybojovat
vítězství a podívám-li se na naše seniory, musí
říci, že ten elán a energie v nich prostě stále
je,“ řekl hejtman Stanislav Mišák.
▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsazují následující pracovní místa:
• Lékař/lékařka na interní odd. – Kroměříž,
Vsetín
• Lékař/lékařka na ARO – Kroměříž, Vsetín
• Lékař/lékařka na odd. LDN – Vsetín
• Lékař lékařka na gynekologicko-porodnické
odd. – Kroměříž
• Všeobecná sestra – Kroměříž, Lukov, Vsetín
Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná pracovní místa, včetně termínů uzávěrek,
jsou uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.
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▪▪ Opraví se další část silnice do Luhačovic
Luhačovice – Téměř tříkilometrová část silničního úseku mezi Horní Lhotou a Luhačovicemi se dočká rekonstrukce, stavební práce zde
byly zahájeny koncem srpna a ukončení oprav
frekventované silnice je plánováno do 14. října 2011. Stavba Horní Lhota – Dolní Lhota
o délce 2,6 kilometru navazuje na nedávno
dokončenou rekonstrukci úseku z Dolní Lhoty ve směru na Luhačovice. Ten byl dlouhý 2,8
kilometru a zahrnoval rovněž výstavbu dvou
nových mostů. Předmětem stavby mezi Horní
a Dolní Lhotou je rekonstrukce silnice včetně
výškové úpravy nivelety a rozšíření vozovky
mimo obec a na typ příčného uspořádání
v obci. Nová konstrukce vozovky je řešena
pouze v místech rozšíření. Na zbylé délce bude
provedena obnova živičných vrstev. „Součástí
stavby je vybudování zárubní zdi v délce 50
metrů, která řeší sanaci sesuvu půdy. Stavební
úpravy mostu spočívají v obnově mostního
svršku včetně izolace a zvýšení zatížitelnosti

mostu spřaženou deskou,“ přiblížil náměstek
hejtmana pro dopravu Jaroslav Drozd.
▪▪ Centrum pro výuku hi-technologií
Uherský Brod – Zlínský kraj se může pyšnit
špičkovým Centrem pro výuku hi-technologií
ve Střední průmyslové škole Uherský Brod,
které bylo slavnostně otevřeno v září. Jde
o nadčasové, moderní a jediné pracoviště svého druhu v ČR, na kterém si mohou studenti
středních škol a žáci základních škol pomocí
nejmodernějších technologií zobrazit multimediální a virtuální prezentaci, fyzické ukázky
i modely nejmodernějších technologií z oblastí třískového obrábění, nekonvenční způsoby obrábění a dělení materiálů, svařování,
povrchové úpravy a ochrany materiálů, strojírenské metrologie, moderních elektroinstalací budov a dalších oborů. „Tímto přepisujeme
mapu středního odborného školství. Je to jeden z vrcholů spolupráce mezi firmou, školou
a krajem,“ uvedl krajský radní Josef Slovák.

▪▪ Neziskový sektor ve Zlínském kraji
Zlínský kraj – S neziskovým sektorem spolupracuje Zlínský kraj jak prostřednictvím
jednotlivých odborů, tak i s pomocí metodického útvaru při odboru kanceláře hejtmana
a Výboru pro nevládní organizace a neziskový sektor Zastupitelstva Zlínského kraje.
V letošním roce se například podařilo sestavit
seznam neziskovek ve Zlínském kraji, který je
dostupný na www.zlk.neziskovka.cz, či uzavřít Memorandum o vytvoření partnerství
a spolupráci s Asociací nestátních neziskových organizací Zlínského kraje. Kromě toho
Zlínský kraj podporuje například vzdělávání
neziskového sektoru, kde je mometálně velké úsilí vynakládáno na sociální podnikání.
K tomuto tématu se bude 6. října konat seminář. Uskuteční se v sídle Zlínského kraje, více
na www.zlk.neziskovka.cz.
Na území Zlínského kraje bylo v březnu letošního roku evidováno celkem 5 148 neziskových organizací.

Kraj slaví výročí
Zlín – Jubilejní 10. výročí založení Zlínského kraje, které připadá na letošní podzim,
si mohou připomenout všichni zájemci.
Umožňuje to akce připravená na sobotu
2. října. Program nazvaný Den kraje, který
se uskuteční převážně v prostorách zlínského mrakodrapu, připravil Zlínský kraj
ve spolupráci s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, Agrární komorou
ZK, Krajskou hospodářskou komoru a krajskou organizací Syndikátu novinářů ČR.
Program:
Baťův mrakodrap ve Zlíně,
2. října 2010, 10.00 až 16.00
▪▪ prohlídky vybraných prostor mrakodrapu
▪▪ projížďky Baťovým výtahem
Členové krajské rady J. Ondruš, M. Kovaříková a H. Příleská na novém oddělení. Foto: Milan Plesar

V Hradišti vznikla unikátní lůžka
Uherské Hradiště – Nové pracoviště s deseti lůžky dlouhodobé intenzivní péče (DIP)
zprovoznila Uherskohradišťská nemocnice,
a. s. Tato lůžka by měla výrazně odlehčit anesteziologicko-resuscitačnímu oddělení i často zaplněným jednotkám intenzivní péče
na dalších nemocničních odděleních. Pracoviště je zatím jediné svého druhu v kraji.
„Lůžka jsou určena stabilizovaným pacientům po kritickém onemocnění, kteří již nepotřebují péči na ARO nebo na jednotkách
intenzivní péče jiných oddělení. Pacienti,
u nichž ještě nedošlo k obnovení jedné či více
životních funkcí, se proto dostanou na dlouhodobou intenzivní péči. Většinou se jedná
o nemocné, kteří nemohou z nejrůznějších
důvodů sami dýchat nebo se zotavují po těžkých mozkolebečních poraněních a neurologických onemocněních, u nichž nedošlo
k plné obnově mozkových funkcí a potřebují
Okno do kraje / říjen 2010

komplexní intenzivní péči i nepřetržitý monitoring životních funkcí. Patří sem i pacienti po těžkých septických stavech, srdečních
i metabolických onemocněních, u nichž nastaly během resuscitační péče komplikace
a způsobily poruchu životně důležitého orgánu. Podobná péče v regionu chyběla,“ sdělil ředitel nemocnice Antonín Karásek.
„Tento projekt hodnotím velmi vstřícně
a myslím si, že bychom taková oddělení měli
mít i v dalších nemocnicích ve Zlínském kraji.
Uherskohradišťská nemocnice je první, které
se to podařilo. Všechny nemocnice v kraji se
však dlouhodobě potýkají s přetlakem pacientů, kteří potřebují dlouhodobou intenzivní péči. To znamená, že mají zaplněná oddělení ARO i oddělení intenzivní péče. Otevření
nového pracoviště považuji za velmi prospěšné,“ řekla krajská radní Hana Příleská při
slavnostním zahájení provozu.
(tz)

▪▪ vědomostní soutěž Co víš o Zlínském
kraji?
▪▪ nejlepší potravinářské výrobky Zlínského
kraje s možností ochutnávky a zakoupení
▪▪ výstava děl designéra Zdeňka Kováře
▪▪ výstava k 10 letům Zlínského kraje

9.45 - Vystoupení Dechového orchestru
mladých, mažoretky
11.00 - moderovaná diskuse s hejtmanem
MVDr. Stanislavem Mišákem
12.00 - Zlínské jazzové smyčce
12.15 a 13.45 - Co jste asi netušili…
(netradiční pohled nejen na baťovský Zlín)
13.00 - moderovaná diskuse s osobnostmi
Zlínského kraje
14.00 - Dětská cimbálová muzika Bělina
15.15 - losování vědomostní soutěže
Po celý den budou otevřeny:
▪▪ Muzeum jihovýchodní Moravy Zlín (zámek)
▪▪ Obuvnické muzeum Zlín

▪▪ Slovácké muzeum Uherské Hradiště

▪▪ Muzeum regionu Valašska Vsetín (zámek)
▪▪ Muzeum Kroměřížska (hlavní budova)
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rozhovor
Mgr. Miroslav Janík
▪▪Narodil se v roce 1948 v Novém Jičíně.

▪▪Vystudoval Střední průmyslovou školu
strojnickou ve Vsetíně a Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor matematika a výtvarná výchova.
▪▪Od roku 1967 žije ve Valašských Kloboukách.

▪▪Učil na Středním zemědělském odborném
učilišti odborné předměty a působil jako
vychovatel.
▪▪Po roce 1989 se zabýval ekologickou výchovou u Správy chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty, od roku 1993 až do současnosti je
profesionálním zaměstnancem Českého svazu ochránců přírody - valašskokloboucké základní organizace Kosenka.
Ochránce přírody z Valašských Klobouk Miroslav Janík. Foto: Vojtěch Cekota

▪▪Je ženatý a má čtyři děti.

Miroslav Janík: Přírodě dlužíme poznání a úctu
Pracujete v oblasti dobrovolné ochrany
přírody na Valašskokloboucku už dlouhou
dobu. Máte tedy právo srovnávat. Jak hodnotíte stav životního prostředí ve svém regionu a jeho dlouhodobější trendy?
Některé parametry životního prostředí se za
dvě poslední desetiletí zlepšily. Vidím znatelné zlepšení v hospodaření s odpady, zvýšila
se čistota vod i ovzduší. Na druhé straně nám
nebezpečně narůstá doprava a její negativní
důsledky. Jako negativní vnímám nedostatečné využívání místních zdrojů a nesmyslné
převážení zboží na velké vzdálenosti po celém
světě. Všímáme si i globálních klimatických
změn, zvyšování frekvence povodní i ničivých
vichřic. Spotřebováváme obrovské množství
energie. Dochází k nebývalému zastavování
volné krajiny a její fragmentaci. Náš způsob
života za sebou zanechává příliš velkou ekologickou stopu, která překračuje produkční
možnosti naši krajiny, země.
Vyvíjí se i činnost vaší organizace Českého
svazu ochránců přírody?
Zaměřujeme se na čtyři hlavní okruhy činnosti. Udržujeme pozemkový spolek, fungujeme

jako ekocentrum, provozujeme ekoporadnu
a snažíme se řádně starat také o vlastní základu v památkově chráněné dřevěnici ve
Valašských Kloboukách. V environmentálním
vzdělávání, výchově a osvětě máme už téměř
čtyřicetiletou tradici. Třicet let organizujeme
každoročně na začátku prázdnin kosení bělokarpatských luk. Díky tisícům malých i větších
dárců se nám podařilo vykoupit a dát svobodu 20 hektarům bělokarpatských lesů a vytvořit první nestátní lesní rezervaci Ščúrnica.
Už devatenáct let rozvíjíme tradici známého
Valašského mikulášského jarmeku. Šestnáct
let pořádáme ekologickou olympiádu pro
žáky středních škol. Nicméně stále obtížněji
se pro dobrovolnou ochranu přírody získávají
finanční prostředky.
Bez peněz se všechno dělat nedá...
Náš roční rozpočet klesl asi na polovinu oproti nejlepšímu období zhruba před deseti lety.
Mohli jsme si tehdy dovolit až šest zaměstnanců, dnes máme jen dva. Na profesionální odborníky teď nemáme peníze a na dobrovolné
bázi se některé aktivity zajišťují obtížně nebo
je prostě musíme opustit. V letošním roce se

nám zatím nepodařilo zajistit prostředky ani
na ekologickou olympiádu. Dotace z evropských fondů i z kraje jsou spojeny se stále rostoucí administrativou, až byrokracií, která je
často nad síly menších občanských sdružení.
Dokázali jsme vždycky za málo peněz odvést
hodně muziky, ale v poslední době často kopírujeme a kopírujeme stohy papírů a nesmyslně dublovaných dokladů. Uzavřít smlouvu,
zpracovat a vyúčtovat menší dotaci je někdy
administrativně dražší než částka, kterou takto získáme. Bez finančních zdrojů asi budeme
muset omezovat činnost navenek a soustřeďovat se jen na práci s vlastními členy, postupně přejít zcela jen na dobrovolnickou bázi bez
profesionálních zaměstnanců.
Co byste jako ekolog doporučil lidem kolem sebe?
Choďte do přírody, udržujte si radost ze života, zdravý životní styl. Nezaměřujte se jen na
lidskou společnost, ale přijměte hlubší význam přírody, rostlin, zvířat, krajiny, hledejte
v životě vždy ušlechtilejší přesah. A využívejte
pro svůj život více a přitom šetrně produkty a
hodnoty místních zdrojů.
Vojtěch Cekota

inzerce
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Kosmický týden na hvězdárně
Valašské Meziříčí – Světový kosmický týden
– to je týden zajímavých programů na Hvězdárně Valašské Meziříčí.
Tuto mezinárodní akci vyhlásilo v roce 1999
Valné shromáždění OSN na 4. až 10. října
jako základní připomenutí dvou významných mezníků lidské expanze do kosmického
prostoru: 4. října 1957 odstartoval Sputnik 1,
první umělá družice Země vyslaná člověkem
do vesmíru; 10. října 1967 vstoupila v platnost mezinárodní smlouva o mírovém výzkumu a využití kosmického prostoru včetně
Měsíce a dalších nebeských těles. Každoročně se do této akce v termínu 4. až 10. října zapojují v České republice desítky hvězdáren,
škol, klubů a dalších organizací i jednotlivců.
Mezi těmi, kteří se již tradičně do této akce
zapojují, nechybí ani Hvězdárna Valašské
Meziříčí. Valašská hvězdárna se propagaci
kosmonautiky věnuje dlouhodobě, prakticky
od svého založení.
V předvečer kosmického týdne, ve dnech
1. až 3. října, pořádá hvězdárna již druhou

Česko-slovenskou konferenci o vzdělávání v astronomii, navazující na obdobnou
akci z listopadu 2006. Tentokrát se koná při
příležitosti oslav 55. výročí otevření hvězdárny pro veřejnost. Pro letošní kosmický
týden hvězdárna připravila dvě přednášky.
Ve středu 6. října v 18 hodin bude na programu přednáška Kosmickými sondami ke kometám. Ve čtvrtek 7. října v 18 hodin se mohou zájemci zúčastnit přednášky s názvem
V polovině cesty k Plutu. Kosmická sonda
New Horizons má za sebou již polovinu cesty
k trpasličí planetě Pluto. Získá sonda zásadní
a překvapivé informace o tělese, které bylo
ještě nedávno považováno za planetu?
Kromě toho při večerních programech u dalekohledu, pořádaných každý pracovní den
v 19.00, budou návštěvníci kromě jiných zajímavých těles pozorovat rovněž přelety mezinárodní kosmické stanice ISS či záblesky družic Iridium. Podrobnější informace o akcích
Hvězdárny Valašské Meziříčí jsou k dispozici
na adrese www.astrovm.cz. 
(ll)

Hvězdárna ve Valašském Meziříčí. Foto: archiv

▪▪ Hora Klášťov vydává svá tajemství
Vizovické vrchy – Nejvyšší hora Vizovických vrchů Klášťov (753 m) je po skončeném několikaletém archeologickém výzkumu považována za jedno z nejvýznamnějších slovanských
nalezišť v Česku. Nalezené železné předměty
a výsledky výzkumu představuje veřejnosti
nově otevřená výstava Klášťov – hora čarodějů, otevřená do 21. listopadu ve velkém sále
zlínského zámku. Podle názoru již zesnulého
archeologa Jiřího Kohoutka, který výzkum
zpočátku vedl, mohl být Klášťov kultovní horou, na jejímž vrcholu Slované ukládali obětiny v podobě skladů železných předmětů.
▪▪ 750 let založení kostela sv. Mořice
Kroměříž – Publikace pro odbornou i laickou
veřejnost u příležitosti 750 let založení kostela sv. Mořice a jeho kolegiální kapituly vyšla
v Kroměříži. Je k dostání v Muzeu KroměřížOkno do kraje / říjen 2010

ska, v knihkupectví u sv. Mořice, v kanceláři
Klubu UNESCO v Kroměříži. Publikace vyšla
za podpory Fondu kultury Zlínského kraje.
Jde o soubor přednášek a fotodokumentace
z oslav uvedeného výročí.
▪▪ Seniorka oslavila 107. narozeniny
Kroměříž – Zažila dobu habsburské monarchie, období první republiky, obě světové
války, začátky a rozvoj Baťových závodů
a pamatuje i všechny prezidenty naší země
– tím vším se může pochlubit 107-letá Marie
Smejkalová z Kroměříže. Marie Smejkalová
je nejen nejstarší občankou na Kroměřížsku,
ale celého Zlínského kraje. Narodila se 12.
září 1903 v Kroměříži a není bez zajímavosti, že má narozeniny i svátek ve stejný den.
Celý svůj aktivní život zůstala věrná Kroměříži, nikdy nebyla vdaná a její rodina vlastnila
malou výrobnu dětské obuvi. Po likvidování

kultura
Pravěk počítačů
Kroměříž – Vývoj techniky prchá více než mílovými kroky. I u počítačů. Proto přístroje, které
jsme znali (a mladá generace už nezná) z osmdesátých let XX. století, už nám připadají jako
z jiného světa. Na výstavě Pravěk počítačů bude
představeno přes sto kusů 8- a 16bitových počítačů, desítky monitorů, tiskáren, joysticků
a myší ze soukromé sbírky Bronislava Zaorala.
Budou vystaveny i vzácné časopisy počítačových spolků, počítačové časopisy a návody.
Ke každému vystavenému počítači bude k dispozici rovněž technická dokumentace. Návštěvníci budou mít i možnost zahrát si staré
hry. Nejvíce budou zastoupeny počítače z osmdesátých let, nejmladší budou z roku 1994.
Výstava je otevřena od 30. září do 28. listopadu v Muzeu Kroměřížska na Velkém náměstí
v Kroměříži, a to denně mimo pondělí od 9.00
do 12.00 a od 13.00 do 17.00. 
(rf)

Mezinárodní festival
outdoorových filmů
Zlín – Město Zlín bude prvním z míst, kde
proběhne 8. ročník Mezinárodního festivalu
outdoorových filmů. Návštěvníci festivalu se
mohou ve Zlíně těšit ve dnech od 7. do 10.
října na velkolepý program, v rámci kterého
uvidí venkovní akci na náměstí Míru s bikery,
outdoorové atrakce či projekce filmů z festivalu. Připravují se výstavy fotografií a třídenní seriál besedy s osobnostmi outdoorového
světa. Letošní ročník festivalu obdržel 125 filmů z 21 zemí světa, tato čísla jsou rekordem
jak v počtu přihlášených filmů, tak v počtu
zúčastněných zemí. Dalším rekordem je počet
měst, kde se festival uskuteční. Diváci se nejen
na filmy, ale i bohatý doprovodný program
mohou těšit v 25 městech České republiky.
Součástí Mezinárodního festivalu outdoorových filmů je také fotosoutěž, do níž se může
zapojit kdokoli ze zájemců o fotografování
krajiny či outdoorových sportů. 
(vc)

výroby po roce 1948 zde pracovala jako dělnice. Marie Smejkalová je i vzhledem k vysokému věku velmi příjemnou paní, která ráda
vzpomíná na bohaté zážitky svého života
a ve volných chvílích občas sleduje i současné dění nejen ve svém rodném městě, ale
v celé ČR.
▪▪ Hlavicovy obrazy se vrátily na Valašsko
Vsetín – O dvě olejomalby z dílny významného vsetínského výtvarníka Františka Hlavici
se rozrostla sbírka obrazů města Vsetína. To
je získalo jako dar od jejich majitele Alexandera Suczeka, Američana s českými předky,
kteří jsou na obrazech portrétováni. Jedním
z vyobrazených je i vynálezce a vsetínský
rodák Robert Antonín Suczek. Město Vsetín
projevilo o obě díla zájem. Obrazy se tak
po dlouhých 84 letech vrátily zpět na Valašsko, kde vznikly.
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Kunkovice
Ve Zlínském kraji je více než 300 měst a obcí.
Nabízíme vám krátké pozvánky do čtyř
nejmenších vesniček – Hostějova na Uherskohradišťsku, Kunkovic a Honětic na Kroměřížsku a Haluzic na Zlínsku. Údaje o počtu obyvatel byly získány z posledních dostupných
materiálů Českého statistického úřadu. Aktuální čísla jsou tak zřejmě mírně odlišná.
Hostějov
Hostějov je vůbec nejmenší obcí Zlínského
kraje, podle Českého statistického úřadu tam
na začátku loňského roku žilo 30 obyvatel.
Vesnice, ležící na Uherskohradišťsku na úpatí
Chřibů, byla takřka po celou dobu své existence navzdory velikosti samostatná. Pouze
v letech 1960 až 1969 byla spolu s Újezdcem
a Medlovicemi sloučena do sídla nazvaného
Rozkvět III. Následně byl v roce 1980 Hostějov

Hostějov

sloučen s obcí Osvětimany. Toto spojení trvalo deset let, od té doby je pak Hostějov znovu
samostatnou obcí.
Hostějov může být jednou ze zastávek při
putování jižním okrajem Chřibů. Přímo obcí
prochází zelená turistická značka, po které se
dá dostat až na hrad Buchlov, případně vás
nasměruje na zříceninu Cimburk. Nedaleko
je rovněž Hora sv. Klimenta. Jde o někdejší
Velkomoravské hradisko s odkrytými základy
dominantní církevní stavby.
Honětice
Honětice spadají do okresu Kroměříž, podle
statistiků v obci loni žilo 65 obyvatel. Jedinou dochovanou památkou je socha svatého
Jana Nepomuckého. Na jejím soklu je vytesán
alianční znak donátora barona Leopolda Klementa Otislava z Kopenic a jeho manželky.
Socha pochází z poloviny 18. století.
Dnes je dominantou obce, alespoň při pohledu z okolních kopců, solární elektrárna. Patří
k vůbec největším zařízením tohoto typu
ve Zlínském kraji. Do provozu byla uvedena
v roce 2009 a maximální instalovaný výkon je
3,3 MW.
Severně od obce vede žlutá turistická trasa,
po které se lze dostat přes Roštín až na důležitý chřibský rozcestník Vlčák. Druhým směrem
pak značka vede do Morkovic-Slížan.

Kunkovice
Kunkovice leží na západním okraji Kroměřížska, kde již jejich katastr hraničí s okresem
Vyškov v Jihomoravském kraji. Z údajů Českého statistického úřadu vyplývá, že v roce 2009
mělo v Kunkovicích trvalé bydliště celkem 52
lidí. Navzdory současné velikosti se mohou
Kunkovice pochlubit unikátní památkou – větrným mlýnem (na fotografii vlevo). Jde o jediný dochovaný větrný mlýn holandského typu
na Kroměřížsku. Naleznete ho asi 300 metrů
od obce. Větrný mlýn je dnes v soukromém
vlastnictví, majitel objekt postupně opravuje.
Byl postaven v 19. století. Jde o dvoupatrovou
stavbu s kruhovým půdorysem. Materiálem
jsou nepálené cihly, vnější plášť je pak z cihel pálených. V minulosti několikrát vyhořel
a v roce 1890 byl důkladně opraven. Mlýn
pracoval ještě v roce 1944. Kunkovice neleží
na žádné ze značených turistických tras, v dosahu jsou ovšem Chřiby či Ždánický les.
Haluzice
Haluzice jsou malou pasekářskou obcí, ležící
západně od Valašských Klobouk. Z údajů statistiků lze vyčíst, že v obci žilo v loňském roce
77 obyvatel. První zmínka o ní je z roku 1261
a byly součástí vizovického panství. V průběhu 15. a 16. století již ale byla obec uváděna
jako pustá. Nově osídlovány byly Haluzice
koncem 16. století. Haluzice mají z pohledu
turistů skvělou polohu. Leží totiž na značených trasách, navíc poblíž Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Například po zelené
turistické značce se lze dostat do Slavičína,
druhým směrem pak do Vizovických vrchů.
Červená značka pak spojuje obec mimo jiné
s Valašskými Klobouky. 
(jj)

Honětice

inzerce
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sport
Tři stříbra pro Holešov
Holešov – Hned tři stříbrné medaile získali
závodníci Oddílu sportovní střelby SKP Holešov na mistrovství České republiky, jehož byli
pořadatelé. V disciplíně VPu libovolná skončil
druhý Martin Heinz, který dosáhl nástřelu 431
bodů. Ve dvojicích v této disciplíně skončil
Heinz také druhý, tým tvořil společně s Pavlem Staňkem. Jejich nástřel byl 823 bodů.
Soutěž dvojic skončila stříbrem pro pořádající oddíl i v disciplíně standardní puška. Josef
Tóth a Miloslav Šefránek se k němu prosadili
nástřelem 721 bodů. Záštitu nad šampionátem převzal hejtman Stanislav Mišák, poháry
úspěšným střelcům předával Jaroslav Drozd,
který byl také ředitelem soutěže. 
(gh)
Papežíková se strojem LS 4 Foto: archiv

Pilotka Papežíková obhájila titul
Prusinovice – Obhajoba mistrovského titulu
mezi juniorkami, první místo mezi ženami
ve své třídě na mistrovství regionů. Petra Papežíková z Prusinovic na Kroměřížsku, velký
český talent v bezmotorovém létání, prožívá vynikající sezonu a má velkou naději, že
se kvalifikuje na mistrovství světa, které se
uskuteční v červnu příštího roku ve Švédsku.
„V koutku duše doufám a uvidíme, až se sečtou body, zda se mi poštěstilo,“ svěřila se
plachtařka.
Papežíkovou přivedl k bezmotorovému létání
otec, letošní sezona je pro ni už sedmou. Začínala v Holešově, po zrušení tamního letiště
začala létat za Hranice. Plachtaření je podle
ní fyzicky i psychicky náročným sportem.
„Stejně jako dravci nebo třeba čápi kroužíme
v proudu teplého vzduchu a tím získáváme
výšku pro další let. Hledání těchto proudů vyžaduje znalost meteorologie, neustálou pozornost a hromadu zkušeností,“ popsala svůj
sport. Závody trvají zpravidla dva týdny a letí
se několik disciplín. Úkolem v nich je uletět
stanovenou trať v co nejkratším čase, tedy letět co nejrychleji.

Jednadvacetileté plachtařce z Prusinovic se
letos podařil málo vídaný kousek, ve Zbraslavicích u Kutné Hory obhájila domácí titul mezi
juniorkami. „Považuji to určitě za úspěch. Více
si však asi cením umístění na mistrovství regionů, kde byli mezi mými soupeři i mnohem
starší a hlavně zkušenější závodníci, než jsem
já. Tam se mi podařilo, ani nevím jak, být
ve své třídě mezi ženami první a v celkovém
smíšeném pořadí mi patřila jedenáctá příčka,“ sdělila závodnice, jejímž heslem je „Příště
rychleji a lépe.“
Papežíková létá na několika typech letadel,
nejvíce na kluzáku Cirrus Standard a LS 4.
Plachtění je mimořádně nákladný sport. Jedny závody vyjdou pilota i na 20 000 korun.
Musí totiž hradit startovné, pronájem kluzáku, vlečné letadlo nebo třeba ubytování. „Jelikož jsem ještě studentkou, jsem odkázaná
na brigády, podporu rodičů a dotace. Ty jsem
však letos žádné nedostala.“ Kromě účásti
na mistrovství světa ve Švédsku má Papežíková pro příští rok ještě jeden cíl. „Ráda bych
letěla na vzdálenost pět set kilometrů. Snad
se mi to povede,“ svěřila se. 
(gh)

▪▪ Parkování je opět zdarma
Zlín – Hokejoví fanoušci můžou rovněž v této
extraligové sezoně parkovat zdarma během
domácích utkání PSG Zlín na parkovišti u Mrakodrapu od 16.00 do 20.30. Umožňuje jim to
rozhodnutí radních Zlínského kraje.

▪▪ Barumka získala skvělé hodnocení
Zlín – Jubilejní 40. ročník automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín dopadl na výbornou. Z ústředí Mezinárodní automobilové
federace přišlo prostřednictvím pozorovatele
Wulfa Biebingera z Německa velmi kladné
hodnocení. „Vysokými body byla hodnocena
bezpečnost diváků a jednotlivé divácké zóny
na rychlostních zkouškách. Pozorovatele
nadchla celá atmosféra soutěže a velké množství fanoušků podél tratě. Německý činovník
je pověstný svou přísností, nicméně barumce
udělil nejvyšší počet bodů, co kdy dal. Uvedl,
že zlínská rally je nejlépe organizovanou soutěží z regionálních šampionátů,“ řekl mluvčí

▪▪ Otrokovické sprinty
Otrokovice – Letošní závodní sezonu ukončí
otrokovičtí veslaři v sobotu 2. října již tradičními závody na otrokovickém Štěrkovišti. Závody Otrokovické sprinty se uskuteční za účasti
veslařů ze všech moravských klubů, tradičními účastníky jsou i veslaři ze Slovenska. Závodit se bude na netradiční krátké dráze 450
metrů. Začátek je v 10.00.

Házená začíná
Zubří, Zlín – Hrát pěknou házenou pro diváky
a dosáhnout co nejlepších výsledků. S těmito
plány rozehráli novou sezonu házenkáři Zubří a házenkářky Zlína, zástupci Zlínského kraje
v nejvyšších tuzemských soutěžích.
Ze Zubří, které obhajuje z minulé sezony druhé
místo, odešlo během letní přestávky šest hráčů
a přišel pouze jediný. Ke změně došlo i na pozici trenéra, když Jiřího Kekrta vystřídal Jiří Mika,
dosavadní asistent. „Vzhledem k poměru ztrát
a příchodů je jasné, že jsme oslabili. Rozpadla
se nám obrana a problém máme i na postu levé
spojky,“ přiznal Mika.
Fakt, že Zubří opustila řada hráčů, ale nemusí
znamenat, že klub čeká ústup ze slávy. Jeho
dlouhodobou předností je totiž vynikající práce
s mládeží a také nyní soupisku doplnil šikovnými mladíky. „Současný kádr tvoří až na jednu
výjimku samí odchovanci,“ potvrdil trenér.
Zatímco loni házenkářky Zlína před zahájením
nového ročníku česko-slovenské interligy oznámily, jakého umístění chtějí dosáhnout, letos už
tak konkrétní nebyly. „Hráčky se dohodly, že půjde o interní záležitost a já to respektuji. Mohu
jen říci, že nevypustíme žádný zápas,“ ujistil trenér Dušan Poloz. 
(gh)
soutěže Roman Ordelt. Pozorovatel nebyl
spokojen jen s umístěním servisního parkoviště a tankovacích zón. Barumku sledovalo
téméř čtvrt milionu fanouška.
▪▪ Slavičín vyřadil z poháru Baník
Slavičín – Skalp prvoligového týmu si na své
konto připsali slavičínští fotbalisté. Na domácím hřišti vyřadili z poháru Ondrášovka Cup
ostravský Baník. Zápas skončil bez branek,
v penaltovém rozstřelu prokázali pevnější nervy hráči třetiligového Slavičína a postoupili
do třetího kola. K prvoligovým klubům, které
nedokázaly projít v domácím poháru do třetího kola, se připojilo Slovácko. O jeho vyřazení
se postarala Břeclav.
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Kroměřížsko
2. 10. Bystřice pod Hostýnem
Cestování v čase s obyvateli zámku
První cesta do historie zámku s průvodcem Václavem
Bítovským z Bítova.
Vstupenky k dostání pouze
v předprodeji – dospělí
40 Kč, děti 20 Kč.
www.bystriceph.cz
1. – 3. 10. Holešov
Výstava „Klobouk dolů“
Výstava zahrádkářských
a včelařských produktů,
aranžérských a řezbářských
prací atd.
www.vychodni-morava.cz
1. – 4. 10. Věžky
Floria Věžky Podzim
Tradiční celostátní prodejní
výstava pro zahrádkáře,
zahradníky, zemědělce,
chalupáře, chataře, chovatele, podnikatele a pro využití
volného času.
www.floria.vezky.cz

hudebních nástrojů lidových muzik
Místa konání: Reduta, MKZ
Míkovice, Klub kultury,
zámek Uh. Ostroh
www.kkuh.cz

Buddhistický filmový festival.
Cílem festivalu je nabídnout autentické informace
o východní kultuře a náboženství.
www.prostormysli.cz

9. 10. Uherský Ostroh
Skřítek podzimníček – výtvarné dílny
Pořádá DDM Pastelka Uherský Ostroh.
www.slovacko.cz

8. 10. Rožnov pod Radhoštěm
Kuzmich Orchestra
Elektroakustický neofolk,
v němž se prolíná akustická
kytara s vrstvením vokálů
a ostřejší bigbítovou polohou. Restaurace Harcovna,
20.00.
www.tka.cz

Vsetínsko
2. 10. Velké Karlovice
Drakiáda
Tradiční pouštění draků se
soutěží o nejkrásnější nebo
nejlépe létající výtvory. Hotel
Galík.
www.valachy.cz

Uherskohradišťsko

5. 10. Rožnov pod Radhoštěm
Peter Kosorín – marimba
Peter Kosorín je jedním
z mála sólových hráčů
na marimbu v našich končinách. Jeho interpretační
umění je oceňováno nejen
profesionály. ZUŠ od 19.00.
www.tka.cz

1. 10. Buchlovice
U nás před lety
Téma Lidé našich vesnic –
společná výstava z Horného
Hričova, Soblahova, Chorován a Buchlovic. Muzeum
Podhradí Buchlovice.
www.buchlovice.cz

6. 10. Vsetín
Lucie Redlová & Garde
Valašskomeziříčská písničkářka s kapelou za zády. KIC
– koordinační a informační
centrum Vsetín od 19.00.
http://vsetin.mic.cz

2. 10. Uherský Brod
Púťová beseda u cimbálu
Dům kultury – velký sál
od 19.30.
http://dk.ub.cz
8. – 10. 10. Uherské Hradiště,
Uherský Ostroh, Míkovice
XX. Mezinárodní festival

7. 10. Zubří
Úspěšné a neúspěšné stárnutí mozku
Akademie třetího věku,
začátek v 17.30.
www.mesto-zubri.cz
8. – 9. 10. Velké Karlovice
Prostor mysli

Zlínsko
2. 10. Zlín
Setkání útulkových pejsků
a jejich pánů
5. ročník. Útulek pro zvířata
v nouzi Zlín-Vršava od 13.30.
www.utulek.zlin.cz
3. 10. Březůvky
Závody na koloběžkách
Soutěž o mistra dvou koleček,
řídítek a slalomové trati.
www.brezuvky.cz
7. – 10. 10. Zlín
8. ročník Mezinárodního
festivalu outdoorových
filmů
Soutěžní přehlídka
sportovních, adrenalinových,
dobrodružných, extrémních
a cestopisných filmů.
Součástí festivalu jsou také
venkovní akce, výstavy
fotografií a besedy.
www.zlin.eu
15. 10. Luhačovice
Večer s cimbálovou
muzikou
Hraje cimbálová muzika
Strýci. Hotel Palace od 19.30.
www.lazneluhacovice.cz

kalendář akcí
Baťův mrakodrap
1. 10. – 31. 10.
Profesor Zdeněk Kovář, tvůrce českého
designu a významný představitel Baťovy
školy umění
Výstava přibližující dílo známého českého designéra Zdeňka Kováře, jehož jméno
je úzce spjato se Zlínem, 2. etáž (denně
do 22.00) + 3. etáž (pouze pracovní dny, přístupné od 7.00 do 17.00).
do 14. 10.
3D obrazy
Jedenáct netradičních 3D obrazů autora Ladislava Uhříka je možno vidět ve 14. etáži Baťova mrakodrapu. Autor svá díla vytvořil pomocí
speciální lenticulární technologie, díky čemuž
u diváka vyvolávají pocity trojrozměrnosti a
pohybu. Obrazy jsou tematicky odlišné a mají
společný jen způsob zpracování. To je záměrem, neboť tak lze nejlépe vidět, že do 3D podoby lze zpracovat každou tématiku.
(pouze v pracovní dny, přístupné od 7.00 do
17.00).
Stálé výstavy
Expozice 21
Stálá prezentace o historii Baťova mrakodrapu. Expozice je umístěna ve 2. etáži a přístupná je denně vždy 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, která vznikla v jiných zemích. Výstavu je
možné vidět pouze v pracovní dny, vždy od
7.00 do 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 10. září. Případné změny
po tomto datu jsou vyhrazeny.

Pod záštitou
Martina Novotného,
primátora statutárního
města Olomouce

Partneři:

27.10. 2010

Podporovatel:

Mediální partneři:

OLOMOUC ZIMNÍ STADION

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: Ticketpro www.ticketpro.cz • Ticketportal www.ticketportal.cz
• Eventim www.eventim.cz • Masters of Rock www.mastersofrock.cz
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Pro skvělé řešení
nemusíte chodit daleko.
Era půjčky

Dostupné kdekoli

S našimi klienty se známe, proto jim půjčíme na cokoli.
Informujte se na Finančním centru Poštovní spořitelny Zlín,
Soudní 5259, tel.: 577 051 011–013
nebo na Finančním centru Uherské Hradiště,
Růžová 1238, tel.: 572 432 011–013

Volitelná
výše splátek

Elegantně jednoduché

NOVE
otevírá

210x147,5_sirka.indd 1
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PO PŘESTAVBĚ

PÁTEK 1. 10.

CENTRO RETAIL PARK, 3. KVĚTNA 1205, ZLÍN

VĚTŠÍ PRODEJNA
ŠIROKÁ NABÍDKA
OTEVÍRACÍ SLEVY
ŠIROKÝ SORTIMENT

Doporučujeme

Uzavírání vinařských stezek

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

2. 10. 2010 – Uherské Hradiště
www.uherske-hradiste.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.

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 - 5.000.000 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

OKNA&DVEŘE

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

