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Mikulášský podvečer
Lákavé programy v rožnovském skanzenu.
Foto: archiv Valašského muzea v přírodě
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začínám psát tento úvodník a najednou
si uvědomuji, jak ten čas letí. V době, kdy
bude doručen do vašich domovů magazín
Okno do kraje, bude již čas adventní.
Mnohokrát jsem říkal, že v tuto dobu jdeme proti rytmu přírody. Ta se zklidňuje
a ukládá k zimnímu spánku a my lidé začínáme více spěchat. Přitom čas adventní
má být i pro nás časem uklidnění, zamyšlení, rozjímání a přípravou na čas vánoční.
Když jsem u toho zamýšlení se a rozjímání, tak jsem se v mysli vrátil k nedávným
výročím, kdy jsme si připomínali několik
milníků získané svobody, ale i její ztráty,
a také, jak těžce se získává zpět. K tomu se
mi do rukou dostal citát, jehož autorem je čínský spisovatel Sun Tsi a datuje se do doby
pět set let před Kristem. Je o tom, jak se také může přijít o svobodu. Dovolím si podělit
se s vámi o něj:
„Podrobovat si zemi je třeba tak, aby nikoho nenapadlo, že ztrácí svobodu. Chceme-li
tedy získat zemi bez zbytečného prolévání krve, je třeba se držet těchto „zásad“:
Diskredituj dobro a pravdu. Kompromituj opravdové vůdce a místo nich hledej vlastní, kteří budou podřízeni jedině tobě. Podrývej vzájemnou důvěru mezi lidmi. Ať každý
zůstane sám. Využij různé ničemy, nemají jiné východisko, než ti věrně sloužit. Rozsévej
neklid tam, kde je to možné. Podněcuj mladé proti starým. Posmívej se tradicím, protože
ony jsou největším nepřítelem, nedovolují totiž zapomenout na kořeny. Znemožňuj zásobování rýží a vodou. Odměňuj své pochlebovače. Snaž se vědět vše o tom, co se děje
v zemi, kterou chceš rozvrátit.“
Tak tolik citace, která stojí za zamyšlení.
Protože další číslo Okna do kraje vyjde až po vánočních svátcích, dovolte mi, abych vám
popřál prožití nadcházejícího adventního času bez stresů, v co možná největším klidu
a pohodě. Se svými blízkými si užijte pohodové a radostné vánoční svátky a přeji vám, ať
je okolo vás plno lásky.

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman Zlínského kraje

▪▪ Silničáři připravili sůl i sypače
Pro letošní zimní období je ve skladech silničářů ve Zlínském kraji připraveno 8.890 tun
soli a 17.100 tun kamenné drti. Na zimní údržbě se bude podílet 407 pracovníků. Správy
a údržby silnic mají letos v kraji k dispozici 71
sypačů, 129 traktorových radlic, 36 nakladačů a 16 těžkých mechanismů (frézy, grejdry),
z toho 4 sypače, dva nakladače a jeden traktor byly nově zakoupeny. V případě potřeby
mohou motoristé volat přímo dispečerům
zimní údržby na čísla podle okresů: Kroměříž
573 331 457, Uherské Hradiště 572 434 210,
Vsetín 571 611 686 a Zlín 577 432 894.
▪▪ Chtějí rekonstruovat čističku
Celkovou rekonstrukci potřebuje čistírna
odpadních vod (ČOV) v Uherském Brodě.
Investice si vyžádá 212 milionů korun. Radnice na ni získala dotaci 165 milionů korun
Okno do kraje / prosinec 2009

z operačního programu Životní prostředí.
Čistírna je v provozu již 15 let, končí v ní odpadní vody z domácností z Uherského Brodu,
sousední Nivnice a některých místních firem.
Její kapacita navíc umožňuje napojení jiných
obcí. V případě, že půjde vše podle plánu, se
zahájením rekonstrukce ČOV radnice počítá
v únoru příštího roku. S jejím ukončením pak
na konci června 2011.
▪▪ Rada jmenovala zdravotnické konzultanty
Krajští radní jmenovali 33členný Sbor krajských konzultantů pro oblast zdravotnictví,
a to na dobu určitou do konce roku 2011.
Úkolem sboru bude vyhodnocení kvality péče
v daném oboru, odborná stanoviska při řešení
stížností, koncepční podíl na tvorbě sítě zdravotnických zařízení v kraji a podávání odborných stanovisek k požadavkům zdravotnických zařízení o pořízení investic. Radní také

schválili pracovní skupinu pro tvorbu koncepce zdravotnictví ve Zlínském kraji. „Ta se bude
zabývat dílčími návrhy jednotlivých oborů
a jejich zpracováním do souhrnného materiálu v souladu s navrženými tématy ke koncepci
zdravotnictví Zlínského kraje 2010 – 2015,“
upřesnila radní Hana Příleská.
▪▪ Pod mostem už projedou i kamiony
Výstavba nového železničního mostu ve Starém Městě byla slavnostně ukončena začátkem listopadu. Motoristům přinesla tato
stavba podstatné zlepšení v tom, že vlivem
zvýšené podjezdné výšky už mohou tuto trasu využívat i kamiony a nemusejí objíždět toto
místo přes centrum Starého Města a Uherského Hradiště. Zlínský kraj se na financování této
stavby podílel dotací ve výši 18 milionů korun
a navíc ŘSZK uhradilo asi 3 miliony korun při
opravě přilehlé silnice.
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Váleční letci v Baťově
mrakodrapu

Vernisáž v 16. etáži Baťova mrakodrapu. Foto: Petr Zákutný

Za chodníky odpovídají obce
Zlínský kraj – Určitý rozruch vyvolala na radnicích a obecních úřadech změna legislativy, která na rozdíl od dřívější úpravy stanoví, že odpovědnost za stav chodníků a případné úrazy na
nich má vlastník. „Město jako vlastník chodníku pouze odpovídá za škody, jejichž příčinou
byla závada ve schůdnosti chodníku. Zda bude
chodníky skutečně udržovat a v jakém rozsahu, je ponecháno jeho úvaze,“ uvedla mluvčí
zlínského magistrátu Marie Masaříková. Ve Zlíně se zvětší ve srovnání s loňským rokem délka v zimě udržovaných chodníků o polovinu.
Vzroste na 127 kilometrů. Přesto zůstane 159
kilometrů chodníků bez zimní údržby.
Město Uherské Hradiště loni udržovalo 45,5 kilometru chodníků, letos to bude 82 km. „Vyhovět takzvané chodníkové novele tím, že starost
o zimní údržbu místních komunikací přejde z
vlastníka přilehlé nemovitosti na město, by pro
radnici znamenalo neúměrnou finanční zátěž.
Z tohoto důvodu radnice v rámci každoročního plánu zimní údržby sestavila seznam úseků,

které nebudou v zimním období udržovány.
Začátky a konce těchto úseků budou viditelně označeny,“ uvedl mluvčí Městského úřadu
Valašské Meziříčí Josef Beneš. Vsetín plánuje
vynaložit na zimní úklid chodníků 10 milionů
korun, ale potřeboval by dvakrát tolik, takže
rovněž část chodníků nebude udržovat.
„I podle dřívějšího zákona neměli lidé povinnost uklízet chodníky. Majitelé domů měli
pouze odpovědnost za škody vzniklé na chodnících před jejich domy v důsledku toho, že
nebyly udržovány. A nemůže mít přece někdo
odpovědnost za majetek, který mu nepatří.
Navíc je podle mě naprosto nesmyslné chtít
po lidech, aby chodníky udržovali nepřetržitě,“
říká starosta Holešova a senátor Zdeněk Janalík. Nemyslí si, že by novela zákona měla mít na
rozpočty měst a obcí nějaké dramatické dopady. „Ani ve Valašských Kloboukách nepřinese
nový chodníkový zákon žádné výrazné komplikace,“ informovala mluvčí tamější radnice
Lenka Zvonková.
(vc)

▪▪ Hasiči soutěžili v plavání
Zlín – III. mistrovství hasičů v plavání se uskutečnilo 6. listopadu ve Zlíně. Celého šampionátu se účastnilo na osmdesát závodníků. Soutěž
zahájil náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru (HZS) František Zadina, ředitelka HZS Zlínského kraje Jarmila
Čičmancová a za hejtmanství Karel Malinovský
z oddělení pro zvláštní úkoly. „Celá soutěž proběhla velmi hladce a disciplinovaní soutěžící
nedali prostor pro zaváhání pořadatelů. Všem
zúčastněným patří velké poděkování. Mnohé
časy závodníků byly na hranici osobních rekordů, což zvyšovalo prestiž soutěže,“ uvedl krajský mluvčí hasičů Ivo Mitáček. Nejúspěšnější
závodníci byli hasiči startující za HZS Jihočeského kraje, kteří si odvezli celkem 4x zlato, 7x
stříbro a 4x bronz. Zlínští hasiči vybojovali celkem čtyři bronzové medaile.

▪▪ Pivečkova nadace pomáhá potřebným
Slavičín – Nedožité 90. narozeniny slavičínského rodáka Jana Pivečky si připomněli jeho
přátelé letošního 24. října. Světově uznávaný
obuvnický expert zemřel 5. ledna 2004. V našem regionu nadále úspěšně rozvíjí svou činnost Nadace Jana Pivečky, kterou slavičínský rodák založil a podporoval a která měla pomáhat
hlavně mladým lidem. Pivečka se vrátil do Slavičína v roce 1999 po 44 letech strávených v cizině. „Nepřišel jako zlatokop, který chce ve své
staré vlasti co nejrychleji zbohatnout, ale s nadšením nabídl pomoc,“ říká ředitelka nadace
Božena Filáková. Nadace realizuje od října nový
významný projekt „Příhraničním vzděláváním
k efektivnímu sociálnímu začlenění v regionech
Slavičín – Dubnica“. Za zmínku stojí rovněž spolupráce nadace na projektu Improving rehabilitation pro rehabilitaci postižených dětí v Etiopii.
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Zlín – Výstava s názvem Českoslovenští letci
v zahraničním odboji za 2. světové války byla
otevřena až do 27. listopadu v 16. etáži Baťova
mrakodrapu ve Zlíně. Podrobně přibližovala
prostřednictvím velkého množství textů a fotografií působení československých válečných letců na bojištích druhé světové války.
Byla též doplněna o stovku portrétů válečných letců původem ze Zlínska či z Baťových
závodů ve Zlíně. Výstava přiblížila osobnosti
nejvýznamnějších československých stíhacích pilotů, například Františka Fajtla, Františka Peřinu, Aloise Vašátka či Aloise Šišku „Byl
bych rád, kdyby výstava byla chápána jako
projev satisfakce vůči našim válečným letcům,
kteří byli po druhé světové válce v mnoha případech diskriminováni a nedočkali se uznání,
které jim plným právem náleží,“ řekl při vernisáži hejtman Stanislav Mišák. Při vernisáži byla
také slavnostně předána vyznamenání ministra obrany ČR příslušníkům Krajského vojenského velitelství Zlín. 
(vc)

Kraj požádal o dotace
Zlín – Zlínský kraj se uchází se sedmi konkrétními a připravenými projekty za více než 700
milionů korun o dotaci z Regionálního operačního programu Regionu soudržnosti Střední
Morava (ROP). Všech sedm projektů je zaměřeno na rekonstrukci silnic II. a III. tříd včetně
mostů a výstavby nových úseků. Krajská příspěvková organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) podala projektové žádosti ve
vyhlášeném termínu do 5. listopadu. Všechny
doručené žádosti bude ještě v letošním roce
posuzovat Výbor regionální rady ROP. Předkládané investiční akce budou dokončeny
do roku 2011. Celkové náklady na uvedené
stavby přesahují 700 milionů korun. V případě
schválení evropské dotace by podpora představovala 90 procent celkových způsobilých
výdajů, zbylé prostředky poskytne prostřednictvím ŘSZK Zlínský kraj. 
(vc)

▪▪ Daroval krev stotřicetkrát
Vsetín – Ocenění starostky města Vsetína převzal 5. listopadu Jaroslav Krňa. Dovršil letos sto
třicet bezpříspěvkových odběrů krve. Stal se
tak rekordmanem celého vsetínského okresu.
Jaroslav Krňa je dobrovolným dárcem krve už
od svých devatenácti let. Daruje nejcennější
tekutinu plných osmatřicet let. „V práci jsme se
tehdy s kamarády domluvili a šli jsme,“ vzpomíná sedmapadesátiletý vlakvedoucí Jaroslav
Krňa na svůj první odběr. V dobré kondici jej
přitom dlouho udržoval sport, teď už je to spíše
rybaření či práce na zahrádce. „Panu Jaroslavu
Krňovi, ale i ostatním lidem, kteří darují svou
krev bez nároku na odměnu, patří velký dík
nejen těch, kterým pomohli zachránit život,
ale i nás všech. Nikdy nevíme, kdy i my sami je
budeme potřebovat,“ řekla vsetínská starostka
Květoslava Othová.
Okno do kraje / prosinec 2009

Rozvojové projekty pokračují

Za oblast strategického rozvoje a investic ve Zlínském kraji
zodpovídá statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, s nímž
hovoříme o dvou velkých projektech: o strategické průmyslové
zóně Holešov a o výstavbě Krajského kulturního centra v areálu
bývalé továrny Svit ve Zlíně.

Pane náměstku, poznamenala nějak negativně hospodářská krize proces výstavby
strategické průmyslové zóny v Holešově?
Práce pokračují podle harmonogramu. Finanční prostředky na současnou fázi výstavby byly
vyčleněny již dříve a nyní jsou čerpány podle
plánu. Naopak je nutno říci, že samotná výstavba zóny napomáhá zmírňovat negativní dopady hospodářské krize na náš region, neboť je
zde zaměstnáno nemalé množství pracovníků
nejrůznějších profesí.
Co se vlastně momentálně v holešovské
zóně děje a kdy bude plně připravena přijmout investory?
Nyní zdárně pokračuje výstavba potřebné dopravní a technické infrastruktury. V tuto chvíli
jsou přivedeny veškeré energetické sítě, také
již byla dokončena výstavba komunikací uvnitř
zóny a je sem přivedena železniční vlečka.
V srpnu byla otevřena okružní křižovatka, z níž
vede jedna z přístupových komunikací do zóny
a zároveň z ní bude v horizontu několika let
vybudován nájezd na dokončenou rychlostní
komunikaci R49. Zajímavou stavbou z hlediska
životního prostředí je přeložka koryta řeky Mojeny, protékající územím budoucí průmyslové
plochy. Tato řeka byla dříve kvůli holešovskému letišti částečně skryta v betonových skružích pod zemí. Nyní získá přírodě bližší otevřené koryto s meandry. Nejviditelnější stavbou je
věžový vodojem na stojanu ve výšce 30 metrů,
který byl instalován na začátku září. Plánovaný termín dokončení základní infrastruktury
na konci listopadu 2009 byl dodržen a nadále
bude pokračovat výstavba vnitřní infrastruktury, která souvisí s postupným obsazováním
areálu, kdy budou dotaženy základní inženýrské sítě co nejblíže k plánovaným pozemkům
očekávaných investorů.
Jaký je v tuto chvíli ze strany podnikatelů
zájem, respektive lze si již dnes udělat představu o tom, jaké obory podnikání zde naleznou dominantní uplatnění?
Jednání se zájemci stále probíhají, nicméně
zde se částečně projevuje určitý negativní dopad hospodářské krize, na který jste se ptala
v první otázce. Ve spolupráci s agenturou Czechinvest pokračujeme v intenzivních jednáních se všemi potenciálními investory, přičemž
bychom byli velmi rádi, kdyby výsledkem našeho snažení byl příchod firem z oborů s vysokou
přidanou hodnotou a ze sektoru strategických
služeb. Od září 2009 rovněž přímo v zóně organizujeme semináře představující investiční
možnosti a pro zvýšení atraktivity této plochy
Okno do kraje / prosinec 2009

také ve spolupráci s našimi partnery připravujeme projekt na vybudování Technologického
parku, který by sem měl přilákat zejména inovační firmy specializující se na oblast výzkumu
a vývoje.
I přes současnou nepříznivou ekonomickou situaci a s ní spojenou opatrností investorů očekávám, že ve druhém pololetí příštího roku již
v zóně budou umístěny první firmy. Chtěl bych
říci, že tento projekt patří k těm, které vyžadují
schopnost vidět dál než na pomyslnou špičku
nosu a jisté zakolísání ekonomiky, jehož jsme
byli v minulých měsících svědky, nemůže zpochybnit jeho přínos pro tento region v dlouhodobé perspektivě.
Dovolím si změnit téma a zeptat se vás
na další z velmi rozsáhlých projektů, kterým
se krajská samospráva nyní zabývá – Krajské informační, studijní a kulturní centrum,
které by mělo vzniknout přestavbou budov
číslo 14 a 15 u vlakového nádraží ve Zlíně,
tedy ve východní části bývalé továrny Svit.
V jaké fázi je tento záměr?
Připomenu, že se jedná o ideu, kterou se zabývalo již první krajské vedení v letech 2000
-2004, avšak tehdy nebylo možné nic podnikat,
protože nebyly vyřešeny majetkoprávní vztahy. Odblokování pohledávek se podařilo až
na konci roku 2008, tedy v době, kdy jsem měl
tu čest vést Zlínský kraj. Od té doby podnikáme
postupné kroky potřebné k tomu, aby objekty
byly rekonstruovány a využity pro potřeby tří
krajských kulturních organizací, přičemž je třeba říci, že jak krajská knihovna, tak krajská galerie, tak i Muzeum jihovýchodní Moravy sídlí
ve zcela nevyhovujících prostorách a zasloužily
by si důstojnější podmínky pro své fungování
a další rozvoj.
V prosinci budou v Krajské galerii výtvarného umění vystaveny architektonické návrhy, které veřejnosti představí budoucí možnou podobu kulturního centra. Tyto nápady
vygenerovala mezinárodní architektonická
soutěž, kterou Zlínský kraj vyhlásil a na jejíž
organizaci jste se osobně podílel. Jak průběh soutěže hodnotíte?
Soutěžní návrhy si vyzvedlo 149 zájemců
z několika evropských zemí a návrhy nakonec
v termínu odevzdalo 36 architektonických studií. Byl jsem nominován do odborné poroty
a musím konstatovat, že to pro mě byla velmi
zajímavá zkušenost. I když jsem se již před lety
setkal s renomovanými českými tvůrci při rekonstrukci Baťova mrakodrapu, do takto velké
architektonické soutěže jsem dosud nikdy za-

Statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš. Foto: Ivo Hercík
pojen nebyl. Práce s předními znalci funkcionalistické architektury byla pro mne mimořádně
zajímavá.
Zvítězilo nějaké originální řešení, třeba
něco na způsob Kaplického „chobotnice“?
Řekl bych, že se zde pohybujeme v území přesně daném baťovským urbanismem, o němž
víme, že do něj nechceme příliš zasahovat.
Přesto jsme se snažili najít nějaký zajímavý prvek, který se pro Zlín stane novým terčem pozornosti. Celkově zvítězil konzervativní přístup,
což má svou logiku, protože stávající objekty
jsou natolik geniální, že si zaslouží úctu k původnímu architektonickému pojetí.
Čím bylo posuzování návrhů náročné?
Vedle záležitostí čistě estetických jsme promýšleli mnoho aspektů ryze praktických – například energetickou náročnost provozu nebo
problémy statiky. Otázkou třeba bylo, jak vytvořit sklad knih, který je problematický z hlediska nosných možností stropních konstrukcí.
Dalších podobných rébusů byla celá řada.
A co bude s návrhy dál?
Nyní budou následovat praktické kroky pro
zajištění projekční přípravy, kdy budou návrhy
zpracovány do všech technických podrobností, takže nás čeká soutěž mezi třemi vítěznými
uchazeči. Ti nabídnou obchodní podmínky.
Samozřejmě budeme velmi přísně posuzovat
kritérium investičních nákladů i budoucích
mandatorních výdajů, jelikož provoz budov
musí být co nejoptimálněji nastaven. Po výběru projektanta se na začátku roku 2010 pustíme do projektování. Budeme nuceni vyřešit
celou řadu okolních vazeb. Celé toto území je
totiž zajímavé nejen svým historickým urbánním dopadem, ale i tím, že soukromí investoři
uvnitř areálu připravují mnoho nových záměrů. Chtěl bych, abychom v průběhu roku 2010
měli stavební povolení a v roce 2011 mohli zahájit samotnou výstavbu. V roce 2013 by zde
kulturní instituce mohly začít v plnému provozu fungovat.

Helena Mráčková
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Pokladničky musí být řádně zapečetěny. Foto: Ivo Hercík

Okno do

Konec roku bývá obdobím bilancování. A člověk si někdy položí
otázku, zda za ním zůstalo něco
hezkého. Nejen to, co byl z nějakého důvodu povinen vykonat nebo
za co dostal zaplaceno, ale třeba
i něco navíc, něco nezištného, nějaký dobrý skutek. Jestli byl schopen
projevit nějaké úsilí, které překračovalo rovinu soutěžících ekonomických subjektů a tržních vztahů.

Předvánoční čas solidarity a dobročinnosti
Jaké možnosti pro projevování dobročinnosti
mimo okruh vlastní rodiny či známých máme
ve Zlínském kraji? Lidé se mohou zapojit
do různých humanitárních projektů především neziskových organizací nebo přispět finanční částkou do nejrůznějších sbírek.
Které sbírky se konají ve Zlínském kraji?
Seznam všech veřejných sbírek lze nalézt
na internetových stránkách ministerstva vnitra na adrese http://aplikace.mvcr.cz/rady/
sbirky/. Pokud jde o sbírky, které má v evidenci Krajský úřad Zlínského kraje, v době zpracování tohoto článku jich bylo třicet. Jejich úplný výčet by přesáhl rozsah této dvoustrany,
proto uvádíme jen několik příkladů.
▪▪ Charita Valašské Meziříčí získává sbírkou
finanční prostředky na dokrytí mzdových nákladů a na provoz centra „Můžeš!“, které jako
jedno ze zařízení Charity Val. Meziříčí poskytuje handicapovaným lidem osobní asistenci
a socioterapeutické, motivační a aktivizační
služby. Sbírka je povolena od 1. dubna 2007
do 20. prosince letošního roku pro celé území
ČR. Číslo účtu je 1856763309/0800.
▪▪ Občanské sdružení pro výstavbu kaple P.
Marie Růžencové v Traplicích pořádá sbírku
za účelem přípravy, postavení a vybavení kaple v Traplicích. Termín je od 18. května 2007
do konce dubna 2010. Sbírka se koná na území obcí Traplice, Sušice, Jalubí, Velehrad, Staré
Město. Číslo účtu je 214148027/0300.
▪▪ Obec Sazovice je organizátorem sbírky
pro finanční podporu léčebného programu
nyní tříleté Báry Volfové, která trpí nemocí
SMA. Sbírka je evidována pro území obce
Sazovice do 11. ledna 2010. Bankovní účet je
4200104777/6800.
▪▪ Město Kroměříž vybírá formou sbírky
prostředky pro obnovu historických zahrad
(památek UNESCO). Sbírka je evidována
do 1. června 2010 pro území města, číslo účtu
je 214769739/0300.
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▪▪ Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod
Radhoštěm získává sbírkou finanční prostředky na generální opravu expozičního objektu
radnice a provedení prací v interiéru objektu
kostela v areálu Dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Sbírka je evidována do 14.
srpna 2010. Číslo účtu je 43-12640267/0100.
▪▪ IZAP – Sdružení pro integraci zdravých
a postižených dětí a mládeže „Chceme žít
s vámi“ se sídlem ve Zlíně organizuje sbírku pro zajištění provozu chráněných dílen
Netradičního centra Slunečnice a pracoviště pro pracovní zařazení mentálně a zdravotně postižených občanů. Sbírka platí pro
celou ČR do 14. října 2010. Bankovní účet:
27-9029820257/0100.
▪▪ Občanské sdružení pro záchranu barokního hřbitova ve Střílkách bude sbírat prostředky pro obnovu hřbitova do 14. července 2011.
Bankovní účet 175123547/0300.

▪▪ Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vsetíně shromažďuje až do 7. ledna
2012 finanční prostředky na provozní náklady azylového domu, linky důvěry a terénní asistenční služby v rodinách. Bankovní
účet:196698286/0300.
▪▪ Sdružení Labradoří pac z Dolního Němčí
sbírá do pokladničky až do 1. června 2012 peníze pro canisterapii u zdravotně znevýhodněných dětí a osob s psychickými problémy.
▪▪ Dětský domov a Základní škola Vizovice
získávají finanční prostředky na vybavení PC
učebny pro rozvoj vzdělání dětí a dovybavení dětského domova nábytkem. Sbírka je
evidována do 15. prosince 2009. Číslo účtu:
1426505369/0800.
▪▪ Do veřejné sbírky na pomoc obětem povodní 2009, kterou pořádá město Otrokovice od 20. července 2009, se mohou občané

Vánoční růže
Sdružení rodičů a přátel onkologicky nemocných dětí Šance pořádá již tradičně v předvánočním čase akci „Prodej vánočních růží“. Letos se koná již 12. ročník. „Výtěžek z prodeje
typické vánoční květiny je zdrojem finančních prostředků, které jsou využity k vybavení nemocničního prostředí, aby co nejvíce připomínalo domácí atmosféru. To totiž po psychické
stránce velmi pomáhá ke zmírnění utrpení a bolesti,“ vysvětlila Zdeňka Wasserbauerová ze
sdružení Šance. „V září jsem navštívila onkologické oddělení olomoucké fakultní nemocnice, kde se léčí také dvanáctiletý chlapec z našeho regionu. Povídala jsem si s ním a upoutaly
mě jeho výrazné veselé oči. Nedalo mi to, abych se nezeptala, jak je tam dlouho a jak se
cítí. Odpověděl mi, že je v nemocnici zatím dva měsíce, ale připadá mu to, jako by tam byl
teprve dva týdny, protože se díky počítači a internetu nenudí. To považuji za nejlepší odměnu pro každého, kdo se rozhodne touto cestou pomoci,“ sdělila Wasserbauerová. Nákupem
živé květiny, která ozdobí vánoční stůl, lze přispět k léčbě vážného onemocnění dětí.
Prodejními místy budou: Krajský úřad Zlínského kraje (1. – 3. prosince od 9:00 do 16:00)
a dále školy, školky, kostely, úřady. Nově též římskokatolický kostel na Jižních Svazích ve
Zlíně (6. prosince po dopoledních bohoslužbách). Pomoc nemocným dětem můžete také
při akci Rozsvícení vánočního stromu v Otrokovicích 27. listopadu od 16:30, kde bude parta dobrovolníků nabízet občerstvení za lidové ceny a veškerý takto získaný výdělek věnují
Sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí Šance.
(hm)
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Do povědomí široké veřejnosti se v posledních letech dostala charitní Tříkrálová sbírka. Koledníci v kostýmech
biblických mudrců od Východu vybírají
prostředky na humanitární účely na počátku ledna.

zapojit do konce tohoto roku. „Lidé mohou
své příspěvky posílat na bankovní konto 435098170237/0100, nebo mohou využít pokladniček umístěných na vybraných místech,
kterými jsou budova č.1 MěÚ Otrokovice,
Otrokovická BESEDA, Městská knihovna Bahňák a Dům s pečovatelskou službou v místní
části Kvítkovice. Pokladničky jsou k dispozici i na všech kulturních akcích pořádaných
městem a Otrokovickou BESEDOU,“ upřesnila
mluvčí radnice Lenka Krupková.
▪▪ Petr, zájmové sdružení právnických osob
Vsetín, má do 21. května 2012 registrovanou
sbírku za záchranu zdraví a života Petra Čapáka a finanční a organizační zajištění domácí
zdravotně ošetřovatelské péče v jeho bytě.
Bankovní účet: 5105101302/4000.
▪▪ Charita Zlín bude do 24. července 2012
sbírat peníze na podporu léčebného programu čtyřleté Anety Kolínkové. Bankovní účet:
179077146/0600.
▪▪ Sdružení pro výstavbu kaple Sv. Ducha
v Podolí pořádá sbírku od letošního 26. října
do 25. září 2012. Účet: 27-9987980297/0100.
▪▪ Město Kunovice bude vybírat jen od letošního 29. listopadu do 6. ledna 2010 prostředky na humanitární a charitativní účely

Tříkrálová sbírka. Foto: archiv Charity Zlín

související s podporou Domova pro osoby se
zdravotním postižením Na Bělince. Číslo účtu:
863803070487/0100.
▪▪ Sdružení Kaple římskokatolické církve
v Kudlovicích pořádá sbírku na stavbu kaple
do 12. října 2012. Účet: 35-3080880637/0100.
Sbírka pro rodinná centra
„Vánoční sbírka určená pro rodinná centra
DOMINO a AKROPOLIS se bude konat pod
vánočním stromem na Masarykově náměstí
v Uherském Hradišti v době Adventu. Zahájení sbírky je stanoveno na 4. prosince, kdy
bude současně rozsvícen vánoční strom.
Sbírka potrvá do 21. prosince. Vybraná částka
bude rozdělena na dva stejné díly pro obě rodinná centra,“ sdělil místostarosta Uherského
Hradiště Stanislav Blaha.
V roce 2003, kdy byla veřejná sbírka uskutečněna poprvé, se vybralo 4.202,50 korun pro
děti z Dětského domova v Uherském Hradišti.
V následujícím roce si děti z výtěžku ve výši
12.634 Kč pořídily zimní sportovní výbavu.
V roce 2005 a 2006 byla vánoční sbírka určena pro Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
v nouzi v Uherském Hradišti-Véskách. Celkem
se vybralo 12.816 korun, které byly použity
na nákup elektrospotřebičů. V roce 2007 byl

výtěžek sbírky 8.730 korun věnován opět dětem z Dětského domova v Uherském Hradišti.
V loňském roce byla veřejná sbírka pořádána
pro rodinná centra AKROPOLIS a DOMINO.
Samari chystá vánoční aukci
Občanské sdružení Samari připravuje třetí
ročník tradiční vánoční aukce. Akce s názvem
Pražští výtvarníci bengálským dětem se bude
konat v pondělí 14. prosince od 18 hodin v expozici Baťova mrakodrapu. Půjde o dražbu originálů obrazů od pražských výtvarníků, jako
jsou Naděžda Kotrčová, Viktorie Chaloupková,
Jaroslav Šolc, Olga Stárková, Jan Krýsl, Olga
Vyleťalová a další. Obrazy v celkové hodnotě
135.000 korun obstarala pražská spolupracovnice Karla Lažanská, sponzorka tří bengálských dětí. Její přátelé výtvarníci svá díla
věnovali na podporu dětského vzdělávacího
programu v Bangladéši a na nákup moskytiér.
„Bude to organizačně náročná akce, mohou
se jí ale zúčastnit i méně majetní lidé, protože
i ti si mohou pro radost zakoupit třeba nějakou pěknou reprodukci, a tím přispět na dobrou věc. Každý účastník dostane drobný dárek
a bude také připraveno male pohoštění,“ řekla
jednatelka Samari Alena Rusová.

Vojtěch Cekota

inzerce
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Kraj ocenil třídění

Radní Zlínského kraje Milena Kovaříková (vpravo) oceňuje zástupkyni vítězné obce Kunovice. Foto: Petr Zákutný

Kapacita domovů pro seniory stačí
Zlínský kraj – Údaje prezentované v některých
médiích o tom, že v domovech pro seniory fatálně chybí místa, uvedla na pravou míru krajská radní Taťána Nersesjan. „Informace, které se
objevily ve sdělovacích prostředcích, vycházejí
z takzvaných pořadníků, v nichž za Zlínský kraj
figuruje pět tisíc potenciálních čekatelů. Ovšem
je třeba říci, že mezi nimi je vysoké procento lidí,
kteří vůbec nesplňují nárok na poskytnutí sociální služby. Řada důchodců si zažádá o umístění v domově pro seniory, aby tak řešili svou
bytovou situaci a například uvolnili byt svým
vnukům. Jiní se do pořadníků zaregistrují, aby
se takříkajíc pojistili na horší časy a mnoho lidí
je také současně vedeno ve více pořadnících,
čímž se součty v poptávce samozřejmě značně
navyšují,“ vysvětlila Taťána Nersesjan.
Velmi často se také stává, že aktivní důchodce se zapíše do pořadníku, a když je následně
osloven s tím, že může nastoupit, odmítne
tuto nabídku, protože se ještě těší plné síle,
která mu umožňuje nadále fungovat ve svém

domácím prostředí, nezávisle na pomoci druhých. „Máme zkušenost, že z deseti oslovených seniorů jich až devět odmítne nabídku
k nastoupení do domova, kde se právě uvolnilo místo,“ zmínila radní. Podle ní je velmi
důležité precizně rozlišovat mezi seniory, kteří
jsou jen potenciálními uživateli lůžkových zařízení, a těmi, kteří již objektivně, prokazatelně
a akutně potřebují sociální službu (příspěvek
na péči ve stupni tři, případně čtyři). U prvního
a druhého stupně se dobře osvědčuje pobyt
v domácím prostředí s využitím terénních sociálních služeb.
Zlínský kraj má v současné době k dispozici
2 857 lůžek v domovech pro seniory a dalších
442 lůžek je určeno pro osoby s Alzheimerovou nemocí či jinými typy psychických či mentálních indispozic. „Mohu říci, že čekací doba
na umístění v těchto zařízeních se u opodstatněných případů ve Zlínském kraji pohybuje
průměrně v řádu dvou až tří měsíců,“ dodala
Taťána Nersesjan.
(hm)

▪▪ Projekt Multikulturní škola zahájen
Zlínský kraj – Vytvoření osvětově vzdělávacího programu a jeho uplatnění v základních
a středních školách a neziskových organizacích
zabývajících se integrací cizinců ve Zlínském
kraji je hlavním cílem vsetínského projektu
Multikulturní škola, zaměřeného na prevenci
rasismu a xenofobie a odstraňování předsudků.
Tento projekt si klade za cíl prostřednictvím seminářů, ukázkových hodin, konzultací i osvěty
působit především na většinovou společnost
tak, aby vnímala menšiny a neměla předsudky vůči jejich odlišnosti. „Vzhledem k tomu,
že v populaci, a tedy i v dětských kolektivech,
přibývá cizinců, je potřebné, aby si děti již
od raného věku osvojovaly pravidla sociálních
dovedností a vzájemné komunikace s vrstevníky jiných kultur tak, aby se všichni navzájem
obohatili a nevytvářeli mezi sebou bariéry,“

uvedla Taťána Nesrsesjan, krajská radní pro oblast sociálních věcí. V rámci projektu se uskuteční jednodenní a dvoudenní semináře pro děti,
pedagogy a pracovníky neziskových organizací
a přibližně 89 dvouhodinových seminářů. Postupně se v celém kraji zapojí asi 735 žáků, 410
pedagogů a 40 pracovníků neziskových organizací. Jedná se o individuální projekt Zlínského
kraje, který vznikl ze specifické potřeby regionu a je realizován v rámci Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost
a spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) a státním rozpočtem České republiky. V ostatních krajích již podobně zaměřené
projekty běží a není bez zajímavosti, že jedním
z partnerů projetu Multikulturní škola je také
Liga lidských práv Brno, která má s řešenou problematikou bohaté zkušenosti.
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Zlín – V rámci třetího ročníku soutěže O keramickou popelnici byli v sídle Zlínského kraje
oceněni představitelé obcí a měst s největším
množstvím vytříděného odpadu v období
druhého pololetí roku 2008 a prvního pololetí roku 2009. Zmíněná soutěž vyhodnocuje třídění plastu, papíru a skla i nápojového
kartonu. Města a obce se letos také poprvé
utkaly v soutěži O nejlepšího elektrotřídiče
ve Zlínském kraji, zaměřené na sběr a likvidaci vyřazených počítačů, kancelářské techniky
a spotřební elektroniky. Obě soutěže jsou
podporovány Zlínským krajem. V kategorii
měst a městysů opět zvítězily Kunovice, z obcí
nad 500 obyvatel byla nejlepší Jarcová a mezi
obcemi pod 500 obyvatel Kelníky. V soutěži
O nejlepšího elektrotřídiče získal prvenství
Brumov–Bylnice, z obcí zvítězily Mistřice.
Zástupci vítězných obcí si odnesli věcné dárky a šeky v hodnotě třicet, dvacet a deset tisíc korun.
(hm)

Slušovické odpoledne
Slušovice – Rovinové i překážkové dostihy,
prohlídka nových prostor závodiště a spousta
dalších atrakcí bylo k vidění v rámci 4. Dostihového odpoledne na závodišti ve Slušovicích
konaného 28. října pod záštitou hejtmana
Zlínského kraje Stanislava Mišáka. „Jsem velmi
rád, že i díky finanční podpoře Zlínského kraje
se daří navázat na tradici dostihového sportu
ve Slušovicích a vytvářejí se zde takové podmínky, které přivedou tuto dostihovou dráhu
jako první na Moravě do nejvyšší kategorie.
Mým osobním zájmem je, aby početná obec
českých a moravských chovatelů měla příležitost a možnost porovnávat výsledky své práce
s širší konkurencí v dostihovém sportu, neboť
právě tím se tato činnost rozvíjí a navíc přináší
radost a prospěch nejen odborné veřejnosti,
ale také rodinám, které zde mohou nalézt příležitost k trávení volného času,“ uvedl hejtman.
S dostihovou sezónou se přišlo rozloučit přes
tisíc návštěvníků a dostihu se zúčastnilo celkem
127 přihlášených koní, což je nejvíce v novodobé historii slušovického závodiště.
(ple)

▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsazují následující pracovní místa:
• Právník – Zlín
• Lékař na oddělení ortopedické – Vsetín
• Lékař na oddělení interní – Vsetín
• Lékař na oddělení neurologické – Vsetín
• Atestovaní lékaři v různých medicínských
oborech – Vsetín
• Zdravotní laborant na oddělení hematologické – Vsetín
• Zdravotní laborant na oddělení lékařské
mikrobiologie – Vsetín
Požadavky na aktuálně obsazovaná pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.
Okno do kraje / prosinec 2009

Ocenit a prezentovat podnikatelské
subjekty, které dosahují v oblasti
inovací dobrých výsledků. To je cílem
soutěže, jejíž pilotní ročník se uskutečnil ve Zlínském kraji. Soutěž nese
název Inovační firma Zlínského kraje.
První slavnostní vyhlášení jejích výsledků se uskutečnilo na konci září
ve zlínské Baťově vile. Mezi 22 účastníky soutěže zvítězila společnost 5M
z Kunovic.

Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák s Antonínem Zelinkou. Foto: Petr Zákutný

Inovační firmou kraje je společnost 5M z Kunovic
Soutěž vyhlásil poprvé v tomto roce Zlínský
kraj. Jde o jednu z aktivit schválené regionální
inovační strategie našeho kraje. Hejtman Stanislav Mišák v této souvislosti uvedl: „Smyslem
soutěže bylo ocenit a prezentovat ty podnikatelské subjekty, které dosahují v oblasti inovací
dobrých výsledků.“ Soutěž má zároveň prezentovat Zlínský kraj jako region disponující inovačním potenciálem. Specifickým cílem soutěže je přispět k trvalému vytváření prostředí
podporujícího inovace a spolupráci.
Do soutěže se mohl po splnění obecných předpokladů přihlásit v období od března do června 2009 každý podnikatelský subjekt se sídlem
nebo místem podnikání na území Zlínského
kraje. Šanci uspět měli ti podnikatelé, kteří dokázali popsat své inovační aktivity s vyčíslením
jejich dopadu na rozvoj podnikání. Využít této
možnosti veřejného poměření vlastních inovačních aktivit a přihlásit se do soutěže se v jejím letošním prvním ročníku rozhodlo 22 firem.
„Organizací soutěže bylo pověřeno Technologické inovační centrum, s.r.o., nicméně spolupráce probíhala také s řadou dalších partnerů.
Strategickým partnerem soutěže byla Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, která se podílela na hodnocení přihlášených firem a přípravě programu
slavnostního vyhlášení soutěže,“ upřesnil David
Mareček z oddělení koncepcí a analýz Odboru
strategického rozvoje Krajského úřadu Zlínského kraje. Generálním partnerem soutěže bylo
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje a na zajištění soutěže se podílela také Česká spořitelna,
CzechInvest, Asociace inovačního podnikání
ČR, jednotlivé obchodní a hospodářské komory Zlínského kraje, Agentura pro ekonomický
rozvoj Vsetínska, Regionální centrum kooperace, Valašskokloboucké podnikatelské centrum
a Regionální podpůrný zdroj.
„Věřím, že tato soutěž přispěje ke zviditelnění
inovačních aktivit všech soutěžních firem a že
její výsledky budou pro oceněné, ale i všechny ostatní, motivací k dalšímu rozvoji. Zároveň
chceme touto soutěží prezentovat Zlínský kraj
Okno do kraje / prosinec 2009

jako inovační region a vyzdvihnout konkrétní
příklady úspěšných firem majících zájem o prezentaci svých aktivit a zavedených inovačních
procesů,“ zdůraznil hejtman Stanislav Mišák.
Kdo byl nejlepší
V konkurenci 22 soutěžících společností zvítězila společnost 5M, s.r.o., z Kunovic. Tato firma se zabývá výrobou lepidel, kompozitních
a sendvičových materiálů pro široké uplatnění
zejména při výrobě letadel, kolejových a silničních vozidel, sportovních potřeb a ve stavebnictví. Filozofie společnosti je založena na jejím
neustálém kvalitativním rozvoji. „Vlastníci společnosti 5M se rozhodli budovat firmu tak, aby
se stala významným hráčem v oboru kompozitů a sendvičů na globálním trhu. Každoročně
přichází na trh minimálně se dvěma novými
výrobky či podstatnými inovacemi a většina jejích výrobků pochází přímo z vlastního vývoje,
případně vychází ze spolupráce s výzkumnými
ústavy nebo univerzitami,“ uvedl David Mareček. Zvýšená inovační aktivita nepřináší firmě
úspěchy pouze na ekonomickém poli, ale společnost již byla také oceněna např. Asociací inovačního podnikání České republiky za nejlepší
průmyslovou inovaci roku 2008 či stříbrnou
medailí na letošním mezinárodním Salónu inovací v Moskvě.
„Vítězství v této soutěži pro nás znamená v prvé
řadě uznání našich dlouhodobých aktivit, firemní filozofie a strategie. Protože už od prvopočátku našeho podnikání jsme spoléhali
na vlastní vývoj jak výrobků, tak i technologií
jejich zpracování, přicházíme už více než 15 let
na trh každoročně minimálně se dvěma novinkami či vylepšeními. Takže letošní ocenění chápeme jako uznání kvality dlouhodobé, mnohaleté kontinuální činnosti,“ řekl ředitel firmy
Antonín Zelinka. Chápe vítězství v této soutěži
jako uznání vysoké odbornosti a odborných
schopností firmy a jejích zaměstnanců. „Vždyť
mnohé naše inovace mají znaky světové novosti, jsou patentované či patentovatelné. Trou-

fáme si tvrdit, že v některých oblastech jsme
předběhli své konkurenty, a to navíc na globálním trhu,“ dodává Zelinka.
Organizátoři soutěže v rámci slavnostního večera ve zlínské Baťově vile ocenili inovační aktivity regionálních společností také dvěma čestnými uznáními. První získala vizovická firma
KOMA MODULAR CONSTRUCTION, s.r.o. Systémem prostorové výstavby tato firma buduje
hlavně kancelářské objekty, školy, mateřské
školy, restaurace, ubytovny, prodejny, autosalony, bytové domy, domovy důchodců apod.
Firma je vlastníkem několika patentů a užitných vzorů. V roce 2000 byla oceněna Zlatou
medailí na mezinárodním stavebním veletrhu
IBF v Brně za prostorový modul a v roce 2008
na mezinárodním stavebním veletrhu Coneco
2008 v Bratislavě v soutěži O zlatou plaketu
čestným uznáním za modul s vyměnitelnými
stěnami a příčkami.
Čestné uznání získala také zlínská strojírenská
společnost TAJMAC – ZPS, a.s., zabývající se
vývojem a výrobou obráběcích strojů. Jejich
vysoce výkonná obráběcí centra a špičkové vícevřetenové automaty se uplatňují v nejnáročnějších průmyslových odvětvích na všech světových trzích. TAJMAC - ZPS patří mezi největší
české exportéry - vyveze více než 80 procent
z vyrobené roční produkce.
Očekávání do budoucna
K zajištění zdárného průběhu premiérového
ročníku soutěže Inovační firma Zlínského kraje
2009 ustavil Zlínský kraj řídící výbor. V jeho čele
stál jako předseda statutární náměstek hejtmana Libor Lukáš, místopředsedou byl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd, který doporučil
v soutěži pokračovat. Další ročník by měl být
vyhlášen na jaře roku 2010 a firmy, které mají
zájem porovnat své inovační aktivity s dalšími
společnostmi, neleznou více informací na internetových stránkách www.inovacnipodnikani.
cz/soutez.
Vojtěch Cekota
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akademický sochař Otmar Oliva
▪▪ narodil se 19. února 1952 v Olomouci

▪▪ jeho otec byl voják 2. československého západního odboje, byl v padesátých letech vězněn a později donucen k emigraci
▪▪ absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Uherském Hradišti (1972)
▪▪ absolvoval Akademii výtvarných umění

▪▪ za distribuci dokumentů Charty 77 byl v říjnu 1979 na 20 měsíců uvězněn
▪▪ žije v obci Velehrad, kde má u svého rodinného domu ateliér se slévárnou
▪▪ je ženatý, manželka Olga je povoláním překladatelka, má šest dětí
Akademický sochař Otmar Oliva. Foto: Ivo Hercík

▪▪ v roce 2009 získal od Zlínského kraje cenu
Pro amicis musae za podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu.

Otmar Oliva: Žádné omezení jsem necítil
Jak to přišlo, že jste se dal na životní dráhu
umělce a začal studovat na uměleckoprůmyslové škole? Měl jste inspiraci v rodině?
Snad ani ne. Otec byl úředník. Ale děda byl
fotograf. A maminka pracovala v provozovně
Fotografia. Já jsem chtěl byl nejdříve kuchařem, pak elektrikářem. Pořád jsem si pro radost
maloval. Navštěvoval jsem v Olomouci lidovou
školu umění. A tak jsem pak zkusil umprumku.
To už bylo v druhé polovině šedesátých let a
okolnost, že byl můj otec v emigraci, nebyla
překážkou. Přijali mne.
Tam jste pochopil, že umění je vaším životním posláním?
Na střední škole v Uherském Hradišti jsem
poznal svého názorově nejbližšího kamaráda,
předčasně zesnulého výtvarníka Jiřího Sedláka,
a o generaci staršího rádce a učitele, akademického malíře Vladislava Vaculku. Ohromovala
mě estetická úroveň i šíře Vaculkova uměleckého programu. Sahala od grafiky, malby, tapisérie a keramiky až po výsostné sochařství.
Vaculka mi ukázal, co to je život a že je možno
žít v pravdě. Taky na to v roce 1977 po domovní
prohlídce umřel...

Na střední škole vás zastihl obrodný proces
roku 1968...
Události let 1967, 1968 pro mne byly možná
důležitější než veškeré umění. Tehdy nám bylo
všechno zjeveno. Vycházely Literárky, vycházel
Reportér. Potom však přišla normalizace. Lámaly se charaktery. Praskalo to jako ledy na jaře.
Brzy po absolvování akademie jste se znelíbil totalitní moci...
Ano, zrovna letos 17. října jsem si připomněl
30. výročí svého zavření. Na vojně v Českém
Krumlově na mě nasadili dva agenty, kteří mne
vyprovokovali k půjčování dokumentů Charty
77. Byl jsem zavřený dvacet měsíců. O svých
agentech, kteří mi pomohli do vězení, jsem se
ale dozvěděl až na základě zpřístupnění svazků
po roce 1989.
Proč jste si založil vlastní slévárnu?
Když jsem se vrátil z vězení, chtěl jsem v roce
1983 udělat zemřelému Vladislavu Vaculkovi
hrob. Bronzový kříž k náhrobku mi odlévali v
Mesitu v Uherském Hradišti. Estébáci, kteří mě
měli na starosti, tam ale vlítli a zakázali jim odlévat mé sochy. A pro jistotu v celé republice.
Tak jsem byl nucen udělal si slévárnu doma.

Tam si své práce mohu odlévat s kamarády sám
a je to nádherné. Žádné omezení ve své tvůrčí
práci jsem necítil. Mohl jsem si dělat ještě za
minulého režimu, co jsem chtěl. Samozřejmě
k tomu patřily výslechy a různé buzerace, ale s
tím se muselo počítat.
Pak přišla změna politického systému. Nakolik dnešní realita splňuje vaše očekávání?
Přišly jiné problémy, na které jsme nebyli připraveni. Proto jsme dezorientovaní, proto jsou
různé potíže. Říkám si, že to bude chtít ještě
dalších dvacet let, abychom směli vejít do
země zaslíbené. Přál bych si, aby se věci vyvíjely
k lepšímu. Ale nechci dávat nějaká ponaučení.
Mám dost starostí sám se sebou.
Vaše díla jsou rozeseta po světě. Jaký je váš
vztah ke Zlínskému kraji?
Pocházím z Olomouce a na Velehrad jsem se
v roce 1981 přiženil. Jsem vděčný například
za svou první stěžejní zakázku, kterou byla liturgická úprava velehradské baziliky. Vážím si
toho, že jsem se mohl stát autorem pamětní
desky obětem komunismu na fasádě zlínské
radnice. Přiznávám ale, že například styl batismu mne nijak nebere. 
Vojtěch Cekota
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Nabídka muzeí v závěru roku
Zlínský kraj – Období Adventu a Vánoc, to
je vždycky čas, kdy více než jindy stojí za to
navštívit některé z muzeí. Lidé častěji přicházejí do výstavních sálů těchto kulturních
institucí, nejen aby se rozumově poučili, ale
aby si ve svátečních dnech odnesli z muzeí
také hezké pocity.
Například Centrum péče o tradiční lidovou
kulturu Zlínského kraje Slováckého muzea
v Uherském Hradišti připravilo letos v předvánočním čase prezentaci výroby drobných
rukodělných předmětů a jejich prodej. Ve
dnech 16. – 21. prosince 2009 v době od
9:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00 mohou
návštěvníci sledovat zhotovování drobných
zvykoslovných předmětů. Jejich výrobu si
mohou i sami vyzkoušet. Zdobení perníků
zde bude předvádět Drahoslava Galušková
z Vlčnova, výrobu vánočních přáníček ukáže
Iveta Langová z Uherského Hradiště, paličkované vánoční ozdoby představí Petra Kučerová–Brandysová z Vlčnova. Na programu
bude také drátování kamínků, výroba štípa-

ných holubiček, vizovické pečivo. Chybět
nebude ani výroba drobných šperků, panenek z kukuřičného šustí, loutek, zvykoslovných předmětů, betlémů, ozdob z korálků
nebo pečení vánočních oplatků.
Zámecké adventní okouzlení – to je název
programu, který připravuje na 13. prosince
Muzeum regionu Valašsko v zámku ve Vsetíně. Návštěvníci uvidí živý betlém, jarmark,
tvořivé dílny. Zahraje skupina Dareband.
Program se uskuteční od 14:00 do 18:00. Expozice a výstavy jsou ve vsetínském zámku
otevřeny denně kromě pondělí od 9:00 do
17:00. Až do konce února bude ve vsetínském zámku otevřena výstava Pásli ovce Valaši, která veřejnosti přibližuje přírodu pastvin a luk našeho regionu.
Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí
se mohou zájemci zúčastnit 3. prosince od
16 hodin adventního večera. Na programu
bude koncert žáků a učitelů Základní umělecké školy z Valašského Meziříčí, zdobení
stromečku a vánoční tvoření.
(vc)

kultura
Pozvali papeže
Zlín, Velehrad – Zlínský kraj, město Zlín a obec
Velehrad začaly spolupracovat za účelem pozvání a propagace možné návštěvy papeže
Benedikta XVI. na Velehradě u příležitosti 1150.
výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila
a Metoděje. Návštěva hlavy katolické církve
by se měla uskutečnit v roce 2013. Společná
delegace v čele s náměstkem hejtmana Jindřichem Ondrušem odcestovala v polovině listopadu do Vatikánu k audienci u Svatého otce,
aby 20 let od svatořečení Anežky České papeži Benediktu XVI. osobně předala zvací dopis.
Podnět k pozvání papeže vzešel z doporučení
velvyslance ČR ve Vatikánu po jednom z italských koncertů zlínské Filharmonie Bohuslava
Martinů. „Velehradská tradice zohledňuje a reprezentuje myšlenku plurality a svébytnosti
národů, čímž je nosná i pro třetí tisíciletí,“ uvedl
náměstek hejtmana Jindřich Ondruš. 
(vc)

Poslední premiéry

Paličkování skvěle ovládá Petra Kučerová. Foto: Slovácké muzeum

▪▪ Hrady a zámky sčítaly návštěvníky
Zlínský kraj – Státní hrady a zámky na východní Moravě a také nejnavštěvovanější
turistické cíle regionu měly relativně dobrou
sezonu. Státní hrad Buchlov a státní zámky
v Kroměříži, Buchlovicích a Vizovicích celkem
do konce letošního září navštívilo 297.881
lidí, což je o pouhé dva tisíce, tedy o jedno
procento, méně než za stejné období loňského roku. Ze čtyř státních památek zaznamenal větší pokles návštěvnosti Arcibiskupský
zámek v Kroměříži. Hrad Buchlov se udržel
na zhruba stejných číslech a zámky v Buchlovicích a Vizovicích zaznamenaly nárůst návštěvnosti. Úbytek návštěvníků zaznamenalo
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, ale
vzhledem k několika připravovaným akcím
očekává, že do konce roku dotáhne loňský
výsledek. Do konce září navštívilo Slovácké
Okno do kraje / prosinec 2009

muzeum, jeho výstavy a doplňkové kulturní
akce 81.351 návštěvníků. Valašské muzeum
v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm navštívilo letos od ledna do září 232.477 hostů, což
je o devět tisíc méně než ve stejném období
loňského roku.
▪▪ Vánoční koncert
Karolinka – Vánoční koncert Václava Hudečka se uskuteční 12. prosince od 19:30 a 13.
prosince od 17:00 v budově divadla v Karolince. Hudečkovo sympatické vystupování
a zejména styl jeho hry spojující technickou
suverenitu tvořenou emocionálním bohatým tónem s radostí, kterou dovede nezaměnitelným způsobem přenášet do publika,
okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Spoluúčinkujícím partnerem Václava Hudečka již
více než 25 let je profesor Pert Adamec. Hudeček se systematicky stará o pomoc nastu-

Uherské Hradiště, Zlín – Premiéry tří divadelních her připravily na závěr letošního roku umělecké soubory Slováckého divadla v Uherském
Hradišti a Městského divadla ve Zlíně. Tým režiséra Igora Stránského nastudoval ve Slováckém divadle proslulého Obchodníka s deštěm
o čekání na déšť a na lásku. Premiéra, která byla
zároveň poslední z letošního předplatného,
se uskutečnila v sobotu 7. listopadu. Soubor
Městského divadla Zlín připravil dvě nové komedie. Diváci mohli už v listopadu zhlédnout
nesmrtelné dílo Carla Goldoniho Sluha dvou
pánů v režii Jakuba Nvoty. Jeden z největších
italských tvůrců Carlo Goldoni napsal tuto
taškařici ve stylu takzvané komedie dell‘arte.
V prosinci se pak diváci mohou ve Zlíně těšit
na inscenaci Kdo je tady ředitel? Premiéra se
uskuteční 12. prosince. Komedie filmového
režiséra Larse von Triera vychází ze situace, kdy
majitel počítačové firmy chce prodat svou společnost. Režii bude mít Pavel Khek.
(vc)

pující české interpretační generaci, a to jak
každoročním pořádáním letních houslových
kurzů v Luhačovicích, tak představováním
těch nejlepších jako hostů na svých koncertech v rámci tradičních vánočních turné.
▪▪ Barokní sousoší omládlo
Valašské Meziříčí – Lešení, které půl roku
obepínalo barokní sousoší svaté Anny a její
dcery Panny Marie na Masarykově ulici, už
zmizelo. Skončila jeho obnova, kterou si
vynutil špatný stav způsobený okolní dopravou. Restaurátorský zákrok provedli akademický sochař Miroslav Machala s dcerou
Evou. Pískovcovou sochu z roku 1762 očistili
od prachových depozitů, krust a nánosů lišejníků, poté ji zpevnili a doplnili vydrolený
materiál. Obnova sochy přišla na 85 tisíc korun, z toho padesát tisíc město získalo z Fondu kultury Zlínského kraje.
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tipy na výlet

Radhošť
Turistika je koníčkem na celý rok. Naše dnešní tipy jsou důkazem toho, že chodit po horách se dá i v zimě nebo ve sněhu.
Radhošť
Tradiční „Zimní výstup na Radhošť“, který již
35 let pořádá místní Klub českých turistů TJ
Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s městem Frýdlant, se uskuteční 2. ledna 2010.
Trasu si volí každý účastník sám, cíl je v chatě
Horské služby na Radhošti od 8:00 do 14:00
hod. Organizátoři zde 2. ledna 2010 očekávají již 23 000. účastníka, který obdrží malý
dárek od firmy Pemi. Tradice původně novoročních výstupů na Radhošť (1 129 m n. m.),
později na doporučení lékařů přesunutých
na 2. ledna, začala v roce 1975. Během dosavadních ročníků zdolalo zimní Radhošť
celkem již 22 993 osob. Od 11. ročníku v roce
1986 byla zahájena soutěž o odznak zimních výstupů na vrcholy Radhošť, Ondřejník a Helfštýn. Za výstup na každý z těchto
vrcholů získá účastník diplom, po výstupu
na všechny tři vrcholy získá tzv. příležitostný odznak. Protože v jednom termínu lze
uskutečnit výstup pouze na jeden z vrcholů,
odznak, který byl za dobu konání výstupů
vydán již v 7 barevných variantách, lze získat
nejdříve za tři roky. Organizátoři již předali
1 848 těchto pamětních odznaků.

Brdo
Kopec Brdo s výškou 587 metrů je nejvýše
položeným bodem pohoří Chřiby. Základem
jména kopce je staré nářeční slovo „brd“, které
označuje zalesněnou vyvýšeninu, obvykle se
skalnatým vrcholem. Na severozápadním svahu se vyskytují malé skalní útvary.
Na vrcholu se nachází rozhledna, vybudovaná
na místě původní dřevěné, jež dosloužila v 70.
letech 20. stol. Stavbu nové rozhledny iniciovalo a za laskavého přispění mnoha místních
podnikatelů a dárců uskutečnilo Sdružení
Chřiby, sestávající ze zástupců okolních obcí.
Nová rozhledna je nejvyšší kamennou rozhlednou na Moravě.
K rozhledně se můžete vypravit z rozcestí
na Bunči, kde ponecháte zaparkovaný automobil. Z Bunče na nejvyšší vrchol Chřibů vede

Brdo

turisticky značená cesta v délce 3,5 km. Rozhledna Brdo je v listopadu a prosinci otevřena za pěkného počasí o sobotách a nedělích.
Po dohodě pro objednané skupiny i mimo
otevírací dobu – dohoda na tel. 607 870 392.
Další podrobnosti najdete adrese: www.bunc.
cz nebo www.obeckostelany.cz.
Při cestě z Bunče na Brdo stojí za povšimnutí
zbytky téměř dobudovaného dálničního mostu. Komunikace dálničního typu procházející
na vrchol Chřibů se může z dnešního pohledu
zdát utopií, ale na konci roku 1938 rozhodla československá vláda o výstavbě dálnice
označované jako Západ – Východ. Dálnice měla tvořit komunikační tepnu středem
území bývalého Československa co nejdále
od hranic s Německem, aby bylo znemožněno její přetnutí.

Troják
Tesák a Troják
Také Tesák a Troják, dvě významná turistická centra v samém srdci Hostýnských hor,
jsou dobrými tipy na zimní výšlap. Hostýnské vrchy lze považovat za jakési méně známé pokračování Beskyd směrem na západ,
za údolí Vsetínské Bečvy. Troják je dobrým
východiskem i pro nenáročnou lyžařskou
turistiku. Ať se odtud vydáte kterýmkoli
směrem, čeká vás krásné putování po mírných karpatských hřebenech. Střídají se zde
lesní úseky i louky s dalekými výhledy. Malebnost okolní krajiny dokreslují roztroušené chalupy, které prozrazují, že se nacházíte
na Valašsku. Oblast Tesáku a Trojáku je protkána hustou sítí turisticky značených tras.
Obě místa jsou dosažitelná také pravidelnou autobusovou dopravou.

inzerce
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Fotbalový svaz pomáhá mládeži
Zlín – Krajský fotbalový svaz se letos výrazně
zaměřil na podporu mládeže.
Klubům, které pořádají turnaje pro malé fotbalisty, umožnil získání až třítisícové dotace
na tyto akce. Celkem na tuto podporu letos
vyčlenil 50 tisíc korun, v příštím roce by se konečná částka mohla, i díky podpoře Zlínského kraje, navýšit o více než polovinu.
Ve Zlínském kraji působí okolo devíti stovek
fotbalových družstev a více než 500 z nich
je mládežnických. „Je potřeba, aby fotbalové
kluby pracující s mládeží od nás cítily podporu, protože my se snažíme ve spolupráci s nimi
dětem a mládeži umožnit sportovat, a smysluplně tak trávit jejich volný čas,“ uvedl Vlastimír Hrubčík, předseda zlínského krajského
fotbalového svazu. Pomoc je mnohostranná,
od materiálního vybavení po finanční spoluúčast na pořádání mládežnických turnajů. Klubům krajský fotbalový svaz pomůže zaplatit
například povinné náklady na účast rozhodčích nebo náklady za pronájmy.
Zažádat o dotaci mohou pořadatelé větších
mládežnických turnajů nebo těch, které mají
mezinárodní zastoupení. „Do konce roku fi-

nančně podpoříme až dvě desítky takových
turnajů,“ ujistil Hrubčík.
Pro příští soutěžní ročník 2010/11 chystá
vedení krajského fotbalu celou řadu změn,
některé se budou týkat mládežnických kategorií. Pokusí se například zavést možnost
střídavého startu, který by umožnil talentovaným hráčům nastoupit během jednoho
víkendu za mateřský oddíl a za oddíl, kde by
mohl hostovat, což zcela jistě přispěje k jejich hernímu rozvoji. „Jde o model, který byl
úspěšně zavedený na Plzeňsku. Prosadit ho
chceme i u nás, čekají nás kvůli tomu ještě
další jednání s vedením Českomoravského
fotbalového svazu. Věřím, že budou úspěšná,“
dodal Hrubčík.
Fotbalové vedení také úzce spolupracuje se
Zlínským krajem. Ten mládežnickým sportovcům pomáhá i finančně, například letos jim
poskytl dotaci 350 tisíc korun. „Spolupráce
s Krajským fotbalovým svazem Zlín v oblasti výchovy mládeže je pro Zlínský kraj velmi
přínosná a určitě v ní hodláme pokračovat
i v příštích letech,“ potvrdil tiskový mluvčí
Zlínského kraje Milan Plesar.
(zd)

sport
Krasojezdec získal titul
Zlín – Divokou sezonu má za sebou oddíl sálové cyklistiky Sokol Zlín-Prštné. Zatímco v kolové se neudržel v extralize, krasojezdec Ludvík
Písek se stal překvapivě mistrem České republiky a uspěl i na mistrovství světa.
Šampionát krasojezdců v Praze nabídl dramatickou podívanou. Písek měl výbornou formu,
přesto se při své jízdě nevyvaroval chyby. „Jel
jsem jako předposlední a tlak jsem cítil od první minuty svého vystoupení. Spadl jsem z kola
a v tu chvíli bylo jasné, že další chyba mě posune z medailových příček. Svou jízdu jsem nakonec dokončil v čase a bez dalších větších chyb,“
potěšilo Píska, který si nakonec zajel nový
osobní rekord 143 bodů. Tím dostal pod tlak
největšího favorita soutěže, Milana Křivánka,
který v samém závěru své jízdy spadl a skončil
až čtvrtý. „Byl to velký boj a pro mě s vítězným
koncem,“ potěšilo nového šampióna Píska.
Díky zisku titulu se Písek nominoval na mistrovství světa v Portugalsku, kde obsadil výborné
šesté místo. „Jsem spokojený, byl to vydařený
šampionát,“ pochvaloval si po návratu úspěšný
reprezentant.
V extralize kolové doplatili zlínští sokoli na zranění opory Jana Krejčího, kvůli kterému nemohl absolvovat kompletní program. „Určitě se
hned v příští sezoně pokusíme postoupit zpět
do nejvyšší soutěže. Šanci, že nám to vyjde,
máme určitě velkou. Zlín do extraligy patří,“ je
přesvědčený Krejčí. 
(zd)

Valaši myslí na postup

Nadějní mladí fotbalisté. Foto: KFS

▪▪ Kresta získal čtvrtý titul
Luhačovice – Roman Kresta získal domácí
mistrovský titul v automobilových soutěžích.
Šampionem České republiky v rallye se stal už
po čtvrté, když kromě letošní sezony triumfoval i v letech 2000, 2001 a 2008.
„Kdybych měl tituly porovnávat, tak ten letošní byl nejtěžší. Spousta zásadních změn. V
životě, v kariéře,“ svěřil se třiatřicetiletý úspěšný automobilový závodník, který si pro titul
dojel s vozem Peugeot 207 S2000.
▪▪ Zlín – Plavci pořádají kurzy
Zlín – Plavecký klub Zlín pořádá pro žáky
prvních až třetích tříd plavecké kurzy. Výuka
probíhá po celý školní rok v dětském bazén-

ku a pětadvacetimetrovém bazéně v areálu
městských lázní. Stejnými kurzy prošli v minulosti i úspěšní reprezentanti a účastníci
olympijských her Daniel Málek a Marcela Kubalčíková.
▪▪ Smola dostal cenu fair play
Zlín – Představitelé zlínského magistrátu poděkovali reprezentantovi v orientačním běhu
Michalu Smolovi za to, že během závodu mistrovství světa pomohl zraněnému soupeři ze
Švédska, který si při pádu probodl stehno
větví. Smola poskytl pomoc ve chvíli, kdy mu
zbývalo jen několik kilometrů do cíle štafetového závodu, ve kterém mělo české družstvo
velkou naději na získání některé z medailí.

Vsetín – Hokejisté Vsetína si dali za cíl v právě
probíhajícím ročníku soutěže postup ze druhé
ligy o soutěž výše. Valašský klub chce zúročit
spolupráci se Zlínem, z jehož kádru přišlo do
Vsetína několik hráčů, mezi kterými je i dlouholetá opora Beranů, útočník Petr Mokrejš. „Vsetín
by si už vzhledem ke své historii zasloužil postup do první ligy, i proto jsme navázali spolupráci se Zlínem,” sdělil jednatel Valašského hokejového klubu Stanislav Pavelec.
(zd)
Závod poté dokončil s velkou ztrátou na soupeře. „Ani s odstupem času svého rozhodnutí
nelituji. Přestože jsme přišli o medaile, bylo
potřeba pomoci,“ svěřil se Michal Smola. „Velmi oceňuji rozhodnutí Michala Smoly. Gratuluji a děkuji,“ řekla primátorka Irena Ondrová.
▪▪ Kollár ve Zlíně skončil
Zlín – Kádr hokejistů PSG Zlín opustil slovenský útočník Andrej Kollár. Centru druhé formace se v letošním ročníku extraligy nedařilo,
když si v 19 zápasech připsal sedm bodů za
gól a asistenci. Projevil proto zájem odejít do
Dukly Trenčín a klub mu vyhověl. „Nedařilo se
mi. Snažil jsem se to zlomit, ale nešlo to,“ konstatoval Kollár.
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Kroměřížsko
1. 12. Holešov
Adventní koncert učitelů
a žáků Zákl. umělecké školy
F. X. Richtera Holešov
Učitelé a žáci holešovské
základní umělecké školy
vystoupí v 18:00 s adventním programem v kostele
Nanebevzetí P. Marie. Vstup
volný.
3. - 31. 12. Kroměříž
Karel Zeman – Medaile,
grafika, známky
Muzeum Kroměřížska zve
na výstavu významného
českého rytce, grafika
a medailéra k jeho životnímu
jubileu z tvorby posledních
deseti let.
6. 12. Hulín
Taneček s čerty, aneb možná přijde i Mikuláš
Zábavné odpoledne pro
nejmenší i odrostlejší.
www.vychodni-morava.cz

20.12. Kunovice
Vánoční zpívání
Zpívání dětí z folklorních
souborů v Kunovicích pod
vánočním stromem.

Vsetínsko
6.12. Vsetín
Zámecké adventní kouzlení
Předvánoční program pro veřejnost v prostorách zámku.
7. – 16. 12. Rožnov pod
Radhoštěm
Vánoce na dědině
Tradiční program pro školy
s ukázkami zimních prací,
přípravy Vánoc a vánočního zvykosloví ve Valašské
dědině.
10. 12. Vsetín
Vánoční čtení, tvoření,
hudba
Pásmo předvánočního čtení,
zvyků a obyčejů od 16:00
v K klubu, III. patro MVK.

7. 12. Bystřice pod Hostýnem
Koncert Karla Plíhala
Koncert známého písničkáře
začíná v 19:00 v Kino Klubu
Sušil.

18. 12. Vsetín
Hudební pozorovatelna Jablkoň
Vánoční koncert známé
skupiny v Domě kultury
ve Vsetíně.

Uherskohradišťsko

Zlínsko

5. 12. Uherské Hradiště
Mikulášský rej
Na Masarykovo náměstí
přijede v drožce mikulášská
družina a trubači ZUŠ zahájí
Mikulášský rej pro malé
i velké. V 17.00 se na náměstí
rozsvítí vánoční strom.

1. – 31. 12. Zlín
Cikánské vánoční ozdoby
Prodejní výstava, kterou pořádá Sdružení dětí a mládeže
Romů ČR, se koná v Krajské
knihovně Františka Bartoše.

12. 12. Mařatice
Maškarní ples pro dospělé
Od 19:00 v MKZ Mařatice. Rezervace na www.akce-online.
cz nebo 604 276 287.

3. 12. Zlín
Merry Christmas aneb
Americké Vánoce.
V Domě umění vystoupí
od 19:00 Katrina Shift (USA)
a Holešovský dětský sbor
Moravské děti.

3. – 11. 12. Vizovice
Malby na skle
Výstava prací lidové umělkyně z Valašska Jany Dočkalové-Kobzáňové ve vestibulu
Domu kultury.
5. 12. Zlín
Jiří Černý – Jesus Christ
Superstar
Další ze série audiofilských
poslechových pořadů
Zlínského hudebního klubu
v Divadle Malá scéna.
10. 12. Zlín
Vernisáž výstavy Na svatého Mikuláše
Výstava v Muzeu jihovýchodní Moravy představí originální masky z mikulášských
průvodů z regionu a exponáty s mikulášskou tematikou.
Vernisáž od 17:00.
10. 12. Luhačovice
Veselé Vánoce v muzeu
Vánoční výtvarné dílny
v muzeu, čtení pohádek
a vánočních příběhů s Evou
Eliášovou.
www.luhacovice.cz
13. 12. Zlín
Vánoční besídka dětských
folklorních kroužků u cimbálu
Pořádá Valašský soubor Kašava. Vystoupí folklorní kroužky
Fryštáček, Lukovjánek,
Maryjánek, Valášek a Trnečka.
Od 16:00 hod na Malé scéně.
19. 12. Zlín
Vánoční bowle
Třetí ročník hudebního
festivalu. Soubor Malé scény
předvede novou inscenaci
zlínského divadla Výročí.
Pro každého návštěvníka je
připravena bowle zdarma.
Od 18:00 na Malé scéně.

kalendář akcí
Baťův mrakodrap
Do 5. 12.
Fotografie – Milan Červenka
Výstava fotografických cyklů „Ze života panenky“ a „Z opuštěných domů“ autora Milana
Červenky, 3. etáž (pracovní dny, 7:00-17:00).
5. 12. – 31. 12.
Fotografie z cest po Chile, Peru a Bolívii
Autorka Petra Pokorná představí fotografie ze
svého putování po Jižní Americe, 3. etáž (pracovní dny, 7:00-17:00).
1. 12. – 3. 1.
Prezentace SPŠ Otrokovice
Prezentace představující Střední průmyslovou
školu Otrokovice nabídne především práce
studentů - protokoly měření v laboratořích
odborných předmětů, herbáře zhotovené
studenty přírodovědného lycea či výkresy
a trojrozměrné makety staveb, které jsou produktem studentů technického lycea, 2. 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, poté
individuálně po dohodě; so–ne individuálně
po dohodě).
Přehled akcí je platný k 13. listopadu 2009, případné změny po tomto termínu jsou vyhrazeny.

inzerce

OPD

Lépe se vám pojede
Prostřednictvím Operačního programu Doprava (OPD) jsou z fondů EU
čerpány prostředky na zkvalitňování naší dopravní infrastruktury.
Například byla z OPD ﬁnancována výstavba nového úseku
SILNICE I/49 ZLÍN–MALENOVICE, II. ETAPA.
Původní, kapacitně již nevyhovující, dvouproudá silnice byla přebudována na moderní
čtyřproudou komunikaci, která umožnila jednoznačně zkvalitnit provoz na příjezdu
do Zlína od Otrokovic. Výrazně zvýšená dopravní kapacita dovolila zbavit oblast
dlouhých kolon automobilů. Došlo zde i ke snížení hlukové zátěže a naopak ke zvýšení
bezpečnosti dopravy.

www.OPD.cz
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Doporučujeme

Advent na zámku - Svatá
Barbora naděluje

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

3. prosince 10:00 – 18:00
Arcibiskupský zámek v Kroměříži
www.azz.cz

Automatická garážová vrata

AKCE !!! 19.900 Kč

vrata + pohon

+ 9% DPH

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

