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Vážení spoluobčané,
je už nepsaným pravidlem, že v čase, kdy končí kalendářní rok, máme
přirozenou tendenci ohlížet se a bilancovat. Nemám teď v úmyslu
předkládat seznam realizovaných akcí a projektů a hodnotit úspěchy
i prohry. Takový „pohled“ mi dovolte předložit až v příštím čísle společně s výhledem očekávaných událostí, jež nás čekají v roce 2007.
Rád bych se nyní zastavil pouze u jednoho tématu, o němž jsem
v posledních měsících hodně přemýšlel a věnoval mu také mnoho
úsilí. Mám na mysli zahraniční vztahy, neboli svět za hranicemi naší
všední reality. Kladete si otázku, proč uvažuji v těchto intencích? Zkusím se „odvolat“ na svého oblíbeného Tomáše Baťu, jehož osobnost
mě nepřestává fascinovat a inspirovat. V určité vývojové fázi svého
podnikání ve valašské kotlině pochopil, že nemůže vyrábět boty jen pro Valachy nebo pro české občany. Tvrdá ochranářská opatření Francie či Velké Británie ho vedla za oceán. Díky tomu, že začal cestovat
a zjišťovat, jak venku vypadá organizace práce, získal nové podněty pro své podnikání, na němž byla
postavena úspěšnost a rozmach našeho regionu.
Proto vedle systematické práce, zacílené na postupné zvyšování kvality života přímo v našem kraji,
věnujeme značnou pozornost také vnějším vztahům včetně naší zahraniční politiky. Během minulých
měsíců jsme proto znovu „vystrčili tykadla“ do světa, abychom zjistili, co my můžeme nabídnout a naopak, co se očekává od nás. Zkrátka, abychom hledali prostředí vhodné pro spolupráci.
Na podzim jsme zorganizovali hospodářskou misi do Ruska a na Ukrajinu, abychom v těchto teritoriích
zkusili pootevřít dvířka zejména malým a středním podnikatelům z našeho regionu.
Velmi mě těší, že zvláště cesta do ukrajinského Lvova byla účastníky z hospodářské sféry hodnocena
jako přínosná a navázali zde adresné obchodní kontakty, které budou nyní již sami rozvíjet.
V listopadu jsem zamířil na dálný Východ – a to do našeho partnerského regionu Shandong v Číně, abych i zde mohl připravit půdu pro uskutečnění významné podnikatelské mise. Právě tato cesta byla pro
mě velkým námětem k přemýšlení a přinutila mě podívat se trochu z jiné perspektivy na naši suverenitu, s níž máme tendenci usínat na vavřínech hospodářské úspěšnosti západního světa. Čínská lidová
republika pro nás představuje z mnoha ohledů zemi nutnou zvláštního zřetele, nicméně jsem si uvědomil, jaký obrovský potenciál skýtá především v podobě nepředstavitelné houževnatosti, píle, pracovitosti, zvídavosti, pružnosti a akceschopnosti tamních lidí. Tato velmoc objevuje a vyhledává různorodé
know-how a právě nyní naši potenciální čínští partneři očekávají, s jakou konkrétní nabídkou výrobků, služeb či projektů v oblasti vzájemného podnikání, vzdělávání a výzkumu přijdeme. To je důležité
poselství pro všechny schopné, odvážné a podnikavé lidi, kteří nepochybují o tom, že mají co nabídnout. Ale pozor: v Číně to tepe dynamikou a tempem, s nímž mohou držet krok jen ti, kdo jsou sami
k sobě nároční a tvrdí.
Naplno jsem si uvědomil, jak jsme někdy s naší středoevropskou mentalitou váhaví, nerozhodní, pochybovační, jak často hledáme důvody, proč to či ono udělat nelze, místo abychom přemýšleli, jak se co
nejrychleji posunout dál. A právě hledání nových pozic na světových trzích je jedna z cest, jak v globalizací propojených strukturách dnešní civilizace můžeme pomoci i rozvoji našeho regionu.
Vážení občané, nalaďme se nyní na příjemnou a možná i trochu melancholickou atmosféru předvánoční doby, v níž přemýšlíme, čím potěšit své blízké a současně vzpomínáme na své drahé. Pokusme se
tento čas prožít co nejpěkněji. Přeji Vám krásné období Adventu i Vánoc a úspěšné vykročení do nového roku! A mějme stále na paměti, že odvážným štěstí přeje!

SLOVO HEJTMANA
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AKTUÁLNĚ
▪ Ve Zlínském kraji v říjnu výrazně poklesla míra nezaměstnanosti na 7,5 procenta, čímž se region
prakticky dostal na úroveň průměru České republiky. Na Zlínsku a Uherskohradišťsku je míra hluboko
pod celostátním průměrem, v okresech Vsetín a Kroměříž nezaměstnanost převyšuje devět procent.
▪ Soukromá německá pošta ASD vydala známku s portrétem zakladatele průmyslového Zlína Tomáše Bati. Známku zpracovala a vytiskla Pražská tiskárna cenin, vzhledem k tomu, že byla známka vydána v Německu, je její hodnota uváděna v eurech.
▪ Stavba plavební komory na Bělovském jezu umožní prodloužení turistické vodní cesty až do Kroměříže. Kraj si od toho slibuje větší atraktivitu kanálu pro turisty. Ještě letos bude zřejmě k dispozici
investiční záměr, samotné přípravy stavby pak začnou asi v roce 2007. Hodnotu díla odborníci odhadují
na více než 200 milionů korun.
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ZPRAVODAJSTVÍ
ZPRÁVIČKY Z KRAJE
Lidé v kraji podvádějí při nemocenské
nejvíce v republice
Zlínský kraj – Dvaačtyřicet dní – taková je
průměrná délka nemocenské obyvatel Zlínského kraje. Uvádí to letošní statistika České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).
Zlínský kraj je v tomto žebříčku na druhém
místě v republice. Před ním je už jen Moravskoslezský kraj. Pracovníci ČSSZ také odhalili při kontrolách nemocných téměř dvě stovky lidí, kteří porušili povinnosti a například
nebyli v době nemocenské k zastižení. Některým z nich byly dávky sníženy, mnohým
zcela odebrány. V tomto negativním směru
jsou obyvatelé Zlínského kraje mezi prvními
v České republice.
Nejmladší starosta v České republice je
ze Zlínského kraje
Slavkov – Nejmladší starosta v České
republice pochází ze Zlínského kraje, konkrétně z obce Slavkov u Uherského Brodu.
Teprve dvacetiletý Petr Vladovič uspěl při
nedávných komunálních volbách. Student
Vysoké školy báňské hodlá v obci především
udržet mladé lidi.
Rodiče s dětmi pozorovali vzácné druhy netopýrů
Beskydy – Šest druhů vzácných netopýrů si mohly počátkem listopadu prohlédnout na čtyři desítky účastníků semináře
ochránců přírody z Valašska. Zájemci, mezi
nimiž převládali rodiče s dětmi, se při pozorování ohrožených druhů těchto malých savců seznámili i s možnostmi jejich ochrany,
zajímavostmi z jejich života či mapováním
výskytu například v Beskydech.
Den veteránů připomněl konec první
světové války
Valašské Meziříčí – Den veteránů si 11. listopadu ve Valašském Meziříčí připomněli
členové Českého svazu bojovníků za svobodu. Společně se zástupci radnice položili květy a věnce u tří pomníků obětem světových
válek. Oslavili tak společně osmaosmdesáté
výročí ukončení první světové války.
Den veteránů vznikl v roce 2001 jako vzpomínka na kapitulaci Německa, k níž došlo
právě 11. listopadu 1918 ve francouzském
provinčním městečku Compiegne.
Strážníci v Kroměříži začali měřit rychlost
Kroměříž – Nový silniční zákon začala
v plné míře využívat Městská policie Kroměříž. Kroměřížská radnice totiž koupila
moderní mobilní radarové zařízení, s nímž
nyní strážníci kontrolují rychlost projíždějících vozidel ve městě. Radar může měřit
rychlost ve více jízdních pruzích najednou
a citlivé zařízení umožňuje odhalovat přestupce i v nočních hodinách.
Měřicí zařízení je nainstalováno ve služebním vozidle, se kterým je možné při zjišťování rychlostí řidičů buď stát na místě, nebo
projíždět městem. Vedení městské policie
hodlá v příštím roce do automobilu s radarem instalovat také platební terminál pro
řidiče, kteří nemají hotovost a jsou ochotni
zaplatit pokutu platební kartou.

Vlaková nádraží se mění k lepšímu
Zlín – Vlaková nádraží ve Zlínském
kraji se v posledních letech mění
k lepšímu. Do jejich modernizací investují České dráhy, Správa
dopravní cesty i města a obce.
Cílem úprav je nabídka kvalitnějších a širších služeb. Rekonstrukci prodělala například nádraží
v Uherském Hradišti, Valašském
Meziříčí či Vsetíně. V souvislosti s výstavbou koridoru se zlepšil i stav nádražních objektů na
trati z Přerova do Břeclavi. Vzhledem k tomu, že ve Zlínském kraji
je takřka 120 železničních stanic
a zastávek, práce potrvají ještě
několik let.
V letošním roce například České dráhy modernizovaly halu

nádraží v Otrokovicích, úprav
se dočkaly i zastávky Bystřička,
Hovězí či Šumice. Jinou podobu by si zasloužilo i nádraží
v krajském městě, kde se dosud
investovalo hlavně do interiéru haly. České dráhy sice zařadily Zlín do projektu Živá nádraží,
jehož cílem je vytvořit z nádraží
přirozená centra měst, kde
lidé najdou množství obchodů
a služeb, s realizací se ale zatím
musí počkat. Zlín totiž uvažuje
o vzniku dopravního terminálu,
navíc se připravuje elektrifikace
trati z Otrokovic až do Zlína.
O zlepšení železniční infrastruktury se zasazuje i Zlínský kraj,
v roce 2005 podepsal deklara-

ci se Správou železniční dopravní cesty. Spolupráce se týká
i modernizace nádraží, za jednu
z priorit považuje kraj dokončení rekonstrukce kroměřížské stanice. Modernizace si zde vyžádá
zhruba 485 milionů korun. Další úpravy, směřující například
k větší bezpečnosti cestujících,
čekají také nádraží ve Valašském
Meziříčí a Vsetíně, která již byla
modernizována.
Železniční síť v kraji zahrnuje
358 kilometrů tratí a 119 železničních stanic a zastávek. Osobní doprava je vedena téměř všemi většími sídly, celkem jde o 78
měst a obcí, v nichž žije asi 70
procent obyvatel kraje. 
(nej)

Postižení jdou do práce
Zlín – Projekt Jdeme do práce,
jehož cílem je najít zaměstnání
lidem s těžší formou zdravotního či mentálního postižení,
má za sebou zhruba rok. Za tu
dobu se agenturám podporovaného zaměstnávání ve Vsetíně, Zlíně a Uherském Hradišti podařilo najít práci 25
handicapovaným. Realizátoři
projektu se rozhodli pomoci najít lidem s handicapem zaměstnání na otevřeném trhu práce. „Obrátilo se
na nás asi 140 lidí. Část jsme
museli odmítnout, hlavně
kvůli naší omezené kapacitě.
Jde totiž o náročnou činnost,“
poznamenal koordinátor projektu Daniel Perdoch. Agentury tak začaly pracovat s 57
klienty. Projekt podporuje EU.

Symbolický šek ve výši půl milionu korun převzala při benefičním koncertu koncem října ve zlínském městském divadle Tereza Maxová. Peníze
jsou určeny pro speciální Fond Terezy Maxové pro Zlínský kraj, který česká
topmodelka založila ve spolupráci se Zlínským krajem. Peníze pomůžou
opuštěným dětem žijícím v našem regionu.
(kra) foto: Petr Zákutný

Kraj má rychlostní silnici, dálnice bude v roce 2008
Zlín – Zlínský kraj se konečně zbavil nálepky regionu bez
rychlostní komunikace či dálnice. Na konci října byl uveden do provozu severovýchodní obchvat Otrokovic, který je
součástí rychlostní komunikace R55 z Olomouce do Břeclavi. Silnice sice stále ještě existuje
hlavně na papíře, na skutečnosti, že kraj má konečně komunikaci dálničního typu, to ale nic
nemění. V roce 2008 by navíc do
kraje měla dorazit i dálnice D1.
Severovýchodní obchvat Otrokovic je jednou z vůbec prvních
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částí R55. „Nový úsek je významný hlavně pro uklidnění dopravní situace v Otrokovicích, jež je
poznamenána především tranzitem do Zlína,“ uvedl generální
ředitel Ředitelství silnic a dálnic
Petr Laušman. Po svém dokončení R55 uleví mnoha dalším sídlům na trase silnice I/55. Na území Zlínského kraje budou práce
pokračovat v roce 2008, kdy by
se měli stavbaři pustit do jihovýchodní části otrokovického
obchvatu.
Řidiči ze Zlínského kraje se tak
zřejmě dříve než dalších úse-

ků R55 dočkají dálnice D1, která nyní končí u Vrchoslavic
v Olomouckém kraji. Aby dálnice dorazila až do Kroměříže,
musejí stavbaři dokončit tři úseky. Podle Laušmana by měly být
všechny hotové do konce roku
2008. Za Kroměříží bude dálnice pokračovat kolem Hulína až
do Lipníku nad Bečvou.
U Hulína tak vznikne nejdůležitější křižovatka ve Zlínském kraji.
Setkají se zde dálnice D1 a rychlostní komunikace R55 a R49. Na
první etapě R49 začnou stavbaři
pracovat již příští rok. 
(nej)

TÉMA MĚSÍCE

Vánoce mohou být často příjemné i mimo domov
obrátit na příslušný domov nebo
zařízení, kde pracovníci poskytnou požadované informace. Lidé
mohou darovat prakticky cokoli, od květin, vánočních ozdob až
po nádobí nebo oblečení. Některé instituce pořádají charitativní sbírky a většina z nich má
také přímo ve svých prostorách
pokladničky, kam mohou lidé
přispět například při návštěvě
svých blízkých.

Důležité je vycházet z potřeb
klientů
Vánoce v Domově důchodců v Lukově

ilustrační foto: archiv

Období Adventu, Vánoce jako takové a konec kalendářního roku
jsou pro většinu lidí časem, ve kterém se snaží být co nejvíce se
svou rodinou, navštěvují ty, na které přes rok nezbývá čas a užívají si pohodu slavnostní atmosféry. Ne každý však má tuto možnost. Řada lidí prožije i letošní Vánoce mimo svůj přirozený domov,
v nemocnicích, zařízeních pro seniory či hospicích. Nejvíce se
tato doba dotýká zřejmě dětí v dětských domovech a starých lidí.
Všichni zaměstnanci institucí, ve
kterých lidé pobývají i o Vánocích, se svým klientům snaží
tuto dobu maximálně zpříjemnit
a v rámci možností navodit takovou atmosféru, která je nahrazením Vánoc prožívaných doma.
Tradičně se vyzdobují prostory, peče se cukroví, pořádají se
tematické přednášky a adventní
či vánoční bohoslužby. Většina
organizací zapojuje do činnosti
přímo své klienty, kteří pomáhají
s vánoční přípravou. V některých
sociálních zařízeních je pravidlem uspořádat koncert, například ve spolupráci s některou ze
základních uměleckých škol.

Pomáhat mohou všichni
Největší zátěž a zodpovědnost
leží samozřejmě na samotném
dětském domovu nebo hospici,
přesto je velkou pomocí dobrá
vůle sponzorů. Některé instituce
mají sponzory stálé, kteří pomáhají po celý rok, jinde dochází
k jednorázové pomoci, například
právě před Vánocemi nebo před
jinými většími svátky. Vždycky
nejde jen o finančí dary, ale také
o poskytnutí drobných dárečků pro klienty nebo jiných věcí,
které potřebuje samotné zařízení pro svou činnost. Pomoci
mohou i fyzické osoby. Stačí se

Jedním ze zařízení, kde tráví
Vánoce lidé v závěrečném stádiu života, je hospic Citadela ve Valašském Meziříčí. Tam
začíná vánoční období Adventem, během kterého se zdobí
pokoje a začíná se péct cukroví. Pravidelně hospic organizuje koncerty, na kterých se podílí žáci uměleckých škol. „Pro nás
je podstatné komornější provedení, protože situace a zdravotní stav našich klientů neumožňují žádné větší akce nebo
shromáždění velkého počtu lidí,“
poznamenala pracovnice hospicu Ruth Kopecká s tím, že hospic
také pravidelně poskytuje svým
klientům drobné dárečky.
Ve zlínském Charitním domově pro matky s dětmi v tísni se
poctivě věnují všem vánočním
zvykům. Kromě tematických
přednášek během Adventu je
pro klienty připravována také
mikulášská nadílka, přičemž dárky pro děti jsou hrazeny z prostředků Charity i sponzorů. Průběžně se peče cukroví a později

i zdobí vánoční stromeček. „Naši
klienti mají možnost pozvat si
na Štědrý večer své příbuzné.
Důležité je, aby se necítili sami,“
uvedla vedoucí domova Eva
Danielová. „Všechny akce pořádáme podle návrhů klientů, protože Vánoce mají velmi silnou
atmosféru a zvyšuje se také touha po rodině a sociálním společenství,“ dodala Danielová.
Kroměřížský dětský domov pořádá nejprve slavnostní vánoční besídku se stromečkem pro
všechny děti a zaměstnance, většinou poslední nebo předposlední den vyučování. Na Štědrý den
se pak zaměstnanci věnují pouze dětem, které neměly možnost
odejít alespoň na tento den ke
svým rodinám a v domově zůstaly. Děti vyrábějí vánoční ozdoby, pomáhají s pečením cukroví
a podílí se i na přípravě programu. „Každý od nás dostane dáreček, na jehož zabezpečení spolupracujeme například
s kroměřížskými školami. Velký
dík patří také našim sponzorům,
kteří pro děti hradí třeba rekreační pobyty,“ informovala sociální pracovnice domova Jiřina
Cveková a dodala, že lidé mohou
přinést vánoční dárečky dětem
přímo do domova.

Lidé se i mimo domov cítí
o Vánocích dobře
Zástupci všech zařízení, která poskytují domov svým klientům i o Vánocích, se shodují na
tom, že se u nich lidé cítí dobře a o vánoční atmosféru nejsou
nijak ochuzeni. 
(don)
INZERCE
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Sociální služby ve Zlínském kraji

ZLÍNSKÝ
KRAJ
V KOSTCE

Osobám, které se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, je ve Zlínském kraji poskytováno množství sociálních služeb, jejichž cílem je zajistit těmto lidem potřebnou pomoc
a podporu.V tomto vydání magazínu Okno do kraje Vám představíme základní úlohu Zlínského kraje v oblasti sociálních služeb. Zlínský kraj plní v sociálních službách
roli zřizovatele příspěvkových organizací poskytujících sociální služby a v rámci dotačních mechanismů podporuje i další poskytovatele služeb. Nový zákon o sociálních službách stanoví, že kraj dále zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb na svém území,
zajišťuje dostupnost informací o poskytovaných službách, zpracovává a vyhodnocuje
plnění střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a předkládá Ministerstvu práce a sociálních věcí České republiky žádost o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro sociální služby na svém území. Od 1. ledna 2007 krajský úřad bude rozhodovat o oprávnění k poskytování sociálních služeb a provádí inspekci sociálních služeb.

Pečovatelská služba je nejrozšířenější

Domov důchodců Burešov

foto: Ivo Hercík

Počet a kapacita zařízení sociálních služeb zřizovaných krajem v letech 2003 – 2006
Počet zařízení
Domovy důchodců

Kapacita

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

17

13

13

13

2.003

1.664

1.702

1. 702

Domovy – penziony pro důchodce

9

9

7

7

586

586

427

427

Ústavy sociální péče

19

17

17

17

1.411

1.243

1.247

1.249

Kombinovaná zařízení*

2

3

2

2

229

295

280

280

Azylové domy

2

1

0

0

57

12

0

0

Pečovatelská služba

4

3

2

0

-

-

-

-

-

-

-

-

Manželské poradny

4

4

4

4

Celkem

57

50

45

43

4.316 3.800 3.656 3.658

* jde o zařízení, v nichž je poskytováno více typů sociálních služeb (domov – penzion pro důchodce
a domov důchodců, ústav sociální péče a domov důchodců).

Služby pobytové, ambulantní nebo terénní
Sociální služby jsou nejčastěji poskytovány seniorům, osobám se zdravotním
postižením, osobám bez přístřeší, rodinám s dětmi, osobám ohroženým sociálně-patologickými jevy atd. Sociální služby
mohou být poskytovány formou pobytovou, ambulantní nebo terénní.
Pobytová služba je spojena s ubytováním
klienta v zařízení a nejrozšířenějším typem
této služby jsou domovy pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Patří sem ale
např. i azylové domy, chráněné bydlení či
domy na půl cesty.
 ■ Okno do kraje / listopad 2006

Ambulantní služby jsou služby, za nimiž
klient dochází nebo je dopravován do
zařízení na určitou část dne. Do těchto
služeb jsou zahrnovány denní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, kontaktní centra, sociálně-terapeutické dílny apod.
Nejznámějším typem terénní sociální
služby je pečovatelská služba, kromě ní se
sem řadí i osobní asistence, sociálně-aktivizační služby, terénní programy apod. Tyto
služby jsou poskytovány přímo v prostředí, v němž jejich uživatelé žijí, pracovníci
přicházejí za klienty do jejich domácnosti,
školy, vyhledávají je na ulici apod.

Nejrozšířenějším typem sociální služby
poskytované ve Zlínském kraji je pečovatelská služba a domovy pro seniory (dříve
domovy důchodců), které také disponují
největším počtem míst – celkem 2.800. Trendem posledních let však je více podporovat
takové služby, které by umožnily člověku co
nejdéle zůstat v jeho přirozeném prostředí.
To znamená rozvíjet zejména služby terénní
a ambulantní a služby, které přispějí k sociálnímu začlenění osob v nepříznivé sociální situaci. Ve Zlínském kraji podle informací z dotačního řízení na sociální služby
pro rok 2007 poskytuje sociální služby přibližně 100 subjektů – příspěvkové organizace kraje, obce a jejich příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace.
Největší rozsah sociálních služeb poskytují nestátní neziskové organizace, zejména
organizace České katolické charity, občanského sdružení Naděje a Diakonie ČCE.
Největšími kapacitami pobytových zařízení
však disponují příspěvkové organizace kraje. Kraj k 1. lednu 2006 zřizoval 15 příspěvkových organizací se 43 zařízeními poskytujícími sociální služby. V těchto zařízeních
je celkem 3.658 míst pro seniory a osoby se
zdravotním postižením.
Zlínský kraj je zřizovatelem příspěvkových
organizací v oblasti sociálních služeb od roku
2003 a postupně usiluje o to, aby došlo k převodu některých zařízení na obce či nestátní neziskové organizace. Takto kraj k 31. 12.
2005 předal již 14 zařízení, včetně pečovatelské služby. K převodu jednoho zařízení došlo
v průběhu roku 2006 a předpokládá se, že
další zařízení budou následovat v roce 2007.
Cílem těchto kroků kraje je přiblížit služby
osobám, kterým jsou poskytovány, a zlepšit
jejich kvalitu a efektivitu.
Informace o sociálních službách obsahuje Katalog sociálních služeb Zlínského kraje zveřejněný na webových stránkách kraje
www.kr-zlinsky.cz. Více informací poskytnou pracovníci krajského a obecních úřadů
a poskytovatelé sociálních služeb.
Připravil Odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje

REGIONÁLNÍ SAMOSPRÁVA
PŘIPRAVUJEME...

UDĚLALI JSME...
Krajský úřad se ptá na spokojenost občanů se službami,
které poskytuje
Zlín – Průzkum zaměřený na
hodnocení spokojenosti klientů krajského úřadu s kvalitou poskytovaných služeb byl
na podzim zahájen v sídle Zlínského kraje. Dotazníky najdou
občané na recepcích Baťova
mrakodrapu v obou vstupních
halách, kde je mohou již vyplněné vhodit do speciálně označených schránek. Dotazníkový
průzkum je anonymní a připravil jej krajský úřad ve spolupráci s Fakultou multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše
Bati ve Zlíně. V součinnosti s ní
se bude také konat pravidelné
vyhodnocování
předkládané
vedení úřadu.
Zlínský kraj podpořil vzdělávací středisko v Hostětíně
Zlín, Hostětín – Vzdělávací středisko Centrum Veronica Hostětín bylo otevřeno za účasti statutárního náměstka hejtmana
Zlínského kraje Vojtěcha Jurčíka. Centrum poskytuje vzdělávání a osvětu veřejnosti
o udržitelném regionálním rozvoji a způsobech, jak k němu
dospět. Zlínský kraj přispěl na
výstavbu nového ekocentra
částkou 100 tisíc korun. Samotná budova střediska se řadí
mezi ekologické stavby, jde

o tzv. pasivní dům. Při výstavbě byly například použity balíky slámy či minerální vlna. Dům
bude využívat kolektory pro
solární ohřev i dešťovou vodu.
O architektonický návrh se postaral Georg Reinberg z Vídně, provozovatelem stavby je Základní organizace Českého svazu
ochránců přírody Veronica.
Solární ohřev vody byl instalován díky programu přeshraniční spolupráce
Zlín, Nezdenice – Za více než 3 miliony korun byly instalovány solární ohřevy teplé užitkové vody
v zařízeních zřizovaných Zlínským
krajem – v Domově důchodců
v Nezdenicích a v Ústavu sociální péče pro dospělé ve Starém
Městě. Právě v Nezdenicích se
koncem října uskutečnilo setkání českých a slovenských partnerů projektů realizovaných Zlínským krajem v rámci programu
přeshraniční spolupráce INTERREG IIIA ČR – SR.
Zkušenosti s čerpáním prostředků z programů Evropské unie
nyní získávají vedoucí a personál
sociálních zařízení nejen ve Zlínském kraji, ale také v partnerském Domově důchodců v Nové
Bošáci. Na realizaci investic jsou
čerpány prostředky ze 75% z Programu INTERREG IIIA ČR – SR, 5%
ze státního rozpočtu a 20% hradí
kraj ze svého rozpočtu.

Projekt „Hyjé – koně Zlínského kraje“ pokračuje mapováním terénu
Zlín – Mapováním současného
stavu základny pro rozvoj hipoturistiky ve Zlínském kraji začala
v říjnu první fáze projektu „Hyjé

– koně Zlínského kraje“. Ten si
klade za cíl využít předpokladů regionu, jako je vhodná krajina, bohatá historie chovu koní
i sportovních aktivit s koňmi spojených, k rozvoji šetrného cestovního ruchu.
Všechny osoby, které se problematikou koní zabývají, byly
osloveny proškolenými tazateli a je s nimi vyplňován dotazník.
Ti, kteří v databázi zahrnuti nejsou, protože zatím nepředali své
kontaktní údaje Krajskému úřadu Zlínského kraje, a přitom se
chtějí do projektu zapojit, naleznou informace na www.hyje.cz,
případně na číslech 577 043 412
a 577 210 729.
Zlínský kraj bude prezentovat
investiční příležitosti na veletrhu URBIS INVEST 2007
Zlín – Zlínský kraj bude prezentovat své investiční možnosti na
veletrhu URBIS INVEST 2007, který se uskuteční v dubnu příštího roku v Brně. Veletrh je zaměřen na investiční příležitosti obcí,
měst a krajů.
Zlínský kraj bude představovat
investiční záměry společně se
statutárním městem Zlín a městy
Uherské Hradiště a Vsetín na ploše 27 metrů čtverečních. Ústředním tématem prezentace se stane strategická průmyslová zóna
Holešov a budou prezentovány
také další investiční projekty.

SDĚLENÍ KRAJSKÉHO úŘADu

SDĚLENÍ KRAJSKÉHO úŘADu

Doručování zásilek podle nového správního řádu

Zastupitelstvo Zlínského kraje

Pracovníci odboru legislativně právního upozorňují, že již od
1. ledna 2006 platí nová právní úprava, která mnohem podrobněji
vymezuje pravidla doručování ve správním řízení.

vyhlašuje Výzvu

Při doručování důležitých písemností do vlastních rukou zná
správní řád dva způsoby doručení: buď jen adresátovi (s využitím
obálky s červeným pruhem), nebo jak adresátovi, tak jeho zmocněnci (s využitím obálky s modrým pruhem).

Zdroj: tiskový odbor krajského úřadu

Moravská jantarová stezka –
největší krajský projekt cestovního ruchu startuje
Zlín – Zlínský kraj začne v lednu realizovat největší produkt
cestovního ruchu v regionu –
Moravskou jantarovou stezku.
Získá na ni dotaci téměř sedm
milionů korun z fondů Evropské unie. Tento projekt obsáhne svým záběrem celou Moravu.
Důraz ale bude kladen na Zlínský kraj a jeho výrazný potenciál
v oblasti turismu.
Nabídkou atraktivit a aktivit, kterými tato oblast podél historicky
významné kupecké cesty disponuje, chce kraj oslovit zejména
východní trhy. Samotný produkt pak bude postaven tak, aby
uspokojil turistu přijíždějícího
za odpočinkem, poznáním i za
aktivně stráveným časem. Hlavními klienty by měli být movitější návštěvníci, rodiny s dětmi
a aktivní senioři.
Partnery Zlínského kraje v projektu Moravské jantarové stezky
jsou město Zlín, Region Slovácko,
společnost Adonis a vládní agentura CzechTourism.

Pro doručování zásilek určených fyzickým osobám platí, že se
doručuje v první řadě na adresu pro doručování, pokud ji účastník
řízení správnímu orgánu uvede, jinak na adresu trvalého pobytu.
Fyzické osobě lze také doručit kdekoli, kde bude zastižena (např.
v zaměstnání, na chatě, v restauračním zařízení apod.). Doručuje
se také na elektronickou adresu, pokud o to občan požádá (v tomto případě je třeba mít zaručený elektronický podpis).
Co se děje v případech, kdy adresát zásilku určenou do vlastních
rukou nepřevezme, její převzetí odmítá nebo neposkytne součinnost potřebnou pro doručení, vysvětlí pracovníci legislativněprávního odboru Krajského úřadu na telefonu: 577 043 551 nebo
577 043 562.

k předkládání projektů v rámci grantového schématu podporujícího
drobné podnikatele v ekonomicky slabých regionech Zlínského kraje
Číslo kola výzvy:
04
Program:
Společný regionální operační program (SROP)
Priorita programu: 1. – Regionální podpora podnikání zaměřená

na přímou podporu drobných podnikatelů
Opatření priority: 1. 1. – Podpora podnikání ve vybraných regionech
Pokyny pro žadatele a podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz.
Další informace lze získat na:
▪ Regionální kanceláři pro Zlínský kraj agentury CzechInvest,
tř. T. Bati 3792, 761 90 Zlín, e-mail: zlin@czechinvest.org, telefon:
577 690 487, 577 690 488
▪ Krajském úřadě Zlínského kraje, tř. T. Bati 22, 761 90 Zlín, oddělení
realizace grantových schémat, kancelář 309, e-mail: zbynek.andrysek@kr-zlinsky.cz, telefon 577 043 691
▪ www.strukturalni-fondy.cz
Termín pro příjem žádostí je od 14. 11. 2006 do 20. 12. 2006 do
12.00 hod. osobně v Regionální kanceláři pro Zlínský kraj agentury
CzechInvest, tř. Tomáše Bati 3792, 761 90 Zlín.
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INFORMACE

Pamatujeme na pacienty s Alzheimerovou nemocí
nemusí žádost znovu podávat.
Pořadníky čekatelů budou předány jednotlivým poskytovatelům
služeb. Lidé, kteří jsou v pořadníku zařazeni, pak o tom budou
v zákonem stanovené lhůtě
informováni dopisem. Obdobně
budou postupovat obce, pokud
dnes vedou pořadníky na umístění v domovech nebo v ústavech sociální péče.
Od nového roku dochází
v sociální oblasti k řadě změn.
V minulém čísle Okna do kraje
jsme již informovali o tom, že
podle zákona o sociálních službách bude lidem poskytována nová dávka – příspěvek na
péči. S PhDr. Zdeňkem Szpakem, radním zodpovědným
za oblast sociální péče, hovoříme o dalších novinkách, které nabudou na aktuálnosti od
ledna 2007.
Pane radní, co s sebou přinese nový zákon o sociálních
službách?
Především předpokládám, že
všechny očekávané změny by
měly přispět ke zlepšení postavení lidí, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální situaci, a to například
z důvodu vysokého věku, zdravotního postižení nebo krizové
situace. Zejména díky již minule
zmíněnému příspěvku na péči si
lidé budou moci sami zvolit způsob zajištění pomoci a podpory. Samotné poskytování služby
pak bude založeno na smluvním
principu, to znamená, že každý klient si individuálně dohodne s poskytovatelem, jaké služby
a za jakých podmínek mu budou
poskytovány. Proto také budou
lidé žádat o poskytnutí sociální služby přímo u poskytovatele, nikoli na obecním či krajském
úřadě, jako je tomu u některých
služeb v současné době.
Krajský úřad však v současné
době eviduje velké množství
žádostí o umístění do domovů pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením.
Musejí si tito lidé o službu znovu požádat přímo v nějakém
domově?
Nikoliv. Ti, co jsou již zařazeni
v pořadnících krajského úřadu,

Jak se vlastně dozví člověk,
který zatím o žádnou službu
nežádal, kdo mu v jeho situaci pomůže a na koho se může
obrátit?
Občanům poradí pracovníci
odborů sociálních věcí obecních
úřadů a krajského úřadu. Tuto
povinnost jim ukládá zákon. Lidé
také mohou požádat obec, v níž
mají trvalý pobyt, aby jim zprostředkovala možnost poskytnutí sociální služby nebo kontakt s poskytovatelem sociálních
služeb. Občanům poradí také
kterýkoliv poskytovatel sociálních služeb, a to i tehdy, pokud
požadovanou službu sám neposkytuje. Informace o sociálních
službách dostupných obyvatelům
Zlínského kraje jsou pak uvedeny
i v katalozích a adresářích sociálních služeb, které vydal jak kraj, tak
i některé obce – například Otrokovice, Holešov nebo Zlín.
Kdo všechno bude moci
požádat o pomoc prostřednictvím sociální služby?
Každý poskytovatel sociální služby bude mít v osvědčení o registraci přesně definovanou cílovou
skupinu, pro niž jsou jeho služby
určeny. Pokud tedy člověk patří do této skupiny a poskytovatel
má volnou kapacitu a současně
pokud to nevylučuje zdravotní
stav žadatele, měla by být služba
poskytnuta.
Mohou však nastat případy, že
člověk sám není schopen o službu požádat a uzavřít s poskytovatelem smlouvu. Jak postupovat v těchto případech?
Tyto osoby zastupuje buď zákonný zástupce, nebo soudem ustanovený opatrovník. V případě,
že je člověk nemá a není schopen sám jednat, zastupuje ho
obecní úřad obce s rozšířenou
působností.
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Přináší nový zákon také nějaké
změny v tom, jaké sociální služby člověk vůbec může
využívat?
Spektrum sociálních služeb se
významně rozšiřuje. Některé
nové služby jsou již v kraji poskytovány, u některých si budeme
muset na jejich rozšíření ještě
počkat. Důležité však je, že lidé
budou mít větší možnosti zvolit si takovou službu, která bude
nejlépe odpovídat jejich potřebám. Bohužel například v oblasti péče o seniory stále převládá
dojem, že jedinou možností péče
je dovoz obědů od pečovatelské
služby nebo odchod do domova
důchodců. Už v současné době
je však spektrum služeb, kterých
mohou senioři využívat, širší a do
budoucna by se situace měla
dále zlepšovat. Cílem je podporovat více právě takové služby,
které umožní lidem co nejdéle
žít v jejich přirozeném prostředí,
tedy tam, kde jsou doma.
V současné době je obtížné
některým lidem sociální službu zajistit. To se týká například osob s duševním onemocněním nebo s Alzheimerovou
chorobou. Měla by se v souvislosti s novým zákonem tato
situace zlepšit?
Zákon o sociálních službách na
obě zmíněné skupiny výslovně
pamatuje. Zavádí některé služby, které jsou určeny právě pro
tyto osoby a které by jim měly
poskytnout odpovídající pomoc.
V současné době není v našem
kraji mnoho poskytovatelů, kteří by se zaměřovali na poskytování služeb právě těmto lidem.
Situace se však postupně zlepšuje a také Zlínský kraj se v této
oblasti významně angažuje. Byla
zahájena rekonstrukce Domova důchodců Kvasice, kde by po
dokončení měla být poskytována specializovaná péče vybraným
skupinám klientů. Další aktivita
kraje směřuje k zajištění kvalitnější péče o osoby s Alzheimerovou
chorobou či jiným typem demence. Pro ně chceme vybudovat
specializované oddělení v Domově důchodců Buchlovice. Na realizaci tohoto záměru jsme připravili
projekt a čekáme, zda v konkurenci s ostatními žadateli uspějeme.

Poskytování sociálních služeb
je určitě citlivou záležitostí.
Mají uživatelé služeb a jejich
rodinní příslušníci nějakou
záruku, že poskytnuté služby
budou kvalitní?
Zákon v tomto ohledu podmínky hodně zpřísňuje. Je samozřejmě možné, aby služby člověku
poskytoval například někdo blízký, komu bude pečovaná osoba
dávat přiznaný příspěvek na péči.
Na takto pečující osoby se kritéria pro poskytovatele sociálních
služeb nevztahují. Pokud však
chce poskytovat sociální služby fyzická osoba jako podnikatel
či osoba právnická, musí splnit
poměrně přísné podmínky. Jen
namátkou uvedu, že musí získat
oprávnění k poskytování těchto
služeb udělované krajským úřadem či ministerstvem a musí splňovat standardy kvality sociálních služeb. Poskytovatelé pak
budou kontrolováni prostřednictvím inspekcí. Také pracovníci poskytovatele musí splňovat
zákonem stanovené kvalifikační předpoklady. Klienti by tak
měli mít zajištěnu kvalifikovanou
a kvalitní péči.
Je zřejmé, že všechny, kdo
v oblasti sociálních služeb pracují a kdo je využívají, čekají opravdu velké novinky.
Může jejich zavádění způsobit
i nějaké problémy?
Chystané změny jsou skutečně převratnou reformou systému sociálních služeb, na niž jsme
čekali od roku 1989. Proto určité
komplikace samozřejmě mohou
nastat. Například panují obavy z nedostatečných finančních
zdrojů či pochybnosti, zda všichni
poskytovatelé sociálních služeb
splní nároky, jež na ně zákon bude
klást. Věřím však, že všechny případné komplikace budou pouze
přechodné, že se nám je postupně podaří zvládnout a oceníme
především výhody a přínos tohoto nového systému.
Jana Bartošková
a Helena Mráčková
Další informace k této problematice poskytnou pracovníci Odboru sociálních věcí Krajského úřadu
Zlínského kraje, telefony: 577 043
313, 577 043 338, 577 043 300

INFORMACE

Členění Policie České republiky ve Zlínském kraji
služebních psů na místě trestného činu, vyhledávání stop a pátrání po osobách a věcech.

Další důležité útvary PČR

Policisté při dopravní kontrole.

foto: PČR Zlín

Vážení čtenáři, přinášíme Vám třetí díl seriálu o IZS ve Zlínském kraji, ve kterém představujeme policii. Členění policejních správních celků zatím nekopíruje hranice jednotlivých
krajů, a tak do území Zlínského kraje spadají tři z okresních ředitelství Správy Jihomoravského kraje. Jde o policejní ředitelství ve Zlíně, Uherském Hradišti a Kroměříži. Pod Zlínský kraj je
současně řazeno Okresní ředitelství Policie ČR ve Vsetíně, které však z hlediska policejního členění spadá do působnosti Správy Severomoravského kraje. Struktura jednotlivých okresních
ředitelství Policie České republiky je tvořena útvary pořádkové, kriminální, dopravní a správní služby a dále funkčními útvary.

Služba kriminální policie
a vyšetřování (SKPV)
▪ Odbor obecné kriminality SKPV se zabývá především
odhalováním a vyšetřováním
závažných a sériově páchaných
trestných činů z oblasti kriminality obecné, majetkové, násilné a mravnostní, kriminalitou
páchanou mládeží a na mládeži,
vede některé speciální evidence,
garantuje ohledání míst trestné
činnosti kriminalistickým technikem, případně psovodem se
služebním psem, a zajišťuje řadu
dalších činností.
▪ Odbor hospodářské kriminality SKPV odhaluje a vyšetřuje trestné činy hospodářského,
případně souvisejícího majetkového charakteru. Jde příkladně
o krádeže, zpronevěry, podvody,
krácení daní, v poslední době
stále častější porušování autorských práv a řadu dalších trestných činů.
▪ Skupina technické ochrany zajišťuje činnost související s napojením nejrůznějších
objektů obchodu, služeb, bank
a podobných finančních institucí na takzvaný „Pult centralizované ochrany objektů“, tedy
automatizované dálkové elektronické střežení. Skupina kri-

minalistické techniky provádí
zajišťování a zpracovávání stop,
fotodokumentace a videozáznamů z míst událostí.

Služba pořádkové a železniční policie, dopravní služba
a služba správních činností
▪ Dopravní inspektorát zajišťuje dozor nad dodržováním pravidel silničního provozu - dohled
nad exponovanými křižovatkami
a komunikacemi, šetří dopravní nehody. Prevence v oblasti silničního provozu.
▪ Služba správních činností
policie – v současné době jde
pouze o Inspektorát pro zbraně,
střelivo, výbušniny a drogy - rozhoduje ve věcech zbraní a střeliva (např. žádosti o individuální a hromadné zbrojní průkazy)
a ve správním řízení na úseku
drog.
▪ Obvodní oddělení zajišťují základní službu v územních
obvodech, nejširší měrou se
podílejí na kontaktu s občany oznamovateli, šetří trestné činy
a přestupky, ke kterým na území
obvodu došlo, zajišťují veřejný
pořádek a podílí se na úkolech
dopravní služby.
▪ Skupina služební kynologie
Zabezpečuje výcvik a nasazení

Dále do struktury jednotlivých
okresních ředitelství Policie ČR
patří tzv. funkční útvary zajišťující uvedeným složkám nutný servis a zabývající se dalšími
činnostmi uvedenými v zákoně
o Policii ČR. Kromě samostatně stojícího vedení OŘ sem patří
následující složky:
▪ Kancelář ředitele. Součástí je operační středisko, které zajišťuje koordinovaný výkon
služby jednotlivých složek, řízení všech akcí na teritoriu, přijímání oznámení na lince 158,
spojení mezi jednotlivými útvary atd. Dalšími částmi tohoto
oddělení jsou: organizační skupina, preventivně informační
skupina, eskortní skupina a skupina služební přípravy a krizového řízení.
▪ Preventivně informační skupina (PIS). Veřejnost je jejím
prostřednictvím informována
o možnostech ochrany svého
majetku, života a zdraví. Činnost
PIS se zaměřuje na spolupráci se
sdělovacími prostředky, lokální
prevenci a prezentaci práce policie, dále na spolupráci se státními orgány, poradenskou, informační a propagační činnost.
▪ Skupina vnitřní kontroly odpovídá v rámci své působnosti
zejména za plnění úkolů v oblasti kontroly výkonu služby, za
prošetřování podání a ve vymezeném rozsahu plní úkoly policejního orgánu.
▪ Ekonomické oddělení zabezpečuje ekonomickou stránku
činnosti OŘ Policie ČR, hospodaření s financemi, materiálem,
výstrojí, výzbrojí, zajišťuje provoz vozového parku, spravuje
objekty OŘ.
▪ Skupina informačních a komunikačních technologií zabezpečuje funkci a provoz informačních a telekomunikačních
systémů policie. Plní specifické úkoly provozního gestora
a správce jednotlivých informačních systémů.
Zpracovala:
kpt. Mgr. Jana Šípková
PIS Správy JmK PČR

PŘEHLED SLUŽEBEN
Tísňová linka: 158
Policie České republiky
Okresní ředitelství Zlín
Kontakty: náměstí T. G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín
tel.: 974662111; fax: 974662556
e-mail: posta@policie.zlin.cz
www.policie.zlin.cz
Obvodní oddělení Zlín
Obvodní oddělení Fryšták
Obvodní oddělení Luhačovice
Obvodní oddělení Napajedla
Obvodní oddělení Otrokovice
Obvodní oddělení Slavičín
Obvodní oddělení Valašské
Klobouky
Obvodní oddělení Vizovice
Policie České republiky
Okresní ředitelství
Uherské Hradiště
Kontakty:
Velehradská třída 1217,
686 43 Uherské Hradiště
tel.: 974678111, fax: 974678909
e-mail: oruhpis@mvcr.cz
Obvodní oddělení Bojkovice
Obvodní oddělení Buchlovice
Obvodní oddělení Uherské
Hradiště
Obvodní oddělení Uherský Brod
Obvodní oddělení Uherský
Ostroh
Policie České republiky
Okresní ředitelství Kroměříž
Kontakty: Březinova 2819,
767 28 Kroměříž
tel.: 974675111 fax: 974675108
e-mail: piskm@mvcr.cz
Obvodní oddělení Bystřice
pod Hostýnem
Obvodní oddělení Holešov
Obvodní oddělení Hulín
Obvodní oddělení Kroměříž
Obvodní oddělení Morkovice
Policie České republiky
Okresní ředitelství Vsetín
Kontakty: Hlásenka 1516,
755 23 Vsetín
tel.: 974680111, fax: 974680108
e-mail preventivně informační
skupina: pisvs@mvcr.cz ,
Obvodní oddělení Vsetín
Obvodní oddělení Valašské
Meziříčí
Obvodní oddělení Rožnov pod
Radhoštěm
Obvodní oddělení Horní Lideč
Obvodní oddělení Karolinka
Obvodní oddělení Horní Bečva
Obvodní oddělení Jablůnka
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ROZHOVOR
Tereza Maxová
▪ světová topmodelka

▪ kariéru začala v roce 1989

▪ výška: 1,79 m, míry: 84 cm, 62 cm, 91 cm,
barva očí: modrá, barva vlasů: hnědá
▪ tvář časopisů , Elle, Cosmopolitan,
Marie Claire, Officiel
▪ reklamní kampaně pro Karl Lagerfeld,
Donna Karan, Hermés, La Perla, Vichy
a L´Oreal
▪ v roce 1997 založila Nadaci Terezy
Maxové s patronací nad 20 000 dětmi
v České republice
▪ letos založila speciální fond Terezy
Maxové pro Zlínský kraj
Tereza Maxová se nejlépe cítí mezi dětmi.

foto: Nadace TM

Tereza Maxová pomáhá dětem
Koncem října jste ve spolupráci se Zlínským krajem založila fond Terezy Maxové
pro Zlínský kraj. Jaký je jeho účel?
Účel fondu je pomoci opuštěným dětem,
které vyrůstají v kojeneckých ústavech, dětských domovech či pěstounských rodinách
Zlínského kraje. Fond je rovněž otevřen místním neziskovým organizacím, které se také
věnují této problematice.
Jak moc vám vaše popularita pomáhá při
získávání podpory dětem?
Pomáhá. To si zřetelně uvědomuji. Díky
zájmu médií a možnosti komunikovat na
veřejnosti činnost nadace, postupně vzrůstá i zájem dárců.
Máte kontrolu nad tím, kam putují finanční prostředky určené na pomoc dětem?
Určitě. Jsem čestnou členkou grantové komise, která prostředky rozděluje. Fond pro Zlínský kraj je rozděluje v otevřeném grantovém
řízení, kdy mají šanci všichni ti, kteří se o děti

bez rodičů starají, poslat svoji žádost. My
z došlých žádostí vybereme ty nejpotřebnější.
Obyvatelé našeho regionu velmi oslovil moment, kdy jste společně s jedním
z chlapců z vizovického dětského domova
představila v přítomnosti legendárního
fotbalisty Pelého české fotbalové dresy.
Nyní jste se do Zlínského kraje znovu vrátila. Máte k našemu regionu bližší vztah?
Ačkoli z něj nepocházím, tak musím říct, že se
k vám moc ráda vracím. Jsem ráda, že nyní to
bude díky Fondu pro Zlínský kraj pravidelně.
Co je podle vás pro děti nejdůležitější?
To je myslím ta nejjednodušší otázka, kterou
jsem kdy dostala. Láska a rodina.
Je přínosem spolupráce s takovou institucí jako je Zlínský kraj?
Bezesporu. Díky kraji a zejména podpoře
pana hejtmana Libora Lukáše jsme Fond pro
Zlínský kraj otevřeli. 
(kra)

INZERCE
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▪ podílí se na projektech Adopce.com,
Můj byt, Otevřená náruč, Kultura v
dětských domovech, Veselejší dětské
domovy, Hvězda plná přání, Byt na půl
cesty, Patronát, Adopce Srí Lanka

Fond pro Zlínský kraj
č.ú.: 1414141027/0400

Adresa nadace TM
Nadace Terezy Maxové
Na Florenci 19
110 00 Praha 1
tel.: 22173 3247
email: info@nadacetm.cz
DMS NTMDETEM (87777)
cena jedné DMS je 30 Kč, nadace obdrží 27 Kč
Více o činnosti Nadace Terezy Maxové
se dozvíte na:
www.nadacetm.cz
www.adopce.com
www.sance.cz
www.30minut.cz
www.adopce-srilanka.com

KULTURA

Výstava Labyrint ukazuje diskriminaci
Kroměříž – Muzeum Kroměřížska
jako první v republice představuje návštěvníkům pomocí speciální výstavy projekt Labyrint.
Projekt původně vznikl v USA
před šesti lety. Pedagogové a manželé Věra a Ivan Janíkovi se s ním seznámili a přeložili jeho textovou část. Před
třemi lety pak začali na projektu pracovat spolu s ředitelkou
Pedagogicko-psychologické
poradny v Kroměříži Jaroslavou
Chudobovou a Muzeem Kroměřížska. Projekt finančně podpořil i Zlínský kraj.
Scénář prožitkové expozice dává
dětem i dospělým na vlastní
kůži pocítit stereotypní a diskriminační myšlení, jak se s ním
menšiny setkávají na každém
kroku. „Co čumíš? Smrdíš!“ a dal-

Baťův mrakodrap
Výstavy ve 3. etáži
18. 12. – 5. 1. Život se nám
zastavil jen na chviličku
Fotografie ze života onkologicky
nemocných dětí
Výstava ve 13. – 15. etáži
27. 11. – 5. 1. European
Identity – Plakáty z celé Evropy
Akce ve 2. etáži
27. 11. – 15. 12. Romové
ve fotografii
29. 12. od 12:00 Přípitek
s hejtmanem – Přátelske setkání s hejtmanem Liborem Lukášem u příležitosti konce roku

šími urážkami například častují
příchozí hlasy v místnosti, která
vypadá jako autobus.
A přestože je vytvořený dopravní
prostředek poloprázdný, figuríny na sedadlech nechtějí „cestujícího“ pustit sednout. Návštěvníci tak na vlastní kůži zažívají
nepříjemný pocit - jaké to je být
diskriminován.
Projekt je určen hlavně pro děti
a mládež od mateřských škol
až po školy střední. Samotnou
expozicí pak návštěvník prochází jako labyrintem, který tvoří jedenáct stanovišť. Na těch se
návštěvníci docela tvrdě setkají s rasistickým chováním, šikanou, konfrontací s lidmi odlišné
barvy pleti, sociálního postavení
- bezdomovcem nebo asiatkou.
Není ani jednoduché vyzkoušet

si pohyb na invalidním vozíku
po bytě nebo orientaci v temném prostoru.
Expozice je sestavena z panelů,
které tvoří labyrint, součástí jsou
i video, zvuk a křivá zrcadla.
Netradiční výstava určitě osloví všechny generace návštěvníků, autoři také mysleli na úzkou
spolupráci se školami. „Učitelé
dostanou školení, ve kterém se
s projektem seznámí.
Pak budou mít s dětmi pět lekcí,
ve kterých jim jednotlivá témata vysvětlí. Při poslední lekci pak
proberou své dojmy z výstavy,“ vysvětlil ředitel muzea Jiří
Stránský, který se na tvorbě projektu podílel. Expozice potrvá
v Muzeu Kroměřížska do konce
února, pak se vydá na pouť do
okolních krajů. 
(kov)

Muzea v kraji připravila vánoční dílny
Zlínský kraj - Muzea ze Zlínského kraje připravila na prosinec řadu
akcí, které malé i velké naladí postupně na tu pravou vánoční atmosféru. Velmi oblíbené jsou vánoční dílny. Vánoce v Muzeu jihovýchodní Moravy Zlín - to je soubor akcí, které začínají 2. 12. a končí 21. 12. Například 3. 12. je naplánován Mikulášský jarmáček, který
doplní Mikulášský rej masek. Od 4. do 5. 12. je zde připravena Čertovská dílna, 13. 12. je naplánována Pekařská dílna a následující dva
dny Vánoční dílna.
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravilo letos prezentaci ve
dnech 18. až 20. 12. Návštěvníci si vyzkouší perníčky s bílou polevou,
figurální keramiku i dřevořezbu, vánoční dekorativní vazbu nebo textilní panenky. Vánoční dílny v Muzeu Kroměřížska nabídnou 4. 12.
Mikulášskou dílnu s výrobou figurek, 9. 12. se také můžou návštěvníci zasvětit do tajemství výroby voňavých mýdel.
(kov)

Silvestrovská představení se stávají divadelní tradicí
Zlínský kraj – Jít poslední večer
v roce do divadla? Ještě před patnácti lety to byl nápad, nad kterým
mnozí kroutili nevěřícně hlavami.
Dnes je silvestrovské představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti tradicí a jedním
z nejatraktivnějších z celého roku.
Důvod? Herci nešetří na jevišti vtipy, po skončení představení následuje přípitek s ředitelem
divadla či bohatý raut ve foyer.
Letos padla volba na jeden z nejúspěšnějších titulů posledních
let – muzikál Donaha!. Inscenace získala cenu České televize pro nejoblíbenější inscenaci v ČR a představitel hlavní role
Tomáš Šulaj letos v březnu i cenu
Thálie. Herci ale slibují, že poslední den v roce pro diváky připraví řadu dalších překvapení.
Městské divadlo ve Zlíně sice

nehraje přímo na Silvestra, ale
i tak jsou na samý závěr roku
připraveny pro diváky i zde
hned dvě zaručené „pecky“.
Na čtvrtek 28. prosince je naplánována derniéra veleúspěšné
komedie Figarova svatba aneb
Figaro sem Figaro tam aneb
Perný den. Kus, který nastudoval režisér Zdeněk Dušek, má za
sebou čtyřicítku repríz a úspěšně reprezentoval kraj například
na Grand festivalu smíchu v Pardubicích. Střízlivým odhadem
tato komedie rozesmála za dobu
své existence kolem dvaceti tisíc
diváků - a to je úctyhodný výkon.
Přesně 30. prosince se pak velké zlínské jeviště změní na proslulý Triger Whisky Sallon, kde
to pořádně roztočí westernový „Mirek Dušín“, blonďák Limonádový Joe ve stejnojmenném

divadelním kusu. Režie představení na motivy divadelní hry
Jiřího Brdečky plné gagů a známých bonmotů i songů se ujal
umělecký šéf a uznávaný režisér
Dodo Gombár. A herci v čele
s Gustavem Řezníčkem v hlavní roli si v inscenaci opravdu
užívají každičkou minutu. Třeba to bude v závěru roku bavit
v divadelním hledišti i vás. (kov)

Kam za kulturou
▪2. 12. 16.00 a 19.00 Vánoční koncert
Václava Hybše, Městské divadlo Zlín
▪2. 12. v 15.00 – Bude zima, bude mráz,
vánoční vystoupení folklorních souborů
Vizovjánek a Malé Zálesí, Lázeňské
divadlo Luhačovice
▪3. 12. v 14.00 Mikulášská besídka, Zámek Žerotínů, Valašské Meziříčí
▪3. 12. v 14.00 Adventní setkání, Galerie Zámek Vizovice
▪3. 12. v 14.30 Puf a Muf + Mikulášská
nadílka, Městské divadlo Zlín
▪3. 12. v 18.30 Mikulášský koncert
Gospel Time Praha, Oskol Kroměříž
▪6. 12. v 17.00 Mikulášský večer pro nezadané, Klub Velehradská ul., Kroměříž
▪7. 12. v 19.30 – Adventní koncert,
soubor Camerata Moravia, hala Vincentka Luhačovice
▪7. 12. v 21.00 Mňága a Žďorp, Velryba
music bar, Zlín
▪8. 12. v 18.00 Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Comenius, DK
Uherský Brod
▪10. 12. v 10.00 Divadelní představení
pohádky Bubáci, sál DK Zlín
▪10. 12. v 14.00 Adventní setkání,
Galerie Zámek Vizovice
▪12. 12. v 19.30 koncert Hany a Petra
Ulrychových, kino Hvězda, Uherské
Hradiště
▪12. 12. v 20.00 Žalman a spol., Zelenáčova šopa, Zlín
▪13. 12. v 19.30 – Adventní koncert
pěveckého sboru NOTA BENE, hala
Vincentka Luhačovice
▪14. 12. v 19.00 Olympic, Sportovní
hala Novesta, Zlín
▪14. 12. v 20.00 koncert Michal Prokop +
Framus 5, klub Mír, Uherské Hradiště
▪17. 12. v 14.00 Kouzelná školka s Majdou a Františkem, kino Hvězda, Uherské Hradiště
▪17. 12. v 14.00 Adventní setkání,
Galerie Zámek Vizovice
▪17. 12. v 21.00 Aneta Langerová, Velryba music bar, Zlín
▪19. 12. v 19.30 Předvánoční koncert,
kostel Blahos. P. Marie Kroměříž
▪19. 12. v 19.00 Gospelové Vánoce,
kostel sv. Filipa a Jakuba, Zlín
▪19. 12. ve 20.00 Odpolední směna,
Zelenáčova šopa, Zlín
▪21. 12. v 19.30 Donští kozáci - Vánoční
koncert, DK Uherský Brod
▪21. 12. v 21.00 Čechomor, Velryba
music bar, Zlín
▪28. 12. v 16.00 – Podvečerní nálady,
folklórní soubor a cimbálová muzika
Malé Zálesí, hala Vincentka Luhačovice
▪30. 12. v 16.00 – Zpívání u Amandky
– rozezpívaná kolonáda, Luhačovice
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TIP NA VÝLET
INZERCE

Kroměříž přivítá Vánoce

Tradiční Vánoční jarmark lidových řemesel spojený s mikulášským programem pro děti a slavnostním rozsvěcením vánoční výzdoby ve městě připravila kroměřížská radnice na čtvrtek
30. listopadu. Vánoční lidový jarmark začíná už v osm hodin ráno na kroměřížském Velkém náměstí a je zaměřen na prodej rukodělných výrobků a prezentaci lidových řemesel. Ve
stáncích návštěvníci najdou například medové pečivo, vánoční ozdoby, věnce a vyšívání,
vánoční prostírání, keramiku, svíčky, malované
sklo, sušené květiny, perníky, vizovické pečivo,
výrobky ze dřeva a další zajímavý sortiment.
Pořad, který začne ve 14 hodin, zaujme hlavně dětské publikum. V rámci Mikulášské veselice se bude náměstí hemžit čerty, Mikuláši
a anděly a chybět nebudou ani různé soutěže.

UHERSKOHRADIŠŤSKý jarmark
Letos se lidé na Masarykově náměstí sejdou
k předvánočnímu rozjímání, nakupování nebo
jen k popovídání s přáteli od neděle 17. prosince do soboty 23. prosince. A co budete moci
nakoupit? Keramiku vám nabídne více než 30
hrnčířů, dále si můžete vybrat výrobky ze dřeva,
šustí, proutí, kůže. Představí se vám řezbář, dráteník, malíř, šikovné ruce předvedou perníkářky a košíkáři. Vůní budou lákat pražené oříšky,
svařené víno, punč i zabijačkové speciality. Svými výrobky se pochlubí klienti okolních ústavů sociální péče, obyvatelé domova důchodců,
děti z dětského domova i zaměstnanci chráněných dílen. „Ale ani toto není úplný výčet všeho,
co bude na náměstí k vidění. Jako překvapení
si ponecháme náplň doprovodného programu
po oba víkendové dny, “ dodali organizátoři.
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Valašský mikulášský jarmek
Již čtrnáctý ročník Valašského mikulášského jarmeku ve Valašských Kloboukách se letos
uskuteční první prosincový víkend (1. - 3. 12.).
V sobotu, hlavní den programu, celé město ožije
lidovými tradicemi a zvyky. Jarmek zahájí slavnostní vytroubení z věže kostela a po něm bude
následovat uvítání starosty, poté přijde svatý
Mikuláš s družinou a začne celé jarmareční dění.
Uvidíte šikovné řemeslníky, řezbáře, kováře, bednáře, koláře, poznáte, jak se strouhají světidla,
vyrábějí metly, pletou slaměnky, dělají fujarky
i dávno zapomenutá řemesla. Zúčastníte se pravé valašské zabijačky, rožnění berana a ochutnáte množství valašských specialit. Je připravena řada tradičních soutěží, například Soutěž
o najpěknějšího pečeného pána z kynutého těsta, soutěžit se bude také o nejlepší kysané zelí.

Jarmark v Zubří

Město Zubří se rozhodlo 8. prosince v prostorách před Muzeem na Petrohradě uspořádat
První zuberský vánoční jarmark a vytvořit novou
místní tradici. Vzhledem k nevelkým prostorám
organizátoři neslibují takové množství stánků,
na jaké jsou lidé zvyklí z velkých měst, ale i tak
doufají, že se podaří nabídnout spoustu předvánočního zboží – od kaprů, přes dárky až po
tradiční valašské vánoční ozdoby. Hlavní kulturní program bude zahájen v 16 hodin a vystoupí v něm postupně cimbálová muzika Malý Beskyd, Dechová hudba Zubrovka a Malá Schola od
Svaté Kateřiny. Děti mohou očekávat řadu předvánočních soutěží, dospělí se zahřejí teplou
medovinou či při horkém svařáku. Je připravena také vánoční výstava „Řemesla na Valašsku“,
která bude slavnostně otevřena již 7. prosince.

SPORT

Stolní tenisté vyrazili do Superligy
Zlín – Stolní tenisté Avexu Zlín
dosáhli největšího úspěchu
v klubové historii. S předstihem
si dokázali zajistit účast ve čtvrtfinále mezinárodní Superligy, což
je po Lize mistrů druhá nejprestižnější týmová soutěž v Evropě.
Před začátkem soutěže si Avex
vytýčil za cíl postup ze čtyřčlenné skupiny, do níž byl nalosován
společně s rakouským Innsbruckem, týmem Kecskemeti z Maďarska a chorvatským Záhřebem,
který byl největším favoritem.
Jenže už první vzájemný souboj
na horké balkánské půdě naznačil, že by se Zlín nemusel spokojit jen s bojem o druhou postupovou příčku ze skupiny. „Podali
jsme skvělý výkon. Kluci předváděli neskutečné výměny,“ prohlásil k nečekané výhře 6:4 v Záhřebu zlínský trenér Vratislav Oslzla.

Po výhrách nad Kecskemeti a v Innsbrucku stačila Avexu k postupu z prvního místa
i domácí remíza se Záhřebem,
kterou nakonec ve skvělé atmo-

Radek Košťál.

foto: Petr Říha

sféře v hale Zelené uhrál. „Bod
jsme zachraňovali v posledních dvouhrách. Jsem nadšený, že se nám to podařilo,“ vrátil se Oslzla k remíze 5:5.
Superligového nováčka čeká
v listopadu ještě poslední duel
v základní skupině na stolech Kecskemeti. Výsledek už
ale nebude mít vliv na konečné pořadí ve skupině. Z prvního
místa postoupí Zlín, druhý skončí překvapivě Záhřeb, jenž měl
přitom podle hodnocení hráčů
druhý nejlepší tým v šestnáctičlenné soutěži. „Postupem z prvního místa jsme dosáhli dosud
největšího úspěchu v historii klubu. Navíc jsme se ve čtvrtfinále
vyhnuli Niederösterreichu, který obhajuje prvenství,“ podotkl spokojený předseda zlínského Avexu Antonín Výmola. (dvo)

Barum rally Zlín míří výše Ragbisté hrají za Slováky
Zlín – Motoristická soutěž Barum rally Zlín se stala součástí prestižního seriálu International Rally Challenge (IRCH). Tuto devítidílnou soutěž tvoří
bývalé závody mistrovství světa a nejlepší podniky
evropského šampionátu, které doplnily rallye v Rusku a ve Švýcarsku. „Chtěli jsme zlínskou rally posunout zase o něco výše, proto jsme do IRCH vstoupili. Soutěže z tohoto seriálu jsou totiž už velmi blízko
postupu do mistrovství světa, které je naším dlouhodobým cílem,“ uvedl ředitel Barum rally Zlín Miloslav
Regner. Přestože se „barumka“ stala součástí kalendáře IRCH, zůstává podnikem mistrovství Evropy
i českého šampionátu.
Podniky International Rally Challenge pro rok 2007:
Rallye Safari (9. – 11. 3.), Rallye St. Petersburg (24. –
26. 5.), Ypres Rallye (22. – 23. 6.), Rali Vinho da Madeira (2. – 4. 8.), Barum rally Zlín (24. – 26. 8.), Rally Sanremo (28. – 30. 9.), Turecká rallye (12. – 14. 10), Rallye
Valais (25. – 27. 10.), Čínská rallye 23. – 25. 11.). (dvo)

Zlín – Zlínští ragbisté Milan a Jaroslav Stokláskovi se
stali členy nově vytvořené slovenské reprezentace.
Vedle sportovních kvalit pomohla oběma bratrům
k nominaci i slovenská národnost jejich maminky.
Trenérem reprezentace Slovenska je navíc zlínský
hráč a funkcionář Martin Dosoudil.
Na Slovensku je pouze jeden ragbyový klub, Slovan Bratislava, proto se při tvorbě reprezentačního
kádru funkcionáři poohlédli po hráčích i v Česku.
„Maminka je ze Slovenska, proto jsme se mohli přihlásit do výběrového kempu. Naše hra se jim líbila, takže teď jsou z nás slovenští reprezentanti,“ těší
Jaroslava Stokláska. „Když už jsem se nedostal do
české reprezentace, jsem alespoň ve slovenské,“
dodal spokojeně Jaroslavův bratr Milan.
Dosoudil se stal trenérem Slováků, protože koučuje
bratislavský Slovan. „Vlastně to byla povinnost převzít i jejich nároďák. Jsem rád, že Slovákům můžu
v začátcích pomoci,“ svěřil se Dosoudil. 
(dvo)

Inline hokejisté získali stříbro na mistrovství Evropy
Zlín – Inline hokejisté České
republiky skončili druzí na mistrovství Evropy organizace FIRS,
které se konalo ve francouzském
Rouenu. Ze stříbrných medailí se
radovali i hráči zlínského týmu
Prozax Devils, obránce Pavel
Zavrtálek a brankář Petr Hrachovina. Reprezentanti ze Zlínského
kraje tradičně patřili k významným oporám a přispěli k dalšímu
úspěchu českého týmu.
Češi obhajovali zlato z předchozího šampionátu, který hostilo
Německo. Turnajem v Rouenu
prošli naprosto hladce, celkově
třetím Němcům dokonce nasázeli devět branek.

„Ukázali jsme typicky českou
šikovnost a chytrost,“ prohlásil
Pavel Zavrtálek, s 16 kanadskými body (5 gólů + 11 přihrávek)
nejproduktivnější český obránce
na turnaji.
Sen o zlatu se reprezentaci rozplynul až v posledním utkání, ve
kterém se střetla s Francií, která
stejně jako Češi neztratila v turnaji ani bod. Protože měli domácí lepší skóre než obhájci titulu,
stačila jim k prvenství i remíza.
A tu si také uhráli. „Dvakrát jsme
vedli, blíže k titulu jsme měli ještě tři minuty před koncem. Francouzi ale stačili vyrovnat. Pomohl jim k tomu rozhodčí, který

nás poslal do dvojnásobného
oslabení,“ vrátil se k remíze 2:2
s Francií Zavrtálek.
V českém týmu zavládlo po zisku druhého místa zklamání. „Je
to paradox. Na šampionátu jsme
neprohráli, přesto jsme titul
neobhájili. Doplatili jsme na herní systém turnaje. S tím se nedá
nic dělat, musíme si to vynahradit na příštím mistrovství,“ uzavřel Zavrtálek. „Mrzí nás to. Titul
byl hodně blízko,“ dodal brankář
Petr Hrachovina.
Konečné pořadí ME v inline
hokeji organizace FIRS: 1. Francie 7 bodů, 2. ČR 7, 3. Německo
4, 4. Itálie 2, 5. Belgie 0.  (dvo)

SPORTOVNÍ JEDNOHUBKY
▪Ve velmi neobvyklé disciplíně se utkali
hokejisté Vsetína a Hamé Zlín. Soupeřili v klusáckých závodech na slušovickém dostihovém závodišti. Jako první
projel cílem zlínský obránce Zubíček,
následovaný svým spoluhráčem Melenovským a vsetínskou dvojicí Demel,
Stantien. Z výhry se ale dlouho netěšil.
Protože jeho kůň neklusal, ale cválal,
byl diskvalifikován a vítězem se stal
Marek Melenovský. „Byl jsem rád, že
jsem nespadl. Vše ostatní jsem nechal
na koni,“ přiznal Pavel Zubíček, že styl
jeho jízdy nemusel být v pořádku.
▪Po dlouhých 22 letech ukončila plavkyně SK Zlín Marcela Kubalčíková sportovní kariéru. Bývalá reprezentantka
se chce nyní věnovat jiným sportům,
zejména lyžování a bruslení. „Rozhodně už ale ne na vrcholové úrovni,“
doplnila Kubalčíková.
▪Fotbalisté 1. FC Slovácko mají nového
trenéra. Po domácí porážce s Plzní
(0:2) ve 13. kole první ligy odstoupil
Jiří Plíšek. Vedení klubu nejprve jeho
rezignaci nepřijalo, poté s ním ale
smlouvu ukončilo. Do pozice hlavního
kouče se posunul dosavadní asistent
Pavel Malura, který Slovácko povede
minimálně do konce podzimní části
fotbalové soutěže.
▪Ke změně na trenérském postu došlo
i u druhého prvoligového fotbalového
klubu ve Zlínském kraji - FC Tescomě
Zlín. Na místo odcházejícího Petra
Uličného nastoupil bývalý hráč FC Tescoma a dlouholetý asistent několika
zlínských trenérů Pavel Hoftych. Jde
o jeho trenérskou premiéru v první české fotbalové lize.
▪Triatlonista Petr Vabroušek obsadil na
legendárním Ironmanovi na Havaji
68. příčku. Závod mu nevyšel kvůli
nehodě, během cyklistické části totiž
spadl s kolem do neoznačené díry. „Pád
a následná dvacetiminutová ztráta mě
připravily o možnost bojovat o špičkový výsledek. Závod jsem ale nezabalil
a i přes mnohé odřeniny jsem jej alespoň dokončil,“ řekl Vabroušek.
▪Tažení házenkářů Gumáren Zubří Pohárem EHF skončilo ve třetím kole. V něm
nestačili na ruské Dinamo Astrachaň,
se kterým prohráli 22:37 a 29:36. Oba
duely se hrály na palubovce ruského celku, protože klasický dvojzápas
doma-venku by byl pro zuberský klub
příliš finančně náročný. V prvním kole
evropského poháru Zubří vyřadilo
kyperský Cyprus College, ve druhém
rumunské Targu-Jiu.
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SOUTĚŽ, KŘÍŽOVKA
KŘÍŽOVKA

Soutěžíme o napařovací žehličku a 10 propagačních předmětů

Správné odpovědi včetně kontaktní adresy pro zaslání případné výhry zasílejte na krizovka@oknodokraje.cz nebo na adresu: Okno do
kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín do 31.12. 2006. Soutěžící se stanou výherci dle následujícího klíče: – 14. došlá správná odpověď, propagační předměty – 211., 39., 68., 78., 99., 129.,179., 208., 255., 333. došlá správná odpověď. O pořadí došlých odpovědí rozhoduje termín
jejich doručení na výše uvedenou adresu. Jména budou zveřejněna na www.oknodokraje.cz. Výhry budou zasílány poštou.
Tajenka: Rozum je v činu, „tajenka č. 1“ „tajenka č. 2“ „tajenka č. 3“. (Karel Čapek)
Výherci křížovky z říjnového vydání: Hlavní cena – meteorologická stanice: Jana Kučerová - Uherské Hradiště. Propagační předměty získávají: Zdeněk
Očadlík – Otrokovice, Bohumil Rehberger – Zubří, Jaromír Večeřa – Otrokovice, Emilie Holmanová – Branky, Libuše Pešková – Luhačovice, Zdenka Marešová – Zlín, Jiří Vajgl – Valašské Meziříčí, Ladislav Šust – Bojkovice, Iva Miklendová – Holešov. Tajenka zněla: Děvucha bez břucha je jak kastrol bez ucha.

Vyhrajte v soutěži digitální váhu

SOUTĚŽ

šími cenami propagační předměty. Vyhrává 104. došlá správná odpověď. Další ceny
Vážení čtenáři, v každém vydání magazínu
obdrží 8., 57., 71., 160., 214. došlá správná
Okno do kraje pro vás připravujeme soutěž
odpověď. Odpovědi posílejte na adresu:
o hodnotné věcné ceny. Soutěžní úkol, který
Okno do kraje, Pekárenská 42, 76001 Zlín
jsme pro vás tentokrát přichystali, zní:
nebo na e-mail: soutez@oknodokraje.cz.
Kolik obyvatel ma nejmenší obec ve ZlínJména výherců zveřejníme v lednovém vydáském kraji? (stav k 31. 12. 2005)
ní magazínu Okno do kraje a na internetových
185x65mm 02 27.10.2006 8:53 Stránka 1
První cenou je kuchyňská digitální váha, dalstránkách www.oknodokraje.cz
INZERCE

Každý Vás využívá? Využijte i Vy svých schopností .....
..... a ukažte, že máte na

vysokoškolské studium marketingových komunikací
bakalářské i magisterské studium
v prezenční i kombinované formě

www.fmk.utb.cz/přijetí
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Výherci soutěže z říjnového vydání:
Zlínský kraj má rozlohu 3 964 000 000 metrů
čtverečních.
První cenu vyhrává: Pavel Vaculík – Zlín. Propagační předměty vyhrávají: Dagmar Langrová – Zlín, Emílie Holmanová – Branky, Pavel
Felčír – Valašské Meziříčí, Marta Holíková –
Uherský Brod, Josef Truhlář – Kelč.

VÁNOČNÍ AKCE

Získejte dárek pod stromeček zdarma.

Od 1. do 22. prosince 2006 mají všichni noví klienti vyjímečnou příležitost získat vánoční
nadílku pro sebe či své blízké v podobě mobilního telefonu nebo domácího kina zdarma.
Podmínkou je vklad na vkladový účet nebo vkladní knížku s 12 měsíční výpovědní lhůtou
ve výši 200 000 Kč a více.

Výše vkladu

Výše vkladu

Výpovědní lhůta

Mobilní telefon

Domácí kino

(v tisících Kč)

6 měsíců

12 měsíců

18 měsíců

(v tisících Kč)

30 - 175

3,9

4,2

4,6

200 - 400

NOKIA 1600

-

175 - 400

4,5

4,8

5,0

400 - 1000

5,0

5,3

5,4

400 - 600

NOKIA 6020

THOMSON DPL 912 VD

600 - výše

NOKIA 6230i

SONY DAV D210

1000 - výše

Individuálně

Výběr z dárků pro nové klienty

Všechny vklady jsou pojištěny u Fondu pojištění vkladů do výše ekvivalentu 25.000 EUR.

Aktuální výše vkladů je 852.000.000 ,- Kč
2 600
2 500
2 400
2 300
2 200
2 100
2 000
1 900
1 800

2 0006
000066
Počet klientů za rok 2006

800 000 000

700 000 000

600 000 000

Výše depozit za rok 2006

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

500 000 000

Druhé desetiletí
úspěšného růstu.

elektronická podoba magazínu na www.oknodokraje.cz

Babice, Bánov, Bařice-Velké Těšany, Bělov, Bezměrov, Bílovice, Biskupice, Blazice, Bohuslavice nad Vláří, Bohuslavice u Zlína, Bojkovice, Boršice , Boršice u Blatnice, Bořenovice, Branky, Bratřejov, Brumov-Bylnice, Brusné, Břest, Břestek, Březnice, Březolupy, Březová, Březová, Březůvky, Buchlovice, Bystřice pod Hostýnem, Bystřice pod Lopeníkem, Bystřička , Cetechovice, Částkov, Dešná, Dobrkovice, Dolní Bečva, Dolní Lhota, Dolní Němčí, Doubravy, Drnovice, Drslavice, Držková, Dřínov, Francova Lhota, Fryšták, Halenkov , Halenkovice, Haluzice, Hluk, Holešov, Honětice, Horní Bečva, Horní Lapač, Horní Lhota, Horní Lideč, Horní Němčí, Hostějov, Hostětín, Hostišová, Hošťálková, Hoštice, Hovězí, Hradčovice, Hrobice, Hřivínův Újezd, Hulín, Huslenky, Huštěnovice, Hutisko-Solanec, Hvozdná, Chomýž, Choryně, Chropyně, Chvalčov, Chvalnov-Lísky, Jablůnka, Jalubí, Jankovice (Holešov), Jankovice, Janová, Jarcová, Jarohněvice, Jasenná, Jestřabí, Kaňovice, Karlovice, Karolín, Karolinka, Kašava, Kateřinice, Kelč, Kelníky, Kladeruby, Kněžpole, Komárno, Komárov, Komňa, Koryčany, Korytná, Kostelany, Kostelany nad
Moravou, Kostelec u Holešova, Košíky, Kroměříž, Křekov, Kudlovice, Kunkovice, Kunovice, Kunovice, Kurovice, Kvasice, Kyselovice, Lačnov, Lechotice, Leskovec, Lešná, Lhota, Lhota u Vsetína, Lhotsko, Lidečko, Lípa, Lipová, Liptál, Litenčice, Lopeník, Loučka, Loučka, Loukov, Lubná,
Ludkovice, Ludslavice, Luhačovice, Lukov, Lukoveček, Lutonina, Lutopecny, Lužná, Machová, Malá Bystřice, Martinice, Medlovice, Mikulůvka, Mistřice, Míškovice, Modrá, Morkovice-Slížany, Mrlínek, Mysločovice, Napajedla, Návojná, Nedachlebice, Nedakonice, Nedašov, Nedašova
Lhota, Němčice, Neubuz, Nezdenice, Nítkovice, Nivnice, Nová Dědina, Nový Hrozenkov, Oldřichovice, Ořechov, Osíčko, Ostrata, Ostrožská Lhota, Ostrožská Nová Ves, Osvětimany, Otrokovice, Oznice, Pacetluky, Pačlavice, Pašovice, Petrůvka, Pitín, Počenice-Tetětice, Podhradí, Podhradní Lhota, Podkopná Lhota, Podolí (Uherské Hradiště), Podolí, Pohořelice, Polešovice, Police, Popovice, Poteč, Pozděchov, Pozlovice, Prakšice, Prasklice, Pravčice, Prlov, Prostřední Bečva, Provodov, Prusinovice, Pržno, Přílepy, Racková, Rajnochovice, Rataje, Ratiboř, Rokytnice, Roštění, Roštín, Rožnov pod Radhoštěm, Rudice, Rudimov, Rusava, Růžďka, Rymice, Salaš, Sazovice, Sehradice, Seninka, Skaštice, Slavičín, Slavkov, Slavkov pod Hostýnem, Slopné, Slušovice, Soběsuky, Spytihněv, Staré Hutě, Staré Město, Starý Hrozenkov, Strání, Střelná, Stříbrnice, Střílky, Střítež nad Bečvou, Střížovice, Stupava, Suchá Loz, Sulimov, Sušice, Svárov, Šanov, Šarovy, Šelešovice, Štítná nad Vláří-Popov, Študlov, Šumice, Tečovice, Tichov, Tlumačov, Topolná, Traplice, Trnava, Troubky-Zdislavice, Třebětice, Tučapy, Tupesy, Ublo, Uherské Hradiště, Uherský
Brod, Uherský Ostroh, Uhřice, Újezd , Újezdec, Ústí, Valašská Bystřice, Valašská Polanka, Valašská Senice, Valašské Klobouky, Valašské Meziříčí, Valašské Příkazy, Vápenice, Vážany, Velehrad, Veletiny, Velká Lhota, Velké Karlovice, Velký Ořechov, Veselá, Věžky, Vidče, Vigantice, Vítonice, Vizovice, Vlachova Lhota, Vlachovice, Vlčková, Vlčnov, Vrbka, Vsetín, Všemina, Vysoké Pole, Vyškovec, Zádveřice-Raková, Zahnašovice, Záhorovice, Záříčí, Zástřizly, Zašová, Zborovice, Zděchov, Zdounky, Zlámanec, Zlechov, Zlín, Zlobice, Zubří, Žalkovice, Žeranovice, Žítková, Žlutava
INZERCE

