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Plynule až na dálnici
Rekonstrukce posledního úseku silnice mezi Zlínem a Otrokovicemi je hotova.
Krajské město tak mimo jiné získalo odpovídající připojení na dálniční síť.
Foto: Ivo Hercik
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▪ Silnici v Osíčku a okolí čeká oprava
Kroměřížsko – Silnice mezi Loukovem a Komárnem se dočká opravy. Práce na čtyřkilometrovém úseku včetně průtahu obcí
Osíčko již byly zahájeny. Jde o významnou
investiční akci Ředitelství silnic Zlínského
kraje, která přijde na 46,641 milionu korun.
Stavba, jejíž realizace je rozdělena do dvou
let, by měla být hotova v říjnu příštího
roku. Předmětem stavby bude úprava
silnice II/150 v úseku od konce obce Loukov po začátek lipové aleje před obcí
Komárno. Stavba je rozdělena na tři úseky. Jeden z nich tvoří průtah obcí Osíčko,
který se rekonstrukce dočká již v letošním
roce. „Všechny tři úseky na sebe navazují.
V úsecích mimo obce bude provedena
směrová úprava stávající silnice, která má
nevyhovující směrové a šířkové parametry.
V průtahu obcí Osíčko proběhne obnova
živičných vrstev ve stávající trase silnice,“
přiblížil Jaroslav Kučera, radní Zlínského
kraje pro oblast dopravy. Stavební práce
na silnici budou prováděny za částečné
uzavírky po polovinách vozovky s tím, že
doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením. Stavba bude spolufinancována z evropských fondů prostřednictvím
Regionálního operačního programu Střední Morava.
▪ Jaká byla Letní filmová škola
Uherské Hradiště – Letošní 39. ročník
Letní filmové školy v Uherském Hradišti
na přelomu července a srpna se potýkal
s mimořádně horkým počasím, ale jinak
měl podle pořadatelů i účastníků kvalitní
dramaturgii a výbornou organizaci. Velice přínosnou a objevnou se ukázala být
sekce představující portugalskou kinematografii. Diváci zaměření na výtvarnou
stránku filmů ocenili černobílé širokoúhlé
filmy z 60. let, uváděné v sekci oslavující
70. výročí Národního filmového archivu,
nebo skvosty zlaté hollywoodské éry.
Temný a varující tón byl znát v sekcích
Nenápadný půvab krize a Rok 1933: Nástup nacismu. Promítalo se 228 filmů
v osmi kinech, z toho bylo 184 filmů celovečerních.
▪ Setkání na Velké Javořině
Strání – České a slovenské vlajky, množství návštěvníků a úmorné vedro. Tak
vypadal vrchol Velké Javořiny na moravsko-slovenském pomezí 28. července.
Na tento den letos připadly tradiční Slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Součástí
programu bylo položení květin k Památníku česko-moravsko-slovenské vzájemnosti, u něhož zazněly i hymny obou států v podání mužského pěveckého sboru
z Kunovic. Připraven byl i kulturní program, který nabídl to nejlepší z folkloru,
tradic a muziky příhraničního regionu.
Vybrané soubory a skupiny vystupovaly
na dvou pódiích. „Když akce v roce 1992
vznikla, šlo o vyjádření nesouhlasu s rozdělením země na dva samostatné státy.
Dnes je symbolem přetrvávajícího přátelství lidí z obou stran hranice,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Okno do kraje / září 2013

Vážení spoluobčané,
je mi ctí srdečně vás pozdravit před začátkem nového školního
roku.
Na konci srpna jsme v našem kraji mohli zažít spoustu akcí souvisejících s vrcholícím létem. Osobně vždy velmi rád přijímám
záštitu nad Krajskými dožínkami v Kroměříži a pociťuji hlubokou
vděčnost za to, že se díky spolupráci Zlínského kraje s agrárníky
podařilo obnovit tuto krásnou tradici coby díkůvzdání za úrodu
v oblasti, která je stále právem považována za obilnici Moravy.
Krajské dožínky nejsou jen kulturně společenskou událostí s pestrým folklorním programem, ale jsou především symbolem toho,
že náš kraj vždy býval – právě díky Hané – bohatým zemědělským
regionem. To bychom si měli s hrdostí připomínat zvláště dnes, kdy „potravinová soběstačnost“
funguje kvůli vývoji posledních dvaceti let na poněkud absurdních a zvrácených principech. Velká
účast lidí na krajských dožínkách, kde se prezentuje to, co se podařilo vypěstovat na našich polích,
a také vynikající produkty potravinářských firem ze Zlínského kraje, úspěšné v soutěži Perla Zlínska,
je pro mě příslibem, že si dokážeme vážit darů země a práce zdejších lidí a snad je i začneme preferovat před zbožím pochybné kvality dováženým do supermarketů kdoví vlastně odkud.
Dožínky jsou de facto závěr hospodářského roku zemědělců. Na nich zhodnotili sklizeň toho, co
zaseli, což v současnosti čeká i naše politiky. Tak jako zemědělci se připravují na práci, která ovlivní
příští úrodu, tak i my občané bychom se měli dobře připravit a vše si dobře rozmyslet, abychom
po volbách nezaplakali nad tím, co z nich vzejde pro naši zem. Slíbit se dá ledacos, ale je potřeba
mít na paměti, kdo a jak své sliby plní.
Končí čas prázdnin a znovu se rozbíhá kolotoč povinností nejen školákům, studentům a jejich rodinám, ale vlastně většině z nás. Oč citelněji se zkracují příjemné letní večery, o to víc přibývá úkolů,
co všechno je potřeba zařídit a nakoupit, aby dětem ve škole nic důležitého nechybělo a mohly se
pustit do práce. Všem žákům a studentům přeji, aby je příprava na budoucí povolání těšila, aby šli
za svým snem vytrvale, s nadšením a pevným odhodláním i přes všechny náročné zkoušky, v nichž
bude třeba obstát. A aby se nenechali zdeptat těžkostmi a pochybnostmi, které občas útočí na každého, kdo se snaží směřovat k vysokému cíli.
K tomu přeji všem dětem a mladým lidem laskavé, moudré, ale také zdravě přísné a důsledné učitele, vychovatele a hlavně oporu v rodinách. Všichni víme, jak důležití pro nás v životě byli ti, kdo nám
věřili, kdo nás uměli ve správný okamžik upřímně napomenout i povzbudit, kdo nám pomáhali
nacházet orientaci na spletitých cestách a dodávali sílu jít dál. Buďme takoví k sobě navzájem nejen
ve vztahu učitel – žák a nejen v novém školním roce!
MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje
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Prezident Miloš Zeman navštíví Zlínský kraj
vyloučen. Pracoval poté jako zaměstnanec tělovýchovných organizací, v letech 1984 až 1989
působil jako prognostik. V roce 1989 otevřeně
na základě vědeckých poznatků kritizoval komunistický režim. Jako prognostik předpověděl pád komunistického režimu v termínu jaro
1990. V roce 1989 vstoupil do OF, které zastupoval jako poslanec Federálního shromáždění.
V letech 1992–2007 byl členem ČSSD, v období let 1993–2001 stál v jejím čele. V roce 1998
byl jmenován předsedou vlády ČR, kterou vedl
do roku 2002. V roce 2003 se rozhodl na základě vnitrostranického referenda kandidovat
na funkci prezidenta. Následně se stáhl do politického ústraní. V červnu 2012 ohlásil oficiální
kandidaturu na prezidenta, v lednových volbách zvítězil a 8. března se oficiálně stal prvním
přímo zvoleným českým prezidentem. Miloš
Zeman je podruhé ženatý a má dvě děti.

Zlínský kraj – Prezident České republiky Miloš
Zeman navštíví na začátku září Zlínský kraj.
Stráví zde celkem tři dny. Oficiální návštěva hlavy státu se uskuteční ve dnech 4. až 6. září. Prezident chce navštívit všechny okresy a setkat
se s co nejvíce občany. Miloš Zeman ve funkci
prezidenta již do Zlínského kraje zavítal letos
v červenci v souvislosti s oslavami výročí sv. Cyrila a Metoděje. Zářijovou cestou do Zlínského
kraje prezident Miloš Zeman zahajuje sérii návštěv regionů České republiky.
Životopis Prezidenta ČR
Ing. Miloš Zeman se narodil 28. září 1944 v Kolíně. Absolvoval studium na VŠE v Praze, obor Národohospodářské plánování, kde následně působil do roku 1970 jako pedagog. V roce 1968
vstoupil do KSČ, ze které byl v roce 1970 kvůli
nesouhlasu s okupací vojsk Varšavské smlouvy

▪ Včely ukážou stav prostředí
Zlín – Netradiční metodu výzkumu životního prostředí zahájili pracovníci Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně. Informaci o kvalitě životního
prostředí získají výzkumem včel. Včely
totiž fungují jako přírodní bioindikátor:
při sběru pylu hmyz přichází do kontaktu
s nejrůznějšími složkami životního prostředí a přijímá i v něm obsažené škodliviny.
Ty zůstávají v jejich organismu, zatímco
do medu se nedostanou. Kvůli výzkumu
byly v červenci instalovány tři včelí úly
na střechu budovy Fakulty technologické
v centru Zlína.
▪ V Rožnově žije nejrychlejší písařka
Rožnov pod Radhoštěm – Absolutní mistryní světa v psaní na počítači je studentka
rožnovského gymnázia Karolína Foukalová. Tohoto titulu dosáhla v červenci na mistrovství světa, které se konalo v belgickém
Gentu. Gymnázium reprezentovaly Karolína Foukalová, Bára Stejskalová a Alexandra
Pavelová. Medaile přivezly všechny tři. Třetí
místo v celkovém hodnocení v celosvětové konkurenci obsadila Bára Stejskalová.
Alexandra Pavelová uspěla například v kategorii textové korekce, kde skončila třetí.
▪ Úspěšný projekt Čistá řeka Bečva
Vsetín – Zásluhou projektu Čistá řeka Bečva patří Vsetínsko k nejlépe odkanalizovaným regionům v Česku. Do roku 2007 bylo
v první etapě projektu vybudováno 146
kilometrů nové kanalizace, 7,9 kilometru
kanalizace bylo rekonstruováno, vzniklo
17 nových čerpacích stanic a 7 nových
dešťových zdrží o celkovém objemu 3 329
kubických metrů. Byly postaveny dvě
nové čistírny odpadních vod a šest čistíren bylo rekonstruováno. Proinvestovalo
se přes 1,1 miliardy korun. V roce 2011 byl
spuštěn projekt Čistá řeka Bečva II. V období tří let bude vybudována nová kanalizace na území 16 obcí Valašska v celkové
délce přibližně 168 kilometrů.
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Obilí a ovoce? Letos se daří
Zlínský kraj – Přibližně 90 procent osetých
ploch již měli zemědělci ve Zlínském kraji sklizeno ve druhém srpnovém týdnu, když jsme
připravovali toto vydání Okna do kraje. „Výnosy
jsou v porovnání s loňským rokem velmi dobré,“
konstatovala ředitelka Agrární komory ve Zlíně
Jana Brázdilová. Například u pšenice se výnosy
pohybovaly kolem šesti tun na hektar, u ječmene přes pět tun, u řepky asi 3,5 tuny. V letošním
roce podle Brázdilové nedošlo k vymrznutí obilovin a také množství srážek se na Zlínsku vyhnulo všem extrémům.
Dobrou úrodu si letos pochvalují i ovocnáři. „Výkup meruněk a třešní jsme již ukončili a jsme
velmi spokojeni s kvalitou i množstvím ovoce.
Většinu meruněk i třešní jsme nakoupili z Česka, jen něco málo z okolních nejbližších středoevropských států – Slovenska, Maďarska nebo
Rakouska. V tuto chvíli začínáme vykupovat
a sklízet švestky. V tomto případě se nám bohužel nepodaří vykoupit celých přibližně pět tisíc

tun z Česka, protože tu není dost ovoce. Proto
opět budeme dovážet, převážně ze střední Evropy a Balkánu,“ řekl obchodní a marketingový
ředitel likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích Miroslav Motyčka.
Ve Vizovicích pěstují v sadech na více než padesáti hektarech devět různých odrůd švestek.
„Očekáváme, že pokud nepřijdou bouřky nebo
krupobití, sklidíme letos přibližně 400 tun švestek jen z vlastních sadů. Švestky mají velmi vysokou cukernatost a kvalitu, takže zatím vše vypadá na nejlepší sklizeň z našich sadů v historii,“
dodal Motyčka.
Podle Jany Brázdilové u nás bohužel dochází
k velkému propadu v pěstování zeleniny. „Dříve
jsme byli soběstační ve výrobě cibule, brambor,
kořenové zeleniny, salátu, okurek, zelí a také
česneku. Šlo přitom o plodiny, které se v naší
oblasti tradičně pěstovaly. Dnes je tato produkce z převážné většiny kryta dovozem ze zahraničí,“ uvedla Brázdilová.
(vc)

Sklizeň ovsa na Kelečsku. Foto: Ivo Hercik
Okno do kraje / září 2013

Domovy pro seniory se mění
Zhruba čtvrt miliardy korun budou stát Zlínský kraj domovy pro seniory ve Vsetíně,
Valašském Meziříčí a Luhačovicích. „K navýšení celkového počtu lůžek v regionu ale
nedojde. Investice, získané velkou měrou z peněz Evropské unie, jsou zaměřeny především
na vybudování moderních pobytových služeb odpovídajících současným požadavkům
na péči,“ říká v rozhovoru krajská radní odpovědná za sociální oblast Mgr. Taťána Nersesjan.
Zlínskému kraji se podařilo do výstavby či
modernizace domovů pro seniory zapojit
značné prostředky z evropských zdrojů.
K navýšení počtu lůžek ale nedojde. Proč?
Celý problém lze rozdělit do dvou rovin. Předně
jde o to, že ministerstvo práce a sociálních věcí
je zásadně proti navyšování současných kapacit. Pokud bychom je přesto vybudovali, stát by
jejich provoz nepodpořil dotacemi a bez toho
je jejich fungování prakticky nemožné. Pobytové služby jsou zkrátka velmi drahé. Je ale také
potřeba říct, že zvyšování kapacit není aktuálně hlavním cílem. Zlínský kraj patří totiž mezi
kraje s nadprůměrnými kapacitami pobytových služeb. Je ale zapotřebí vytvořit lepší podmínky pro jejich poskytování. Neméně důležitá
je pak transformace části kapacit domovů pro
seniory na lůžka pro lidi trpící Alzheimerovou
chorobou. I toto průběžně řešíme.
Čím jsou domovy pro lidi s demencí specifické?
Začala bych trochu obecněji. V minulosti bylo
běžné, že se umístěním seniora do domova
řešila bytová situace celé rodiny. Mnohdy šlo
o zcela soběstačné, duševně i fyzicky zdatné
osoby. Tento přístup je dnes již naštěstí zcela
ojedinělý. Naopak ale narůstá potřeba těchto
služeb pro seniory, o které již rodina nezvládá

pečovat doma. Jde například o osoby s těžkou
formou Alzheimerovy choroby, které potřebují
náročnou péči. Struktura obyvatel domovů pro
seniory se proto výrazně mění a je nutné na to
reagovat a zřizovat další typy služeb pro ty, kteří potřebují specifickou intenzivní péči. I proto
jsme transformovali části kapacit domovů pro
seniory na Burešově, v Buchlovicích a Podlesí
na jiný typ služby – tzv. domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí. Stejně tak připravovaný Seniorpark ve Valašském Meziříčí bude
zaměřen částečně na péči o tyto klienty, kteří
vyžadují jiný přístup a proškolený personál.
Mluvila jste o tom, že počet žádostí o umístění do domova pro seniory není směrodatný. Jsou současné kapacity dostatečné?
Jde o to, čím onu dostatečnost měříme. Stále se
podávají žádosti o umístění, nicméně jejich pořadí nemá prakticky žádnou váhu. Umisťování
probíhá vždy na základě místního sociálního
šetření doma či v nemocnici. Je nutné si uvědomit, že pobytové sociální služby poskytují
péči 24 hodin denně. Naším cílem je, aby zde
bylo místo pro ty, kteří takovou péči skutečně
potřebují. Vyhovět všem, kteří mají podanou
žádost, ale ve skutečnosti umístění v domově
pro seniory vzhledem ke svému relativně dobrému stavu nepotřebují, nelze.
(jjn)

Ústavní péče? Alternativou je pěstoun
Zlínský kraj – Pěstounská péče na přechodnou
dobu je individuální forma péče, poskytovaná
ohroženým dětem v domácnostech pěstounů.
Je určena dětem, které náhle nemohou zůstat
ve své rodině a hledá se pro ně co nejvhodnější řešení, kterým může být návrat dítěte
do původní rodiny nebo přechod do náhradní
rodiny. Jedná se o alternativu umístění dítěte
do ústavní výchovy nebo do zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc. „Z praxe je zřejmé, že zejména u nejmladších dětí je vysoká
potřeba navázání citové vazby na pečující
osobu, taktéž u starších dětí je zřejmý pozitivní
vliv dočasného pobytu v rodinném a stabilním
prostředí v období, kdy se řeší tíživá situace jejich rodiny,“ vysvětlila krajská radní Taťána Nersesjan. Zlínský kraj od roku 2012 zaznamenal
oproti předchozím letům zvýšený zájem o pěstounství na přechodnou dobu – loni evidoval
20 potenciálních pěstounů, v letošním roce
bylo ke konci července Zlínskému kraji doručeno 23 žádostí. To, zda je vhodné zájemce zařadit mezi pěstouny, posuzují odborníci zhruba
rok. Ve Zlínském kraji aktuálně funguje 13 profesionálních pěstounů. Letos jim bylo svěřeno
již 14 dětí, nejčastěji ve věku do jednoho roku.
Jeden příklad za všechny
Příběh začíná koncem listopadu 2012, kdy porodnice oznámila obecnímu úřadu obce s rozšíOkno do kraje / září 2013

řenou působností, že u nich porodila dceru patnáctiletá dívka. Otec dítěte nebyl znám. Rodina
se rozhodla dát dítě k adopci.
Jakmile se o situaci dozvěděl Krajský úřad Zlínského kraje, kontaktoval vhodnou pěstounku
na přechodnou dobu, která je v jeho evidenci.
Pěstounka byla připravena dítě přijmout. Byl
podán k příslušnému soudu návrh, jemuž bylo
vyhověno. Týden po narození si pěstounka děvčátko převzala přímo z porodnice. Po převzetí
dítěte začaly úřady intenzivně spolupracovat
s biologickou rodinou děvčátka. Asi po dalších
14 dnech, kdy byly s rodinou probírány různé
alternativy řešení, babička narozeného děvčátka a později i matka se rozhodly, že přece jen
připraví podmínky a dítě si převezmou. Během
této doby byl navázán kontakt mezi pěstounkou
a rodinou dítěte. Mezitím si babička vyřídila mateřskou, rodina zakoupila potřebné věci. Letos
v lednu, tedy po dvou měsících, bylo děvčátko
svěřeno rozhodnutím obecního úřadu obce
s rozšířenou působností do péče babičky děvčátka (v případě přechodu dětí z ústavních zařízení
do pěstounské péče či osvojení je obvyklá délka
6 a více měsíců). V současné době je již děvčátko
ve své rodině, která o ni velmi dobře pečuje. Došlo také k navázání rodičovského vztahu matky
k dítěti. Pokračují i průběžné kontakty rodiny
s pěstounkou.

Taťána Nersesjan. Foto: Ivo Hercik

▪ Kraj má propracovaný systém
Zlínský kraj – Sestavit síť sociálních služeb
tak, aby pokrývala potřeby regionu a zároveň byla ekonomicky udržitelná, je obtížný
úkol. Ve Zlínském kraji je tato problematika řešena velmi komplexně. „Plánování
a hodnocení sociálních služeb je nastaveno transparentně za účasti odborníků z řad
poskytovatelů služeb. Na základě zpětných
vazeb je také postupně zdokonalováno.
O tom, jak celý systém funguje, pravidelně
informujeme. V srpnu jsme například uspořádali také seminář pro krajské zastupitele,“
uvedla krajská radní odpovědná za sociální
oblast Taťána Nersesjan.
Kraj disponuje plánem rozvoje sociálních
služeb. „Zařazování poskytovatelů do sítě
sociálních služeb má jasná pravidla. Jde
o pravidelný a náročný proces, do kterého
jsou zapojeni poskytovatelé, pracovníci
krajského úřadu, koordinátoři komunitního plánování obcí, komunální politici a další odborníci. Pro poskytovatele je zařazení
do sítě existenční nutností, neboť jen služby v síti mohou žádat o státní či krajské dotace,“ vysvětlila vedoucí odboru sociálních
věcí krajského úřadu Jana Chovancová.
Podmínkou zařazení do sítě sociálních
služeb je dobrý výsledek v hodnocení poskytovatelů sociálních služeb podle nastavených parametrů. Hodnotí se nejen
efektivita služby, ale i její potřebnost, dostupnost a předpoklady kvality. Každá sociální služba, která má být zařazena do Sítě
poskytovatelů sociálních služeb Zlínského
kraje v následujícím roce, je hodnocena
nejen na základě kvantitativních údajů, ale
i ve spolupráci s členy pracovních skupin,
na základě uvedených specifik. „Naším
cílem je co nejúžeji propojit plánování
a hodnocení služeb s jejich financováním
tak, aby služby v maximální míře vyhovovaly potřebám obyvatel našeho regionu.
Jsem velmi vděčná za spolupráci při tvorbě tohoto systému jak poskytovatelům
služeb, tak i představitelům obcí,“ uzavřela
Nersesjan.
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kultura
14|15 BAŤŮV INSTITUT
▪ nové sídlo tří Zlínským krajem zřizovaných kulturních institucí: Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajské
knihovny Františka Bartoše ve Zlíně,
▪ stavební práce byly zahájeny v září 2011,
▪ expozice muzea a galerie ve 14. budově
se veřejnosti otevřely 1. května 2013,
▪ prvním dnem, kdy si v knihovně v budově 15 můžete půjčit či vrátit knihu, je
pondělí 30. září,
▪ zprovozněním knihovny v budově 15 je
komplex definitivně dokončen.
I díky projektu 14|15 BAŤŮV INSTITUT se z bývalého továrního areálu stává dominanta města. Foto: STUDIO 6.15

Blíží se otevření krajské knihovny v budově 15.
A s ním dokončení 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
Již ne roky, dokonce ani měsíce. Do dokončení
14|15 BAŤOVA INSTITUTU chybí již jen několik
málo týdnů či spíše dnů. Po 14. budově, otevřené veřejnosti letos na Prvního máje, se završení své rekonstrukce dočkalo také její dvojče
– budova 15. Do užívání bude objekt Krajské
knihovně Františka Bartoše ve Zlíně předán
v pátek 27. září 2013. Samotný provoz knihovny v jejím novém sídle začne v pondělí 30. září,
shodou šťastných okolností v první den Týdne
knihoven ČR. Veřejnost se však do nové knihovny může podívat s předstihem, a to právě v pátek 27. září odpoledne, kdy bude pro návštěvníky všeho věku připraven v celém 14|15 BAŤOVĚ
INSTITUTU atraktivní program.
Pátek 27. září je nejen dnem předání zrekonstruovaného objektu 15 krajské knihovně, ale
vlastně i dnem dokončení celého projektu
konverze budov 14, 15 a předání 14|15 BAŤOVA
INSTITUTU veřejnosti. Zlínský kraj, investor projektu a zřizovatel kulturních institucí v zrekonstruovaných budovách sídlících, proto připravil
pro tento mimořádný milník zajímavý program
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sestávající zejména z prohlídek obou, po všech
stránkách cenných budov. Nejatraktivnější budou zejména prohlídky prostor nové knihovny
v budově 15, mimořádné prohlídky muzejních
a galerijních expozic v budově 14 a rovněž představení vizuálního umění využívajícího projekce na fasádu (známého jako videomapping).
Součástí slavnostního dne budou i interaktivní
program pro děti a hudební vystoupení.
Program předání knihovny a vlastně celého
14|15 BAŤOVA INSTITUTU do užívání veřejnosti
začne v pátek 27. září v 16.00. Zájemcům o prohlídku se otevřou dveře nové budovy knihovny
a na platformě mezi budovami 14, 15 začne interaktivní program pro děti. Není třeba se nikde
objednávat, rezervovat si místa, stačí jen přijít,
hrát si, bavit se a především si prohlédnout
nová krásná sídla knihovny, muzea a galerie.
V 18.00 přijde na řadu okamžik nejkrásnější. Vedle již fungující budovy 14 bude pro veřejnost
symbolicky otevřena i čerstvě zrekonstruovaná
budova 15. Od tohoto okamžiku je celý 14|15
BAŤŮV INSTITUT dokončen, připraven sloužit

občanům. Zatímco na platformě mezi budovami bude koncertovat jazzově laděné Roland
Hamaj Trio, pro milovníky umění a historie budou od 18.00 mimořádně otevřeny galerijní
i muzejní expozice, včetně teprve nedávno zpřístupněné expozice Františka Bartoše v 5. NP 14.
budovy. Expozice si budete moci prohlédnout
po dvě hodiny - až do 20.00. Přibližně ve 20.30
program zakončí představení pro tuto příležitost vzniklého vizuálního díla, při němž bude
pro projekci využita fasáda budovy 15.
V pátek 27. září přijďte a buďte svědky jedinečného okamžiku završení projektu, jenž poskytl
třem kulturně vzdělávacím institucím nová
impozantní sídla! Jeho plný význam si většina
z nás neuvědomuje. Budoucnost jej však bude
jistě vidět jako záslužné, prospěšné a pozoruhodné dílo. Návštěvníci Zlínského kraje budou
od nynějška obdivovat nejen všudypřítomné
atributy baťovské tradice, architekturu včetně
děl autora budov 14|15 Jiřího Voženílka, ale
také 14|15 BAŤŮV INSTITUT. A to pro jeho nesmírnou uměleckou a informační hodnotu.

Okno do kraje / září 2013

chranky

zemědělství
Výsledky Perly Zlínska 2013

Oceněné výrobky se tradičně dočkají prezentace na řadě akcí. Ilustrační foto: pořadatelé

Kraj zná další potravinářské perly
Zlínský kraj – O dalších 15 položek je pestřejší
paleta výrobků, které mohou výrobci označovat logem Perla Zlínska. Rozhodla o tom
hodnotitelská komise, která letos posuzovala 80 výrobků od 38 žadatelů. Vyhlašovatelem akce na podporu producentů je tradičně Zlínský kraj, který organizováním pověřil
Agrární komoru Zlín.

IZS
výběr
v roce
školy2012

Hasičům přibylo práce. Loni hasili 856 požárů.
xxx. Foto:
Foto:
IvoHZS
Hercik
ZK

„Zlínský kraj nemá v rámci svých pravomocí
a zákonných možností téměř žádný prostor
ovlivňovat zemědělce na svém území. I přesto
vyčleňuje každý rok ze svého rozpočtu nemalé
finanční prostředky na podporu regionálních
výrobků a výrobců potravin. Podpora krajské
značky kvalitních potravin – Perla Zlínska, je
toho příkladem,“ uvedla Milena Kovaříková,
předsedkyně výboru pro zemědělství, životní
prostředí a rozvoj venkova Zlínského kraje.
K udělení tohoto ocenění je nutné splnit celou řadu specifických podmínek stanovených
ve spolupráci s agrární komorou. Kromě toho,
že výrobek musí být v souladu s právními předpisy České republiky i Evropské unie a jeho
základní výrobní surovina musí být pouze českého původu, je podmínkou i splnění 100% podílu regionální práce při jeho výrobě. Krajskou

Perlu Zlínska navíc nemůže získat žádný nezpracovaný výrobek nebo výrobek zpracovaný
pouhým dělením z výchozího kusu bez dalšího
opracování. Za stanovením těchto poměrně
přísně nastavených kritérií je snaha propagovat
kvalitní potraviny od místních výrobců. Hodnotitelská komise posuzuje přihlášený výrobek
s ohledem na originalitu a jedinečnost vztahující se ke Zlínskému kraji a dále na základě senzorických parametrů a dalších doplňujících vlastností. Důležité jsou vzhled a barva, textura, chuť
a vůně, inovativnost, použité materiály, design
výrobku a podobně.
Jde o víc než jen o jídlo
Akce podporované Zlínským krajem, kam
kromě Perly Zlínska patří i Ovčácké dny na Valašsku, TOP VÍNO Slovácka či Krajské dožínky
v Kroměříži, ale mají hlubší podtext – návrat
k tradičním hodnotám, které jsou jednou z cest
k ekonomické a společenské stabilizaci regionu. „Mezilidské vztahy, především úcta mezi
lidmi, jsou to, co dnešní společnosti chybí nejvíce. Kupujme tedy kvalitní výrobky od výrobců
ze Zlínského kraje a podporujme je. Přispějeme
tím i k narovnávání vzájemných mezilidských
vztahů, což je bezpochyby v zájmu nás všech.

Masné výrobky
Čertovská klobása
Ing. Petra Zbořilová, Otrokovice
Zauzený závitek se zelím a slaninou
Gastro a.s., Strábenice
Mléko a mléčné výrobky
Vitafit jogurt s cerealiemi jahoda
Mlékárna Valašské Meziříčí s.r.o.
Blaník smetanový sýr s houbami
Kromilk a.s., Kroměříž
Pekařské a cukrářské výrobky
Chlebová placka, Pekárna Přílepy s.r.o.
Třebětický chléb celozrnný
František Králík, Třebětice
Bio špaldová srdíčka s mandlemi
Stanislava Elšíková, Vizovice
Psyliový cereální chléb,
Pekárna Přílepy s.r.o.
Trubička sněhová 40g,
Agrodružstvo Roštění
Staročeský dukátek
Medoks s.r.o.,Všemina
Kategorie med
Med medovicový
Ing. Karel Kolínek, Nedašov
Nápoje
Zlínský švec, světlý ležák 11
Martin Velísek, Sazovice
Ovoce-zelenina
Talašovo kysané zelí – červené
Jiří Talaš, Tlumačov
Ostatní
Bramborová roláda s uzeným masem,
špekové zelí
Devítka Plus, Kroměříž
Pohankový karbanátek s uzeným
bokem, šťouchané brambory
JOSPO s.r.o. Holešov

Podpořme se vzájemně a vyšleme signál majitelům potravinových obchodních řetězců,
že jsme odolní vůči jejich reklamním trikům,
jejichž cílem je zvyšování útraty za nákup a nikoliv zásobování nezávadnými a zdravými potravinami,“ vysvětluje Milena Kovaříková. (jjn)

inzerce
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▪ Podpora technického vzdělávání
Zlínský kraj – Rozvoj vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti na školách
ve Zlínském kraji je cílem projektu, který
schválila krajská rada. Vytvořena budou
regionální centra přírodovědného a technického vzdělávání s moderním vybavením
na celkem 16 středních školách Zlínského kraje. Pro výuku a volnočasové aktivity
budou využívána nejen studenty těchto
středních škol, ale také žáky partnerských
základních škol. To by mělo mimo jiné
vést ke zvýšení zájmu žáků základních škol
o studium technických a přírodovědných
oborů a zároveň zvýšení jejich manuální
zručnosti. Projekt bude probíhat od letošního září do června 2015. Náklady na jeho
realizaci dosáhnou 112 milionů korun. Plně
budou hrazeny z Operačního programu
Vzdělání pro konkurenceschopnost.
Spolupráce středních a základních škol se
uskuteční formou sdílení odborných učeben, laboratoří, dílen a středisek praktického vyučování, které budou díky projektu
modernizovány. V těchto prostorech budou
probíhat i volnočasové aktivity navazující
na školní výukové programy v jednotlivých
středních školách a spolupracujících školách základních. Pozornost bude věnována
také spolupráci škol se zaměstnavateli.
Potřeba užší a dlouhotrvající spolupráce
mezi středními a základními školami v oblasti přírodovědných i technických disciplín
vznikla na základě poznatků z praxe. Tato
potřeba vychází z dlouhodobě se snižující
úrovně znalostí a dovedností absolventů
základních škol v přírodovědných a technických disciplínách, technickém uvažování, manuální zručnosti a vztahu k manuální
práci. Žák základní školy, který se rozhoduje
o své budoucí profesi, dnes z velké části ani
netuší, co která odbornost v sobě zahrnuje,
a tudíž nemá ani o své budoucí specializaci představu. Projekt bude zaměřen také
na vzdělávání pedagogických pracovníků.
▪ Pracovní místa ve zlínské nemocnici
Zlín – Krajská nemocnice T. Bati, a.s., Zlín
přijme biomedicínského inženýra/biomedicínskou inženýrku na pracoviště onkologického centra. Požadavky: VŠ v oboru
biomedicínský/á inženýr/ka nebo elektrotechnické zaměření, akreditační kvalifikační kurz v oboru výhodou, zájem o práci
ve zdravotnictví se zaměřením na radiodiagnostické a radioterapeutické přístroje,
AJ slovem i písmem, znalost IT technologie
a síťových aplikací. Zdravotní způsobilost
a bezúhonnost dle zákona č. 96/2004 Sb.,
v platném znění. Absolvování školení vyhlášky 50/1978 Sb., minimálně §5 nebo §6
výhodou. Pozice i pro absolventy. Kontakt:
Mgr. Beáta Kašpárková, tel. 577 552 335,
e-mail beatakasparkova@bnzlin.cz.
Krajská nemocnice T. Bati, a. s., Zlín přijme
farmaceutického asistenta/farmaceutickou
asistentku – zástupce/kyni vedoucí oddělení zdravotnického materiálu (způsobilost
k výkonu povolání podle zákona 96/2004
Sb.). Zájemci, kontaktujte vedoucího lékárny PharmDr. Pavla Kurfürsta, PhD., tel.
577 552 585, e-mail: kurfurst@bnzlin.cz.
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Jak je to s Naturou 2000 v kraji
Zlínský kraj – V současné době budí emoce
probíhající projednávání ochrany evropsky
významných lokalit soustavy Natura 2000
formou zvláště chráněných území, přírodních
památek a přírodních rezervací. V médiích pak
někteří představitelé měst a obcí hovoří o velkém překvapení, že vše bylo náhlé a dostatečně dopředu o tom nevěděli. Je tedy vhodné
říci, jak je to ve skutečnosti. To se musíme vrátit
nejméně 10 let nazpět.
Jak šel čas
Příslušná města a obce o přípravě území pro
evropsky významné lokality vědí nejméně
od roku 2003, kdy byly vytipovány vhodné
lokality k zařazení do soustavy Natura 2000.
V tomto roce totiž byly dotčené obce a města,
a tedy i jejich tehdejší představitelé, seznámeni s problematikou v rámci předjednání, které
prováděla Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky ve spolupráci se správami
chráněných krajinných oblastí. V rámci projednávání mohly obce a města vznášet připomínky. Další informaci, tentokrát již o existenci
evropsky významných lokalit, obdržela města
a obce ve Sbírce zákonů na jaře 2005, kdy bylo
zveřejněno nařízení vlády, kterým se stanoví
národní seznam evropsky významných lokalit.
Součástí tohoto zveřejněného materiálu jsou
i mapové přílohy a určení způsobu legislativní ochrany, tedy jaká kategorie chráněného
území bude u jednotlivých lokalit vyhlášena.
V první polovině roku 2008 dostaly města
a obce další informaci, když bylo ve Sbírce
zákonů zveřejněno zařazení našeho národního seznamu jako nedílné součásti seznamu
evropského a na veřejných deskách následně
zveřejňovaly výzvu vlastníkům nemovitostí
v evropsky významných lokalitách k možnosti
přihlásit se ke smluvní ochraně těchto území.
Tuto výzvu pak vyvěšovaly opakovaně i v roce
2010 po vydání dalšího nařízení vlády zveřejněného opět ve Sbírce zákonů.
Co s tím mají společného kraje?
Role krajského úřadu v této problematice začíná v roce 2004, kdy nabyla účinnosti novela
zákona o ochraně přírody a krajiny. Tím byla

krajským úřadům zadána kompetence řešit
agendu Natury 2000 ve svých správních obvodech. Následně vláda stanovila, v jaké kategorii zvláště chráněného území bude ochrana
těchto lokalit zajištěna. Z toho pak vyplynulo,
které orgány státní správy budou povinny tuto
ochranu zajistit dle zákona o ochraně přírody
a krajiny. Na kraje, respektive krajské úřady, tak
připadly všechny evropsky významné lokality
v určené kategorii přírodní památka a přírodní
rezervace. Jde tedy o vládou a zákony danou
povinnost.
Na řadě je vláda
Od tohoto momentu upozorňovala také většina krajů na nereálnost vyhlašování všech
zřízených evropsky významných lokalit za maloplošná zvláště chráněná území, zejména
velkých lokalit. Na základě široké podpory návrhu novely zákona o ochraně přírody krajiny
vypracovaného Jihomoravským krajem v roce
2008 pak bylo dosaženo jejího přijetí v roce
2009, kde již zákon umožnil i ponechání základní ochrany, tedy bez nutnosti vyhlašování
zvláště chráněných území.
Předpokladem však je změna nařízení vlády,
kterým by se upravil způsob ochrany. Umožnilo by to vyhlásit jen nezbytné lokality s výskytem prioritních druhů a stanovišť a zbylé části
území evropsky významných lokalit ponechat
v základní ochraně. Neměnilo by se však územní vymezení, velikost ani počet lokalit. Takové
změny lze navíc uskutečnit jen se souhlasem
Evropské komise.
Ve věci „rekategorizačního“ nařízení od roku
2010 zástupci našeho kraje i krajského úřadu
opakovaně intenzivně jednají s odpovědnými zástupci ministerstva životního prostředí i Agentury ochrany přírody a krajiny ČR,
do této chvíle ale stále není nové nařízení
přijato. Přesto však kraj nečeká se založenýma rukama a nadále intenzivně vyjednává.
Hned při prvním jednání tehdy se tvořící vlády
s představiteli krajů hejtman Stanislav Mišák
u nového ministra životního prostředí důrazně
požadoval, aby se zasadil o přijetí „rekategorizačního“ nařízení vlády v co nejkratším čase.
Ivan Mařák, náměstek hejtmana

Vsetínští ortopedi operovali novou metodou
Zlín – Ortopedi Vsetínské nemocnice provedli
jako vůbec první v republice náhradu kolenního kloubu metodou, která využívá speciálních
šablon vyrobených pacientovi na míru. Vyměňuje se přitom jen poškozená část kolene
a šablony přesně vymezují umístění náhrady.
Operace je mnohem rychlejší s menšími riziky
pro pacienta.
S implantací unikompartmentální náhrady,
kdy se vyměňuje jen poškozená část kolene,
mají ve Vsetíně dlouholetou zkušenost. Není
proto náhodou, že výběr pracoviště pro aplikaci zajímavé novinky padl právě na zdejší oddělení. A co je největším přínosem nové metody,
a pro které pacienty je vhodná? „Sníží se počet
zásahů do kostí, nemusíme tolikrát navrtávat
dřeňovou dutinu. Zákrok s užitím řezacích

bloků je přesný, pomůže určit základní rovinu
řezu, eliminuje chyby operatéra. Operace je
podstatně kratší, výsledný efekt pro pacienta
mnohem komfortnější,“ uvedl primář ortopedického oddělení Zdeněk Košťál.
(pla)

Operace je mnohem kratší. Foto: archiv nemocnice
Okno do kraje / září 2013

Čtyři pruhy k dálnici? Hotovo
Zlín – Řidiči již mají možnost využívat nově
zrekonstruovaného a rozšířeného úseku silnice I/49 mezi Otrokovicemi a zlínskými Malenovicemi. Nový úsek v délce přes dva kilometry
navazuje na již dříve dokončené části a společně tak tvoří ucelený čtyřpruhový průtah mezi
centrem krajského města Zlína a Otrokovicemi. „Chci poděkovat všem, kteří se i v dobách
pro tuto stavbu nepříznivých nevzdávali a hledali řešení a možnosti pro její realizaci. I díky
nim má konečně krajské město Zlín nejen
důstojné a kvalitní spojení se sousedními Otrokovicemi, ale také plnohodnotné napojení
na dálniční síť,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Silnice I/49 měla před svou rekonstrukcí znač-

ně negativní vliv na životní prostředí. Docházelo zde k nárůstu dopravy a tím pádem
ke zvýšené nehodovosti. Rekonstrukcí silnice
a především jejím rozšířením se významně
zvýšila plynulost dopravy i bezpečnost a zároveň snížila hlučnost a množství vypouštěných
emisí. Součástí stavby byly také výstavba protihlukových stěn a přeložky místních komunikací i inženýrských sítí.
Silnice I/49 je páteřní pozemní komunikací Podřevnického údolí, tvořící spojnici měst Otrokovice, Zlín a Vizovice. Klíčovou roli hraje v napojení města Zlína a jeho okolí na rychlostní
silnici R55 a jejím prostřednictvím na dálniční
síť České republiky.
(van)

Luhačovická přehrada letos zažila první sezonu po rozsáhlém čištění. Foto: Ivo Hercik

Přehrada zažívá díky investicím renesanci
Luhačovice, Pozlovice – Z přehrady nákladní
auta odvozila 295 000 krychlových metrů sedimentů a obce nad ní byly za finanční podpory Zlínského kraje napojeny na nově vybudovanou čističku odpadních vod. A výsledek?
Na pláže se vrátili rekreanti. Spolu s dalšími
investicemi do cyklostezek či koupaliště s atrakcemi se tak z Luhačovické přehrady opět stala vyhledávaná lokalita. Možnosti koupání zde
byly v minulosti omezené, její využití pro re-

kreaci omezoval výskyt sinic a nečistot. Pomyslnou první etapou ozdravění bylo vybudování
kanalizací v obcích Horní Lhota, Dolní Lhota,
Slopné a Sehradice a jejich napojení na čističku, jež vznikla v Dolní Lhotě. Kraj na tuto investici přispěl více než 31 miliony korun. Následně
Povodí Moravy nechalo vybagrovat sedimenty
v přehradě, což si spolu s dalšími úpravami vyžádalo přes 146 milionů korun. Letos na jaře
byla přehrada opět napuštěna.
(jjn)

Kraj brání silnice před přetíženými kamiony
Zlín – Chránit silniční komunikace na svém
území před nadměrným zatěžováním a přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu zůstává i pro příští roky zájmem Zlínského
kraje v oblasti dopravy. Proto kraj chystá vyhlášení veřejné zakázky, jejímž předmětem
bude výběr vhodného provozovatele, který
zajistí nízkorychlostní kontrolní vážení nákladních motorových vozidel na silnici I/50 ve Starém Hrozenkově, a to v období od května
2014 do dubna 2018. V současné době je tato
služba zajišťována na základě smlouvy platné
pouze do konce dubna příštího roku.
Okno do kraje / září 2013

Zlínský kraj díky důrazu na důslednou kontrolu hmotnosti vozidel patří mezi českými a moravskými kraji k výjimkám, zatímco v jiných
evropských regionech se jedná o naprosto
běžnou praxi. Představitelé kraje totiž vycházejí ze zkušenosti, že přetížená vozidla nejen
poškozují kvalitu komunikací, ale především
se stávají nebezpečnými v samotném silničním provozu. Zlínský kraj proto na provoz kontrolní váhy přispívá částkou blížící se ke třem
milionům korun ročně. Kontrolní vážení nákladních automobilů ve Starém Hrozenkově
bylo zahájeno v roce 2011.
(hm)

▪ Kraj je v hledáčku turistů
Zlínský kraj – Aktuální údaje Českého statistického úřadu o návštěvnosti jednotlivých regionů ve 2. čtvrtletí letošního roku
potvrzují v celostátním měřítku pokles počtu hostů i počtu přenocování. Zlínský kraj
v obou sledovaných hodnotách ovšem zaznamenal skvělé výsledky, počet zahraničních návštěvníků vzrostl dokonce o čtvrtinu. „Jsme jediný kraj, který dlouhodobě drží
dynamiku růstu zahraniční klientely,“ hodnotí spokojeně výsledky radní Zlínského
kraje Ladislav Kryštof, do jehož kompetence
cestovní ruch spadá. Ve Zlínském kraji pokračuje růst počtu hostů a dokonce i počtu
přenocování. Návštěvnost měřená počtem
hostů dosahuje v tomto čtvrtletí hodnoty
138 382 hostů, což je o 7,2 % více ve srovnání s minulým rokem. Ve druhém čtvrtletí se
počty přenocování oproti minulému roku
zvýšily na 404 385 nocí, což je růst o 1,3 %.
„Společně s Olomouckým krajem jsme
v rámci České republiky na špici z pohledu
celkového počtu hostů a počtu přenocování. Více než sedmiprocentní růst, to je číslo
z oblasti snů,“ zdůraznil Ladislav Kryštof.
▪ Karolinka získá nové mosty
Karolinka – V Karolince začala stavba nových mostů a rekonstrukce silnice. V rámci
jedné stavební akce bude postaven nový
most přes tok Stanovnice ve stávající trase a opravena navazující část silnice II/487.
Druhá stavba pak řeší vybudování nového
mostu vedoucího přes Vsetínskou Bečvu
do osady Bzové. Investorem obou akcí je
Ředitelství silnic Zlínského kraje. „Dokončení první stavby za 13,9 milionu korun se
předpokládá v září 2014. Práce budou probíhat za částečné uzavírky silnice. Provoz
bude řízen kyvadlově světelnou signalizací
a provizorním dopravním značením,“ informoval Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje
pro oblast dopravy. Začala již také výstavba
nového mostu přes Vsetínskou Bečvu v novém směrovém vedení na silnici směrem
k osadě Bzové. Nové umístění mostu a jeho
připojení na silnici II/487 si vyžádá současně
odsun stávajícího směrového vedení této
silnice v délce cca 260 metrů. Tím vznikne
nová křižovatka dvou silnic a místní komunikace. Tato akce přijde na 21,8 milionu korun, hotova by měla být příští rok v létě.
▪ Nábytkáři slaví 60. výročí
Bystřice pod Hostýnem – Šedesát let svého působení si připomene na začátku září
Střední škola nábytkářská a obchodní v Bystřici pod Hostýnem. Škola již od roku 1952
vzdělává absolventy základních škol a středních odborných učilišť oboru nábytkářství.
Po integraci se středním odborným učilištěm nábytkářským v roce 1998 pokračuje
škola ve společné tradici těchto odborných
škol a dále se specializuje na oblast zpracování dřeva, zejména na výrobu nábytku
a dalších výrobků v klasickém i uměleckém
pojetí. Od září 2008 po sloučení se Střední
školou obchodní a oděvní Bystřice pod Hostýnem pokračuje i v tradici výuky obchodních oborů. U příležitosti oslav 13. a 14. září
pořádá škola dny otevřených dveří.
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rozhovor
MVDr. Jana Novotná
▪ Předsedkyně Agrární komory Zlínského
kraje, jednatelka Mlékárny Valašské Meziříčí.
▪ Narodila se v roce 1952 v Hutisku-Solanci.
▪ Absolventka Vysoké školy veterinární
v Brně.
Ing. Jindřich Šnejdrla
▪ Viceprezident Agrární komory ČR, místopředseda AK Zlínského kraje, jednatel
firmy Agrotech Poličná
▪ Narodil se v roce 1957 v Hranicích.
▪ Absolvent Vysoké školy zemědělské
v Brně.
Jindřich Šnejdrla a Jana Novotná. Foto: Ivo Hercik

Čekají na zemědělce lepší časy?
Můžete charakterizovat současný stav zemědělství ve Zlínském kraji?
Novotná: V kraji je nyní evidováno 2 168 zemědělských podniků a podnikatelů. V porovnání
s rokem 2010 došlo asi k třetinovému poklesu.
Zemědělské podniky nyní v kraji zaměstnávají
asi osm tisíc osob a tento počet zaznamenal
za poslední tři roky jen mírný pokles. Výměra
zemědělské půdy činí 193 936 hektarů. Meziročně dochází k poklesu asi o 210 hektarů.
Z toho méně příznivé oblasti zaujímají asi 26
procent zemědělské půdy.
A chov zvířat?
Novotná: Zemědělci chovají asi 58 tisíc kusů
skotu, 116 tisíc prasat, 22 tisíc ovcí a beranů,
necelé dva tisíce koní a hříbat, 763 tisíc kusů
drůbeže. U drůbeže došlo od roku 2007 o pokles asi na polovinu. Stavy ostatních hospodářských zvířat se v tomto období příliš nezměnily.
Produkce masa se však výrazně snížila: v r. 2007
to bylo v kraji přes 16 tisíc tun, vloni jen něco
přes 10 tisíc tun.
Šnejdrla: Asi polovinu spotřeby vepřového
masa do Česka nyní dovážíme, naproti tomu
krmné obilí vyvážíme. Kdyby se naše živočiš-

ná výroba zvýšila, vzrostla by i zaměstnanost
v sektoru zemědělství. Odhadujeme, že by
české zemědělství mohlo generovat až 40 tisíc
nových pracovních míst.
Jaký vliv mají evropské dotace?
Šnejdrla: Zemědělství v celé EU je výrazně
dotováno. Model, který byl Českou republikou
při vstupu do EU přijat, tedy dotace na plochu,
umožnil na jedné straně českým zemědělcům
čerpat dotace na asi 98 procent. Naproti tomu
to ale zapříčinilo významné snížení živočišné
produkce, poklesla i výroba zeleniny, pěstování
brambor nebo ovocnářství. Většinová společnost v Česku je od zemědělství odtržena. Je to
důsledek čtyřicetileté kolektivizace a dvacetiletého nezájmu politiků. V Polsku, Rakousku
nebo Německu má dnes zemědělství ve společnosti mnohem větší prestiž.
Je naděje na lepší časy?
Šnejdrla: Bude to běh na dlouhou trať. Pro
minulé vlády bylo zemědělství na okraji zájmu,
snad se to po volbách změní a z ministerstva
budou zemědělství řídit jen odborníci. Jsme
na prahu nového plánovacího období v EU. Ag-

rární komora, spolu s dalšími nevládními organizacemi, se aktivně spolupodílí na zásadách
budoucí dotační politiky tak , aby pravidla, která se nastavují, nevedla k dalšímu zmenšování
rozměru českého zemědělství.
Mají zemědělci podporu na krajské úrovni?
Novotná: AK velmi úzce spolupracuje s vedením Zlínského kraje. I hejtman má k zemědělství blízko a je nám nakloněn. Vážíme si toho, že
můžeme za přispění kraje pořádat každoročně
Ovčácký den, Dožínky, soutěž TOP víno Slovácka a soutěž Perla Zlínska. To všechno pomáhá
popularizovat zemědělství v očích veřejnosti.
Vzniká též projekt na podporu místního zemědělství a potravinářství, aby se místní produkty
dostávaly do zdejších škol, nemocnic, úřadů.
Šnejdrla: Velký problém vznikne během deseti let při generační výměně. Mladých lidí s potřebnou zemědělskou odbornou kvalifikací je
dnes málo. Přitom i do zemědělství pronikly
moderní technologie. Vítáme proto, když zůstala zachována zemědělská škola v Rožnově
pod Radhoštěm, i to, že kraj začne finančně
podporovat žáky učebního oboru zemědělec-farmář.
Vojtěch Cekota

inzerce
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Vyšla knížka o valašských loukách
Vsetín – Krajina kolem nás se neustále mění.
Změny se nevyhnuly ani malebné valašské krajině, která je častým námětem umělců a také
cílem mnoha turistů a chalupářů. Muzeum
regionu Valašsko proto ve spolupráci s občanským sdružením Muzejní společnost ve Valašském Meziříčí vydalo letos v květnu za podpory
Zlínského kraje multimediální publikaci Valašské louky a pastviny – dědictví našich předků.
Tato kniha osvětluje vývoj krajiny a odpovídá
na mnoho základních otázek, které člověka při
péči o louky napadají. Autory publikace jsou
zaměstnanci muzea Jana Tkáčiková, Jan Husák
a Lukáš Spitzer.
Na stovce historických i současných fotografií
čtenář uvidí, jaké dědictví nám zanechala valašská kolonizace a také kolektivizace. Zjistí, že
není louka jako louka a že i pastviny jsou velmi
různorodé podle toho, jak se na nich hospodaří. V kapitole nazvané O valašských bylinách,
ptácích a hmyzu najde dobrodružné příběhy

rostlin i zvířat, které na valašských loukách
a pastvinách žijí a jsou s nimi a hospodáři úzce
spjaté. Závěrečná kapitola seznamuje se současnými palčivými problémy valašské krajiny
a snaží se pro ně nalézt vysvětlení a nejvhodnější řešení.
Publikace mohla vzniknout díky více než 40 let
trvající činnosti Muzea regionu Valašsko, díky
bohatým muzejním sbírkám uchovávajícím informace o krajině a také díky probíhajícím přírodovědným průzkumům muzejního entomologa, zoologa a botanika. Průzkum a bohaté
sbírky umožňují pochopit změny, které v krajině probíhají. A odrážejí se nejvíce na ubývání
či úplném vymizení určitých rostlin a živočichů.
Součástí publikace je též multimediální webový portál, který obsahuje nejen samotný text
knihy a jiné přírodovědné články, ale také videa
a interaktivní hry z tvorby Muzea regionu Valašsko. V objektech muzea lze též navštívit středisko environmentální výchovy Modrásek. (red)

kultura
▪ 150 let od založení Umělecké besedy
Zlín – Z rodinného alba, to je název výstavy, kterou připravila Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně a která je otevřena od
13. srpna do 27. října v přízemí budovy 14
zlínského továrního areálu. Připomíná letošní 150. výročí založení nejstaršího a šíří
svého působení i nejvýznamnějšího uměleckého spolku v českých zemích – Umělecké besedy. Je vytvořena nejen ze sbírek
pořadatelské instituce, jejíž důležitou součástí je i několik děl získaných z členských
výstav spolku v baťovském Zlíně, ale obohacují ji rovněž cenné exponáty zapůjčené
Galerií Středočeského kraje. Prostřednictvím obrazů, kreseb, grafik i soch se výběrově představuje tvorba většiny osobností,
které spoluurčovaly povahu výtvarného
odboru Umělecké besedy mezi dvacátými
a čtyřicátými lety 20. století.
▪ Co chystá letošní Valašské záření
Vsetín – Oblíbený hudební festival Valašské
záření zpříjemní obyvatelům Vsetína i jeho
návštěvníkům první zářijový víkend. Bude
mít podtitul „Škola základ života“. V pátek
6. září zahájí program vizovický Fleret. Přijede zazpívat Petr Bende se svou kapelou.
Ve velkém sále se kolem sedmé hodiny večerní představí Věra Špinarová a její Adam
Pavlík band. Vystoupí rocková skupina Legendy se vrací, na ni naváže zpěvačka Jana
Kratochvílová. V sobotu si přijdou na své
nejen děti při pohádkovém představení,
ale také babičky i dědečkové s Malou moravskou kapelou.

Louky na Valašsku. Foto: archiv MRV

Blíží se festival
Harmonia Moraviae

Hudební léto
doplní Josef Ruszelák

Zlín – Jedenáctý ročník mezinárodního hudebního festivalu Harmonia Moraviae připravuje
zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů. Na zahajovacím koncertě 3. října uslyšíme mladou
německou sopranistku Mojcu Erdmann, která
slaví úspěchy na světových pódiích včetně
newyorské MET. Největší osobností festivalu je
určitě izraelská klarinetistka, žijící v Německu,
Sharon Kam. Za doprovodu filharmonie v čele
s dirigentem Vojtěchem Spurným zahraje
17. října Koncert pro klarinet č. 1. od Carla M.
von Webera. V kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích vystoupí 6. října
vynikající soubor Musica Florea; na programu
jsou skladby Johanna Sebastiana Bacha a jeho
předchůdců. Jiří Pavlica si ke svému významnému jubileu zvolil 10. října provedení oratoria Brána poutníků, jež je inspirované odkazem
svatého Vojtěcha.
(red)

Kroměříž – Letošní festival Kroměřížské hudební léto bude doplněn v předsálí Sněmovního
sálu Arcibiskupského zámku výstavou velkoformátových kreseb Josefa Ruszeláka. Tento zlínský malíř a grafik, který letos oslavil své 75. narozeniny, prožil své dětství na Kroměřížsku a má
k Hanáckým Athénám zvláštní vztah. Na zámku
bude v období od 9. do 27. září reprízovat svůj
cyklus kreseb stromů propojených s básněmi.
Autor jej původně vytvořil v roce 2009 pro výstavu v prostorách Univerzity T. Bati ve Zlíně.
Do obrazů je zakomponována poezie Skácela,
Mikuláška, Kundery a dalších. „Obrazy jsou inspirovány přírodou a jejím vnímáním básníky.
Básně vystihují vztah člověka ke stromům,“ řekl
o své výstavě Josef Ruszelák. K obrazům stromů
přidal ještě několik kreseb, které vznikaly přímo
pod vlivem hudby. Ruszelák vytvořil také logo
aktuálního ročníku.
(vc)
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▪ Zámek nabízí novou trasu
Kroměříž – O další prohlídkovou trasu se
v letošní sezoně rozšířila nabídka Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Nová trasa
VIA ARCADIA doplňuje již dříve nabízené
prohlídky VIA UNESCO, VIA RESIDENTIA
a VIA ARTIS. Nová prohlídková trasa nabízí návštěvníkům stejně jako bájná země
Arcadia něco mimořádného, mytického.
V sala terreně zámku se návštěvníci stávají svědky mystéria proměn, v Podzámecké
zahradě projedou elektrickým vláčkem
romantická zákoutí a v Rotundě Květné zahrady získají na funkčním Foucaltově kyvadle nezvratitelný důkaz o pohybu planety.
▪ Představí se František Květoň
Zlín – Průřez tvorbou zlínského malíře
Františka Květoně nabídne ve dnech 3. až
27. září výstava v kulturním institutu Alternativa, která se koná při příležitosti letošního životního jubilea autora (narodil se
v roce 1953). Zdánlivě dominantním motivem jeho obrazů je krajina – v různých podobách a proměnách – vždy abstrahovaná
do elementární symboliky země a nebe.
Země, kterou prochází klikatost cest směřujících k horizontu. Jednoduché téma,
kterým lze obsáhnout celou složitost lidského života. Vernisáž se uskuteční v úterý
3. září v 17.00.
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sport
▪ Na triatlonu padlo několik rekordů
Morkovice – Patnáctý ročník triatlonu
Morkovské chlap 2013 přilákal na Kroměřížsko 278 závodníků, což je nejvyšší účast
v historii. Na sportovce čekalo 200 metrů
plavání, dvacet kilometrů jízdy na kole
a závěrečných pět kilometrů běhu. Nejlépe se s touto porcí popasoval přerovský
Jiří Klíma. O více než dvě a půl minuty navíc pokořil sedm let starý rekord. Z domácích se nejvíce dařilo Pavlu Žákovi. Morkovický závodník skončil třetí.

Eric Cais na sjezdové trati. Foto: Jiří Laštůvka

Sjezdové tratě bikery táhnou
Zlínsko – I letos se odvážní bikeři spouští ze
svahů na různých místech Zlínska, aby posbírali
co nejvíc bodů do podniku Wood Bike Series
(WBS) 2013. Seriál sedmi závodů letos nabízí
zase o něco větší atraktivitu. A to jak pro diváky,
tak pro samotné účastníky. „Na každém závodě
registruji zhruba deset úplně nových účastníků.
Na prvním závodě seriálu bývá okolo sto šedesáti lidí. Postupně se počet trochu snižuje, jak
přibývají zranění a startují konkurenční podniky,“ objasňuje ředitel podniku Jiří Haferník.
K závodům se hlásí nejen muži, ale i děvčata.
„Vidíte na nich, jak svůj první závod jedou opatrně, ale postupně se zlepšují a zlepšují a začínají porážet i chlapy,“ líčí organizátor, podle nějž
nové závodníky přitahuje hlavně adrenalinový
zážitek, který tratě zaručují. Při stavbě tratí jsou

pořadatelé vynalézaví a snaží se je obměňovat.
„Skvělá byla vždycky trať v Otrokovicích. Letos
se udělal velký kus práce ve Zlíně na Lesní čtvrti, změnily se překážky, směry, všechno krásně
v přírodě. To je nejspíš nejluxusnější podnik seriálu,“ míní Jiří Haferník.
Organizátoři WBS myslí i na diváky a zázemí při
závodech je naprosto profesionální. K dispozici
jsou například on-line výsledky či atraktivní komentář přímo z trati. „Rádi bychom, aby fanoušků chodilo ještě víc,“ přeje si Haferník.
Letošní ročník WBS už má za sebou pět podniků, v čele hlavní kategorie je Martin Kolajík
následovaný Davidem Šůstkem a Tomášem Navrátilem. Nejbližší závod je nachystaný na 7. září
v Trnavě. „Trať se změnila z 90 % a určitě je na co
se těšit,“ pozval Jiří Haferník.
(oh)

Barumka má být atraktivní i bezpečná
Zlínský kraj – Je to motoristická senzace. Akce,
která do Zlínského kraje dokáže přilákat až statisíce lidí. Ani letošní ročník Barum Czech Rally
Zlín, jejímž partnerem je Zlínský kraj, nemá být
jiný. Pro největší automobilovou rally u nás,
která se uskuteční o víkendu na přelomu srpna
a září, chtějí pořadatelé ještě větší atraktivitu.
A zároveň bezpečnost.
Co tedy na diváky čeká? „Celá rally měří celkem
732 km a obsahuje 15 rychlostních zkoušek
na devíti úsecích v souhrnné délce 235 ostrých
kilometrů na asfaltovém povrchu různé kvality,
přičemž nejvzdálenější místo od centra soutěže
je pouhých 50 km daleko,“ vyjmenoval tiskový
mluvčí soutěže Roman Ordelt. K tomu je třeba
připočíst špičkové české i evropské závodníky,
skvěle připravené automobily a bohatý doprovodný program, jako je například tradiční soutěž historických vozů.
Pořadatelé chtějí jít maximálně vstříc divákům
a zároveň pokračovat v trendu zvyšování bezpečnosti. „Nevidíme důvod k razantním změnám v místech, kde se bezpečnostní opatření
v minulých letech osvědčila. Rozhodně se nechystáme plošně posouvat dosavadní hranistrana 12

ce zakázaných prostorů o několik metrů dále.
Zpřísníme ale potenciálně nebezpečná místa,
ve kterých vozy dosahují vysokých rychlostí
a trať má nerovný povrch,“ popsal změny Jan
Regner, zástupce ředitele soutěže.
Oproti minulému ročníku nedozná trať výraznějších změn. „Některé úseky dosáhly menších
či větších úprav. Někde jsme použili retardéry
kvůli snížení průměrné rychlosti a snaze tato
místa co nejvíc přiblížit divákům,“ zmínil mluvčí Ordelt. Návštěvníci podniku se opět dočkají
městské rychlostní zkoušky i oblíbených úseků
Pindula, Troják, Biskupice a Semetín.
(oh)

Soutěž je divácky atraktivní. Foto: Petr Sagner

▪ Týmy z regionu bojují v poháru
Zlínský kraj – Zhruba poloviční úspěšnost měla v prvním kole Poháru České
pošty fotbalová družstva ze Zlínského
kraje. Zklamání panuje v Otrokovicích,
které podlehly Brnu-Bystrci, přes Hranice
na Moravě se dál neprobojovalo ani Valašské Meziříčí. Regionální souboj zvládl lépe
Brumov, který porazil Štítnou, a pro druhé
kolo mu los určil Karvinou. Ještě věhlasnějšího soupeře, Baník Ostrava, získala
pro druhé kolo Kroměříž. V tom prvním
Hanáci přejeli Přerov v poměru 3:0. V pohodovém tempu prošel prvním kolem
Zlín, když vyhrál v Mohelnici 5:0.
▪ Mladý Plocek si podmanil republiku
Uherské Hradiště – Devatenáctiletá veslařská naděje z Uherského Hradiště Michal Plocek prožil velmi povedený červenec. Skifař závodící za pražskou Duklu si
na mistrovství republiky vybojoval hned
dvě zlaté medaile. S kolegou Janem Andrlem jasně ovládli soutěž dvojskifů a byl
i členem vítězné posádky v párové čtyřce.
Velká očekávání bude jeden z největších
českých veslařských talentů plnit i na mistrovství světa v Jižní Koreji.
▪ Valašskem burácely pily
Karolinka – Zručnost, pohotovost a zkušenost při práci se dřevem museli předvést
účastníci soutěže v řezání motorovou
pilou v Karolince na Valašsku. Koncem
července tam totiž uspořádali soutěž
v timbersportu O Valašského pilařa 2013.
V horkém počasí tam poměřili síly profesionálové i amatéři v různých kategoriích.
Krotit burácející pilu se nezalekly ani ženy.
Mezi těmi byla nejúspěšnější Kateřina
Tomková. V mužských kategoriích pak
brali vítězství Vítězslav Jílek a Petr Krajča.
▪ Veslaři pátí na světě
Otrokovice – Otrokovičtí veslaři na čtyřce
vybojovali páté místo na mistrovství světa juniorů, které se konalo ve dnech 7. až
11. srpna v Litvě na jezeře u města Trakai.
Na startu závodu se objevilo 18 posádek,
takže pro postup do finále museli veslaři
na trati dlouhé 2 000 metrů absolvovat
rozjížďky, opravné jízdy a semifinálové
jízdy. Čtyřka jela v sestavě Jan Vodinský,
Martin Omelka, Miloslav Šágr a Tom Svoboda.
Okno do kraje / září 2013

Soutěž ke Dni Zlínského kraje
V souvislosti s připravovaným Dnem Zlínského kraje, který se uskuteční 5. října, jsme
opět připravili soutěž. Stačí znát odpověď
na pět soutěžních otázek, které následně
zašlete na níže uvedenou adresu nejpozději
do 8. září. Na výherce čekají odměny, které
jim budou předány v den oslav v sídle Zlínského kraje.
1. Na území Zlínského kraje naleznete řadu
krásných rozhleden. Některé jsou dřevěné,
některé jsou kamenné, některé kovové. Jedna z rozhleden byla vystavěna ještě v době
Rakousko-Uherska a její základní kámen položil samotný rakousko-uherský císař František Josef I. Víte, která to byla?
a) Původní rozhledna na vrcholu Brdo
b) Rozhledna na vrchu Vartovna poblíž Vizovic
c) Rozhledna na Hostýně
d) Turistická rozhledna na vrcholu Vsackého
Cábu (dnes již zaniklá)
2. Na stavbu Národního divadla v Praze bylo
v květnu roku 1868 dodáno 19 základních
kamenů z Čech a Moravy. O rok později byla
dodána mramorová deska od krajanů z amerického Chicaga. Čtyři základní kameny Národního divadla pocházejí z území dnešního
Zlínského kraje. Jeden z nich byl dokonce
prvním základním kamenem, který na stavbu
dorazil. Víte, která to byla místa a který kámen se dá označit jako první základní kámen
Národního divadla?
a) Radhošť, Hostýn, Buchlov, Helfštýn. První kámen pochází z Hostýna.
b) Radhošť, Hostýn, Buchlov, Záhlinice. První
kámen pochází z Radhoště.
c) Radhošť, Buchlov, Záhlinice, Lipník n. Bečvou.
První kámen pochází z Buchlova.
d) Radhošť, Hostýn, Buchlov, Lipník. První kámen pochází z Lipníka.
3. Zlínský kraj má výborné přírodní podmínky pro lázeňství. Lokalitami spojenými s lázeňstvím jsou Luhačovice (největší moravské
lázně), Ostrožská Nová Ves, Pozlovice, Buchlovice – Leopoldov, Kostelec u Zlína. Léčebné
účinky mají minerální prameny unikátního
složení. Nejznámějším pramenem je Vincentka. Ve kterých lázních najdete pramen Vincentky?

a) Kostelec u Zlína
b) Ostrožská Nová Ves
c) Buchlovice-Leopoldov
d) Luhačovice
4. Historické město, jehož název hledáme,
bylo založeno před 750 lety. V roce 1997 bylo
město vyhlášeno nejkrásnějším historickým
městem České republiky. Pro velké množství
škol a vysokou míru vzdělanosti obyvatel se
městu přezdívá „Hanácké Atény“. Ve městě
stával dříve hrad, který byl v 16. století přestavěn na zámek. V současnosti se zámek
pyšní historickými předměty, skvostnou knihovnou, nesmírně cennou uměleckou galerií. Ve městě naleznete originální zahrady
– Květnou a Podzámeckou. Tyto jsou, spolu
se zámkem, zapsány na seznam světového
kulturního dědictví UNESCO. V podzemí zámku se nacházejí historické vinné sklepy z roku
1266, v nichž se vyrábí výlučně mešní víno.
Ve městě se každoročně pořádají zahradnické
výstavy Floria na stejnojmenném moderním
výstavišti. Jak se město jmenuje?
a) Chropyně
b) Olomouc
c) Kroměříž
d) Holešov
5. Zlínský kraj je vyhlášeným místem pro
všechny milovníky jízdy na kole. Naleznete zde krásné trasy v terénu, specializované
bike parky s jednosměrnými stezkami pro
sjezd, bezpečné cyklostezky vedoucí údolími
řek, které umožňují i několikadenní výlety.
Jedna z cyklostezek si dokonce vydobyla
označení „Královna cyklostezek Moravy“.
O kterou cyklostezku se jedná?
a) 82 km dlouhá cyklostezka podél řeky Moravy
a Baťova kanálu
b) 160 km dlouhá cyklostezka Bečva
c) 52 km dlouhá Hostýnská magistrála
d) 75 km dlouhá Uherskohradišťská vinařská
stezka
Odpověď posílejte na emailovou adresu
soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu
Okno do kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín
do 10. září. Jména výherců (5., 25., 50., 75.,
100., 125., 150., 175., 200. a 225. příchozí
správná odpověď) budou zveřejněna v příštím
vydání magazínu Okno do kraje.

zajímavosti, soutěž
▪ Den Zlínského kraje se blíží
Sobotu 5. října si už teď zaznamenejte
ve svých diářích. Pokud hodláte strávit s celou rodinou příjemný volný den, poučit se
i pobavit, pak byste neměli chybět na v pořadí už čtvrtém ročníku Dne Zlínského kraje. Jeho centrem bude jako obvykle sídlo
Zlínského kraje, tedy 21. budova bývalého
průmyslového areálu, kam se stále více
vrací rušný život. Ve známém zlínském mrakodrapu budou instalovány výstavy, před
budovou se můžete těšit na vystoupení
Dechového souboru mladých, Avion Swing
bandu nebo dechové hudby Stříbrňanka.
Den Zlínského kraje bude mít tradičně pestrý a osvědčený program. Zdaleka nejen
v krajském městě. Důkazem toho bude
jako obvykle jízda historického vlaku, který
projede mnoha lokalitami Zlínského kraje.
Znovu se otevřou sály muzeí i dalších krajských institucí, můžete vyrazit na rozhlednu Vartovna. Svými nejlepšími výrobky se
představí potravináři i vinaři, organizátoři
v rámci akce vyhlásí i nové laureáty ocenění
Perla Zlínska. K vidění budou ukázky práce
jednotlivých částí Integrovaného záchranného systému. Záchranáři představí nové
vozy, hasiči se pochlubí nejen novou technikou, ale i tou historickou. Zajímavá bude
jistě ukázka policejní práce se psy.
Připravena je tedy celá řada akcí, bohatý
kulturní i hudební program, který jistě přiláká nejen ke zlínskému mrakodrapu, ale
i do dalších míst kraje mnoho návštěvníků.
Novinkou letošního Dne Zlínského kraje je
možnost zajít se podívat do nových expozic 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Přesný časový
plán akce přineseme v příštím vydání magazínu Okno do kraje.
Minulé kolo soutěže
Správná odpověď: V rámci studia na univerzitě třetího věku se zkoušky neskládají.
Výherci: Anna Dlabajová (Rožnov pod
Radhoštěm), Božena Turnová (Holešov),
Květoslava Kocábová (Bojkovice).

inzerce
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zábava, volný čas

Babí léto bude plné zábavy
Po tropickém létě a prázdninách u vody nám
zůstává na zábavu i odpočinek většinou jen
čas víkendů. Ovšem za dva dny se toho dá
stihnout opravdu hodně. Východní Morava
vám nabízí program po celé babí léto.
Jezdecké závody O pohár starosty města Holešova a Pohár moravsko-slovenského partnerství se uskuteční v zámecké oboře v Holešově
v sobotu 7. září od 9.00. Na programu jsou soutěže ve skoku a parkur. www.holesov.cz
Hostýnský Yetty srdečně zve všechny dobrodruhy na tradiční Noční pochod Hostýnskou
magistrálou, který se uskuteční v sobotu
7. září 2013 od 18.30 v Hostýnských vrších. Zábava u muziky na vrcholu Bludný a pochod
tmou plný smíchu.Vydejte se s námi po stopách hostýnského Yettyho. www.hm52.cz
Bublinář, žongléř, kejklíři, loutkoherci, šašci
na chůdách, to všechno bude k vidění na velkém Kejklířském jarmarku na náměstí Míru
ve Zlíně. Od 11. do 13. září si v centru Zlína
užijete pohádkovou porci zábavy pro celou rodinu. www.zlin.cz
Asociace 8. historického pluku francouzské řa-

dové pěchoty a Klub vojenské historie francouzského císařství Bystřice pod Hostýnem
zvou na Napoleonské slavnosti, které se budou
konat 21. září 2013 na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Těšit se můžete od 13.00 na slavnostní
pochod městem, táborový život na zámku,
bubnování, ukázky dělostřelectva, souboje, zákrok vojenského chirurga a prezentaci uniforem a zbraní. www.bystriceph.cz
Velká akce k Roku lidové architektury Čech,
Moravy a Slezska se uskuteční 20. až 22. září
ve Vlčnově. Setkání s lidovou kulturou a vinohradnickými stavbami ve Vlčnově doplní komentované prohlídky búd, košt vdolečků, vaření trnek i vernisáž výstavy Lidové stavby
známé a neznámé v Galerii na Měšťance.
http://lidove-stavby.cz
15. ročník mezinárodního setkání heligonkářů s názvem Valašská heligonka se uskuteční
v sobotu 28. září ve Valašském národním divadle v Karolince.
Další tipy z Valašska, Zlínska a Luhačovicka,
Kroměřížska i Slovácka najdete na portále
www.vychodni-morava.cz.

Na kole od pramenů Bečvy k Dunaji
Podzimní dny jsou jako stvořené k výletům
na kolech po krásách naší vlasti. Přinášíme
vám tip na dálkovou cyklojízdu o celkové délce
300 km, při níž poznáte hornaté Valašsko u pramene Bečvy, široké údolí Moravy i majestátní
veletok Dunaj. K tomu řadu zajímavých historických míst a národopisných oblastí. Dvě stovky kilometrů na území ČR, stovku po Slovensku.
Jedinečný zážitek umožňují dvě kvalitní cyklostezky – Cyklostezka Bečva a cyklostezka podél
řeky Moravy a Baťova kanálu. Jako výchozí bod
můžete zvolit Velké Karlovice nebo Horní Bečvu. Při jízdě údolím Vsetínské Bečvy poznáte
valašskou krajinu i srdce Valašska – Vsetín. Pokud vyrazíte z Horní Bečvy údolím Rožnovské
Bečvy, nezapomeňte si prohlédnout Rožnov
p. Radhoštěm a jeho Valašské muzeum v přírodě. Obě řeky se slévají ve Valašském Meziříčí
v řeku Bečvu. Odtud trasa pokračuje do Hranic
na Moravě, Přerova a Tovačova. Poblíž Tovačova se řeka Bečva vlévá do Moravy. Tady trasa
cyklostezky Bečva končí a pokračovat budete

Slavnosti vína
Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti se uskuteční
ve dnech 7. a 8. září. Královské město Uherské Hradiště nabízí ochutnávku živého
folkloru v duchu vinařských tradic, lidové
písně a tance. Slavnosti nejsou jen obyčejným folklorním festivalem, ale skutečnou
reprezentativní národopisnou slavností
více než šedesáti měst a obcí z celého regionu. Více na www.slavnostivinauh.cz.

Karpatský redyk
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm je jedním ze spoluorganizátorů projektu Karpatský redyk 2013. Tradiční
putování – redykání – velkého stáda 300
ovcí po trase dlouhé 1 400 km je věnováno Valachům, kteří svou kolonizací přispěli
k osídlení podhorských a horských oblastí
Karpat. Putování bylo zahájeno 11. května v Rumunsku a 14. září stádo ovcí zavítá
do Valašského muzea v přírodě, kde bude
připraven bohatý kulturní a vzdělávací program. Podrobnosti na www.vmp.cz.

Komárov slaví výstavou
Obec Komárov slaví 650 let od první písemné zmínky výstavou nazvanou Komárov
v toku času. Slavnostní zahájení proběhne
v kulturním domě v pátek 20. 9. v 17.00.
Další prohlídky i s výkladem budou v sobotu 21. 9. od 15.00 do 18.00 a v neděli
od 13.00 do 15.00.

Cyklostezka u řeky Moravy.
po cyklotrase kolem řeky Moravy. Postupně
projedete Chropyni, Kroměříž, Napajedla, Staré
Město, Strážnici. Odtud je jen skok do slovenské
Skalice. Na Slovensku po Záhorácké cyklotrase
projedete Holíč, zastavíte se v poutním místě
Šaštín-Stráže či ve Velkých Levároch. Ve městě Gajary se přesunete na trasu Cesta železnej
opony, která po bývalých vojenských cestách
vede až do Bratislavy. Popis trasy hledejte
na http://tipy.vychodni-morava.cz.

Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. 9. – 30. 9. Výstava fotografií skupiny
FOTO Q
Výstava vsetínské fotoskupiny; 3. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny, 7.00-17.00)
1. 9. – 30. 9. V Astře je živo
Prezentace prací dětí navštěvujících zlínský
Domov dětí a mládeže Astra; 16. etáž Baťova mrakodrapu (denně do 22.00)

inzerce

9. ROČNÍK ZIMNÍ VARIACE NEJVĚTŠÍHO
MEZINÁRODNÍHO ROCKOVÉHO FESTIVALU U NÁS!

23. 11. 2013 ZLÍN

Zimní stadion Luďka Čajky

DECAPITATED | SYBREED | KEEP OF KALESSIN | MEDEIA
... a další
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VÝROBA
V
ÝRO
PLASTOVÝCH
A HLI
HLINÍKOVÝCH OKEN
STĚN A DVEŘÍ
HS PORTÁLY ZDVIŽNĚ POSUVNÉ
BEZBARIEROVÉ DVEŘE

nová
zelená
úsporám
NAKUPUJTE
U ČESKÉHO
VÝROBCE

Uw=1,2-0,71 W/m²K

NOVĚ

S 9000

NADČASOVÉ
OKNO

Rádi Vám ukážeme,
jak se Vaše okna vyrábí.
Adresa U Olšavy 2541, Uherský Brod
E-mail: montplast@oknamontplast.cz,
Tel. 572 635 969, 731 494 094

www.oknamontplast.cz

zábava, volný čas

TY P
BY

Nová výstavba bytĤ ve Vizovicích - 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+1 (4+1)
Doprodej hotových bytĤ 3+1 a 5+1
D DO
Interiér podle pĜání zákazníka
ŘE
Ceny od 743.000,- Kþ vþ. DPH (1+kk)

Další hotelové služby:
• nadstandardní ubytování
• špiþková gastronomie
• moderní balneoprovoz
• hotelový bazén a whirlpool zdarma
v cenČ ubytování

Využijte speciální nabídku
BAREVNÝ PODZIM
NA AMBěE
45% sleva
www.hotel-ambra.cz
K t kt
Kontakty:
tel.: 577 154 111/154, fax 577 154 101
e-mail: rezervace@hotel-ambra.cz

KuchyĖ v cenČ bytu
tel.: 602 741 566
e-mail: marcon@ham-zlin.cz

w w w. b y t y - v i z o v i c e . c z

N
KO ČE

NOVINKA – sportovnČ relaxaþní
xaþn
ní
areál – bowling, kavárna s barem,
arem,
vinný sklípek, venkovní terasa
erasa
s grilováním, dČtské hĜištČ, lezecká
zecká
stČna a další. Areál pĜístupný široké
veĜejnosti. Ideální místo pro poĜádání
rodinných oslav i ¿remních akcí.

SUPER LOKALITA
VIZOVICE - JANOVA HORA
PRODEJ BYTp

M!
NÍ

Wellness hotel Rezidence Ambra 

Doporučujeme

Den Zlínského kraje 2013

www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz
Termín dalšího vydání: 24. až 26. září. Pokud magazín v těchto
dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206.

otevřeno:
360 DNÍ V ROCE,
7 DNÍ V TÝDNU,
V DOBĚ OD 9:00 DO 21:00
14 nových
prodejen
1200 parkovacích
míst ZDARMA

BYTU!
ZVYŠTE BEZPE÷NOST SVÉHO
NÍ
PROTIHLUKOVÉ A PROTIPOŽÁR
ĀE
DVE
TNÍ
NOS
PE÷
BYTOVÉ BEZ

((cena
c
vćetnĉ
D
DPH, demontáže,
m
montáže
a dopravy*)
**v rámci Zlínského kraje

WWW.ZALUZIE-ZLIN.CZ

ŠIROKÝ VÝBùR STÍNÍCÍ TECHNIKY ZA
SUPER CENY

bbezpećnostní
ć t í tďíd
tďída 2
vćetnĉ nové zárubnĉ s nerezovým prahem
protihluková izolace (Rw=39dB)
protipožární odolnost
9-bodový bezpećnostní systém
bezpećnostní vložka + 6 klíćĐ
9 variant vzhledu

118.220 Kć

E-BEZPECNOSTNI-DVERE.CZ

info@expowin.cz
810 222 777
www.expowin.cz

Uh. Hradištĉ, DvoĔákova 1210
Tel.: 734 311 136
E-mail: uh@expowin.cz

Zlín, Gahurova 5265
Tel.: 734 314 277
E-mail: info@expowin.cz

Kromĉďíž, BĔest 134
Tel.: 810 222 777
E-mail: kromeriz@expowin.cz

5. října, Zlínský kraj
www.kr-zlinsky.cz

