Magazín Zlínského kraje

říjen 2013 / ročník IX

Prezident ve Zlínském kraji
Ve dnech 4. až 6. září se uskutečnila oficiální návštěva
prezidenta Miloše Zemana ve Zlínském kraji.
Foto: Josef Omelka
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Přátelé, léto končí, podzim přichází a nás zajímá, co je nového ve světě obuvi, ve světě
Obuvi Comfort ve Zlíně.
Na naše otázky nám opět odpovídá paní Alena Ryšavá, vedoucí prodejny.
Dobrý den paní Ryšavá, první změnou,
kterou jsme zaregistrovali, je přesun vaší
prodejny blíže k centru města…
Ano, po dvou letech jsme museli najít větší
prodejnu, abychom mohli Zlíňákům na-

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

bídnout více značek a modelů obuvi a pro
zákazníky více prostoru, světla a vzduchu
v prodejně.
Prostor je opravdu sympatický, jak se rozšířila nabídka obuvi?
Kromě známých a opravdu oblíbených značek Josef Seibel, Ara a Romika máme nově
německou módní dámskou obuv Gerry Weber a pánskou obuv Westland. Obě značky
přesně zapadají do konceptu naší prodejny
Obuv Comfort – jsou kožené, velice hezké
a pohodlné. Zkuste si některou.
Paní Ryšavá, jaká je vaše zkušenost se
zákazníky? Jsou nároční nebo se spokojí
s průměrem?
Víte, myslím si, že informovanost veřejnosti se neustále zvyšuje a lidé již velmi dobře rozumí tomu, jaký je rozdíl mezi dobrou
a špatnou botou, a to nejen v materiálu
a provedení, ale především v pohodlí a pocitu z nošení. Ony totiž naše nohy umí ocenit, jak o ně pečujeme. U nás v prodejně se

www.obuvcomfort.cz

NAKUPUJTE
U ČESKÉHO
VÝROBCE

potkáváme více s klienty informovanými,
kteří chtějí obuv koženou, kvalitní a, jak
říká náš slogan, mají úctu ke svým nohám..
A také mají radost ze značkové obuvi, která
je v dostupných cenách.
A poslední otázka - Jak jste připraveni
na novou podzimní sezonu 2013?
Velmi dobře, kolekce všech značek jsou
opravdu velice hezké a inspirativní. Přijďte se
přesvědčit, jste všichni srdečně zváni.

Štefánikova 2164, Zlín

tel.: 733 737 960

▪ Den Zlínského kraje – sobota 5. října
Zatím nejrozsáhlejší a nejpestřejší program
v dosavadní historii nabídne letošní v pořadí už čtvrtý ročník Dne Zlínského kraje.
Znovu se uskuteční osvědčené akce. Například jízda historického vlaku s parní lokomotivou celým krajem. Připraveny jsou
volné vstupy do objektů muzeí Zlínského
kraje – letos poprvé i s prohlídkou 14|15
Baťova institutu. Organizátoři ze Zlínského
kraje připravili i řadu novinek. V rámci Dne
Zlínského kraje se uskuteční projížďky lodí
Morava mezi Otrokovicemi a Spytihněví,
svoji zajímavou prezentaci připravila i Univerzita Tomáše Bati v prostorách Fakulty
technologické. Návštěvníci se mohou těšit
i na ukázky Integrovaného záchranného
systému Zlínského kraje.
Program
Budova 21 (Zlín)
9.00 Dechový orchestr mladých a mažoretky
9.20 Přivítání hostů hejtmanem ZK –
MVDr. Stanislavem Mišákem
9.30 Avion Swing Band
10.15 Ukázka výcviku policejních psů
10.30 Předání ocenění Perla Zlínska 2013
11.30 Dechová hudba Stříbrňanka
12.30 Vyhlášení výsledků soutěže „Zlínský
kraj známý i neznámý“
13.15 Konzervatoř P. J. Vejvanovského
Kroměříž
Budova 21 – po celý den
Perla Zlínska 2013, Top Víno Slovácka,
Mistr tradiční rukodělné výroby
Ukázky Integrovaného záchranného
systému – hasiči, policie, záchranná
služba a Krizový štáb Zlínského kraje
Prezentace výsledků soutěží Stavba roku
a Lidové stavby roku Zlínského kraje
Výstava Dny strojírenství ve Zlíně
Pozorování Slunce z terasy
Občerstvení
Projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou
Doprovodný program v kraji
Jízda historického speciálního vlaku
s parní lokomotivou Matěj
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
14|15 BAŤŮV INSTITUT – galerie
a muzeum
Muzeum Luhačovického Zálesí v Luhačovicích
Muzeum regionu Valašsko – zámek
Vsetín, zámek Kinských ve Valašském
Meziříčí a zámek Lešná
Muzeum Kroměřížska
Rozhledna Vartovna u Seninky s programem Valašského sboru portášského
Projížďky lodí Morava po Baťově kanálu
na trase Otrokovice – Spytihněv a zpět
Pestrý program nejen pro děti na Fakultě
technologické – UTB ve Zlíně
Hvězdárna Zlín
Otrokovické sprinty – veslařské mistrovství Moravy, Štěrkoviště Otrokovice
Kompletní informace o programu na
www.kr-zlinsky.cz/denkraje.
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Vážení spoluobčané,
milníky pro bilancování i prezentaci záměrů bývají různé. Blíží se
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a po nich přijde
nová vláda. Při realizaci vlastní strategie se bude opírat o vytčené
pilíře, aby obnovila růst ekonomiky. Skromně bych si přál jedno
spojení: “Konkurenceschopnost, jednota veřejné správy, ekonomická a právní odpovědnost.“
A protože hesel je všude habaděj, tak vysvětlím proč. Národohospodáři preferují různé pilíře podpory, avšak na fungujících institucích, infrastruktuře a inovacích se shodují. Posuďme však všichni, jak mnoho se daří propojit zaměstnance placené z veřejných
rozpočtů s těmi, co vytvářejí hodnoty v průmyslu, stavebnictví,
zemědělství, dopravě apod., a realizovat jejich společné myšlenky. Lehce se hovoří o aplikovaném
výzkumu a inovacích. Hůř bychom však dopadli při testech znalostního potenciálu.
Co pro zlepšení můžeme udělat? Aby rostl hrubý domácí produkt, musí hospodářství ve státě produkovat a produkce se realizovat na trzích. Vláda, kraje, města, obce a úřady jsou tady a nějak fungovaly. Často ke škodě občanů nejednotně, nebo dokonce protichůdně.
Věřím, že praxe přenášení výdajů mezi subjekty veřejné správy pod záminkou snížení zadluženosti
se definitivně stane minulostí. Nemá význam, aby stát šetřil na úkor krajů, jak jsme se s tím setkávali
v nedávné minulosti. Občané stěží chápou, jak může stát v rámci zákonných kompetencí předat
kraji budovu školy bez pozemku, na němž stojí, a pak požadovat peníze za neoprávněný majetkový
prospěch. Frekventované slovní spojení „je to placeno z našich daní“ poněkud bledne, když systém
veřejné správy pokulhává za dynamickým a opakovaným procesním napadáním, prodlužováním
a mařením mnohého, co z veřejné správy vzejde.
Velmi často stěžovatelé a různé spolky zakládají sdružení a pod zaklínadlem občanské společnosti,
transparentnosti, ochrany životního prostředí a šetření veřejných prostředků se následně prověřuje, odvolává, prošetřuje, soudí, znovu odvolává a hlavně platí. Protože každé zmaření rozhodnutí,
každý nový posudek nebo vynucený projekt dalších variant řešení něco stojí. A odpovědnost mezi
státem jmenovanými, občany volenými, či jakkoliv jinak zainteresovanými subjekty se ztrácí, a zadlužení neklesá, konkurenceschopnost neroste.
Vnímám tyto občasné kritické a jiné připomínky vás občanů a věřím, že v nastávajícím období bude
jednou z priorit všech těch, kteří mají kompetence, schopnosti a potenciál nedělat potíže jiným,
pomáhat a být prospěšný nám všem vzájemně. Osobně bych přál vládě vzešlé z voleb pevné odhodlání a hodně energie a nám nejen hezký podzim, ale do let příštích především zlepšení životní
úrovně a vztahů mezi lidmi.
Ing. Jaroslav Drozd,
statutární náměstek hejtmana
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V továrním areálu přibývá parkovacích míst
Zlín – Po několik let býval parkovací dům v blízkosti budovy Krajského úřadu Zlínského kraje
jistotou pro motoristy zajíždějící do východní
části továrního areálu. V poslední době už ale
závora u vjezdu do něj zůstává leckdy zavřená
a na displeji svítí červený nápis OBSAZENO. Je
šance, že se situace opět zlepší? A dočkáme se
v areálu také zavedení MHD?
Zaparkovat v továrním areálu mimo zmíněný
parkovací dům bylo poměrně svízelné. Mnozí riskovali odstavení vozidla na vyhrazených
parkovacích místech. To se zase nelíbilo jejich
majitelům, kteří si za vyhrazení parkovacího
místa musí platit. „Jezdíváme do továrního areálu na oznámení a řešíme případy nedovoleného stání na vyhrazených místech. Hříšníkům
můžeme ukládat za tento přestupek pokuty
až do dvou tisíc korun. Nestojí to za to,“ sdělila
mluvčí zlínských strážníků Šárka Škubalová.
S otevřením hlavní pošty v budově 32 se zájem

▪ Začal nový školní rok
Zlínský kraj – Nový školní rok byl na začátku září úspěšně zahájen na základních
i středních školách v celém kraji. V Tauferově střední odborné škole veterinární
v Kroměříži zahajoval školní rok hejtman
Stanislav Mišák, který na této škole v minulosti sám studoval. Ve Zlínském kraji existuje v současné době 227 základních škol
zřizovaných obcemi, 4 církevní základní
školy, 3 soukromé základní školy a 23 základních škol zřizovaných krajem pro žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Celkový počet žáků základních škol v kraji
se pohybuje kolem 47 300. Mezi nimi je asi
5 900 prvňáků. Zlínský kraj je zřizovatelem
46 středních škol. Kromě toho je v regionu
otevřeno 14 soukromých středních škol,
3 církevní střední školy. Čtyři střední školy
zřizuje ministerstvo školství nebo ministerstvo vnitra. Do prvních ročníků denního
studia středních škol nastoupilo přibližně
5 700 žáků, celkový počet se tak pohybuje
kolem 24 500 žáků.
▪ O nejlepší oběd pro děti
Otrokovice – Úspěchu ve finálovém kole
celostátní soutěže O nejlepší školní oběd
dosáhla jídelna Základní školy Mánesova
Otrokovice. Umístila se mezi deseti týmy
na společném čtvrtém místě. „Před čtyřmi
lety jsme se přihlásili, abychom si vyzkoušeli, jak si stojíme mezi dalšími školními
jídelnami a posbírali zkušenosti odjinud.
Na soutěži jsou každým rokem představovány novinky v oblasti moderní gastronomie, navíc máme možnost vyzkoušet
výsledky použití nových způsobů přípravy
a také se zeptat na zkušenosti kolegů,“ řekla vedoucí školní jídelny Anna Vičánková.
Kuchařky na soutěži připravily dršťkovou
polévku z hlívy ústřičné, masové kuličky plněné růžičkovou kapustou, obalené
v pohankových vločkách a se šťouchanými
brambory, dezert v podobě nákypu z celozrnného kuskusu se švestkami.
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o parkování v továrním areálu ještě zvýšil. Ale
naštěstí přibylo i parkovacích míst. Zaparkovat
automobil lze přímo před budovou 32 – ale jen
s parkovacími hodinami za sklem a zdarma jen
na půl hodiny. Nově byla vydlážděna parkovací plocha mezi budovami 22 a 23. Klienti pošty
zde mohou stát zdarma celou hodinu. Jinak
za poplatek.
Příjemnou novinkou jsou podzemní stání pod
nádvořím mezi zrekonstruovanými budovami 14 a 15. Vzniklo zde 90 parkovacích míst.
Parkoviště je určeno nejen pro návštěvníky
komplexu, ale místa jsou k dispozici i rezidentům, kteří si je mohou pronajmout krátkodobě i dlouhodobě. „Cena pronájmu za jedno
parkovací místo na měsíc je stanovena na tisíc korun, což je ve srovnání s jinými pronajímanými parkovacími plochami v centru Zlína
a v samotném areálu velmi zajímavá nabídka,“
řekla ředitelka 14|15 BAŤOVA INSTITUTU Lenka

Struhárová-Jančaříková a dodala: „Nájemníci navíc mají u nás automobil hlídaný a pod
střechou. V případě, že bude mít někdo zájem
o více parkovacích míst, jsme připraveni jednat
o zvýhodněné ceně.“ Hodinové parkování zde
stojí 30 Kč.
Nemělo by se ale zapomenout ani na pěší, kteří
si nyní, zejména starší občané, právem stěžují
na to, že hlavní pošta je daleko od současných
zastávek MHD. Přestože ne všechny ulice v továrním areálu mají ideální normové parametry
pro autobusovou dopravu, zlínský magistrát
už činí zásadní kroky k tomu, aby se dalo například k nové poště dojet městským autobusem.
Jak uvedl náměstek primátora Jiří Kadeřábek,
pravděpodobně už v říjnu zahájí zkušební
provoz centrální linka MHD. Kromě pošty by
její trasa spojovala také Krajskou nemocnici
T. Bati, Kvítkovou ulici, vlakové a autobusové
nádraží, nemocnici Atlas a polikliniku.
(vc)

Hledání parkovacího místa komplikuje dopravu v bývalém továrním areálu. Foto: Ivo Hercik

Kraj vychází vstříc
příznivcům hokeje

Na bělovském jezu
se roztočily turbíny

Zlín – I pro nadcházející hokejovou sezonu
schválili radní Zlínského kraje bezplatné parkování v objektu krytého parkoviště vedle sídla Zlínského kraje ve dnech konání domácích
ligových hokejových utkání klubu PSG Zlín
v době od 16.00 do 21.00.
„Vedení hokejového klubu se na nás obrátilo
s požadavkem umožnit na základě dobrých
zkušeností z minulých let i v nadcházející sezoně bezplatné parkování návštěvníků domácích
hokejových utkání v krytém parkovacím domě
Zlínského kraje. Jelikož chceme příznivcům
hokeje usnadnit dostupnost zimního stadionu
a městu Zlín napomoci se zvládnutím dopravy, zajištěním pořádku, zvýšením bezpečnosti
ve městě a zlepšením zázemí pro návštěvníky
hokejových utkání, rozhodli jsme se opět vyjít
požadavku vstříc,“ vysvětlil hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák.
(red)

Bělov – Po téměř dvaceti letech od vydání
prvního stavebního povolení se letos roztočily turbíny nové malé vodní elektrárny
na řece Moravě u jezu Bělov. Elektrárna má
maximální výkon dvakrát 810 kW, využívá
vodní spád 2,3 metru. Vyrobenou elektřinu dodává do sítě. Původní investor stavbu
v roce 1997 přerušil a zakonzervoval. Koncem
roku 2011 získal stavbu jiný investor a podařilo se mu vše dokončit. Vodních elektráren je v kraji několik, většinu z nich, celkem
šest, provozuje státní podnik Povodí Moravy. Největší zařízení tohoto typu se nachází
ve Spytihněvi, tamní elektrárna s výkonem
2 600 kW patří společnosti ČEZ. Unikátní památkou je pak vodní elektrárna v Kroměříži.
Stavbaři by se mohli na Bělovský jez vrátit
v příštím roce v souvislosti s výstavbou plavební komory, která by mimo jiné prodloužila
Baťův kanál.
(vc, jjn)
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Budoucnost zemědělství je na nás
„Osud našeho zemědělství máme v rukou my sami – tedy spotřebitelé, konzumenti,“ říká
v rozhovoru hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák. Preferencí místních produktů
je podle něho možné přispět k dosažení sociální a ekonomické stability regionu.
Sám o sobě říkáte, že jste srdcem sedlák.
Jste předsedou zemědělské komise asociace krajů, a i když mají kraje omezené možnosti zasahovat do zemědělské politiky, je
něco, co mohou v této oblasti pomoci zlepšovat?
Jsem přesvědčený, že současný stav zemědělství je křivdou páchanou jak na nás, tak
hlavně na budoucích generacích. Situace, kdy
na polích je v lepším případě pěstována řepka,
v tom horším tam stojí solární elektrárny, je pro
mě osobně naprosto nepřijatelná. V regálech
supermarketů jsou pak potraviny, za které se,
soudě podle absence označení výrobce, stydí
i on sám. Sjednat nápravu je přitom nesmírně
složité. Pokud lidé nebudou sami volat po kvalitních potravinách, bude naše zemědělství
stále tam, kde je. A právě v tomto směru se otevírá prostor pro aktivity krajů prostřednictvím
propagace místních farmářů a producentů.
Domácí potraviny jsou ekologičtější, protože
odpadá nákladná doprava. Velmi důležitými
faktory jsou také sociální a ekonomické aspekty, kdy zemědělci vytvářejí pracovní místa
a odvádějí daně. A v neposlední řadě jde o tvář
krajiny – buď tu budou lebedou zarostlé lány,
nebo pečlivě obhospodařovaná pole. V tomto
směru je Zlínský kraj na špici. Máme propracovaný systém podpory zemědělců formou propagace jejich kvalitních produktů. V první řadě
jde o soutěže Perla Zlínska či Top Víno Slovácka.
Důležité jsou ale také aktivity, které propagují
péči o krajinu, návrat k tradičním hodnotám
a zemědělství jako celek. To jsou hlavní důvody, proč se Zlínský kraj podílí na pořádání Ovčáckých dnů či Krajských dožínek a co dva roky
na zemědělské výstavě. Osud našeho zemědělství máme v rukou my sami – tedy spotřebitelé.
Jak uvádí skuteční odborníci, měli bychom jíst
potraviny s původem do 50 kilometrů od místa
našeho zrození, protože ty jsou pro naše zdraví
nejprospěšnější.
Pomalu končí první rok vašeho druhého volebního období ve funkci hejtmana Zlínského kraje. Jaký z vašeho pohledu byl?
Osobně nemám moc rád dělení toho, co je
potřeba vykonat, na volební období. Vše, co
je přínosné, je totiž vždy výsledkem trpělivé
a dlouhodobé práce. Nelze si jednoduše říct, že
je po volbách a máme čistý stůl a před sebou
čtyři roky. Vždy musíte vzít v potaz to, na čem
se právě pracuje, jaké jsou rozpracované projekty a nakolik se shodují s vaší vizí. Práce v politice na krajské úrovni je tak vždy o kontinuitě.
My, tedy ČSSD, jsme měli po posledních krajských volbách situaci jednodušší. Mohli jsme
dál pracovat na tom, co jsme v souladu s naší
představou o budoucnosti regionu nastartovali v uplynulých letech. Z tohoto pohledu je
tak první rok, jak vy říkáte, druhého volebního
období, úspěšný. Pokračujeme například v budování dopravní infrastruktury či zkvalitňování
sítě sociálních služeb.
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To vše ale stojí peníze a kraj tak musí čerpat
i úvěry. Je to rozumné?
Pokud jsou k dispozici dotace, kdy jedna koruna přinese tři z dotací, je to obhajitelné,
tedy chcete-li i rozumné. Kraje mají omezené
příjmy. Po odečtení všech výdajů na provoz
a běžnou údržbu škol, zdravotnických či sociálních zařízení a podobně mnoho prostředků
na investice nezbývá. Kraje, ten náš pochopitelně nevyjímaje, jsou tak ve srovnatelné
situaci jako mladé rodiny. I tam je nezbytné
zpočátku využít cizí zdroje, například hypotéku na stavbu domu či pořízení bytu, případně
spotřebitelský úvěr na vybavení. Je potřeba si
uvědomit, v jaké situaci kraje byly na samém
začátku – stát na ně převedl silniční síť s obrovským vnitřním dluhem a množství budov
v neodpovídajícím technickém stavu. Dát vše
do přijatelného stavu z běžných příjmů je naprosto mimo realitu. Kraje tak musejí do financování svých investičních potřeb zapojit vedle
dotací i úvěry. Jde jen o to, aby míra zadlužení
byla únosná a přijaté úvěrové zdroje byly použity promyšleně. Tady je možné opět použít
příměr k hospodaření domácností. Pokud zateplíte a celkově zmodernizujete starou budovu, poklesnou provozní náklady. V takových
případech, pokud nemáte dostatek vlastních
peněz, dává úvěr smysl. Je jen potřeba neustále počítat, abyste nespadli do dluhové pasti.
A od té je Zlínský kraj opravdu daleko. V tomto
směru čísla hovoří naprosto jasně – dluhová
služba, tedy podíl splácených závazků na příjmech, se pohybuje v jednotkách procent.
Vzhledem k tomu, co se již podařilo vybudovat, je to skvělý výsledek.
Jsou před námi předčasné parlamentní volby. Za co by se měli nově zvolení poslanci
z našeho příhraničního kraje především zasadit? A jaké kroky by měla hned po svém
zvolení udělat nová vláda?
Poslanci i nová vláda mají před sebou náročný úkol přeměnit rozvrácený stát na fungující.
Jednou z priorit je napravit chybný systém
ve zdravotnictví, v sociální péči. To je společné pro všechny kraje, i když například úhrady
za poskytnutou zdravotní péči náš kraj bolí nejvíce, protože jsou nejvíce diskriminační. Jsou
to ale i další záležitosti, jejichž řešení nemá
kraj, jak se říká, v ruce. Například výstavbu R49.
Rovněž stále odkládaný jihovýchodní obchvat
Otrokovic, jenž je součástí rychlostní komunikace R55, na kterou čekají dlouho nejen obce
a města v našem kraji, ale i Jihomoravané, dále
– rekonstrukce silnice I/57 a I/35, což zvláště
tíží Valašskomeziříčsko a Vsetínsko. No prostě
je toho hodně, za co by se měli brát poslanci
za náš kraj a také za naši republiku. K tomu jim
přeji hodně odvahy a hlavně moudrosti. Proto
musí občané v těchto volbách nejen jít volit,
ale také dobře zvážit koho volit. Neskočit některým, jak se říká, na špek jen proto, že měli
na drahou mediální kampaň.
(jjn)

Stanislav Mišák.

▪ Holešov má obchvat, chystají se další
investice do silnic
Zlínský kraj – Zkrátit původně plánovaný
termín objížďky mezi Holešovem a Dobroticemi o dva měsíce se podařilo zhotovitelům
stavby jihovýchodního obchvatu Holešova.
Motoristé mohou po nové krajské silnici, která je dlouhá 3,8 kilometru, jezdit už
od 30. srpna. Silnice je zatím v předčasném
užívání. Ještě nebyla zprůjezdněna spojnice
z obchvatu do ulice Partyzánské. Plný provoz s otevřením sjezdu do Partyzánské ulice
bude umožněn na přelomu října a listopadu. Dílčí dokončovací a terénní práce budou
na stavbě obchvatu pokračovat až do jara
2014. Smluvní cena za celou tuto stavbu činí
292 milionů korun.
Zlínský kraj již realizuje či připravuje také
další velké investice. V polovině září začala rekonstrukce další části důležité silnice
II/487, která vede údolím Vsetínské Bečvy
od Ústí u Vsetína až po hranici se Slovenskem. Jde o úsek z Ústí u Vsetína do obce
Hovězí. Stavba si vyžádá 46,4 milionu korun.
Stavební práce potrvají až do prosince příštího roku. Vzhledem k tomu, že silnice II/487
nemá žádné vhodné objízdné trasy, bude
celá stavba realizována jen za částečné uzavírky. Provoz bude veden v jednom jízdním
pruhu a řízen střídavě pro oba směry světelnou signalizací.
Stavbaři pracují také na silnici II/492 mezi
Zádveřicemi a Luhačovicemi. V minulosti zde rekonstruovali několik úseků, nyní
přišla na řadu dvoukilometrová část těsně
před začátkem Luhačovic. Práce zde budou
přerušeny do začátku letošní zimy, položení
finální vrstvy je pak plánováno na jarní měsíce roku příštího. V příštím roce také nahradí stávající styčnou křižovatku silnic II/492
a II/493 (odbočka na Petrůvku) nová okružní
čtyřramenná křižovatka. Hotovo chtějí mít
stavbaři do června 2014.
„Do rekonstrukcí silnice II/492 mezi Horní
Lhotou a Luhačovicemi jsme v posledních
letech investovali už přibližně 270 milionů
korun,“ připomněl hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák.
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fotoreportáž
Prezident České republiky Miloš Zeman s manželkou Ivanou
Zemanovou pobývali ve dnech
4. až 6. září na oficiální návštěvě Zlínského kraje. V těchto
třech dnech absolvovali bohatý
program. Navštívili především
města ve všech regionech, kde
bylo vždy naplánováno setkání s občany a zástupci tamních
samospráv. Kromě toho prezident zavítal do několika firem,
do vsetínské nemocnice či zlínského gymnázia na Lesní čtvrti.
Přivítání prezidenta republiky Miloše Zemana hejtmanem Stanislavem Mišákem před sídlem Zlínského kraje. Foto: Petr Zákutný

Návštěva prezidenta ve Zlínském kraji

Setkání s občany ve Vsetíně. Foto: Petr Zákutný

Zápis do pamětní knihy Zlínského kraje. Foto: Petr Zákutný

Dekorování praporu prezidentskou stuhou. Foto: Petr Zákutný

Z návštěvy Kroměříže. Foto: Josef Omelka
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Beseda se studenty zlínského gymnázia. Foto: Josef Omelka
Okno do kraje / říjen 2013

chranky

záchranáři
s tříčlennou posádkou tvořenou řidičem-záchranářem, zdravotnickým záchranářem
a lékařem.
Další možností je výjezd rychlé zdravotnické
pomoci (RZP), v níž je dvoučlenná posádka
složená z řidiče-záchranáře a zdravotnického
záchranáře. Třetí variantou je pak již popisovaný systém Randez-Vous.

Kraj pravidelně obnovuje vybavení záchranářů. Foto: Petr Zákutný

Záchranáři mají nové vozy
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje má k dispozici tři nové sanitní
vozy Škoda Yeti zakoupené z prostředků
hejtmanství. Dodávka sanitních vozidel
kategorie SUV je součástí procesu optimalizace přednemocniční neodkladné péče
a rozšíření počtu výjezdových základen.

IZS
výběr
v roce
školy2012

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

Kraj má v současné době v regionu 13 výjezdových pracovišť, z toho devět již bylo zásadním způsobem modernizováno. „V rozmisťování výjezdových stanovišť se snažíme držet
dynamiku tak, aby celý kraj byl zdravotnickou
záchrannou službou dobře pokrytý. Samozřejmě auta a přístroje jsou velmi důležité,
a proto v tomto směru kraj významně investuje, ale zdravotnická záchranná péče záleží
také na lidech,“ řekl hejtman Stanislav Mišák.
Proto požádal ředitele Zdravotnické záchranné služby Josefa Valentu, aby všem pracovníkům tlumočil jeho poděkování a uznání
za službu, kterou pro společnost vykonávají.
„Vozy jsou opravdu dobře vybavené a jsou
mnohem flexibilnější, i když nemají lůžko.
V době, kdy celkově ubývá lékařů na záchranné službě, je velkou výhodou, že se lékař stává daleko pohyblivějším a dostane se rychleji

k ošetření většího počtu nemocných,“ uvedl
náměstek hejtmana Lubomír Nečas. O víceúrovňovém setkávacím systému neboli
systému Randez-Vous promluvil také ředitel
záchranné služby Zlínského kraje Josef Valenta. „Podstatou je ošetření pacienta lékařem
v místě události a jeho následný transport
do nemocnice výjezdovou skupinou rychlé
zdravotnické pomoci ve složení zdravotnický záchranář a řidič – záchranář. Lékař tedy
zůstává k dispozici v dané oblasti a může
hned spolupracovat s jinou výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci. Pokud je
při převozu pacienta do nemocnice nutná
péče lékaře, jedou obě vozidla do nemocnice
společně, přičemž lékař poskytuje pacientovi
přednemocniční neodkladnou péči ve velké sanitce. Těchto případů je však méně než
patnáct procent z celkového počtu zásahů,“
vysvětlil.
Zdravotnická záchranná služba v číslech
Záchranáři mají k dispozici zhruba 50 vozů,
které jsou pravidelně obnovovány. Celkem
je na 13 stanovištích připraveno pomoci 27
výjezdových skupin. K pacientům mohou
vyrážet formou rychlé lékařské pomoci (RLP)

Smutná realita – zbytečné výjezdy
Počet výjezdů záchranářů rok od roku roste.
„Stává se ovšem smutnou realitou, že tato
technika a potažmo kvalifikovaní záchranáři ošetřují čím dál víc pacienty nevyžadující
akutní péči a dostávají se do pozice luxusní
taxislužby. A tak pacienta s tři měsíce bolavým
kolenem nebo včera pořezaným prstem, které dle volajícího zlobí až k nevydržení, převáží
erudovaný záchranář, protože pacient chce
být ošetřen a vyléčen ihned. Týden trvající
bolesti břicha a zácpu má záchranka vyřešit
ihned, protože si přece dotyčný platí zdravotní pojištění. Není výjimkou, že u domu parkují
dvě osobní auta, ale nikdo není ochoten svého příbuzného zavézt do nemocnice,“ uvedl
ředitel Josef Valenta. Situaci podle něj dále
komplikuje redukce počtu vozidel provozovatelů dopravních zdravotních služeb, kteří
svoji činnost směrují zejména na hromadné
převozy chronických pacientů.
celkový počet
výjezdů

ošetření po požití
alkoholu

2010

43 278

3 353

2011

45 849

3 404

2012

49 629

3 782

Samostatnou kapitolou jsou osoby ošetřované pro úrazy pod vlivem alkoholu, kterých každoročně taktéž přibývá. Existují i pravidelně
ošetřovaní jednotlivci. Někteří spoluobčané
si pak záchrannou službu při těchto opakovaných zásazích natáčejí s komentářem: „Proč
k němu pořád jezdíte?“ „A to si ani nedokáží
představit, co se následně děje v sanitce, kde
si posádka vyslechne vulgarity nejhrubšího
rázu a někdy se dočká i fyzického napadání,“
uzavírá Josef Valenta.
(hm, jjn)

inzerce
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▪ Vizovické pečivo a štípané holubičky
Zlínský kraj – Snahu udržet znalosti a dovednosti při jejich výrobě a předávat je
dalším generacím, zaslouží ocenění. Hejtmanství proto letos udělilo tři tituly Mistr
tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.
Pyšní se jimi Ludmila Kalivodová a Stanislava Žabková (vizovické pečivo) a Božena
Vráželová (štípané holubičky). Nositel titulu získává právo užívat zdarma na výrobku
a propagačních materiálech označení administrované Slováckým muzeem v Uherském Hradišti.
▪ Knihovnu využijí neziskovky
Zlín – Prostory bývalé budovy Knihovny
Františka Bartoše budou sloužit také Asociaci nestátních neziskových organizací
Zlínského kraje, která tam získá po rekonstrukci prostor pro zřízení kontaktního
místa. Na základě jednání s představiteli
statutárního města Zlína bude pro účely
asociace vyčleněna jedna místnost v přízemí objektu. kterou využije pro pravidelná
zasedání i mimořádná jednání výboru asociace a členských organizací. Tento prostor
se stane rovněž zázemím pro setkávání
zástupců nestátních neziskových organizací z celého Zlínského kraje, místem pro
pořádání seminářů, workshopů a školení.
Přímo v centru krajského města tak mohou nalézt útočiště pro svá jednání.
▪ Poskytování informací o příčině úmrtí
Zlínský kraj – Za účelem doplnění rodinné
anamnézy o nemocech vyskytujících se
v rodině, případně pro řízení s pojišťovnami, se kterými měl zemřelý uzavřenou
smlouvu životní pojistky, vyžadují pozůstalí informace o příčině úmrtí. Do konce
roku 2012 tyto informace poskytovaly
matriční úřady nebo krajský úřad. Letos
nastala změna.
V případech, kdy k úmrtí došlo po 1. lednu, je potřeba se s žádostí o informaci
obrátit na poskytovatele zdravotních služeb (nemocnice, zdravotnická záchranná služba, obvodní lékař), s odkazem
na zákon o zdravotních službách. Osoby
blízké zemřelému pacientovi mohou nahlížet do jeho zdravotnické dokumentace
a samy si z ní pořizovat výpisy nebo kopie,
ale mohou také požádat o pořízení kopie
poskytovatele zdravotních služeb. Taková
žádost musí být vyřízena do 30 dnů a poskytovatel zdravotních služeb je oprávněn
požadovat za poskytnutí této služby úhradu nákladů spojených s pořízením výpisu
nebo nákladů vynaložených na pořízení
kopie (dle zveřejněného ceníku), jakož
i úhradu za odeslání.
▪ Uznání za dobrovolnou práci pro děti
Zlínský kraj – Víte o někom, kdo pracuje
dlouhodobě dobrovolně s dětmi? Právě
takové lidi se chystá ocenit Zlínský kraj.
V již desátém ročníku může podat návrh
na ocenění každý, kdo zašle vyplněný nominační formulář na adresu Krajský úřad
Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže
a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín nebo jej
dodá osobně prostřednictvím podatelny
krajského úřadu nejpozději do 25. října
do 13.00.
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Senioři soutěžili v pétanque

Do Zlína dorazily týmy z celé Moravy. Foto: Jan Vandík
Zlín – Tradiční turnaj ve hře pétanque s názvem MORAVA CUP 2013, pořádaný pro
klienty domovů pro seniory z celé Moravy
a Slezska, se na konci prázdnin uskutečnil
v prostorách zlínského Domova pro seniory Burešov. Pořadatelem turnaje byl Zlínský
kraj ve spolupráci s Asociací poskytovatelů
sociálních služeb České republiky.
Turnaje se zúčastnily týmy z krajů Olomouckého, Moravskoslezského, Jihomoravského,

Vysočiny a samozřejmě i z domácího kraje
Zlínského, přičemž každý z krajů byl zastoupen dvěma družstvy, finalisty krajských kol.
Dvanáctku soutěžních týmů pak doplnilo
družstvo z pořádajícího Domova pro seniory Burešov a družstvo z Domova pro seniory
Podpěrova z Brna, nominované Asociací poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Z vítězství se nakonec radovalo družstvo
z Domova pro seniory Nýdek v Moravskoslezském kraji, druhý skončil Domov U Moravy z Kroměříže a třetí Domov pro seniory
Věstonická z Brna.
Oceněni byli také nejstarší hráčka Marie Hovoříková (98 let), nejstarší hráč Jiří Šíma (89
let) a nejstarší družstvo z Domova pro seniory Vychodilova Brno. Předána byla rovněž
dvě speciální ocenění: cena fair play, kterou
získal Miroslav Raška z Domova pro seniory
Burešov, a Cena sympatie, z níž se radovala
Blažena Jochmanová z Domova pro seniory
Podpěrova v Brně.
(van)

Kraje uspěly, vlastníkům pozemků se uleví
Zlín, Praha – Téměř osmileté úsilí krajů o změnu kategorizace ochrany evropsky významných lokalit je úspěšně završeno usnesením
vlády. Podle přijatého nařízení nebude nutné zřizovat ochranu formou zvláště chráněných území, přírodních rezervací a památek
na celé ploše stanovených evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000, ale pouze
na vybraných nejcennějších částech s výskytem evropsky prioritních druhů rostlin, živočichů a stanovišť.
„Zbývající území lokalit existujících již od roku
2005 tak budou ponechána a chráněna for-

mou nezpřísněné základní ochrany dle novely zákona o ochraně přírody a krajiny z roku
2009. Přijetí tohoto usnesení je výsledkem
požadavků, které kraje soustavně uplatňují
osm let,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského
kraje Ivan Mařák, zodpovědný za oblast životního prostředí.
„Kraj již podle toho postupuje při vypořádávání připomínek k rozeslaným návrhům vyhlášení přírodních památek a rezervací. Většině námitek vlastníků pozemků i měst a obcí
tak bude k jejich spokojenosti vyhověno,“
dodal Ivan Mařák.
(hra, van)

Ocenění pro mladé
olympioniky

Luhačovice hostily
klání obcí

Zlínský kraj – Mladé nadějné sportovce, kteří
úspěšně reprezentovali region na Hrách VI. letní olympiády dětí a mládeže České republiky
a také jejich trenéry, ocenili představitelé Zlínského kraje 6. září v prostorách Podnikatelského inovačního centra ve Zlíně. Olympiáda se
konala ve dnech 23. až 28. června na několika
místech ve Zlínském kraji.
Domácí výprava dohromady čítala 219 účastníků. Z celkem 18 soutěží, které byly na programu olympiády, se reprezentanti Zlínského
kraje zúčastnili všech, a medailové umístění
si odnesli z těchto soutěží: atletika, cyklistika,
orientační běh, triatlon, kanoistika, plavání,
veslování, vzpírání, stolní tenis, tenis, sportovní střelba, taneční soutěž a výtvarná soutěž.
Z kolektivních sportů uspěli pouze v házené.
Reprezentace Zlínského kraje v celkovém hodnocení všech 14 krajů České republiky obsadila historicky nejlepší 4. místo se ziskem 18 zlatých, 13 stříbrných a 14 bronzových medailí.
Olympiáda dětí a mládeže České republiky
je projektem Českého olympijského výboru a svým charakterem navozuje atmosféru
opravdových olympijských her.
(red)

Luhačovice – Vesnicí roku 2013 je Jeseník
nad Odrou z Novojičínska. Druhé místo obsadily Holovousy z Jičínska a třetí Dolní Újezd
z okresu Svitavy. Vítěz tradičního klání obcí
byl vyhlášen 14. září v rámci Mezinárodního
dětského folklorního festivalu Písní a tancem
v Luhačovicích. Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 273 obcí, do celostátního kola
postoupili vítězové krajských kol – Zlínský kraj
reprezentovalo Vysoké Pole. Letos se konal již
19. ročník, ze Zlínského kraje se v minulosti
staly celostátními vítězi obce Liptál, Lidečko
a Komňa, Osíčko bylo druhé a na bronz dosáhly Rusava a Suchá Loz.
Zlínský kraj přitom podporuje tuto soutěž největší finanční částkou v rámci všech českých
i moravských krajů. Letos tak například krajští
radní navrhli pro vítěze krajského kola, tedy
Vysoké Pole, dotaci milion korun. Druhý Prlov
získá 600 000 korun, třetí Kateřinice 430 000
korun, čtvrté Skaštice 200 000 korun a pátý
Nedašov 100 000 korun. Drobnější finanční
dotace pak budou rozděleny mezi další úspěšné letošní účastníky: Valašskou Polanku, Ratiboř a Kašavu.
(jjn)
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Konec léta patřil vínu a dožínkám
Polešovice, Kroměříž – Hledání nejlepšího
vína Slovácka v Polešovicích a dožínkové oslavy v Kroměříži. I tak vypadal konec prázdnin
ve Zlínském kraji. Soutěž Top Víno Slovácka, která se letos konala již pošesté, má za cíl
upozornit na vysokou jakost vín vyrobených
na Slovácku a obecně propagovat moravská
vína. Akce, kterou významně podporuje Zlínský kraj, se zařadila mezi prestižní vinařské
soutěže v České republice. „Deseti nejvýše
hodnoceným vínům byl předán certifikát
a medaile TOP Víno Slovácka 2013, která je
zárukou vysoké kvality,“ uvedla garantka soutěže Karla Malinová, ředitelka Okresní agrární
komory v Uherském Hradišti.
Podle ní je těchto deset vín na stejné úrovni,
avšak jedno z nich – to s nejvyšším bodovým
hodnocením – je v limitovaném odběru vyu-

žíváno k reprezentačním účelům Zlínského
kraje. Hejtman letos tuto cenu předal Zdeňku
Habrovanskému, sklepmistru a vinohradníkovi Šlechtitelské stanice vinařské v Polešovicích. Do letošního ročníku se přihlásilo 22
vinařů a vinařských podniků. Hodnoceno bylo
celkem 98 vzorků vín ze sklizně roku 2012
ve čtyřech kategoriích podle obsahu zbytkového cukru.
Dožínkové slavnosti, opět podporované Zlínským krajem, se konaly tradičně v Kroměříži, letošní ročník nesl pořadové číslo sedm.
Na návštěvníky čekaly ukázky lidových tradic
z Hané, Valašska, Slovácka a jiných regionů, ale
také ze zahraničí. Součástí slavností byla i výstava zemědělských strojů na výstavišti Floria
či ochutnávka regionálních produktů pyšnících se označením Perla Zlínska.
(hm, jjn)

Dožínky v Kroměříži mají neopakovatelnou atmosféru. Foto: Pavel Zrna

Portál o vzdělávání v novém formátu
Zlínský kraj – Již bezmála deset let slouží pedagogům, žákům, studentům a jejich rodičům
internetový portál ZKOLA.cz (www.zkola.cz),
který letos prošel významnou inovací. Ve zcela
novém formátu zahájil svůj provoz na začátku září. Cílem portálu je vytvořit prostor pro
výměnu zkušeností a názorů všech, kdo jsou
ve Zlínském kraji jakkoliv zapojeni do procesu
vzdělávání a výchovy. Na portále jsou k dispozici oficiální dokumenty publikované přímo
Odborem školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, seznam všech škol
a školských zařízení ve Zlínském kraji s kontaktními údaji a odkazem na webové stránky.
„Návštěvníci zde najdou přehled soutěží
a olympiád, zprávy o nejzajímavějších školních
projektech v kraji, studijní materiály a odborné
články z oblasti vzdělávání, výchovy či prevence sociálně patologických jevů. Součástí
portálu je inzerce, nabídka a poptávka volných
pracovních míst v oblasti školství, výchovy
a vzdělávání ve Zlínském kraji,“ uvedl krajský
radní Petr Navrátil, do jehož kompetence školství patří.
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Pedagogickým pracovníkům je určen samostatný portál Sofia (www.sofiazk.cz), v němž
mohou získat užitečné informace ke své práci,
metodické materiály k výuce, zajímavé odkazy
a pozvánky na vzdělávací akce. Portál obsahuje databázi dalšího vzdělávání, která umožňuje
všem dospělým zájemcům a široké veřejnosti
online přihlašování na kurzy a poskytuje prostor pro sdílení profesních zkušeností účastníků vzdělávání.
Speciální pozornost si zaslouží také modul
Kam na školu ve Zlínském kraji (www.burzaskol.cz), který interaktivní formou představuje
možnosti studia ve Zlínském kraji. Díky němu
je pro rodiče výběr vhodného směru dalšího
vzdělávání jejich dítěte snadnější. Rodiče spolu se svými dětmi mohou vybírat mezi školami
na interaktivní mapě v jednotlivých lokalitách
Zlínského kraje, prohlížet obory podle zaměření nebo využít vyhledávání ve fulltextovém
vyhledávači. Pokud máte dítě v předškolním
nebo školním věku nebo vás jen zajímá oblast
vzdělávání a školství Zlínského kraje, navštivte
portál Zkola.cz.
(red)

▪ Více lůžek pro nemocné seniory
Zlínský kraj – Lidí postižených Alzheimerovou chorobou a podobnými onemocněními přibývá. Zlínský kraj na tento fakt musí
reagovat. „V příštím roce proto přistoupíme
k navýšení počtu lůžek pro tyto lidi o 55.
Nejvíce jich vznikne v Domově pro seniory
Burešov,“ poznamenala krajská radní odpovědná za sociální oblast Taťána Nersesjan.
Konkrétně ve zlínském Burešově se kapacita klasických lůžek sníží, pro lidi se stařeckou demencí jich naopak o 38 přibude
na celkových 102. Další lůžka tohoto typu
vzniknou v zařízeních Senior Otrokovice,
zlínské Naději či na Kroměřížsku. „Lidé s tímto postižením vyžadují speciální péči, jež je
personálně i finančně náročnější,“ vysvětlila
Taťána Nersesjan. Za poslední tři roky vzniklo v celém kraji více než 130 lůžek, například
v Holešově, Kroměříži či ve Valašském Meziříčí. „Od roku 2014 tak bude ve Zlínském kraji k dispozici 550 lůžek tohoto typu,“ dodala
Taťána Nersesjan.
▪ Odškodnění za kormorány a vlky
Zlínský kraj – Vyplacení téměř dvou milionů korun jako náhradu škod způsobených
chráněnými živočichy dvěma žadatelům
schválila Rada Zlínského kraje. Tyto finance byly do rozpočtu kraje poukázány ze
státního rozpočtu. Žádost o náhradu škody
způsobené kormoránem velkým na rybí obsádce podal v dubnu tohoto roku nájemce
soustavy rybníků v Záhlinicích. V květnu zažádal o náhradu škody způsobené na ovcích
zvláště chráněným vlkem obyvatel Velkých
Karlovic. Co se týká výplaty náhrad škody
způsobené kormoránem velkým, jde o jeden z posledních případů, neboť kormorán
velký není od dubna letošního roku zařazen
mezi vybrané zvláště chráněné živočichy.
Krajský úřad vyplatil letos na náhradu škod
způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy částku 2,38 milionu korun, a to
na škody způsobené kormoránem velkým,
vlkem a bobrem.
▪ Hospodářské komory se sloučily
Zlínský kraj – Změnou názvu Regionální hospodářské komory Zlínského kraje na Krajskou hospodářskou komoru Zlínského kraje
byl završen proces slučování tří okresních
hospodářských komor v Uherském Hradišti, Vsetíně a Zlíně. Současná komora, spolupracující se Zlínským krajem na několika
konkrétních projektech, má po fúzi více než
400 členů.
▪ Taháky? Zoo a arcibiskupský zámek
Zlín, Kroměříž – Mezi nejnavštěvovanějšími turistickými objekty v zemi za rok
2012 figurují na čelních místech i dva cíle
z východní Moravy: Zoo Zlín Lešná a Arcibiskupský zámek a zahrady v Kroměříži. Vyplývá to z výsledků výzkumu návštěvnosti
turistických cílů, který provedla agentura
CzechTourism. V TOP dvacítce nejnavštěvovanějších cílů zaujímá zoologická zahrada
v Lešné 6. místo. Do Zoo Zlín se vydalo loni
téměř 488 000 návštěvníků. Mezi TOP pětkou zámků je i památka Unesco – kroměřížský zámek. Může se pochlubit návštěvností
přes 130 000 osob za rok.
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rozhovor
Mgr. Bronislav Vajdík
▪ Ředitel příspěvkové organizace Sociální
služby Uherské Hradiště, která má 845
zaměstnanců a stará se o 1 425 seniorů
a zdravotně postižených.
▪ Narodil se v roce 1964 v Uherském
Hradišti.
▪ Studoval na Pedagogické a Filozofické
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
▪ Vykonává funkci zastupitele města.
▪ Je ženatý, má dvě dcery, žije v Uherském
Hradišti.
▪ Rád pomáhá druhým lidem, zejména
zdravotně postiženým.
Bronislav Vajdík mezi klientkami domova Velehrad Salašská. Foto: Ivo Hercik

Potřebujeme sebereflexi a odpovědnost k druhým
Bronislav Vajdík řídí Sociální služby Uherské
Hradiště, které jsou největší příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Provozují pobytové
sociální služby v šestnácti zařízeních – domovech pro seniory, domovech pro osoby zdravotně postižené a v domově se zvláštním režimem.
Jaká byla vaše cesta k sociálním službám?
Pomáhat potřebným lidem se tak nějak stalo
mým životním osudem. Začínal jsem jako programátor číslicově řízených obráběcích strojů,
po základní vojenské službě a studiu na vysoké
škole jsem učil na střední škole v Brně a krátce
také dělal obchodního zástupce u jedné česko-francouzské společnosti. V roce 1996 jsem
nastoupil na místo vedoucího oddělení poradenství na Úřadu práce v Uherském Hradišti.
Často jsem zde řešil mnohdy složité problémy
zdravotně postižených při hledání pracovního
uplatnění a uvědomoval si realitu jejich života
v současné společnosti. V několika posledních
letech jsem pracoval v Sociálních službách
Uherské Hradiště na pozici koordinátora řídících činností, poslední dva roky pak tuto organizaci řídím.

Co pro vás znamená efektivně pomáhat potřebným lidem?
Dávat druhým lidem pochopení a podporu,
aby mohli žít hodnotným životem, který co nejvíce odpovídá životu, jakým by si přáli žít. Musíme respektovat důstojnost seniorů s ohledem
na jejich zdravotní stav, sníženou schopnost
úsudku i životní situaci, ve které se nacházejí.
Usilujme o společnost, která umí vytvořit nabídky odpovídající fyzickým a psychosociálním
potřebám seniorů. To bohužel nekoresponduje
s dosavadní státní politikou, kdy v posledních
letech stát dává rok od roku stále méně peněz
na provoz sociálních služeb. Jenom v naší organizaci to za uplynulých sedm let znamenalo
pokles státní dotace na provoz sociálních služeb o více než polovinu.
Některá sociální zařízení procházejí transformací. O co jde?
Realizujeme pilotně ve Zlínském kraji projekt
transformace v Domově pro osoby zdravotně
postižené Velehrad Salašská. Je to proces, jenž
zahrnuje větší množství změn, od těch nejvíce
hmatatelných, jako je změna formy bydlení, až
po ty méně uchopitelné, jako je přehodnocení

postojů lidí, někdy i pracovníků a změna náhledu na vlastní profesi. V budoucnu mnozí
klienti přejdou z ústavní péče do nově vybudovaných domácností chráněného bydlení
a s částečnou podporou asistentů budou žít
život co nejvíce podobný životu ostatních lidí.
Budou bydlet v běžných domcích nebo bytech s běžnými starostmi, jako je vaření, úklid,
praní, chození do práce, hospodaření s penězi, ale také radostmi v kruhu přátel, s domácím
zvířátkem, na výletech nebo třeba v kavárně.
A další plány?
Sociální služby Uherské Hradiště mají schváleny dva investiční záměry, na vybudování
chráněného bydlení v Uherském Hradišti
a ve Starém Městě. Plánujeme rovněž zřízení
sociálně terapeutické dílny a sociálního podniku, což bude kavárna „Café 21“ v prostorách
bývalé jezuitské koleje na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Otevřeme ji snad
již letos v říjnu. Zde budou uživatelé v rámci
sociální terapie trénovat pracovní návyky a při
provozování kavárny najdou pracovní uplatnění další zdravotně handicapovaní.
Vojtěch Cekota

inzerce
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Zlín objektivem Jana Lukase
Zlín – Pětadvaceti zvětšeninami fotografií přibližuje Galerie evangelického kostela ve Zlíně
dílo jednoho z nejlepších českých fotografů
Jana Lukase (1915–2006). Je otevřena vždy
v neděli dopoledne do 24. listopadu.
„Fotografie Jana Lukase z období jeho působení u firmy Baťa (1936–1938) můžeme považovat za nový a překvapivý objev. Ačkoliv bylo
několik jeho snímků ze Zlína známo již dříve,
podařilo se teprve v nedávné době v rozsáhlé
sbírce fotografií z baťovské éry uložené ve Státním okresním archivu Zlín identifikovat soubor
více než stovky negativů nasnímaných Janem
Lukasem za jeho poměrně krátkého zlínského
angažmá,“ řekl ředitel archivu David Valůšek.
Jednadvacetiletý Lukas nastoupil v roce 1936
po vídeňských studiích na Graphische Lehrund Versuchanstalt do zlínských filmových
ateliérů jako kameraman propagačního oddělení firmy Baťa. Zaujal především filmovou
reklamou Silnice zpívá, za niž si odnáší Zlatou

medaili na Světové výstavě v Paříži roku 1937.
Ale ani ve Zlíně Lukas nepřestává využívat svůj
fotoaparát Rolleiflex a zaznamenává svým typickým reportérským stylem živé pulzování
mladého a energií nabitého města bot. Z dochovaných záběrů je zřejmé, že vedle volné
tvorby dokumentoval pro firmu Baťa důležité
události, které sloužily k pozitivní prezentaci firmy a jejích představitelů.
„Jan Lukas za tři roky ve Zlíně nasnímal spíše
stovky negativů a nám se zachovalo pouhé torzo, dochované záběry ilustrují více než výstižně
jeho tvorbu realizovanou v tomto období. Při
odchodu do exilu v polovině 60. let s sebou
vyvezl jen mizivou část negativů a odhadem
200 000 snímků z let 1930–1965 zůstává stále
nezvěstných,“ dodal David Valůšek.
Pořadatelem výstavy je Českobratrská církev
evangelická ve Zlíně a Moravský zemský archiv
Brno, Státní okresní archiv Zlín. Výstavní soubor
sestavil Pavel Dias s Liborem Stavjaníkem. (vc)

kultura
▪ Vystavuje Eduard Ovčáček
Uherské Hradiště – Akademický malíř
a grafik Eduard Ovčáček, významná umělecká osobnost nejenom ostravské, ale i celostátní umělecké scény, vystavuje v Galerii
Slováckého muzea v Uherském Hradišti.
Autor oslavil své osmdesátiny sérií výstav
v České republice a v zahraničí (např. Praha,
Ostrava, Trenčín, Lyon). S jeho tvorbou se
příznivci umění zatím setkávali v Uherském
Hradišti pouze v kolektivních prezentacích.
Nyní mají možnost výrazněji otevřít pomyslné dveře jeho ateliéru a v autorské výstavě nazvané Ve zkratce II obdivovat mimořádný rozsah umělcova výtvarného záběru,
a zejména schopnost vyrovnat se po svém
s různými proudy a podněty světového
umění. Ovčáček se ve své tvorbě zabývá
malbou, grafikou, koláží, plastikou, vizuální
poezií, lettristickou fotografií a instalacemi.
Výstava bude zahájena 10. října a potrvá
do konce roku.
▪ Soubor Rusava slaví 60. výročí
Bystřice pod Hostýnem – Šedesáté výročí
svého založení slaví letos v říjnu valašský
soubor písní a tanců Rusava z Bystřice pod
Hostýnem. Za dobu svého trvání získal
řadu ocenění a má za sebou stovky vystoupení nejen na Kroměřížsku, ale rovněž na festivalech a přehlídkách po celé
republice. Reprezentoval národní folklor
a republiku také na mnoha festivalech
v zahraničí. Při svých cestách navázal přátelství s řadou evropských souborů, především z Německa, ale také Španělska,
Belgie, Holandska či Slovenska.

Fotografie Jana Lukase. Zlín v roce 1938.

Rok lidové
architektury v kraji

Vystoupí sólistka
Metropolitní opery

Zlínský kraj – Prezentovat bohatství lidových
staveb Zlínského kraje se snaží zejména v tomto roce, který byl vyhlášen Rokem lidové architektury, Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Kroměříži. Zlínské Muzeum jihovýchodní Moravy připravilo výstavu
nazvanou Lidová architektura očima výtvarníků. Bude otevřena do 24. listopadu. Je to výběr
ze sbírkového fondu etnografické ikonografie
- kresby tužkou, akvarely, grafiky. Představuje
díla tvořící v regionu a zachycující lidovou architekturu jihovýchodní Moravy a její proměny
koncem 19. a 20. století. V polovině října pořádá
Klub UNESCO Kroměříž v Muzeu Kroměřížska
setkání pod názvem Památky tradičního lidového stavitelství v životě dnešní obce. Jeho
součástí bude i představení souboru památek
lidového stavitelství ve Zlínském kraji, zejména
prezentace pozitivních ukázek obnovy. (red)

Zlín – Mladá německá sopranistka Mojca Erdmann vystoupí 3. října ve zlínském Kongresovém centru na koncertu, který je součástí festivalu Harmonia Moraviae. Doprovázet ji bude
Filharmonie Bohuslava Martinů s dirigentem
Stanislavem Vavřínkem. Pěveckým partnerem Erdmannové bude slovenský barytonista
a sólista Národního divadla v Bratislavě Pavol
Remenár. Na koncertě uslyšíme árie z oper
W. A. Mozart - Le Nozze di Figaro, Zeide, Die
Zauberflöte, G. Rossini - Il barbiere di Siviglia,
V. Bellini - Capuleti e Montecchi, G. Donizetti
- Don Pasquale. Mojca Erdmann se narodila
v Hamburku. Její první operní vystoupení se
uskutečnila v Berlíně. Vysoký hudební svět jí
otevřel úspěch na Salcburském festivalu, v loňské sezoně mimo jiné vystoupila v Metropolitní
opeře jako Zerlina v novém nastudování Dona
Giovanniho.
(fbm)
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▪ Patnáct let na seznamu UNESCO
Kroměříž – Patnácté výročí zápisu zahrad
a Arcibiskupského zámku na Seznam světového dědictví UNESCO si letos připomíná město Kroměříž. Klub UNESCO Kroměříž
udělil při této příležitosti čestné členství Ině
Truxové, památkářce Národního památkového ústavu v Praze, za dlouholetou odbornou spolupráci na přípravě a realizaci
konferencí zaměřených na obnovu a péči
o historické zahrady.
▪ Sbor Dvořák reprezentoval v Itálii
Uherský Brod – Na 16. mezinárodním pěveckém festivalu Alta Pusteria v jižním
Tyrolsku sklidil mimořádné úspěchy Pěvecký sbor Dvořák z Uherského Brodu
v čele s dirigentem Antonínem Veselkou.
Zpěváci absolvovali koncerty v kategorii
sakrálních skladeb a sborových úprav lidových písní v různých místech horského
údolí Val Pusteria v italské části Alp. Na programu koncertů zazněly v podání velkého
i komorního sboru skladby autorů různých
období (Bruckner, Arcadelt, Young, Mokranjac, Mozart, Soročinskij, Bortňanskij,
Lukáš, Tučapský, Halma, Pícha). Festivalu se
zúčastnilo 70 pěveckých sborů ze 17 států
všech kontinentů. Výjezd sboru podpořil
svým příspěvkem také Zlínský kraj.
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Alexandra Hanáčková chce příští rok na mistrovství Evropy. Foto: archiv

V sedle koní i poníků sbírá ceny
Bělov – Doposud veleúspěšný rok má za sebou čtrnáctiletá Alexandra Hanáčková z Bělova. Talentovaná dívka nenašla přemožitele
na letošním červencovém mistrovství republiky v drezuře koní, kde ve své kategorii vybojovala v sedle koně Don Dimanche první místo.
V srpnovém šampionátu v drezuře poníků
pak s Grenadierem získala mezi dětmi skvělou
bronzovou příčku.
Závodnice se ježdění věnuje už od svých tří
let. „Přivedla mě k tomu máma, která jedenáct
let závodila také za JK Ramir Bělov. Vlastníme
tři sportovní koně, jednoho poníka a jednu
chovnou klisnu,“ vypráví Alexadra Hanáčková.
Ta sbírá úspěchy na českých závodištích už
od roku 2010, kdy vybojovala na mistrovství
republiky páté místo ve skocích na poníkovi.
Od té doby již na domácích šampionátech
pravidelně sbírá stupně vítězů. Její výsledky

jsou o to cennější, že konkurence je v tomto
sportu veliká. „Zvláště na poslední republice. Účastnili se totiž i poníci, kteří jezdí mistrovství Evropy. O to jsou výsledky cennější.
Ve velkých koních Saška v naší oblasti závodí
spíše s dospělými, takže většinu dětí na mistrovství jsme neznali,“ popisuje matka talentované sportovkyně Radana Hanáčková.
Závodění bere její dcera velmi vážně a přizpůsobuje tomu denní režim. „Kromě školy v podstatě není na nic jiného čas. Saška jezdí dvakrát až třikrát denně. K tomu je třeba připočíst
každodenní přípravu koní, soustředění, účast
na závodech. Je to hodně náročné,“ vypráví
Radana Hanáčková. V drezúře chce Alexandra
pokračovat i nadále.
A plány pro příští rok? „S poníkem bych se
chtěla dostat na mistrovství Evropy,“ má jasno
mladá naděje.
(oh)

Krajští hasiči přivezli republikový bronz

Hasičům bylo pořádně horko. Foto: HZS SK
Zlínský kraj – Doslova zazářil na srpnovém mistrovství republiky v požárním sportu v Mladé
Boleslavi reprezentační výběr Hasičského záchranného sboru (HZS) Zlínského kraje. Zdařilé
výkony ho vyšvihly až na konečné třetí místo.
Výběr HZS Zlínského kraje za poslední dva roky
prošel generační výměnou. Loni ukázal své
možnosti na mistrovství konaném na domácí
půdě, kde se umístil na páté příčce. Letos zlínští hasiči v souboji s těmi nejlepšími týmy z celé
republiky bojovali až do posledních minut této
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vrcholné soutěže. „Velmi solidní základ položilo družstvo v individuálních disciplínách – výstupu do čtvrtého podlaží cvičné věže a sto
metrů překážek. Boj o nejvyšší mety přišel se
společnými disciplínami – štafetou 4x100 metrů překážek a požárním útokem,“ přiblížil mluvčí HZS Zlínského kraje Libor Netopil.
Královskou disciplínu – požární útok – týmy
předvedly v poslední den mistrovství. Výběr zlínských hasičů před nedělí přenocoval
na průběžném čtvrtém místě a rozhodl se
zaútočit na medailové pozice. O konečné pořadí se nakonec bojovalo až do posledních
pokusů. Zvítězilo mužstvo HZS Moravskoslezského kraje, druhý byl tým HZS Plzeňského kraje a bronz si vysloužilo družstvo ze
Zlínského kraje.
„Velkou měrou se na úspěchu našeho krajského výběru podílel jeho trenér Antonín
Polášek, který navázal na práci Ivana Resslera
a dokázal zúročit a předávat své zkušenosti
vynikajícího závodníka a reprezentanta,“ podotkl na závěr mluvčí Netopil.
(oh)

▪ „Mladí Zátopci“ nenašli přemožitele
Zlín, Praha – Žáci sportovních tříd ZŠ Emila
Zátopka ve Zlíně zahájili školní rok mimořádným výkonem na republikovém finále
Odznaku všestrannosti olympijských výsledků. V sobotu 7. září zvedli nad hlavu
vítězný pohár. Stali se přeborníky republiky
v deseti disciplínách. Členy vítězného družstva byli žáci 8. ročníku plavecké třídy (Petra
Zelinková, Jan Hubík, Martin Klusal, Matěj
Zábojník) a atletické třídy (Tereza Hromadníková, Eva Urbášková, Nikola Višenková,
Aleš Omelka). Bodově nejhodnotnějšího
výkonu dosáhla atletka T. Hromadníková,
která získala 1 410 bodů za 103 provedených kliků za dvě minuty. Druhý mimořádný výkon předvedl plavec J. Hubík v hodu
kriketovým míčkem. Výkon 82,5 m znamenal 1 043 bodů pro družstvo.
▪ Triatlonistou kraje se stal Navařík
Zajímavý závod nabídl čtrnáctý ročník podniku Morkoman, který je označován za triatlonové mistrovství Zlínského kraje. Přestože
na startovní čáře tentokrát nestály hvězdy
jako Petr Vabroušek či Jan Čelůstka a žádný ze závodníků se nepřiblížil rekordu trati,
i tak byly k vidění pěkné výkony. Z padesátky účastníků zvládl nejrychleji trať 1500
metrů plavání, 40 kilometrů jízdy na kole
a závěrečných 10 kilometrů běhu Martin
Navařík z Rožnova, který finišoval v čase
2:16:06. Mezi ženami pak byla nejrychlejší
opavská závodnice Lucie Materová.
▪ Barum rally opanoval Kopecký
Zlínský kraj – Ve spanilou jízdu Jana Kopeckého se proměnil letošní 43. ročník Barum
Czech Rally Zlín. Lídr mistrovství Evropy
v rally Barumku vyhrál potřetí. Druhý Václav
Pech na Kopeckého ztratil celkově jednu
minutu, jednu vteřinu a šest setin sekundy.
Třetí skončil Jaromír Tarabus. Pátým místem
se s Barum Czech Rally definitivně rozloučil
Roman Kresta. V rámci letošního ročníku se
jela i první měřená historická rally, vyhrál ji
rodák ze Zlína Jaroslav Vančík s Ladou VFTS.
▪ Vsetín postoupil do play off
Vsetín – Play off mezinárodní Interligy si zahrají nohejbalisté NK Climax Vsetín. Do vyřazovacích bojů postoupili díky zdařilému
závěrečnému turnaji základní části, který se
konal ve Vsetíně. Vsetínští nohejbalisté byli
před turnajem průběžně čtvrtí a tuto pozici
potřebovali uhájit. To se jim poměrně hladce podařilo a zahrají si tedy play off Interligy. Té se kromě vsetínského celku plného
mladých hráčů účastnily také čtyři slovenské týmy, polská Lodž a ukrajinský Kyjev.
▪ Nadějní karatisté jedou do Anglie
Zlínský kraj – Mladí karatisté do 13 let z klubů ze Vsetína, Valašského Meziříčí a Bystřice
pod Hostýnem budou v říjnu bojovat v Evropském poháru dětí v tradičním karate,
který hostí anglický Peteborough. Výjezd
mladých karatistů finančně podpořil Zlínský kraj.
Okno do kraje / říjen 2013

Počet výpůjček přesáhl pět milionů
Ve Zlínském kraji působí 400 veřejných
knihoven. Knihovní síť navíc doplňují specializované knihovny – například univerzitní, školní, muzejní, archivní, firemní a další.
Loni veřejné knihovny zaznamenaly přes
2,5 milionu návštěv, přes 88 000 čtenářů má
průkazku do knihovny. Počet vypůjčených
dokumentů přesáhl 5 milionů.
Více než čtvrtina všech vypůjčených dokumentů pochází z Krajské knihovny Františka Bartoše
ve Zlíně, která je největší veřejnou knihovnou
v kraji. „Největší zájem mají čtenáři tradičně
o beletrii – romány pro ženy, detektivky, životopisné příběhy nebo školní povinnou četbu.
Čtvrtinu z celkového počtu výpůjček knih představovaly tituly naučné literatury. Naučná literatura se tradičně více půjčovala v knihovnách
velkých měst a méně ve venkovských knihovnách,“ uvádí Jana Tomancová, vedoucí útvaru
regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje
při krajské knihovně.
Knihovny pokračují v automatizování svých
procesů a obnově technického vybavení, některé zakoupily čtečky elektronických knih
za účelem vzdělávání svých uživatelů nebo
k půjčování. Loni přibylo v kraji 23 knihoven,
které mají vlastní webovou stránku, 29 obec-

ních knihoven kraje má nově na webových
stránkách umístěn svůj elektronický katalog.
Není to jen o knihách
O tom, že v knihovně nejsou jen knihy, se
knihovny snaží přesvědčit své čtenáře a veřejnost už řadu let. Své prostory prezentují jako
místa pro trávení volného času dětí, mládeže
i dospělých. Tomu přizpůsobují vybavení nábytkem, technikou a především nabídku kulturních a vzdělávacích akcí. Připravují v mnohem větší míře programy pro děti a teenagery,
besedy pro školy, setkání s autory, divadelní
představení, soutěže a další atraktivní akce. „Jen
v loňském roce se ve veřejných knihovnách
Zlínského kraje uskutečnilo 5 741 kulturních
a vzdělávacích akcí, a to je o 352 více než v roce
předchozím“, říká Zdeňka Friedlová, ředitelka
Krajské knihovny Františka Bartoše.
Mnohé knihovny se se svými aktivitami připojily k celostátním kampaním a akcím organizovanými Svazem knihovníků a informačních
pracovníků: Březen – měsíc čtenářů, literární
soutěž pro děti Kde končí svět, Týden knihoven,
Den pro dětskou knihu, vyhlásily a ocenily Čtenáře roku nebo pořádaly nocování spojené se
soutěžemi a čtením – Noc s Andersenem. (tz)

Krajská knihovna přivítá čtenáře v novém
Zlín – Krajská knihovna Františka Bartoše
ve Zlíně začne po několikaměsíční pauze opět
sloužit veřejnosti. V pátek 27. září od 16.00 se
slavnostně otevřou její nové prostory v 15.
budově v továrním areálu, která je součástí
unikátního 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.
Na tento den je připraven doprovodný kulturní program. „Záměrně je naplánován na páteční odpoledne, aby si jej před víkendem
mohli užít v uvolněné atmosféře a bez spěchu
domů celé rodiny pohromadě,“ vysvětluje
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Pracovníci krajské knihovny v této souvislosti připomínají, že prvním provozně plnohodnotným dnem, kdy je možné půjčit si či
vrátit knihu, je pondělí 30. září. Apelují tak
na všechny čtenáře, aby s sebou v den slavnostního otevření do 15. budovy rozhodně
knihy na vrácení nebrali.

zajímavosti, soutěž
▪ Knihovna Univerzity Tomáše Bati
Zlín – Knihovna Univerzity Tomáše Bati je
určena nejen pro studenty a zaměstnance
univerzity, ale rovněž pro veřejnost. Všichni
tak mohou využít nabídku více než 110 000
knih, přes 250 titulů tištěných časopisů, desítky tisíc dostupných elektronických časopisů či přístup k mnoha on-line databázím.
Počet registrovaných čtenářů v roce 2012
činil 12 923, z toho 587 externích. Celkem
čtenáři loni realizovali 107 358 výpůjček.
Od roku 2008 sídlí v nové budově, kterou
navrhla architektka Eva Jiřičná. Exteriér i interiéry budovy byly navrženy s maximálním důrazem na potřeby knihovny současnosti. I díky tomu se knihovna v roce 2010
dostala na prestižní internetové stránky
www.librarybuldings.info, které představují nejlepší evropské knihovny současnosti.
„Cílem asociace provozující tyto webové
stránky je propagovat moderní trendy pro
veřejné knihovny. Dnešní knihovny už nemohou být pouze shromaždištěm knih,
ale také zajímavým místem zapojeným
do městského urbanismu,“ uvedl ředitel
knihovny Ondřej Fabián.
Soutěžní otázka: Kolik lidí v kraji má průkazku do knihovny?
Odpověď posílejte na soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu Okno do kraje, Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín do 10. října. Výherci
(5., 25. a 50. příchozí správná odpověď) budou odměněni.

Stěhování krajské knihovny. Foto: Studio 6.15
Stěhování knihovny bylo organizačně i časově velmi náročné. Z hlediska knihovního
provozu je jednou z vítaných novinek automatický vraceč knih. Zařízení, které čtenářům
umožní vracet knihy bez přítomnosti pracovníka knihovny i mimo otevírací dobu, je instalováno v hlavní vstupní hale.
(red)

Minulé kolo mimořádné soutěže
Správné odpovědi: 1C, 2B, 3D, 4C a 5B.
Výherci: Milan Černý (Kroměříž), Eva Bánovská (Zlín), Hana Budíková (Kroměříž),
Bohuslava Valová (Horní Bečva), Renáta
Lacigová (Otrokovice), Karel Devátý (Zlín),
Jiřina Zbranková (Kašava), Iva Pánková
(Rožnov pod Radhoštěm), Ivana Kadlecová (Sazovice), Petr Škopík (Napajedla)
Ceny předá vítězům hejtman Stanislav Mišák v rámci Dne Zlínského kraje 5. října.

inzerce
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zábava, volný čas

Říjen na Východní Moravě
Když vyjde počasí, láká říjen plný barevného
listí k procházkám do přírody i k posledním
akcím pod širým nebem. Tak než se zazimujeme v teple svých domovů a začneme chystat zimní výbavu, zkusme si užít pěkných
podzimních dnů na čerstvém vzduchu.
Občanské sdružení Solisko zve na akci Hubertova jízda, která se uskuteční v obci Držková
v sobotu 5. října. www.solisko.estranky.cz
Zámek v Uherském Ostrohu hostí do 17. října
největší výstavu sběratelských panenek v České
republice. Ve čtyřech galerijních sálech jsou
k vidění panenky z nejrůznějších materiálů. Poprvé je vystaven kočárek značky Silver Cross,
zdobený porcelánem, který má 130letou tradici. Výstava nabízí i krojovanou panenku ve velikosti desetiletého dítěte. www.uhostroh.cz
V sobotu 19. října můžete v rámci 15. Myslivecké pouti zažít na Sv. Hostýně na vlastní uši svatohubertskou troubenou mši svatou, která začíná v bazilice v 10.15. Více na www.hostyn.cz.
Muzeum Kroměřížska připravuje netradiční
výstavu k výročí M. Švabinského. Výstava představí od 23. října veřejnosti v přehledné zkratce

život a dílo tohoto významného umělce a v programu pro školy bude kladen důraz na možnost aktivního zapojení žáků a studentů. Využito je kostýmů, vytváření živých obrazů,
loutkového divadla a připraveny jsou praktické
ukázky grafických technik, můžete si vytvořit
vlastní grafický list. Promítán bude dokument
o umělcově životě a díle. www.muzeum-km.cz
Soubor Valašských písní a tanců Vsacan slaví
70. výročí. Ve vsetínském kulturním domě bude
od 16. října do 16. listopadu otevřena výstava
mapující historii souboru, 19. října se pak uskuteční slavnostní koncert CM Vsacan ve vsetínském zámku. www.vsacan.cz
V sobotu 26. října se na Kroměřížsku můžete
naposledy projet na koni po formanských stezkách z Těšánek do Litenčic, protože končí jezdecká sezona. Posezení v areálu Grunt Galatík
ale smutné nebude. www.gruntgalatik.cz

Luhačovice mají další pramen
V neděli 8. září byl v Luhačovicích slavnostně zpřístupněn další pramen – Nový Jubilejní. Pavilon vybudovala společnost Lázně
Luhačovice na Lázeňském náměstí mezi
Společenským domem a vilou Alpská růže.
Po Vincentce, Ottovce, Aloisce a pramenu
Dr. Šťastného se tak veřejnost po téměř 50
letech dočkala pátého veřejně dostupného
pramene v Luhačovicích. „Naším záměrem
bylo vybudovat něco moderního a neotřelého. Tvar krystalu korespondující se strohou funkcionalistickou architekturou přilehlého Společenského domu se nám zdál
nejvhodnější,“ řekl Eduard Bláha, generální
ředitel Lázní Luhačovice.

Další zajímavé tipy na kulturní, společenské
a sportovní akce i nabídku výletů najdete
na portále www.vychodni-morava.cz nebo
na www.facebook.com/vychodnimorava.

Frgály, kyselice i český „Michelin“

Gastrofestival láká na speciality.
To nejlepší z valašské kuchyně, ale také soutěž
frgálů, frgálovou manufakturu, mezinárodní
farmářský trh, kuchařské show, ochutnávky vín
předních tuzemských vinařů či galavečeři s českým držitelem michelinské hvězdy – to vše letos
nabídne tradiční Karlovský gastrofestival, který
se uskuteční 4. až 6. října ve Velkých Karlovicích.
Hlavní program – takzvaná Gastro tour – se
koná v sobotu 5. a neděli 6. října. Vždy od 10.00
do 18.00 můžete navštěvovat místní hospody,

ale i další gastro zastávky a ochutnávat různé
speciality a krajové produkty. Do Gastro tour se
zapojuje většina hospod a hotelů v karlovickém
údolí Léskové, nechybí ale ani hostující kuchaři
z předních regionálních restaurací. Mezi jednotlivými zastávkami, které jsou rozprostřeny ve vzdálenosti do 3,5 km, se můžete projít
po cyklostezce Bečva, nebo se svézt vláčkem,
koňským povozem a historickým autobusem.
Součástí gastrofestivalu jsou i populární Galavečeře, na nichž představují svůj um místní šéfkuchaři a renomovaní hosté. Letošní hvězdou
bude Oldřich Sahajdák z pražské restaurace La
Degustation Boheme Bourgeoise, který letos
získal prestižní michelinskou hvězdu, jednu
z pouhých dvou v ČR. Během gastrofestivalu se
také můžete těšit na populární soutěž o nejlepší valašský frgál, při které může ochutnávat i veřejnost, na řemeslný jarmark, výstavu Ilji Hartingera, hudební vystoupení, barmanské večery
a nechybí ani zábava pro děti. Více informací
na www.karlovskygastrofestival.cz.
(red)

Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. 10. – 31. 10. Střední pedagogická škola Zlín
Prezentace představující školu, která letos
slaví 20. výročí; 3. etáž Baťova mrakodrapu
(pracovní dny, 7.00-17.00)
do 31. 10. Dny strojírenství ve Zlíně
Výstava přibližující historii strojírenství
ve Zlíně; 14. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny 7.00-17.00)
7. 10. – 31. 10. Světlo a cit
Výstava fotografií žáků Střední průmyslové školy polytechnické-Centra odborné
přípravy Zlín; 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

www.mastersofrock.cz
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Okno do kraje / říjen 2013

55. mezinárodní
strojírenský
veletrh
Měřicí, řídicí, automatizační
a regulační technika

MSV 2013

Nejlépe se postaráte
o své zdraví sami !!
Hormonální antikoncepce
trombofilní mutace, tvorba krevních sraženin
Vysoce přesný DNA test dvou nejčastějších tzv. trombofilních
mutací, které výrazně zvyšují riziko tvorby krevních sraženin

Karcinom prostaty - pro PSA
Vysoce citlivý, neinvazivní způsob vyšetření rizika karcinomu
prostaty při zvýšených hodnotách PSA

AMH - test plodnosti
Vysoce citlivý test na odhad kvality ženských pohlavních buněk

7.–11. 10. 2013
B r no – V ý s t av i š tě

Mezinárodní dopravní veletrh

Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu,
ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

8.–10. 10. 2013, www.bvv.cz/eurotrans
Brno – Výstaviště, pavilon G2

Bližší informace a seznam

dalších programů naleznete

na
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Odběrová místa:
Tř. T. Bati 3705, Zlín (bud. polikliniky) - odběry: 630 - 1430
Zahradní 973, Zlín-Malenovice - odběry: 700 - 1100
Partyzánů 2174, Uh. Brod (bud. polikliniky) - odběry: 630 - 1430
Vodní 13, Uherské Hradiště (bud. polikliniky) - odběry: 630 - 1030

Veletrhy Brno, a.s.
Výstaviště 1
647 00 Brno
Tel.: +420 541 152 926
Fax: +420 541 153 044
msv@bvv.cz
www.bvv.cz/msv
zábava, volný čas

info@expowin.cz
810 222 777
WWW.EXPOWIN.CZ
BYTU!
ZVYŠTE BEZPE÷NOST SVÉHO

BONSAI

RNÍ
PROTIHLUKOVÉ A PROTIPOŽÁ
ĀE
DVE
TNÍ
NOS
PE÷
BEZ
BYTOVÉ

Cena
C

18.220 Kć
1
vvćetnĉ DPH
ddopravy
ddemontáže
m
montáže*

bbezpećnostní
ć t í tďíd
tďída 2
vćetnĉ nové zárubnĉ s nerezovým prahem
protihluková izolace (Rw=39dB)
protipožární odolnost
AKCE DO 31.10.2013!
9-bodový bezpećnostní systém
anná bezpećnostní vložka
ustr
Obo
bezpećnostní vložka + 6 klíćĐ
ZDARMA!
panoramatické kukátko
*v rámci Zlínského kraje
9 variant vzhledu

WWW.ZALUZIE-ZLIN.CZ
ŠIROKÝ VÝBùR STÍNÍCÍ TECHNIKY ZA SUPER CENY

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

Doporučujeme
www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz
Termín dalšího vydání: 24. až 29. října. Pokud magazín v těchto
dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206.

OTEVŘELI
JSME
V NOVÉM
STYLU

NOVÝCH
PRODEJEN

Den Zlínského kraje 2013
5. října, Zlínský kraj
www.kr-zlinsky.cz

