
Magazín Zlínského kraje listopad 2013 / ročník IX

Vinobraní na Slovácku
Vinaři v Polešovicích na Uherskohradišťsku sklízejí letošní úrodu hroznů. 

Více o vinařství ve Zlínském kraji na straně 13.

Foto: Ivo Hercik
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  bezpe nostní t ída 2
   v etn  nové zárubn  s nerezovým prahem
   protihluková izolace (Rw=39dB)
  protipožární odolnost
  9-ti bodový bezpe nostní systém
  bezpe nostní vložka + 5 klí
  panoramatické kukátko
  9 variant vzhledu **v rámci Zlínského kraje
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AKCE DO 31. 12. 2013!

Oboustranná bezpe nostní vložka 

ZDARMA!

b t í t íd 2

PROTIHLUKOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ 

BYTOVÉ BEZPE NOSTNÍ DVE E

NEDEJTE ŠANCI ZLOD J M

Uh. Hradišt , Dvo ákova 1210
Tel.: 734 311 136

E-mail: uh@expowin.cz

Zlín, Gahurova 5265
Tel.: 734 314 277

E-mail: info@expowin.cz      

Krom íž, B est 134
Tel.: 810 222 777

E-mail: kromeriz@expowin.cz

Zasklívání
balkon  a lodžií

 rámové zasklení    
 bezrámové zasklení
 otevírané zasklení

* k* k*ak*akakcecece platí do 31.

NYNÍ 
SLEVA 
20%*

Objednejte si ješt  dnes!
Volejte 810 222 777

Náš penzion nabízí krátko-
dobé i dlouhodobé ubytování 
s kompletními asisten ními 
službami, celodenním stra-
vováním, kulturním i spole-
enským programem a celou 
adou relaxa ních aktivit.

Díky možnostem areálu si 
mohou klienti vybrat z  jed-
no, dvou i vícel žkových 
pokoj  se sociálním za íze-
ním (manželské páry i spe-
ciální apartmány). Ty jsou 

e-mail: info@senioriluhacovice.cz
www.senioriluhacovice.cz

vybaveny p esn  dle je-
jich požadavk  tak, aby se 
zde senio i cítili co nejlépe 
a mohli v novém prost edí 
prožít d stojný život s veš-
kerým komfortem. 
Rodinnou atmosféru navíc 
dotvá í i individuální p ístup 
profesionálního personálu, 
jehož pé e vždy vychází 
z pot eb a aktuálního zdra-
votního stavu jednotlivých 
klient . 
Penzion Spokojené stá í 
je situován v klidném pro-
st edí, s krásným výhledem 
na Luha ovice.

Penzion
SPOKOJENÉ STÁ Í 

Antonína Václavíka 369 
Luha ovice - Pozlovice 

tel.: 571 892 321-2
mobil: 774 131 021
           775 753 189

Místo, kde najdete nový domov



 ▪ Oranžová stuha pro Prlov

Prlov, Zlínský kraj – Prlov může být pro 

ostatní inspirací v  tom, jak může obec 

spolupracovat se zemědělským podni-

kem na  rozvoji venkova. Stal se totiž pro 

letošní rok držitelem prestižního ocenění 

Oranžová stuha České republiky, které je 

udělováno právě za  tyto aktivity. Cena je 

vyhlašována v  rámci celostátní soutěže 

Vesnice roku. Garantem je ministerstvo 

zemědělství, které se podílí na  udělování 

oranžových stuh i v krajských kolech. Prlov 

spolupracuje s místní fi rmou na údržbě ze-

leně v obci a také se soukromým zeměděl-

cem při udržování čistoty a pořádku na ve-

řejných prostranstvích. Spolu s  místními 

zemědělskými subjekty rovněž propaguje 

regionální výrobky. V obci se konají Ovčác-

ké dny či soutěže v sečení kosou.

 ▪ Starý soud půjde k zemi

Zlín – Budova bývalého okresního soudu 

v  centru Zlína bude odstraněna. Radni-

ce, která je majitelem objektu i přilehlých 

pozemků, už začala připravovat demolič-

ní výměr. Odstranění zchátralé budovy 

zvýší podle městských radních atraktivitu 

samotných pozemků, na  kterých budo-

va stojí. „Potenciální investoři mají zájem 

pouze o pozemky. Pokud jim vyřídíme de-

moliční výměr na  budovu, atraktivita po-

zemku se ještě zvýší,“ vysvětlil rozhodnutí 

města náměstek primátora Aleš Dufek. 

Majitelem budovy i  pozemků se radnice 

stala ve druhé polovině roku 2011, kdy se 

ukázalo, že má na  tento majetek nárok. 

K prodeji je nabízí proto, že pro ně nemá 

smysluplné využití.

 ▪ Nejrychlejší laser na světě

Zlín – Hongkong, Omán a Zlín – to jsou je-

diná tři města, ve kterých mohou pacienti 

podstoupit operaci očních vad nejrychlej-

ším a nejpřesnějším laserem na světě. Krát-

kozrakosti, dalekozrakosti nebo astigmati-

smu se mohou lidé zbavit během několika 

minut. Moderní lasery umožňují šetrně od-

stranit oční vady jako krátkozrakost nebo 

dalekozrakost včetně možných kombinací 

s astigmatismem. Operace novým laserem 

Amaris 1050 dokáže pacienty oční vady 

zbavit během několika minut. 

„Laser umístí na  oko za  jednu sekundu 

tisíc laserových bodů, což je pro srovná-

ní čtyřikrát více než dosud běžné lasery. 

Vyšší rychlost vede ke zkrácení celého zá-

kroku. Toto zrychlení přináší další zvýšení 

bezpečnosti a  šetrnosti operace tím, že 

oko není v  průběhu operace tak dlouho 

vystaveno působení okolního prostředí,“ 

vysvětlil Pavel Stodůlka, přednosta zlínské 

oční kliniky Gemini, která tento typ laseru 

nově využívá.

 ▪ Omluva

V minulém vydání magazínu Okno do kra-

je byl chybný popisek u jedné z fotografi í 

mapující návštěvu prezidenta republiky 

ve Zlínském kraji. 

U snímku z Valašských Klobouk bylo mylně 

uvedeno, že jde o  Kroměříž. Za  chybu se 

omlouváme.
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Vážení spoluobčané,

v době, kdy píši úvodník, jsem se dozvěděl z médií, že na jihu 

Itálie řádí povodně, v Indii hurikán a do toho přijde zpráva, že 

se na nás řítí sibiřská zima. Ono se ale jistě ještě na čas otep-

lí, než přijde opravdová zima. Hlavně ale doufám, že se oteplí 

v  mezilidských vztazích. A  to nejen proto, že se blíží advent, 

tedy doba zklidnění, ale i proto, že v době, kdy se vám dostává 

do rukou toto číslo magazínu Okno do kraje, se již rozhoduje 

nebo dokonce rozhodlo o tom, kdo nás bude zastupovat v po-

slanecké sněmovně. Budete již tedy vědět, zda se do parlamen-

tu dostali ti, které jste volili, či zda jste zůstali se svým názorem 

spíše v menšině. 

Chci rovněž věřit, že budete mít šťastnou ruku a do poslanecké sněmovny pošlete ty, kteří chtě-

jí rozvrácený stát předělat ve fungující. Že bude dost těch, kdo si toto budou brát za své, a ne 

těch, kteří dají svůj hlas těm, jež chtějí hájit jenom zájmy horních deseti tisíc. Budeme očekávat, 

že nám nová vláda nabídne lepší časy.

Ale nebudu předjímat. Pouze vás chci požádat, pokud se ke čtení magazínu dostanete ještě 

před volbami, tak neváhejte a  jděte vhodit hlasovací lístek do  volební urny. Využijte svého 

občanského práva, řekl bych spíše, splňte si svou občanskou povinnost. Nadávání v hospodě 

nám totiž vůbec v ničem nepomůže.

 Je také doba, kdy si je dobré připomenout, že po skončení první světové války 28. října 1918 

vznikla samostatná Československá republika. Toto datum, které si letos připomínáme již 

po devadesáté páté, je významným klíčovým momentem ve formování našich národů. Je to 

jeden z nejdůležitějších historických milníků, který vypovídá, jak těžce se u nás, po staletích po-

roby, rodila svoboda. Československá republika již v této podobě neexistuje, ale naštěstí Češi, 

Moravané a Slezané kontakt se Slováky neztratili a doufám, že nebude dlouho trvat a potkáme 

se v EU i s občany Podkarpatské Rusi, která byla také určitou dobu součástí Československé re-

publiky. Toto významné výročí nám ovšem také připomíná, že svoji svébytnost bychom neměli 

ztratit ani v rámci Evropské unie. 

 Přeji vám pohodové podzimní dny v blízkosti svých drahých. 

 

MVDr. Stanislav Mišák,

hejtman Zlínského kraje

MVDr Stanislav Mišák
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Přibudou dvě kulturní památky

Bez strážníků by to dnes ve větších městech asi nešlo

Zlínský kraj – Seznam třinácti národních kultur-

ních památek, které jsou evidovány na území 

Zlínského kraje, se možná v  brzké době roz-

roste o  další dvě položky. Horkými kandidáty 

na tento vyšší stupeň ochrany jsou fojtství v Ja-

senné a větrný mlýn ve Velkých Těšanech.

„Zlínský kraj již v  jarních měsících po  jednání 

s  vlastníky objektů připravil doporučující sta-

novisko k chystanému návrhu,“ uvedla vedoucí 

oddělení památkové péče krajského úřadu 

Alena Pospíšilová. V létě se pak zástupci mini-

sterstva kultury a kraje vypravili přímo do teré-

nu a na místě detailně prohlédli navržené ob-

jekty. Anna Ješátková z ministerstva kultury pro 

Okno do kraje upřesnila: „Probíhá připomínko-

vé řízení k seznamu památek, které plánujeme 

navrhnout vládě k  uznání za  národní kulturní 

památky. Tento proces zatím není ukončený. 

Zatím není možné odhadnout, kdy bude při-

pomínkové řízení ukončeno. Není ani jisté, zda 

seznam bude schvalovat ještě tato vláda, nebo 

až vláda nová, která vzejde z blížících se voleb.“

Roubené Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné bylo 

postaveno roku 1748. „Náleží k  nejhodnot-

nějším památkám tzv. karpatské architektury 

a k nejvýznamnějším památkám celé východní 

Moravy,“ uvedla Jana Spathová z  Národního 

památkového ústavu v Kroměříži. Větrný mlýn 

ve Velkých Těšanech patří ke sloupovému typu 

s  celodřevěnou otočnou konstrukcí. Je dvou-

patrový, přibližně čtvercového půdorysu, kry-

tý sedlovou šindelovou střechou. Pocházející 

z  90. let 19. století. „Je dokladem užitkového 

lidového stavitelství, u nás již nepříliš častého, 

se zachovaným unikátním vnitřním zařízením 

včetně kvalitních stavebních detailů. Náleží 

k  nejzachovalejším objektům svého druhu 

v rámci celé České republiky, který se navíc za-

choval na svém původním místě,“ dodala Jana 

Spathová.

V celé republice je nyní evidováno 272 národ-

ních kulturních památek. Připravovaným naří-

zením vlády by se jejich počet měl zvýšit o dal-

ších dvaatřicet. (vc)

Zlínský kraj – Dvacáté výročí svého založení si 

bude letos v listopadu připomínat Městská po-

licie ve Vsetíně. Strážníci městských policií pů-

sobí na devatenácti místech ve Zlínském kraji. 

V  černých uniformách strážníků v  kraji slouží 

asi 320 mužů i žen.

„Je to pro nás velmi účinná pomoc. Strážníci 

se zabývají drobnou kriminalitou, přestupky či 

dodržováním místních vyhlášek, na což my ne-

máme časový prostor ani personální kapacity. 

Mívají velmi dobrou místní znalost, což může 

také pomoci, zejména při pátrání po pachate-

lích nebo při odhalování nejrůznějších trest-

ných činů,“ chválí práci obecních policií krajská 

mluvčí Policie ČR Jana Macalíková.

„Hlavní činností je udržení veřejného pořádku. 

V posledních letech už není naší prioritou do-

prava, ale začali jsme se více věnovat veřejné-

mu pořádku,“ uvedl ředitel vsetínských strážní-

ků Nikolaj Martinák. Vsetín má v současnosti 24 

strážníků.

Starosta Valašských Klobouků Dalibor Maniš 

na  adresu městských strážníků říká: „Jsou dů-

ležitým článkem při organizování velkých akcí. 

Jsou fl exibilní a rychle připravení k plnění úko-

lů podle aktuálních potřeb města.“

Už od roku 1992 pracuje Městská policie Zlín. 

„Má pro město obrovský význam a má zásad-

ní podíl na tom, že naše město patří mezi nej-

bezpečnější v  ČR. Strážníci přispívají k  řešení 

problémů v celé řadě oblastí, od mezilidských 

vztahů přes bezpečnost na ulicích až po dopra-

vu. Provozují rovněž bezpečnostní kamerový 

systém, věnují se osvětové činnosti, význam-

ným způsobem se podílejí na  organizování 

celé řady akcí ve  Zlíně,“ řekl mluvčí zlínského 

magistrátu Zdeněk Dvořák. Zlínští strážníci jen 

v  loňském roce projednali v  blokovém řízení 

8 303 přestupků a oznámili 3 300 podezření ze 

spáchání přestupků jiným orgánům. Provedli 

6 171 zákroků a 11 774 nepolicejních činností, 

což jsou například asistence, převozy fi nanční 

hotovosti, doručování písemností apod.

Stejnou dobu mají strážníky i v Kroměříži. „Dnes 

už bychom se bez městské policie jen těžko 

obešli,“ poznamenal mluvčí radnice Pavel Zrna. 

Ještě o  rok delší historii mají strážníci v Uher-

ském Brodě. Starosta Patrik Kunčar poukazuje 

i na některé problémy: „Velmi často jsou stráž-

níci zavaleni řešením banálních záležitostí 

a  dotazů, a  pak mohou vznikat prodlevy při 

výjezdu k  závažnějším případům. V  poslední 

době nám svazují ruce také časté převozy sil-

ně podnapilých a veřejné pohoršení budících 

osob na protialkoholní záchytnou stanici, kdy 

hlídka je i několik hodin mimo město, a tudíž 

zde logicky chybí. “ (vc)

Mlýn ve Velkých Těšanech.    Foto: Ivo Hercik

 ▪ Na Vsetínsku se modernizuje trať

Vsetín – Zlepšení parametrů tratě Hranice 
na  Moravě – Horní Lideč je cílem rekon-
strukce, kterou na  východě Moravy rea-
lizuje během letošního podzimu Správa 
železniční dopravní cesty. Výsledkem prací 
na jedné koleji mezi stanicemi Vsetín a Va-
lašská Polanka bude mimo jiné klidnější 
jízda vlaků, protože zde bude zřízena bez-
styková kolej. Stavbaři se zaměří na více než 
kilometrový úsek v blízkosti Ústí. Po dokon-
čení rekonstrukce zůstane traťová rychlost 
80 km/h, navržené technické řešení však 
výhledově umožní její zvýšení na 85 až 95 
km/h. Bude vyměněno trolejové vedení 
a rekonstruováno několik mostů. 

 ▪ Ve Věžkách pokračuje výstavní tradice

Věžky – Přestože se známá výstava pro za-
hrádkáře a kutily Floria zhruba před rokem 
přesunula z  Věžek do  moderního výstav-
ního areálu v  Kroměříži, výstavní tradice 
v původní obci po roční pauze pokračuje. 
Ve dnech 25. – 29. září se zde uskutečnila 
podobná výstava s názvem Zahrada Věžky. 
Prodejci zde nabízeli široký výběr květin, 
ovoce a  zeleniny, okrasné rostliny, ovoc-
né keře a stromy, potřeby a pomůcky pro 
zahradu a dům. Pořadatelem výstavy byla 
obec. „Byli jsme úspěšní, přišlo asi sedm ti-
síc návštěvníků. Chceme podobné výstavy 
pořádat ve Věžkách třikrát do roka,“ uvedl 
jednatel Technických služeb obce Věžky 
Roman Jelínek. 

 ▪ Nadace rozvíjí odkaz Jana Pivečky

Slavičín – Deset let uplyne na začátku příš-

tího roku od  úmrtí obuvnického experta 

Jana Pivečky. Dílo, které na  Slavičínsku 

založil, však úspěšně pokračuje dál. Nada-

ce Jana Pivečky funguje již od konce roku 

1996, o jedenáct let později Pivečkovi po-

kračovatelé založili při nadaci také Vzdělá-

vací, sociální a kulturní středisko, o. p. s. Po-

řádají se kurzy, školení, pomáhá se mladým 

lidem i osobám se zdravotním postižením. 

Vzpomínkový večer na  Jana Pivečku při-

pravuje jeho nadace na 15. leden. Uskuteč-

ní se v hotelu Baltaci ve Zlíně.
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Zastupitelé jednali o nemocnicích

Tříhodinovou rozpravu vyvolal bod Zdra-

votnictví – hospodaření nemocnic založe-

ných Zlínským krajem, který předložil na říj-

novém jednání Zastupitelstva Zlínského 

kraje náměstek hejtmana Lubomír Nečas, 

zodpovědný za oblast zdravotnictví.

Právě možnost podrobně se věnovat tomuto 

tématu byla důvodem, proč hejtman Stani-

slav Mišák svolal osmé zasedání Zastupitel-

stva Zlínského kraje a proč byl tento bod sta-

žen z minulého jednání zastupitelů.

Především šlo o to zabývat se ekonomickou 

situací nemocnic, které v  roce 2006 získa-

ly statut akciových společností založených 

Zlínským krajem.

Do médií nedávno pronikly informace o tom, 

že Krajské nemocnici T. Bati hrozí bankrot. 

Náměstek hejtmana Lubomír Nečas ve svém 

vystoupení před zastupiteli tuto informaci 

vyvrátil: „Nemocnice není před likvidací a ur-

čitě nemáme zájem ji prodat nebo prona-

jmout,“ řekl Nečas. Přesto však konstatoval, 

že se v  letošním roce prohlubují záporné 

výsledky hospodaření, které jsou způsobe-

ny nepříznivou úhradovou vyhláškou, vyšší 

DPH a  posunem z  nižší sazby DPH do  zá-

kladní (21 procent). Hejtman Stanislav Mišák 

vyzval ředitele Krajské nemocnice T. Bati, a.s., 

Pavla Calábka k tomu, aby zastupitele detail-

ně seznámil s ekonomickou situací nemocni-

ce i s plánem její stabilizace. Součástí tohoto 

plánu je i seznam opatření, díky nimž může 

nemocnice ušetřit. Následovala rozprava, při 

níž zastupitelé diskutovali o  příčinách sou-

časné situace krajských nemocnic a navrho-

vali kroky k jejímu řešení.

Zastupitelstvo se usneslo na  tom, že bere 

na  vědomí informaci o  hospodaření ne-

mocnic založených Zlínským krajem i  Plán 

stabilizace Krajské nemocnice Tomáše Bati, 

a.s. Zároveň uložilo Radě Zlínského kraje 

vykonat důsledný audit smluvních vztahů 

Krajské nemocnice T. Bati se zdravotními 

pojišťovnami, prověřit strukturu kumulova-

né ztráty a prověřit dohadné položky za rok 

2012. Zastupitelstvo uložilo krajské radě, aby 

představenstvu Krajské nemocnice Tomáše 

Bati zadalo za  úkol zpracování ekonomické 

analýzy jednotlivých činností a dopracování 

opatření Plánu stabilizace s konkrétními úda-

ji, termíny a osobní zodpovědností.

Součástí programu byl také slavnostní slib 

nového krajského zastupitele Dalibora Mani-

še, který ve výkonu mandátu nahradil Vrati-

slava Mynáře. Ten na funkci zastupitele kraje 

rezignoval.  (hm, foto: Petr Zákutný)

 ▪ Vaří si sami. Po více než pěti letech

Kroměříž – Dlouholetý záměr vedení Kro-

měřížské nemocnice zrekonstruovat tamní 

stravovací provoz dospěl do fi nále. Po roz-

sáhlé přestavbě, do  jejíž stavební části 

Zlínský kraj investoval 44,5 milionu korun 

a  Kroměřížská nemocnice 14,5 milionu 

do části technologické, byl na začátku října 

po více než pěti letech  obnoven stravova-

cí provoz. Už nyní se předpokládá, že bude 

připravováno asi 350 obědů pro pacienty 

a 250 obědů pro zaměstnance. Vlastní pří-

prava jídel bude pro nemocnici ekonomic-

ky výhodnější, v nově zprovozněné kuchy-

ni navíc vznikne deset nových pracovních 

míst. Plánovaná rekonstrukce kuchyně za-

čala v listopadu loňského roku. Tato etapa 

rekonstrukce spočívala mimo jiné ve  sta-

tickém zajištění celé budovy, stavebních 

úpravách vnitřního provozu bývalé ku-

chyně včetně skladů, sociálního zařízení 

a šaten pro personál kuchyně. „Ve vnitřních 

prostorách kuchyně byly provedeny nové 

úpravy povrchů stěn, podlah a  stropů, 

byla vybudována nová expediční rampa 

se zastřešením,“ popsal ředitel nemoc-

nice Roman Dostalík. V  rámci oprav byly 

zhotoveny také nové rozvody vody, kana-

lizace, vytápění, elektroinstalace a  vzdu-

chotechniky.

 ▪ Kardiologové drží krok se špičkou

Zlín – Lékaři kardiovaskulárního centra 

zlínské Krajské nemocnice T. Bati (KNTB) 

použili při intervenčním zákroku na  ko-

ronární tepně poprvé vstřebatelný stent. 

V  České republice tyto speciální stenty 

implantují zatím pouze v  kardiocentrech 

v  Třinci, Fakultní nemocnici Královské Vi-

nohrady, FN Motol a Ústřední vojenské ne-

mocnici v Praze. KNTB se tak stává pátým 

centrem v  České republice, které může 

pacientům tento materiál nabídnout. „Prv-

ním pacientem, kterému jsme vstřebatelný 

stent implantovali, je jednašedesátiletý 

muž. Stent je vyrobený z polymeru kyseli-

ny mléčné, který se do tří let zcela vstřebá. 

Na rozdíl od předchozích  ocelových nebo 

chromkobaltových slitinových stentů, kte-

ré zůstávají v koronární tepně nemocného 

napořád,“ sdělil primář kardiocentra Zde-

něk Coufal.  

Správný název tohoto stentu je biovas-

kulární scaff old. Scaff old navíc nese lék 

everolimus, který významně snižuje riziko 

opětovného zúžení v  ošetřeném úseku 

stentu. „Výhodou vstřebatelných stentů je, 

že po splnění svého úkolu, to je ‚podepření‘ 

ošetřené tepny po  dobu jejího hojení, se 

rozpustí a nezatěžuje organismus přítom-

ností cizího materiálu,“ doplnil Coufal.

 ▪ Dárci dostali zlaté kříže

Uherské Hradiště – V obřadní síni Městské-

ho úřadu Uherské Hradiště byli oceněni 

nejlepší dobrovolní dárci krve z  regionu. 

Zlatý kříž I. třídy získalo za 160 odběrů de-

vět dárců, 22 dárců potom zlatý kříž II. třídy 

za 120 odběrů. Zlaté kříže a dárky jim pře-

dali zástupci kraje, města, oblastního Čes-

kého červeného kříže a  samozřejmě také 

zástupci Uherskohradišťské nemocnice.

Vsetín – Budovu, v níž se nepřetržitě léčí již 

102 let, najdete ve Vsetíně. Sídlí v ní interní 

oddělení Vsetínské nemocnice. „Přestože 

do  rekonstrukcí, modernizací i  úprav Zlín-

ský kraj průběžně investuje, bude se oddě-

lení v budoucnu stěhovat,“ uvedl náměstek 

hejtmana pro zdravotnictví Lubomír Nečas. 

Místo pro nový pavilon si prohlédli členové 

zdravotního výboru krajského zastupitel-

stva. A  také prezident Miloš Zeman, když 

navštívil Zlínský kraj. Důvodem bylo podle 

Lubomíra Nečase především to, aby prezi-

dent neviděl jen to pozitivní, co v  kraji je. 

„Proto jsme ho zavedli do Vsetínské nemoc-

nice, do budovy interny, aby viděl, že i v ta-

kových podmínkách musíme léčit pacienty, 

a  že i  v  nich dokážeme poskytovat kvalitní 

lékařské služby,“ doplnil Lubomír Nečas.

„Snažíme se v  současných prostorách po-

skytovat co nejkvalitnější péči, ale co stačilo 

před sto lety, dnes rozhodně nestačí. Poža-

davky léčby i nároky pacientů jsou mnohem 

vyšší,“ uvedl ředitel nemocnice Martin Me-

telka. Více než stoletá budova se potýká s řa-

dou dalších technických nedostatků. 

„Před třemi lety jsme museli některé pro-

blémy akutně vyřešit. V  objektu jsou nová 

lůžka, opravila se sociální zařízení na  stan-

dardním lůžkovém oddělení. Výměnou oken 

a  podlahových krytin, které fi nancoval kraj, 

se zlepšila teplotní pohoda na pokojích, pro-

středí je pro pacienty vstřícnější. Ale byla to 

jen, dalo by se říct, kosmetická úprava, která 

prostorové problémy nevyřešila, ani vyřešit 

nemohla,“ dodal  ředitel nemocnice.  (red)

V budově se léčí nepřetržitě 102 let

Vizualizace nového pavilonu.

Krajští radní se budou situací dál zabývat.

Zastupitelé řešili hlavně otázku krajské nemocnice.
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fotoreportáž

Zlínský kraj slavil, nabídl pestrý program

Velkým lákadlem byl zvláštní vlak tažený parní lokomotivou    

K příjemné atmosféře přispěli také lidoví uměl-

ci. Výrobky řezbářů si mohli lidé koupit a odnést 

jako suvenýr. 

Součástí programu bylo i  vyhlášení výsledků 

soutěže Perla Zlínska a předání certifi kátů. Cel-

kem bylo oceněno 15 produktů.

Velký zájem byl o  prohlídku expozic a  prostor 

v 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Expozice si prohléd-

ly tisíce lidí.  Foto: Michaela Mitáčková

Před budovou krajského úřadu se mohli lidé se-

známit s  ukázkami Integrovaného záchranné-

ho systému Zlínského kraje.

Během Dne Zlínského kraje si mohli návštěvníci Baťova mrakodrapu prohlédnout výstavy insta-

lované v jeho prostorách. Pozornosti se těšila například prezentace fotografi í fotokroužku Střední 

průmyslové školy polytechnické – Centra odborné přípravy Zlín nazvaná Světlo a cit. S originálními 

snímky se představili mladí fotografové, kteří svůj talent rozvíjejí pod vedením učitele Františka Lá-

tala. Tato výstava je v 16. etáži mrakodrapu (vedle kavárny) k vidění až do konce října.

             Fotostrana: Petr Zákutný

Atrakcí, která nikdy nezevšední, je jízda vý-

tahem-šéfovskou pracovnou v  21. budově. 

Celkem do  mrakodrapu během dne zavítalo 

na dva tisíce návštěvníků.

Na  osvědčené projekty z  předešlých tří 

ročníků, ale také na  inovaci řady akcí 

vsadili organizátoři Dne Zlínského kraje. 

V  sobotu 5. října se uskutečnil už po-

čtvrté. Některé části programu, které se 

odehrávaly ve  Zlíně, přibližujeme čte-

nářům několika snímky. Den Zlínského 

kraje však neprobíhal pouze v krajském 

městě. Například na  rozhledně Vartov-

na nad Seninkou se představili členové 

Valašského souboru portášského se 

svými slovenskými kolegy a v Otrokovi-

cích se uskutečnilo veslařské mistrovství 

Moravy. Pestrý program připravila taky 

muzea v  Uherském Hradišti, Vsetíně 

a  Kroměříži či  zlínská hvězdárna a  také 

Univerzita Tomáše Bati.

strana 6  Okno do kraje / listopad 2013



inzerce

IZS v roce 2012

xxx.    Foto: Ivo Hercik

výběr školy

školství

chranky

Školy nabídnou nové obory

Hasičům přibylo práce. Loni hasili 856 požárů.    Foto: HZS ZK

Informační technolog, podlahář či ošetřo-

vatel. To jsou příklady oborů, které chtějí 

pro příští školní rok zavést některé školy 

zřizované Zlínským krajem. Chtějí tak rea-

govat na požadavky na trhu práce. „Nejde 

přitom o  navyšování kapacit škol, což by 

bylo v  ostrém protikladu ke  klesajícímu 

počtu žáků středních škol. Smyslem je 

umožnit školám pružně reagovat na aktu-

ální potřeby v daném regionu,“ uvedl kraj-

ský radní pro školství Petr Navrátil.

Krajští radní vyslovili souhlas se změnami 

v  celkem osmi středních školách, které po-

žádaly o zápis nových oborů vzdělávání. Tak 

například nově by se již od příštího školního 

roku měla začít vyučovat Informační techno-

logie na Obchodní akademii v Kroměříži, kde 

by mohl být počet žáků denního studia sta-

noven až na sto dvacet. 

„Na  jiných obchodních akademiích je tento 

obor úspěšně naplňován. Škola má pro tuto 

výuku k  dispozici materiální vybavení i  kva-

lifi kované pedagogy. Proto dostala souhlas,“ 

uvedl Petr Navrátil. 

Na  kapacitní rozšíření se chystá také Střed-

ní zdravotnická škola a Vyšší odborná škola 

zdravotnická Zlín, která usiluje o  vytvoření 

nového oboru Ošetřovatel pro 75 žáků. Po-

dobným směrem hodlá jít i  Střední odbor-

né učiliště Valašské Klobouky, které usiluje 

o otevření nového oboru Ošetřovatel v denní 

formě vzdělávání. Také Střední odborná ško-

la Josefa Sousedíka ve Vsetíně by chtěla začít 

připravovat pro praxi nové specializace ře-

meslníků, a sice podlaháře a karosáře v den-

ní formě studia, a  zároveň chce nabídnout 

možnost dálkového studia oboru Podnikání. 

S některými navrhovanými změnami naopak 

krajští radní nesouhlasili. Jde například o za-

vedení oboru pečovatelská služba na Střední 

škole nábytkářské a obchodní v Bystřici pod 

Hostýnem. „V tomto regionu již takový obor 

nabízí jiná škola. Změna by tak nebyla efek-

tivní,“ vysvětlil Petr Navrátil.

Všechny návrhy škol byly před schvále-

ním krajskou radou projednány odborem 

školství, mládeže a  sportu krajského úřadu 

a  Výborem pro výchovu, vzdělávání a  za-

městnanost Zastupitelstva Zlínského kraje. 

Nyní budou postoupeny ke  schválení mini-

sterstvu školství. Žáky do  nových oborů by 

tak školy mohly přijímat od příštího školního 

roku.  (hm, jjn)

Změny nastanou i na střední zdravotnické škole ve Zlíně.    Foto: Ivo Hercik

 ▪ Desítky škol

Prakticky celé střední školství v  regionu 

spadá pod Zlínský kraj. Jde například o 13 

gymnázií, jednu konzervatoř či veterinární 

školu. Celkem kraj zřizuje 46 středních škol. 

K tomu je nutné připočítat základní praktic-

ké či speciální školy. Následují dvě desítky 

základních uměleckých škol, 12 dětských 

domovů, dvě plavecké školy a pedagogic-

ko-psychologická poradna. Celkově v těch-

to organizacích v  loňském roce pracovalo 

více než 3 300 pedagogů a bezmála 1 200 

dalších pracovníků.

 ▪ Tisíce žáků

V  uplynulém školním roce studovalo 

na středních školách v regionu 27 599 žáků 

v denním studiu, z toho 24 645 ve školách 

zřizovaných krajem. Letos v září počet žáků 

poklesl na  zhruba 24  500. „Demografi cký 

vývoj v  našem kraji je nepříznivý. Proto 

bylo v  minulosti nutné přistoupit ke  slu-

čování některých škol,“ uvedl krajský radní 

pro školství Petr Navrátil.

 ▪ Miliardy korun

Celkem 102 školských příspěvkových orga-

nizací zřizovaných krajem si v loňském roce 

vyžádalo na zajištění chodu částku 2,57 mi-

liardy korun. Zlínský kraj kromě toho musí 

ještě pravidelně investovat do rekonstrukcí 

budov, v  nichž školy sídlí. V  roce 2012 to 

bylo 186 milionů korun. Zhruba třetinu se 

podařilo získat formou dotací z  jednotli-

vých operačních programů.

 ▪ Vše na jednom místě

Žákům, jejich rodičům, pedagogům či od-

borné veřejnosti již deset let pomáhá inter-

netový server www.zkola.cz. „Návštěvníci 

zde najdou přehled soutěží a  olympiád, 

zprávy o nejzajímavějších školních projek-

tech v  kraji, studijní materiály a  odborné 

články z oblasti vzdělávání, výchovy či pre-

vence sociálně patologických jevů. Součás-

tí portálu je inzerce, nabídka a  poptávka 

volných pracovních míst v oblasti školství, 

výchovy a  vzdělávání ve  Zlínském kraji,“ 

uvedl krajský radní Petr Navrátil.  
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 ▪ Domov pro seniory v Loučce slavil

Loučka – Den otevřených dveří se uskuteč-
nil v Domově se zvláštním režimem v Louč-
ce, který od  začátku letošního července 
funguje jako součást tamního Domova 
pro seniory zřizovaného Zlínským krajem. 
Nové zařízení, které vzniklo rekonstruk-
cí bývalé správní budovy zemědělského 
družstva, si mohli prohlédnout obyvatelé 
obce Loučka i široká veřejnost. Slavnostní-
ho zahájení akce konané mimo jiné u pří-
ležitosti 18. výročí založení Domova pro 
seniory Loučka se zúčastnili také hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák a  krajská 
radní pro oblast sociálních věcí Taťána Va-
lentová Nersesjan. Posláním Domova se 
zvláštním režimem Loučka je poskytovat 
pobyt a s ním spojené další služby osobám 
s  chronickým duševním onemocněním 
a  snažit se je přitom co nejvíce přiblížit 
přirozeným životním podmínkám. V  sou-
časné době zde žije 47 klientů v pokojích 
s vlastním sociálním zařízením, ústředním 
topením, sprchovým koutem a  rozhlaso-
vou, televizní i  internetovou přípojkou. 
K  poskytovaným službám patří například 
nepřetržitá komplexní ošetřovatelská služ-
ba, péče psychologa a psychiatra. U klien-
tů je podporována aktivizace, například 
prostřednictvím pracovních terapií.

 ▪ Děti mluví hůře

Zlínský kraj – Jedenácti školským zařízením 
rozdělí Zlínský kraj dotaci v  celkové výši 
783  000 korun na  podporu logopedické 
prevence v roce 2013. Finance k těmto úče-
lům obdrží vesměs mateřské školy. Tuto do-
taci kraj získal ze státního rozpočtu s cílem 
zintenzivnit logopedickou přípravu dětí 
předškolního věku tak, aby v  prvních tří-
dách základních škol neměli malí žáci potí-
že s výslovností v takovém rozsahu, jak je to 
v současné době často běžné. Na zhoršení 
kvality řeči má podle odborníků negativní 
vliv nedostatek času, který by dospělí měli 
věnovat dětem při četbě či vyprávění po-
hádek a příběhů. Trendem doby naopak je, 
že i předškoláci tráví dlouhé chvíle hraním 
počítačových her a jinými činnostmi, které 
rozvoj mateřského jazyka spíše utlumují. 

 ▪ Klání podnikatelských záměrů

Zlínský kraj – Chcete začít podnikat? Máte 

zajímavý nápad? Přihlaste se do  soutěže 

Nejlepší podnikatelský záměr. Získáte pod-

poru při rozjezdu svého projektu, zajímavé 

kontakty a  zpětnou vazbu od  odborných 

konzultantů, podnikatelů a investorů. Sed-

mý ročník odborně-kreativní soutěže Nej-

lepší podnikatelský záměr vyhlašuje Tech-

nologické inovační centrum ve  spolupráci 

se Zlínským krajem a partnery. Soutěžit se 

bude ve dvou kategoriích: první je určena 

pro studenty středních škol, druhá pak pro 

vysokoškoláky a  veřejnost. Do  soutěže je 

možné se přihlásit na adrese www.mujprv-

nimilion.cz. Uzávěrka soutěže je stanovena 

na 31. ledna 2014. Autory nejzajímavějších 

podnikatelských záměrů čekají prezentace 

před odbornou porotou, složenou ze zá-

stupců partnerů soutěže, investorů a pod-

nikatelů. Nejlepší soutěžící se mohou těšit 

na ceny v hodnotě 430 000 Kč. 

Sociální služby? Talent je nutný
Zlínský kraj – Schopnost empatie, svědomi-

tost, hluboký lidský přístup i  umění poradit 

a  pomoci klientům v  nesnadných životních 

situacích. Tak by se daly shrnout společné 

vlastnosti celkem sedmi osobností, které byly 

oceněny v  rámci čtvrtého ročníku soutěže 

Pracovník roku v sociálních službách Zlínské-

ho kraje pro rok 2013.

Ocenění spojené s fi nanční odměnou získali: 

Anna Julinová, Radovan Klabal, Blanka Sojá-

ková, Tereza Ševčíková a  Jaromíra Vokouno-

vá; mimořádné ocenění v podobě pamětního 

listu a  věcného dárku si odnesli Bronislava 

Velecká a Dan Žárský. Poděkování a gratulaci 

přijali od hejtmana Zlínského kraje Stanislava 

Mišáka, radní pro oblast sociálních věcí Taťá-

ny Valentové Nersesjan, náměstka hejtma-

na pro zdravotnictví Lubomíra Nečase i  od 

1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu Čes-

ké republiky Aleny Gajdůškové.

„Pro práci v  sociálních službách je třeba 

velkého nadání. Tak jako potřebují talent 

umělci nebo sportovci, potřebují specifi cké 

nadání také lidé v  tomto oboru, kteří umí 

v  pravou chvíli pomoci, podpořit, ale také 

někdy pohladit a  povzbudit,“ řekla radní 

Taťána Valentová Nersesjan. 

Nominace krajskému úřadu zasílali na  zá-

kladě zveřejněné výzvy nejčastěji ředitelé 

organizací poskytujících sociální služby či sta-

rostové obcí, ale i samotní klienti nebo jejich 

příbuzní. Celkem bylo v  termínu na  krajský 

úřad doručeno 18 nominací, z  nichž potom 

odborná komise vybrala oceněné. 

Podle Taťány Valentové Nersesjan bylo roz-

hodování velmi těsné a  všichni nominovaní 

si zaslouží gratulaci. Mezi vyznamenanými 

byly dvě ženy, které se v sociální péči angažo-

valy dlouhodobě a dnešní slavnostní den byl 

pro ně jakousi důstojnou tečkou za profesní 

dráhou, neboť letos odešly do  důchodu, ale 

zastoupeny byly i  mladší ročníky sociálních 

pracovníků, vnášejících do  tohoto povolání 

iniciativu a energii.  Helena Mráčková

Zlínský kraj – Nejen odborný přístup, schopnost 

držet krok s moderními informačními technolo-

giemi, ale také nápaditost při pořádání nejrůz-

nějších kulturních akcí a stejně tak i vstřícnost, 

vlídnost, laskavost a  ochota pracovat pro lidi 

ve volném čase, i  to byla kritéria, která zazně-

la při slavnostním ocenění veřejných knihoven 

i  jednotlivých knihovníků. To se uskutečnilo 

v  expozici Baťova mrakodrapu ve  Zlíně. Akci 

připravila Krajská knihovna Františka Bartoše 

ve Zlíně ve spolupráci se Zlínským krajem.

„Chceme tímto krokem zavést novou tradici. 

Rozhodli jsme se, že každoročně budeme oce-

ňovat čtyři knihovny a stejný počet knihovníků  

– vzhledem k tomu, že ve Zlínském kraji máme 

čtyři okresy,“ uvedl krajský radní pro oblast kul-

tury Ladislav Kryštof. Odborná komise posu-

zovala celou řadu aspektů: vedle statistických 

ukazatelů, jako je například procento uživatelů 

ve vztahu k počtu obyvatel, četnost výpůjček, 

péče o knihovní fondy či vzhled knihoven. Titul 

Knihovna roku 2013 Zlínského kraje byl udělen 

Městské knihovně v Holešově, Základní knihov-

ně v  Jablůnce, Městské knihovně ve  Slavičíně 

a Obecní knihovně ve Starém Hrozenkově. 

Vedle tohoto ocenění knihoven jako organizací 

se dostalo uznání za  dlouhodobou vynikající 

práci také knihovníkům – jednotlivcům, a to Ja-

roslavu Dvouletému z Obecní knihovny v Břest-

ku, Jarmile Odstrčilové z Obecní knihovny v Že-

ranovicích, Pavlu Zajícovi z  Městské knihovny 

v Rožnově pod Radhoštěm a Anně Zapletalové 

z Městské knihovny ve Fryštáku. 

Zvláštní ocenění – mimo statut ceny – a  sice 

za celoživotní aktivitu v oblasti knihovnictví si 

odnesl letos osmdesátiletý knihovník Obecní 

knihovny v Petrůvce Otakar Maléř.  (hm)

Dobrá knihovna. Odbornost i nápaditost

Pracovníky v sociálních službách kraj letos oceňoval již počtvrté.    Foto: Petr Zákutný
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Bojovali o popelnici. Keramickou
Zlínský kraj – Obyvatelé Luhačovic a  obcí 
Rymice a  Haluzice jsou nejlepší ve  třídění 
papíru, plastu, skla a  nápojových kartonů. 
Získali proto ocenění  v rámci soutěže O ke-
ramickou popelnici. Sedmý ročník soutěže 
pro samosprávy je součástí aktivit Zlínského 
kraje a  autorizované obalové společnosti 
EKO-KOM, které jsou zaměřené na podporu 
tříděného sběru odpadu ve  městech a  ob-
cích. Loňské prvenství v  kategorii měst ob-
hájily Luhačovice, následované Valašskými 
Klobouky a Starým Městem. V kategorii obcí 
nad 500 obyvatel letos patří první příčka 
obci Rymice, pořadí na druhém a třetím mís-
tě se od  loňska nezměnilo – druhou pozici 
obsadily Žalkovice a třetí skončila obec Hoš-
ťálková. Nejúspěšnější mezi malými obcemi 
do 500 obyvatel jsou v třídění Haluzice, ná-
sledované Skašticemi, se kterými si oproti 
loňsku prohodily vedoucí pozici. Třetí příčku 
obsadila obec Kunkovice. „Ocenění uděluje-
me už posedmé v historii, a jsme rádi, že se 

díky němu obce vzájemně motivují a  snaží 
se postupně zlepšovat,“ uvedl na  slavnost-
ním vyhlašování náměstek hejtmana pro ob-
last životního prostředí Ivan Mařák. „Třídění 
odpadů hodláme i  nadále podporovat, aby 
se stalo trvalou a přirozenou součástí život-
ního stylu obyvatel našeho kraje,“ dodal.
Na  každého občana vítězných Luhačovic 
připadá více než 63 kilogramů vytříděných 
odpadů – tedy papíru, plastu, skla a nápojo-
vého kartonu. V případě obce Rymice to bylo 
více než 40 kilogramů na  obyvatele. V  obci 
Haluzice vytřídí každý občan průměrně tak-
řka 56 kilogramů odpadů.
„V  uplynulém roce na  jednoho obyvatele 
Zlínského kraje připadalo téměř 16,5 kilo-
gramů vytříděného papíru, což je téměř stej-
ně jako loni. Více než v minulém roce vytřídil 
do žlutých kontejnerů každý obyvatel kraje 
plasty – přes 8 kilogramů, skla pak téměř 10 
kilogramů,“ popsala Pavla Bendová ze spo-
lečnosti EKO-KOM.  (tz)

 ▪ V Luhačovicích se jednalo o dopravě

Luhačovice – Současný stav dopravní in-

frastruktury na  střední a  východní Moravě 

a její nedostatečné propojení se sousedními 

regiony. To je podle odborníků na dopravu 

překážkou udržitelného rozvoje. I to zaznělo 

na  třetím ročníku mezinárodní konference 

uspořádané Sdružením pro rozvoj doprav-

ní infrastruktury na  Moravě. Uskutečnila se 

tradičně v  Luhačovicích. Akce konané pod 

záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanisla-

va Mišáka se zúčastnili ekonomičtí experti, 

zástupci obecních i  krajských samospráv, 

ministerstva dopravy, Státního fondu do-

pravní infrastruktury či Ředitelství silnic 

a dálnic a další hosté. Zlínský kraj zastupo-

val statutární náměstek hejtmana Jaroslav 

Drozd. Hlavním tématem konference bylo 

spojení České republiky a  Slovenska v  zá-

padovýchodním směru prostřednictvím 

železničního koridoru Hranice na Moravě – 

Horní Lideč – Púchov a především pak me-

zinárodní dálniční propojení R49/R6 Hulín 

– Púchov. Pozornost byla věnována i důleži-

tosti dokončení výstavby dálnice D1 dvojicí 

staveb v okolí Přerova, rychlostní silnice R55 

Otrokovice – Uherské Hradiště, silnice I/35 

Valašské Meziříčí – Palačov, I/57 obchvatu 

Valašského Meziříčí, modernizaci železniční 

trati Otrokovice – Zlín – Vizovice, moderni-

zaci trati Brno – Přerov a dalším projektům 

ovlivňujících rozhodujícím způsobem mož-

nosti rozvoje regionu.

 ▪ Zasloužilý hasič? Desítky let práce

Slušovice – Desítky let intenzivní práce 

ve sboru. Jedině tak se dá dopracovat k vů-

bec nejvyššímu ocenění pro dobrovolné 

hasiče – titulu Zasloužilý hasič. Držitelé to-

hoto ocenění, kterých je ve  Zlínském kraji 

momentálně 81, se na  začátku října setkali 

ve  Slušovicích. Uznání za  jejich celoživotní 

přínos v požární ochraně či výchově mládeže 

jim přijel vyslovit i hejtman Stanislav Mišák.  

Sbory dobrovolných hasičů mají nezastupi-

telnou roli – právě z  jejich řad se nejčastěji 

rekrutují členové jednotek požární ochrany 

zřizovaných obcemi. Takových je ve  Zlín-

ském kraji přes 230. Jen v loňském roce byly 

u  2  063 zásahů. Z  tohoto celkového počtu 

jednotky dobrovolných hasičů obcí proved-

ly 377 samostatných zásahů, tedy bez účasti 

jednotek profesionálních hasičů.

 ▪ Výběrové řízení

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje vyhlašu-

je výběrové řízení na  obsazení pracovního 

místa ředitel/ředitelka Domu sociálních slu-

žeb Návojná, p.o. Požadavky: vysokoškol-

ské vzdělání (magisterský studijní program 

podmínkou), zkušenosti na  vedoucí pozici 

po dobu minimálně jednoho roku podmín-

kou, orientace v  legislativě týkající se pří-

spěvkových organizací a sociálních zařízení, 

zkušenosti v sociální oblasti výhodou, dobré 

organizační a komunikační dovednosti, kre-

ativita, dynamičnost, samostatnost a cílevě-

domost, občanská a  morální bezúhonnost,  

řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič).

Bližší informace k pracovní pozici jsou uve-

deny na www.kr-zlinsky.cz/kariera.O prohlídku krajské knihovny byl obrovský zájem.    Foto: Petr Zákutný

Zlínský kraj – Slavnostním otevřením nových 
prostor Krajské knihovny Františka Barto-
še v  15. budově bývalého továrního areálu 
ve Zlíně bylo defi nitivně dokončeno kulturně 
vzdělávací centrum 14I15 BAŤŮV INSTITUT. 
Jeho vybudování formou revitalizace objek-
tů číslo 14 a 15 někdejších závodů na výrobu 
obuvi je jednou z nejvýznamnějších investič-
ních akcí Zlínského kraje v  celkové výši přes 
900 milionů korun.   
Do  prvního z „dvojčat“ byla už letos na  jaře 
přestěhována Krajská galerie výtvarného 
umění a  Muzeum jihovýchodní Moravy. 
Všechny tři kulturní instituce, které přesídlily 
do 14I15 BAŤOVA INSTITUTU, vyžadovaly vý-
raznou vnitřní proměnu zacílenou na aktivní 
práci s návštěvníky a tedy mnohostranné ote-
vření se světu. 
Dosud působily v  provizorních pronájmech. 
Zlínský kraj jako zřizovatel těchto svých pří-

spěvkových organizací hledal již od  roku 
2004 systémové řešení stávající neuspokojivé 
situace. Jako nejvhodnější byla vyhodnocena 
varianta umístění těchto institucí do objektů, 
které se nacházejí v  bezprostřední blízkosti 
vlakového i  autobusového nádraží ve  Zlíně 
a které kraj získal do svého majetku.
Konverzí bývalých industriálních budov 
do  podoby moderních kulturních a  umělec-
kých center se Zlín přiřadil k městům, kde byl 
podobný postup úspěšně realizován. Jedním 
z nejznámějších objektů, jež vznikly na tomto 
principu, je například pražský DOX – Centrum 
současného umění.
Projekt byl realizován s  podporou Regionál-
ního operačního programu Střední Morava, 
nicméně fi nanční spoluúčast Zlínského kraje 
byla nezbytnou podmínkou tohoto záměru 
stejně jako dlouhodobá politická podpora 
dosavadních krajských zastupitelstev.  (hm) 

Institut je dokončen, knihovna je v novém
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Mgr. Pavel Obr

 ▪ Policejní komisař, úspěšný reprezentant 

policie v plavání.

 ▪Narodil se v roce 1967 ve Vsetíně.

 ▪Maturoval na Gymnáziu ve Vsetíně, 

na Univerzitě T. Bati ve Zlíně absolvoval 

obor sociální pedagogika.

 ▪ V roce 1992 nastoupil na obvodní oddě-

lení Policie ČR ve Vsetíně.

 ▪Od roku 1996 působí jako kriminalista 

a specializuje se na problematiku pátrání 

po osobách.

 ▪ Je ženatý, má dvě děti, žije ve Vsetíně.

 ▪ 100 metrů prsa uplave za 1:18,02. 

rozhovor

MITSUBISHI

299 000

NOVÝ NISSAN NOTE
PŘEDVÍDEJTE 
NEOČEKÁVANÉ

inzerce

Policejní komisař Pavel Obr dosahuje vyni-

kajících výsledků v plavání. Je mnohonásob-

ným mistrem republiky v plavání Policie ČR. 

Zúčastnil se Světových her policistů a hasičů 

v  Barceloně (2003), Quebecu (2005), Ade-

laide (2007) a Belfastu (2013). Letos v srpnu 

získal v  Belfastu pět individuálních zlatých 

medailí. Plaval na Policejním mistrovství svě-

ta v Kuvajtu (2012). Z Policejního mistrovství 

Evropy, které se konalo letos v první polovině 

září na Ukrajině, přivezl bronzovou medaili. 

Asi se nedá říct, že jste se k mimořádným 

plaveckým výkonům vytrénoval při výko-

nu služby policisty?

Ne, plavání je mou mimopracovní aktivitou. 

Policii reprezentuji na různých soutěžích, ale 

trénuji ve  svém volném čase. A  je to nároč-

né na přípravu i čas. Začal jsem trénovat už 

někdy ve třetím nebo ve čtvrtém ročníku zá-

kladní školy, kdy jsem navštěvoval sportovní 

třídy. Tam se plavalo i  šest kilometrů den-

ně. Když jedu nyní s  policejní reprezentací 

na  soustředění, uplaveme tam tak pět kilo-

metrů za den a po týdnu už jsem z toho hod-

ně zbitý. Když jsem doma, dovolím si i  sem 

tam nějaký den vysadit. Teď mi někdy stačí, 

když si zaplavu třikrát týdně. Třeba jen dva 

kilometry. Ale předpokladem dobrých výko-

nů není jenom plavecký trénink, ale i tělesné 

cvičení. Jako doplněk navštěvuji posilovnu 

a  silovou přípravu potom musím rozplavat 

v bazénu.

To je pro vás asi hračkou přeplavat nějaké 

větší přehradní jezero. A  nepomýšlel jste 

například na kanál La Manche?

Plavat přes Kanál mne ani nenapadlo. A něja-

kou přehradu sice dokážu přeplavat, ale bez 

doprovodu někoho na  lodičce to nedělám. 

Mám respekt z otevřené vody. Je to okamžik, 

můžete dostat ze studené vody a únavy křeč, 

a  skončíte pod hladinou. Plavu téměř vý-

hradně v bazénech, kde je člověk pod kont-

rolou a kde je v případě potřeby blízko okraj 

bazénu nebo lajna.

Co rodina? Jezdí vás na  mistrovství pod-

porovat?

Myslím, že by byli radši, kdybych byl doma. 

Nejezdí se mnou po světě. Bylo by to ostatně 

i fi nančně náročné. 

Na stěně vaší policejní pracovny visí bezpo-

čet medailí a  diplomů. Dostávají vítězové 

i nějaké fi nanční odměny?

Nikoli. Jde jen o  tu čest, prestiž, dobrý pocit. 

Těší mne, když mohu s  policejní reprezentací 

někam vyjet. Bývá tam dobrá parta, potkávám 

tam spoustu známých.

Vaše nejlepší výkony?

V Belfastu jsem letos v srpnu uplaval padesát 

metrů motýlka za  28,5 sekundy. A  sto metrů 

prsa za 1:18,02 sekundy. Mám radost, že ještě 

i ve svých 46 letech plavu lépe, než jsem plaval 

v mládí. Ale vím, že věk člověk nezastaví a že 

i u mě se to jednou zlomí a už mladým repre-

zentantům stačit nebudu.

Čekají vás další soutěže?

Ještě nekončím. Policejní mistrovství republiky 

bývá každým rokem. Uvažovalo se o Policejním 

mistrovství světa v Rumunsku v roce 2014. Ur-

čitě bude za čtyři roky Policejní mistrovství Ev-

ropy v plavání v Hannoveru. V roce 2015 budou 

opět Světové hry policistů a hasičů, tentokrát 

v USA. Ale účast je tak fi nančně náročná, že ne-

tuším, jestli se mi podaří získat potřebné pro-

středky, abych mohl jet. Vojtěch Cekota

Z otevřené vody mám respekt, říká medailista

Pavel Obr na světových hrách v Belfastu.   Foto: archiv P. Obra

strana 10  Okno do kraje / listopad 2013



kulturaŠedesát let s Krajskou galerií
Zlín – Šedesáté výročí svého založení si připo-

mene 20. listopadu Krajská galerie výtvarného 

umění. Tento den galerie oslaví volným vstu-

pem do stálé expozice a krátkodobých výstav. 

Odpoledne od  15 hodin bude připravena vý-

tvarná dílna pro děti a od 18. hodiny pak v dal-

ších prostorách 14|15 Baťova institutu speciální 

slavnostní program. 

Krajská galerie ve  Zlíně se věnuje především 

českému a  slovenskému výtvarnému umění 

a  architektuře 19. až 21. století. Jejím hlavním 

magnetem je v  květnu otevřená nová stálá 

expozice v 1. patře budovy 14 zlínského továr-

ního areálu, do  které se galerie přestěhovala 

z  Domu umění a  zlínského zámku. V  přízemí 

se otevřel také nový prostor pro proměnné 

výstavy, v průběhu listopadu zde bude k vidě-

ní dílo Kamila Mikela a  výstava Baťova města, 

mapující život v satelitních městech fi rmy Baťa 

po celém světě. Galerie na své půdě rozvíjí také 

akce propojující různé obory kultury od krásné 

literatury po hudební vystoupení přímo v kuli-

sách své stálé expozice. Školy si sem nacházejí 

cestu za nevšedními zážitky z umění, studenti 

využívají konzultací v oblasti výtvarného umění 

a  architektury, a  také rozsáhlou specializova-

nou knihovnu a badatelnu. Krajská galerie kro-

mě jiného vydává vlastní odborné publikace, 

do  svého 20. ročníku v  letošním roce vstoupil 

časopis Prostor Zlín. 

Krajská galerie byla založena roku 1953, mimo 

jiné také z  důvodu, aby převzala sbírku fi rmy 

Baťa, respektive Svit, která byla do té doby vy-

stavená především v budově Studijního ústavu. 

Od  roku 1957 instituce sídlila v  Domě umění, 

v prostorách bývalého památníku Tomáše Bati 

ve Zlíně. Další výstavy probíhaly po léta v pro-

storách zámku ve  Zlíně, které galerie využíva-

la od roku 1960. Zde byla do konce roku 2012 

umístěna stálá expozice českého malířství a so-

chařství 19. a 20. století, grafi cký kabinet a de-

pozitář.  (vm)

 ▪ Manželé Mecnarowští získali cenu

Zlín – Cenu ředitele Městského divadla 

Petra Michálka Aplaus 2013 získali herečtí 

i  životní partneři Vlasta a  Roman Mecna-

rowští. Herečka původem z  Olomouce 

studovala na  brněnské JAMU. Tam se se-

známila se svým budoucím manželem, 

hercem polského původu Romanem. 

Od  té doby tvoří nerozlučný pár. Začínali 

spolu na  scéně zájezdového Vesnického 

divadla (1954-1959), sedm let působili 

ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti 

(1959-1966) a pět let ve Slezském divadle 

v Opavě (1966-1971). Nakonec natrvalo za-

kotvili ve zlínském divadle.

 ▪ Hvězdárna má vzdělávací centrum

Valašské Meziříčí – Netradiční vzdělávací 

a výukové centrum pro přeshraniční spolu-

práci vzniklo v rámci projektu Se Sluncem 

společně v budově odborného pracoviště 

Hvězdárny Valašské Meziříčí. Stávající astro-

nomické přístroje pro pozorování projevů 

sluneční aktivity byly dovybaveny moder-

ními detektory a výpočetní technikou tak, 

aby mohly lépe sloužit vzdělávacím a  vý-

ukovým účelům. Dovybavené pracoviště 

již hostilo několik velmi úspěšných společ-

ných dlouhodobějších vzdělávacích akcí. 

V  rámci projektu vznikl komunikační a  in-

formační portál www.pozorovanislunce.eu.  

 ▪ Znáte habsburské peníze?

Uherský Brod – Ukázky jednotlivých ražeb 

peněz z  Čech, Moravy a  Slezska od  císaře 

Ferdinanda I. až po  císaře Karla I. si mo-

hou zájemci prohlédnout do 10. listopadu 

na výstavě v malém výstavním sále Muzea 

J. A. Komenského v Uherském Brodě. Habs-

burský rod vládl našim zemím bezmála 400 

let. Za tuto dobu se rozvinula velmi slušná 

mincovní produkce, která zahrnuje nejen 

obyčejné ražby drobných nominálů, ale 

i ražby hodnotnějších tolarů a dukátů. Ná-

vštěvníci si mohou udělat jasnější přehled 

ve  vývoji mincovních technologií od  po-

čátku raného novověku až po počátek 20. 

století.

 ▪ Muzeum zve na dvě výstavy

Zlín – Muzeum jihovýchodní Moravy při-

pravilo dvě výstavy, které přibližují lidové 

tradice i  architekturu regionu. První z  vý-

stav, která má název „Výroční obchůzky 

– proměny tradice“, představuje výsledky 

dlouhodobé terénní dokumentace, kterou 

Muzeum jihovýchodní Moravy provádí 

ve  zlínském regionu. Potrvá do  5. ledna. 

Druhá výstava, pojmenovaná „Lidová ar-

chitektura očima výtvarníků“, prezentuje 

výběr ze sbírkového fondu etnografi cké 

ikonografi e Muzea jihovýchodní Moravy 

ve Zlíně – kresby tužkou, akvarely, grafi ku. 

Představuje dílo autorů tvořících v regionu 

a  zachycujících lidovou architekturu jiho-

východní Moravy a  její proměny koncem 

19. a  ve  20. století. Otevřena bude do  24. 

listopadu.

Uherské Hradiště – Slovácké muzeum v Uher-

ském Hradišti otevírá 21. listopadu v 17 hodin 

v hlavní budově ve Smetanových sadech u pří-

ležitosti sta let svého založení bilanční archeo-

logickou výstavu To nejlepší z archeologie – 100 

let objevů a  výzkumů na  Uherskohradišťsku. 

Výstava potrvá do 2. března příštího roku. 

„Představíme to nejzajímavější a nejdůležitější, 

co se v regionu za uplynulé století podařilo najít 

a vybádat,“ uvedla archeoložka Dana Menouš-

ková. Výstava je koncipovaná jako sedm ohléd-

nutí za  bohatými dějinami regionu. Výběrem 

z cenných středohradištních nálezů si návštěv-

níci připomenou 1150 let od doby, kdy na úze-

mí Velkomoravské říše vstoupili soluňští bratři 

Konstantin a  Metoděj. K  vidění bude i  replika 

velkomoravské kaple s  pohřbem význačného 

Moravana. 

Výstava zavede i do šerého dávnověku, do doby 

asi před 35 tisíci lety, do časů Štorchových „lov-

ců mamutů“, kteří se do  dějin regionu zapsali 

neméně významně. Návštěvníci uvidí nejen 

původní pravěké kamenné nástroje, mumifi ko-

vané mamutí maso a mamutí srst s parazity, ale 

také repliku dospívajícího mamuta v životní ve-

likosti o výšce přibližně 2,5 metru. Další zastave-

ní zavedou na konec doby měděné (eneolitu), 

k našim předchůdcům z doby bronzové, k prv-

ním keltským osadníkům Uherskohradišťska 

i k jejich germánským následovníkům.  (red)

Uvidíte to nejlepší z archeologie

V nových prostorách Krajské galerie.     Foto: archiv KGVU

Jeden z exponátů – replika dospívajícího mamuta.
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sport

Sprinty opanovali krajští jezdci
Zlínský kraj – Krásný souboj jezdců ze Zlínské-

ho kraje nabídlo Mistrovství České republiky 

ve  sprintrally 2013. V  čele průběžného pořa-

dí se po  jednotlivých závodech střídali čers-

tvě čtyřiadvacetiletý pilot z  Hutiska-Solance 

na Vsetínsku Miroslav Jakeš a zkušený třiačty-

řicetiletý Roman Odložilík z  Roštění na  Kro-

měřížsku.

Mladší ze zmíněné dvojice vstoupil do seriálu 

s novým spolujezdcem Jaroslavem Novákem 

a  na  Rally Vrchovina skončil druhý. Další díl 

seriálu Rally Lužické hory ovládl zlínský pi-

lot Tomáš Kostka, který ale nebyl přihlášen 

do  celkové kvalifi kace a  startoval jen v  rám-

ci testování svého vozu. Odložilík dojel třetí 

a  Jakeš šestý. Díky tomu se však mladý zá-

vodník dostal do  pozice průběžného lídra 

tabulky šampionátu České republiky. Změna 

na vrcholu tabulky přišla po čtvrtém díle seri-

álu, kterým byla Rally Krkonoše. Jakeš do cíle 

dorazil pátý, Odložilík skončil druhý. 

Na  šestém podniku sprintového mistrovství 

v Pačejově posádka Jakeš – Novák získala titul 

ve třídě 3 a čtvrtá příčka jim zajistila také ná-

vrat do čela tabulky sprintového šampionátu. 

Roman Odložilík po havárii odstoupil. 

V předposledním dílu seriálu, kterým byla Ral-

-ly Jeseníky, Miroslav Jakeš zajel skvěle a získal 

první zlatý věnec v absolutním pořadí. „Na ně-

jaké větší oslavy ale bude čas až po sezoně,“ 

poznamenal Jakeš. Mnohem reálnější šanci 

na  titul měl ale v  té době průběžně druhý 

Roman Odložilík. K jeho zisku mu totiž stačilo 

nejhůře čtvrté místo v závěrečném podniku – 

Partr Rally Vsetín. Ta se jela po uzávěrce toho-

to vydání ve dnech 18. a 19. října.  (oh)

Jezdci ze Zlínského kraje patří k lídrům sprinrally. Na snímku Roman Odložilík.    Foto: Jan Pořízek

 ▪ V soutěži měst byl Zlín druhý 

Zlín, Vsetín – Méně úspěšní než loni byli 

při letošním 22. ročníku Plavecké soutě-

že měst zástupci Zlínského kraje. Akce se 

konala druhý říjnový den – soutěž přitom 

probíhá na dálku, obyvatelé jednotlivých 

měst plavou vždy v  „domácím bazénu“. 

Mezi zúčastněnými městy do  50  000 

obyvatel tentokrát scházelo Uherské Hra-

diště, které loni tuto kategorii vyhrálo. 

Naopak znovu se zúčastnil Vsetín, na nej-

vyšší příčky ale  nedosáhl. Pro pořada-

tele je ale mnohem důležitější fakt, že si 

tentokrát přišlo zaplavat zhruba o  stov-

ku více Vsetíňanů než loni, celkem 280. 

V kategorii měst nad 50 000 obyvatel své 

loňské prvenství mohl obhájit Zlín. Skon-

čil ale druhý za  Českými Budějovicemi. 

Třiadvacátý ročník Plavecké soutěže měst 

se uskuteční 1. října 2014. Opět bude ur-

čen všem příznivcům kondičního plavání 

od dětí předškolního věku až po seniory.

 ▪ Vsetín chce semifi nále

Vsetín, Valašské Meziříčí – Zcela rozdílné 

ambice mají v  druhé hokejové lize dva 

zástupci Zlínského kraje. Tým HC Bobři 

Valašské Meziříčí, soudě i  podle prvních 

odehraných zápasů východní skupiny, 

opět čekají boje o záchranu. Jejich rivalo-

vé, hráči VHK Vsetín, naopak míří vysoko – 

minimálně do semifi nále play off . „Začátek 

sezony nás nezastihl v dobré pohodě, zby-

tečně jsme ztráceli v  domácím prostředí. 

Naštěstí jsme krizi brzy překonali a jdeme 

za naším cílem – tím je semifi nále,“ řekl ka-

pitán vsetínských hokejistů Daniel Vaněk.

 ▪ Krajský přebor žen? Devět týmů

Zlínský kraj – Letos poprvé mohou fot-

baloví fanoušci ze Zlínského kraje zavítat 

také na zápasy krajského přeboru žen. Za-

čal v srpnu a je už tedy v plném proudu. 

O titul se rve devět týmů. Nejlépe si pro-

zatím vedou fotbalistky SK Baťov 1930, 

Nezdenice a  Valašské Klobouky. Velmi 

dobře do  letošního Krajského fotbalové-

ho přeboru žen vstoupily také hráčky DFK 

Holešov a fotbalistky z Lužkovic.

 ▪ Neslyšící motoristé soutěžili

Hluk – Netradiční motoristické zápolení 

zažilo na  konci září město Hluk. V  jízdě 

zručnosti a automobilové orientační sou-

těži se tam utkali neslyšící řidiči z  České 

republiky a  Polska. Již 12. ročník akce 

s  názvem Bezpečná cesta uspořádal Au-

tomotoklub neslyšících Valašské Meziříčí. 

Putovní pohár pro vítěze jízdy zručnosti 

si odvezl Jiří Fiala z  Brna, orientační zá-

vod pak nejlépe zvládla polská posádka 

Romek Slodzinski a  Tadeusz Slodzinski. 

Stříbrnou příčku obsadila smíšená posád-

ka z Valašského Meziříčí a Brna ve složení  

Josef Koryčanský a Aleš Zdařil. Bronzovou 

medaili získali Zlínští Jiří Jahoda a  Ivan 

Macalík. Příští ročník se uskuteční ve Va-

lašském Meziříčí. 

Zlínský kraj – Udržet se v  nejvyšší soutěži 

a předvádět házenou, která se bude líbit. Tako-

vé ambice měli před sezonou házenkáři Zlína, 

kteří po dlouhých třinácti letech opět zakoušejí, 

jaké to je hrát extraligu. Svěřenci trenéra Andre-

je Titkova chtějí vsázet především na nasazení 

a  obětavost. A  právě těmito atributy oplývali 

v  samém úvodu sezony, byť z  úvodních šesti 

zápasů posbírali jen dvě vítězství. Potrápili ov-

šem favorizovaná družstva a získali jeden velmi 

cenný skalp – ve sledovaném derby na domácí 

palubovce porazili Zubří a po šesti kolech byli 

v  tabulce před ostříleným valašským konku-

rentem. Právě pro tým HC Gumárny Zubří byl 

začátek sezony trochu jinou písničkou. Exmistr 

si dal před letošním ročníkem cíl skončit po zá-

kladní části do  šestého místa, ovšem hned 

zkraje dostal tento plán povážlivé trhliny. Zubří 

zaznamenalo několik porážek a vše vyvrcholilo 

prohrou s  týmem Plzně. „Vedli jsme už o  osm 

branek a nakonec nepochopitelně o deset bra-

nek prohráli. Úplně jsme se sesypali,“ zmínil ma-

nažer klubu Jakub Šimurda. Podle něj stále platí 

první šestka jako cíl. 

O  soutěž níže vstoupil do  letošního ročníku 

další zástupce Zlínského kraje – Bystřice pod 

Hostýnem. Tým, který si v minulosti vyzkoušel 

extraligové boje, má patřit opět k  favoritům. 

S velkým očekáváním se vrhly do nové sezony 

také krajské házenkářky. Úvod příliš nevyšel 

interligovým zlínským hráčkám, když si z  pěti 

utkání připsaly jediné vítězství. Nutno ovšem 

dodat, že měly velmi těžký los. Do bojů v první 

lize se pak daly i házenkářky z Kunovic, Otroko-

vic a  zlínského béčka. Družstva z  kraje začala 

ligu nadějně.  (oh)

Házená se letos bije o vyšší příčky

Házenkáři Zubří myslí na první šestku.     Foto: archiv HC Zubří
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inzerceinzerce

zajímavosti, soutěžZlínský kraj a vinařství
Při pohledu z Valašska či Hané to tak nemusí 

vypadat, ale Zlínský kraj je druhým nejvý-

znamnějším vinařským regionem v  České 

republice – hned za  naprosto suverénním 

Jihomoravským krajem. Pokud se podívá-

me do  statistik podrobněji, tak zjistíme, že 

Zlínský kraj má rozlohu vinic zhruba stejnou 

jako všechny ostatní regiony dohromady. 

Vinařské obce přitom nejsou jen na  Uher-

skohradišťsku. Registrované vinice najdeme 

i v Napajedlích či sousedních Pohořelicích. 

V  České republice jsou dvě vinařské oblasti 

– Čechy a Morava, které se dále dělí na pod-

-oblasti. V  Čechách jde o  mělnickou a  lito-

měřickou, na  Moravě pak o  znojemskou, 

mikulovskou, velkopavlovickou a  slováckou. 

Podle statistik je v České republice registrová-

no zhruba 19  600 hektarů vinic, z  toho přes 

17 000 je osázeno – celkem na nich hospodaří 

19  000 pěstitelů vinné révy. A  jak čísla mlu-

ví o  Zlínském kraji? Loni vinaři ze zhruba tří 

desítek obcí sklidili z 504 hektarů přes 1 600 

tun hroznů. O rok dříve to bylo při zhruba stej-

né výměře bezmála 2  800 tun. Rozdíly jasně 

ukazují, jak jsou vinaři vystaveni rozmarům 

počasí. 

Jaký je letošní rok?

Množství nad dlouhodobým průměrem, kva-

lita různá. Tak ve  stručnosti hodnotí letošní 

úrodu vinař Zbyněk Vaďura z Polešovic. „Tro-

chu pokulhává kvalita raných odrůd. Naopak 

ty, u  nichž jsme zahájili sběr na  začátku říj-

na, už mají přívlastkovou kvalitu,“ vysvětluje 

a dodává: „Kdo dobře ošetřoval révu po celé 

vegetační období, má i přes nepříliš vyvedený 

letošní rok dobrou úrodu se slušnou kvalitou.“

Přívlastkovou kvalitou se mohou označovat ta 

vína, která dosáhnou minimální cukernatosti 

19 stupňů. Pak mají, při splnění dalších podmí-

nek, označení kabinet. Dalšími častými přívlast-

ky jsou pak pozdní sběr (21 stupňů) či výběr 

z hroznů (24 stupňů). 

Odrůdy slovácké podoblasti 

Ve  slovácké podoblasti, kam spadají všechny 

vinařské obce ve Zlínském kraji, se daří přede-

vším Rulandskému bílému i  Rulandskému še-

dému, Veltlínskému zelenému a  Chardonnay, 

z vrchních kamenitých partií pochází vynikající 

Ryzlink rýnský. 

Na Kyjovsku a Uherskohradišťsku, v severnější 

výspě vinařské oblasti Morava, jsou rozšířeněj-

ší rané odrůdy jako Müller Thurgau či Muškát 

moravský, který vznikl ve  Šlechtitelské stanici 

v  Polešovicích. Z  modrých odrůd se pěstují 

nejčastěji Modrý Portugal, Rulandské mod-

ré, Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a  Cabernet 

Moravia, vyšlechtěný v  Moravské Nové Vsi 

na Břeclavsku.

Pomoc vinařům v regionu

Soutěž Top Víno Slovácka, která má za cíl upo-

zornit na vysokou jakost vín vyrobených na Slo-

vácku a obecně propagovat moravská vína, se 

letos konala již pošesté. Akce, kterou významně 

podporuje Zlínský kraj, se zařadila mezi prestiž-

ní vinařské soutěže v České republice. 

Nejlépe hodnocená vína získávají certifi kát 

a medaile Top Víno Slovácka. Do letošního roč-

níku se přihlásilo 22 vinařů a vinařských podni-

ků. Hodnoceno bylo celkem 98 vzorků vín ze 

sklizně roku 2012 ve čtyřech kategoriích podle 

obsahu zbytkového cukru.  Ocenění získalo de-

set vín, většina z nich byla z Polešovic. 

 Jaroslav Janečka

 ▪ Žehnání pro svatomartinská vína 

Uherské Hradiště – Každoročně od  roku 

2007 se na  svatého Martina v  Uherském 

Hradišti slaví svátek vína. I letos 11. listopa-

du v 11.00 za znění zvonů zde na Masary-

kově náměstí požehnají mladá svatomar-

tinská vína. Obřad představuje symbolické 

poděkování přírodě za  úrodu a  vinařům 

za jejich práci. Každý rok akce přiláká tisíce 

lidí – místních i  návštěvníků města. Čeka-

jí na chvíli, kdy se na náměstí objeví svatý 

Martin na bílém koni, doprovázený krojo-

vanou chasou, a předá víno knězi k symbo-

lickému požehnání nové úrody. Možnost 

ochutnat vzorky svatomartinského i ostat-

ních mladých vín pak mají všichni zájemci 

ve velkokapacitním stanu až do pozdních 

odpoledních hodin za zpěvu a hraní míst-

ních muzikantů i tanečníků. Více informací 

o akci na stránkách www.slovacko.cz.

Soutěžní otázka: Do jaké oblasti a podob-

lasti spadají vinařské obce v našem kraji?

Odpověď posílejte na soutez@oknodokra-

je.cz nebo na  adresu Okno do  kraje, Vav-

rečkova 5262, 760 01 Zlín do 10. listopadu. 

Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná odpo-

věď) budou odměněni.

 

Minulé kolo soutěže

Správné odpovědi: Průkazku do knihov-

ny má v kraji 88 000 čtenářů. 

Výherci: Zdenka Škrabánková (Lhota 

u  Vsetína), Jaroslava Vymětalíková (Otro-

kovice), Zdeněk Pešek (Slavičín)

Předávání ocenění Top Víno Slovácka.     Foto: Josef Blahula

Zpracování hroznů ve Vinařství Vaďura.     Foto: Ivo Hercik

Okno do kraje / listopad 2013  strana 13



inzerce

VOŠ potraviná ská a SPŠ mlékárenská Krom íž
monotypní polyfunk ní škola pro  lovaná
do oblas   potraviná ství nabízí

MATURITNÍ STUDIUM (4 roky denní, 5 let dálkové)
Analýza potravin, Technologie potravin

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM (3 roky denní, 4 roky kombinované)
Analýza potravin, Technologie a hygiena potravin,
Zpracování mléka

BAKALÁ SKÉ STUDIUM (3 roky denní i kombinované)
Chemie a technologie potravin

Dny otev ených dve í: 
8. a 9. listopadu 2013
6. a 7. prosince 2013
17. a 18. ledna 2014
14. a 15. února 2014
pátek 8-16 h, sobota 8-12 h

Kontakt: 573 334 936 
vospaspsm@vospaspsm.cz 
www.vospaspsm.cz

Naše mo  o: Víš, co jíš? 
Nevíš? U nás se to nau íš!

1902*2013

11
1.  

V Ý R O Í   Z A L O

EN
Í

V  listopadu se čeká svatý Martin na  bílém 

koni. Do našeho kraje ale nepřijíždí s prázd-

nou, jen s  bílým popraškem pod kopyty 

koní. Veze úrodu svatomartinského vína, 

kterému nechá požehnat. A kdyby přece jen 

přituhlo a  nachumelilo, určitě by nepohrdl 

ani domácí slivovičkou v  horkém čaji. Nás 

na východní Moravě zima nezaskočí.

  Hned první listopadový den připravil zámek 

v Holešově večerní prohlídku, při níž si budete 

moci od 17.00 projít historické sály v netradiční 

podobě a zažít jinou atmosféru zámeckých pro-

stor. Akce se koná při příležitosti ukončení letní 

turistické sezony. Ve  čtvrtek 7. listopadu se 

v  městské knihovně od  17.00 uskuteční před-

náška o  historickém vývoji zámecké zahrady 

v Holešově. www.holesov.cz

  Do zámeckého podzemí nás 1. a 2. listopadu 

vždy od  17.00 do  20.00 láká i  zámek v  Uher-

ském Ostrohu. Poprvé bude otevřeno celé 

opravené podzemí ve  stylu řeckého podsvětí, 

tudíž plné bohů, hrdinů i  nestvůr. Děti mladší 

pěti let a  slabší povahy nechejte raději doma. 

Více na www.uhostroh.cz

  I v letošním roce se můžete těšit na přehlídku 

tradičních řemesel Slovácko v  tradici, která se 

uskuteční v  sobotu 9. listopadu v  Uherském 

Hradišti. Nositelé ochranné známky Tradiční vý-

robek Slovácka budou nabízet své výrobky 

po celý den. http://tradicnivyrobek.cz

  Již 11. ročník tradiční přehlídky řemesel z celé 

České republiky se uskuteční od  15. listopadu 

ve Valašském Meziříčí. Valašský krajkářský a ře-

meslný trh vyvrcholí v neděli 17. listopadu ře-

meslnickou dílnou. www.valasskykrajkarsky.cz

  O víkendu 15. až 17. listopadu se bude v Napa-

jedlích konat festival vážné hudby Pocta Rudol-

fu Firkušnému. Každoroční festival je věnovaný 

napajedelskému rodákovi, nejlepšímu české-

mu pianistovi Rudolfu Firkušnému.

  Krásné infocentrum Zvonice na vrcholu Solá-

ně představí od  30. listopadu až do  poloviny 

ledna nejkrásnější betlémy.  www.zvonice.eu

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.

Výstavy v Baťově mrakodrapu

1. 11. – 30. 11. Krajina a folklor Slovácka

Výstava fotografi í Libora Velana a  Zdeňka 

Zábranského; 3. etáž Baťova mrakodrapu 

(pracovní dny, 7.00-17.00)

1. 11. – 31. 12. Koně v obrazech  

Výstava pláten autorky Jarmily Zdeníkové; 

14. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny 

7.00-17.00)

1. 11. – 30. 11. Neziskovky v  primární 

prevenci

Prezentace nestátních neziskových orga-

nizací ze Zlínského kraje, které se zabývají 

oblastí primární prevence; 16. etáž Baťova 

mrakodrapu (denně do 22.00)

zábava, volný časListopad v duchu lidových tradic

Ve středu 20. listopadu od 19.00 zažije bazilika 

Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Meto-

děje na  Velehradě další slavnostní akci spa-

dající do roku oslav 1150 let od příchodu sv. 

Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. V tento 

den se uskuteční koncert pravoslavného Mos-

kevského synodálního chóru – duchovního 

pěveckého sboru, který má v  Rusku jedno 

z  nejvyšších renomé po  stránce umělecké 

i  duchovní. Pořadatelem akce je Zlínský kraj. 

Výtěžek ze vstupného bude věnován na cha-

ritativní účely prostřednictvím tradičního 

Novoročního koncertu Zlínského kraje a sta-

tutárního města Zlín.

Moskevský synodální chór v rámci svého čes-

kého turné vystoupí na Velehradě, ve Znojmě 

a  v  Brně, kromě cyrilometodějského výročí 

také k připomínce 1025. výročí přijetí křesťan-

ství na Rusi. Možnost být u této výjimečné hu-

dební události mají všichni zájemci – vstupen-

ky v ceně 190 Kč jsou již k dostání v obvyklých 

předprodejích v  sítích Ticketpro a Ticketpor-

tal (www.ticketpro.cz, www.ticketportal.cz). 

S ohledem na omezenou kapacitu doporučují 

pořadatelé jejich včasný nákup. Moskevský 

synodální chór je jedním z nejstarších profesi-

onálních sborů v Rusku. Byl založen v Moskvě 

v roce 1721. Cílem sboru je uchování a rozvoj 

nejlepších tradic bohoslužebního církevního 

zpěvu v moskevských chrámech a populariza-

ce tohoto umění v nejširších vrstvách.  (red)

Moskevský synodální chór na Velehradě

Moskevský synodální chór.

Hledá se HIT SEZONY 2014 

Centrála cestovního ruchu Východní Mo-

ravy vyhlásila 5. ročník soutěže o  nejlepší 

produkt cestovního ruchu v turistickém re-

gionu s názvem HIT sezony Východní Mora-

vy 2014. Cílem soutěže je motivovat podni-

katelské subjekty a organizace neziskového 

sektoru k  přípravě atraktivní produktové 

nabídky, která významně podpoří cestovní 

ruch na  Východní Moravě v  příštím roce. 

Uzávěrka přihlášek je 13. prosince 2013. 

Všechny informace k  soutěži jsou ke  sta-

žení na  adrese www.ccrvm.cz. „Soutěží se 

snažíme motivovat podnikatelský a veřejný 

sektor k přípravě zajímavých produktových 

nabídek, které přivedou do našeho regionu 

další návštěvníky. Velkou příležitost vidíme 

například v  tvorbě produktů postavených 

na bázi lokálních partnerství. Na tato part-

nerství budeme letos při hodnocení určitě 

klást větší důraz,“ uvedla Dana Daňová, ře-

ditelka Centrály cestovního ruchu Východní 

Moravy. „Vítěznému produktu zajistíme pu-

blicitu a marketingovou podporu ze strany 

naší centrály,“ dodala Daňová. Minulé roč-

níky soutěže podle ní přinesly adu pozitiv-

ních příkladů, jak vítězné produkty uspěly 

v  nabídkách podnikatelů, respektive jak 

přitáhly do regionu návštěvníky. 
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VÝROBA PLASTOVÝCH
 A HLINÍKOVÝCH OKEN

STĚN A DVEŘÍ

HS PORTÁLY - 
ZDVIŽNĚ POSUVNÉ 

BEZBARIEROVÉ DVEŘE

VVÝRO
A HLI

Adresa U Olšavy 2541, Uherský Brod
E-mail: montplast@oknamontplast.cz, 

Tel. 572 635 969, 731 494 094

www.oknamontplast.cz

NAKUPUJTE
U ČESKÉHO

VÝROBCE

nová

zelená

úsporám

NOVĚ

 S 9000

NADČASOVÉ
OKNO

Uw=1,2-0,71 W/m²K

Rádi Vám ukážeme,
jak se Vaše okna vyrábí.

e-mail: spsp@spspzlin.cz
www.facebook.com/spspzlin

PŘIJĎTE se podívat do 
ŠKOLY, domova mládeže 
a na pracoviště odborného 
výcviku. Po telefonické domluvě můžete 
školu navštívit i mimo dny otevřených dveří.

Nabízíme pro školní rok 2014/2015 tyto studijní obory:
Název oboru délka studia   ukončení studia 
   

POLYGRAFICKÉ OBORY
Reprodukční grafi k pro média    4   mat. vysvědčení + výuč. list
Tiskař na polygrafi ckých strojích - operátor tiskových technik  3   výuční list
Knihař - operátor dokončovací výroby polygrafi e  3  výuční list 

STROJÍRENSKÉ OBORY
Mechanik seřizovač - programování CNC    4   mat. vysvědčení + výuč. list 
Obráběč kovů - operátor CNC    3   výuční list
Strojní mechanik    3   výuční list

ELEKTROTECHNICKÉ OBORY
Mechanik elektrotechnik    4   mat. vysvědčení + výuč. list
Elektrikář - silnoproud    3   výuční list

OBORY ZPRACOVATELSKÉ
Zpracování usní, pryže a plastů    4   mat. vysvědčení  
 - zaměření Zpracování plastů
 - zaměření Design spotřebních výrobků
EKONOMICKÉ OBORY
Ekonomika a podnikání    4   mat. vysvědčení
- zaměření Management strojírenství

li

 22. 11. 2013, 8-17 • 23. 11. 2013, 8-13
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 14. 1. 2014, 13-17 • 11. 2. 2014, 13-17

ŠKOLA V CENTRU 

ZLÍNA

OBZOR, výrobní družstvo Zlín

www.obzor.cz

zábava, volný čas



www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA OTROKOVICE
tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice

tel. 577 925 078, e-mail: skola@spsotrokovice.cz

www.spsotrokovice.cz

Čtyřletý obor zakončený maturitní zkouškou

Aplikovaná chemie 

Tříletý obor zakončený výučním listem

Autoelektrikář • Automechanik • Autoklempíř • Elektrikář • Instalatér 

• Gumař-plastikář • Kuchař-číšník • Tesař • Truhlář • Malíř a lakýrník 

• Zedník

Dvouletý obor zakončený maturitní zkouškou

(nástavbové studium)

Provozní technika • Provozní chemie • Provozní elektrotechnika

Dny otevřených dveří

Pátek 8. 11. 2013 8:00 – 17:00 hod.

Sobota 9. 11. 2013 8:00 – 12:00 hod.

Konzultační odpoledne pro rodiče a uchazeče

Středa 8., 15., 22., 29. 1. a 5. 2. 2014 14:00 – 17:00 hod.

Den otevřených laboratoří a dílen

Úterý 3. 12. 2013 po dohodě

Noc alchymistů

Čtvrtek 12. 12. 2013 17:00 – 19:30 hod.

Prohlídka školy je možná kdykoliv po dohodě: Mgr. Dagmar Pavlacká, 

tel. 731 656 902

PŘESTĚHOVALI JSME SE 
NA NOVOU ADRESU:

AREÁL RYBNÍKY - NÁBŘEŽÍ 5574, BUDOVA NWT

TELIMA-ZLÍN   PRODEJ A SERVIS ELEKTRONIKY
Jediný autorizovaný prodejce a servis LG ve Zlínském kraji. 

TELEVIZE

 prodej, opravy

 poradenství

SATELITY

 prodej, montáž

 DIGI TV, SKILINK

NOVĚ I PRODEJ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ

 ledničky, sušičky, pračky

Telima-Zlín  | Tel.: 577 225 777  | Mobil: 608 721 222 

www.telima.cz

Termín dalšího vydání: 25. až 27. 11. Pokud magazín v těchto

dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206. 

Doporučujeme

Žehnání svatomartinských vín

11. listopadu, Uherské Hradiště
www.slovacko.cz

Přijďte nás navštívit!

WWW.ERASVET.CZ | 800 210 210
ERA JE OBCHODNÍ ZNAČKA ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, A. S.

V Era finančním centru si můžete založit 
některý z těchto produktů:  
• osobní účty s výhodami pro mladé, seniory a handicapované

• účty pro podnikatele a neziskové organizace 

• hypotéky, půjčky a jejich konsolidace

• spořící a investiční produkty.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Era finanční centrum Zlín, Soudní 5259
tel.: 577 051 011 -013, e-mail: fc.zlin@erasvet.cz

Era finanční centrum Valašské Meziříčí , Vodní 57/1
tel.: 230 057 100 – 102, e-mail: fc.valasske-mezirici@erasvet.cz

Era finanční centrum Uherské Hradiště, Růžová 1238
tel.: 572 432 011 – 013, e-mail: fc.uherske-hradiste@erasvet.cz

PRIMA autosalon, k.s.
Velehradská 4260
767 01 Kroměříž
Tel.: 573 331 531
www.prima-kromeriz.cz


