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Cestujícím slouží žraloci
České dráhy nasazují moderní motorové jednotky RegioShark.
První v kraji jezdí mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm.
Foto: Ivo Hercik

Zaměřeno na úspory!
Již 15 let nabízíme kompletní geoinformační servis,
naší specialitou je:
• zavádění GIS
(včetně poradenství a konzultací)
• pasportizace obecního
i soukromého majetku
• komplexní geodetické služby

JEDNOTNÁ KONTAKTNÍ MÍSTA – SNADNÁ A BEZPLATNÁ
CESTA K INFORMACÍM O PODNIKÁNÍ V ČLENSKÝCH
ZEMÍCH EU
Máte zájem rozšířit své podnikatelské aktivity v ČR nebo v některé
členské zemi EU, EHP nebo ve Švýcarsku a nevíte kde začít a kam
se obrátit? Potřebujete informace, abyste mohli účinně uplatnit svá
spotřebitelská práva v EU a nevíte jak na to?
Tyto a spoustu dalších informací lze získat snadno, bezplatně a v pohodlí
Vašeho domova či kanceláře prostřednictvím Jednotného kontaktního
místa, jehož provozovatelem je živnostenský odbor Magistrátu města Zlína.
Jednotné kontaktní místo (JKM) Vám může poskytnout:
informace nezbytné pro získání oprávnění k podnikání v ČR
obecné informace o možnostech podnikání v jiných členských zemích
EU, EHP či Švýcarsku

• optimalizace výdajů spojených
s údržbou komunikací

obecné informace o ochraně spotřebitelských práv a možnostech
řešení sporů v rámci EU

• správa majetku a dat

kontaktní údaje osob, které poskytují praktickou pomoc v případě
řešení problémů s úřady v rámci EU
Se zlínským jednotným kontaktním místem můžete komunikovat
neformálně v českém nebo anglickém jazyce, a to prostřednictvím
interaktivního webového formuláře, e-mailu, telefonicky, poštou nebo
osobně.

Zkušenosti | Odbornost | Spolehlivost | Nadstandardní kvalita

Jednotné kontaktní místo ve Zlíně
Magistrát města Zlína, Odbor živnostenský

MDP GEO, s.r.o. | Masarykova 202, 763 26 Luhačovice
tel.: 577 131 000 | www.mdpgeo.cz | mdpgeo@mdpgeo.cz
Luhačovice | Otrokovice | Velké Bílovice

Zarámí 4421, 761 40 Zlín
tel.: +420 577 630 914
e-mail: jkm@muzlin.eu
web: www.zlin.eu/jkm

23
Přemýšlíš o vlastním podnikání?
Rozjeď svůj byznys s podporou Technologického
inovačního centra.

l prostory podnikatelského inkubátoru
ve Zlíně a Holešově

l kreativní prostředí – klub Start-up 23,
workshopy, diskuze

l financování podnikání – rizikový kapitál,
zvýhodněné úvěry
poradenství
při založení a rozvoji firmy
l

www.ticzlin.cz

Otestuj svůj nápad v soutěži
„Nejlepší podnikatelský záměr“
a získej:
l
l
l
l

Střední
průmyslová škola Zlín
Studijní obory:
Strojírenství – počítačová graﬁka
Ekonomika výrobního podniku
Pozemní stavitelství
Ekonomika ve stavebnictví
Slaboproudá elektrotechnika
Aplikace počítačů
v automatizaci a robotice
Elektronické zabezpečovací
systémy
Technické lyceum

Dny ottevřřenýých
h dveřří:
Pátek 23. 11. 2012
10:00 - 17:00 hod.
Sobota 24. 11. 2012
9:00 - 13:00 hod.
Úterý 15. 01. 2013
13:30 - 17:00 hod.
Úterý 19. 02. 2013
13:30 - 17:00 hod.

zajímavé finanční a věcné ceny
zpětnou vazbu od odborníků
užitečné kontakty a možnost získání investora
podporu při rozjezdu tvého projektu

www.mujprvnimilion.cz

Technologické inovační centrum s.r.o.
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín (23. budova areál Svit)

web: www.spszl.cz
e-mail: reditel@spszl.cz
telefon: 577 005 311

adresa:
třída T. Bati 4187
762 47 Zlín
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Vážení a milí spoluobčané.
V čase, kdy píši tento úvodník, začínají jednání o sestavení nové koalice Zlínského kraje po volbách, které se konaly
12. a 13. října.
Dovolte mi, abych při této příležitosti poděkoval vám, kteří
jste k volbám přišli a projevili tím svou spoluzodpovědnost za
správu veřejných věcí.
Jak se říká, karty jsou rozdány a teď je třeba najít rozumné řešení, aby se podařilo vytvořit takový tým, který bude pracovat
v zájmu občanů našeho kraje.
Rád bych zde připomenul významný milník v našich národních dějinách. 28. října oslavujeme den vzniku samostatného československého státu v roce 1918. Toto datum představuje
zásadní mezník v historii našich národů, které si po třech staletích poroby konečně vydobyly svobodu. Tu jsme pak znovu opakovaně ztratili nejen okupací cizími vojsky, ale také tím,
že jsme nebyli dost soudržní, vlastenečtí a dostatečně sebevědomí, prostě jsme si neuměli
vládnout sami. Měli bychom si uvědomit, že jsme povinni – i z úcty k našim předkům, kteří
za svobodu obětovali svůj život – hájit integritu našeho národa a naší vlasti. A proto bychom
si měli víc navzájem fandit, více se vzájemně podporovat, nevzhlížet obdivně někam za hranice, ale zamyslet se nad tím, co jsme schopni sami udělat pro svou obec, pro svůj kraj a pro
svou zemi.
Začátek listopadu je časem, kdy zapalujeme svíčky za naše drahé, kteří už nejsou mezi námi.
Jezdíme ke hrobům, vzpomínáme, modlíme se za duše našich zemřelých. Pamatujme na ně
s vděčností, láskou a odpuštěním. Važme si toho dobrého, o co se snažili, zkusme se o to víc
zajímat a porozumět.
Náš život se sice odehrává tady a teď, ale i my jsme součástí děje, který byl rozehrán dávno
před námi a bude pokračovat po nás – našimi dětmi, vnuky a dalšími generacemi. Učme
je vnímat neměnné hodnoty, které utvářely naši kulturu. Protože co předáváme, to se jako
bumerang vrací…
Přeji vám poklidné podzimní dny.

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

▪▪ Zámecký park doplňují „chytré lavičky“
Lešná – V zámeckém parku v Lešné u Valašského Meziříčí přibylo 25 laviček, které tvoří součást nově vybudované naučné stezky. Naučná
stezka v parku vznikla v rámci projektu environmentálních středisek vzdělávání. Jednou
z podmínek bylo vytvoření informačního systému, který by se dal spojit s odpočinkovými
lavičkami. Bylo zvoleno řešení, že infopanely
naučné stezky jsou umístěny přímo na opěradlech laviček. Na panelech si návštěvníci přečtou o historii lešenského parku a dnes již zaniklých architektonických stavbách.
▪▪ Pro amicis musae 2012
Vsetín – Ocenění za významný a podstatný
přínos kulturnímu rozvoji regionu Pro amicis
musae získala folkloristka a muzejní pracovníce Eva Urbachová ze Vsetína. Odborná komise
tak ocenila její celoživotní etnografickou práci
Okno do kraje / listopad 2012

a zásluhy při vybudování stálé expozice o lidové výrobě, krojích a obyčejích v Muzeu regionu
Valašsko. Eva Urbachová již v roce 2003 získala
Cenu města Vsetína. Ocenění Pro amis musae
je Radou Zlínského kraje udělováno od roku
2005, a to zpravidla jednomu kandidátovi. Letos obdržel odbor kultury a památkové péče
osm návrhů, které zaslali zástupci měst, obcí
a sdružení.
▪▪ Kraj zná firmu a živnostníka roku
Zlínský kraj – Firmou roku Zlínského kraje se
stala společnost Elko EP, která se zaměřuje
na oblast elektroinstalací, vyrábí modulové
elektronické přístroje a je významným zaměstnavatelem ve Zlínském kraji. Mezi finalisty
v krajském kole soutěže Vodafone Firma roku
nechyběla například společnost Austin Detonator, která je jedním z největších výrobců
rozbušek na světě, nebo firma Z Studio, která

vyrábí návody. V kategorii Era Živnostník roku
porota udělila titul Aleně Hříbkové, která podniká s odpady. Zaměřuje se na zpracování papíru, plastů a kovů a jejich další prodej. Druhé
místo vybojoval mladý tesař Jakub Šuta, třetí
místo obsadil Augustin Krystyník, který rekonstruuje kočáry a bryčky a vyrábí dřevěné karoserie a dřevěná loukoťová kola.
▪▪ Půl miliardy na silnice
Zlínský kraj – Silnice ve Zlínském kraji čeká další finanční injekce. Krajští radní schválili deset
projektů v celkové hodnotě přes půl miliardy
korun. „Schválené investice se týkají silnic II. třídy. Jde vesměs o velmi významné silniční tahy,
které denně používají tisícovky řidičů a které
jsou v určitých úsecích v nevyhovujícím až havarijním stavu,“ uvedl náměstek hejtmana Jaroslav Drozd. Podrobnosti přineseme v dalším
vydání magazínu.
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Začal nový
akademický rok

V nových prostorách zahájila akademický rok Fakulta multimediálních komunikací UTB. Foto: UTB

Stop podomním obchodníkům
Zlínský kraj – Problematikou podomního a pochůzkového prodeje na území města se zabývali vsetínští radní. Stalo se tak v souvislosti
s narůstajícími problémy a stížnostmi na nekorektní, či dokonce podvodné jednání prodejců,
kteří navštěvují Vsetíňany buď přímo doma,
nebo je zastaví na ulici. „Rada města, která může
v souladu se zákonem o obcích tento způsob
prodeje omezit, uložila živnostenskému úřadu
zapracovat do předpisu města - tržního řádu zákaz podomního prodeje a vymezit lokality pro
pochůzkový prodej,“ informovala Jana Čadová
z Městského úřadu ve Vsetíně.
I policisté považují taková opatření za užitečná.
„Podobné aktivity samozřejmě vítáme. Uvidíme, jak se to na Vsetínsku osvědčí,“ sdělila krajská policejní mluvčí Jana Macalíková.
Vsetín nebude prvním městem v regionu,
ve kterém místní vyhlášky podomní a pochůzkový prodej výrazně omezují. Jak uvedla například Lenka Krupková z otrokovické radnice,
zákaz podomního prodeje byl v Otrokovicích

stanoven už v roce 2001. Na území města je
zakázán podomní prodej. Zakázán je také pochůzkový prodej zboží a poskytování služeb.
Problematiku pochůzkového prodeje řeší
ve svém tržním řádu například i město Zlín,
Uherský Brod, Valašské Meziříčí.
„Také v obvodu našeho města se čas od času
objeví podomní prodejci. Pravdou je, že senioři, pokud se někdo takový objeví, okamžitě volají. Vyhlášku zatím nemáme, ale vedení
města pracuje na jejím návrhu,“ uvedl mluvčí
radnice ve Fryštáku Pavel Nášel. Naproti tomu
ve Valašských Kloboukách se podobná vyhláška k omezení podomního a pochůzkového
prodeje nepřipravuje. „Funguje zde ovšem
zažitá praxe, že firmy, které do našeho města
vysílají své obchodní zástupce za účelem kontaktování klientů, předem nahlásí na radnici
datum, kdy se zde budou jejich pracovníci pohybovat, a my informujeme občany místním
rozhlasem,“ řekla mluvčí valašskoklobouckého
městského úřadu Lenka Zvonková.
(vc)

▪▪ Žáci změří své umění v psaní na počítači
Zlín – Talentovou soutěž pro žáky základních
škol a nižšího stupně osmiletých gymnázií
v psaní na počítači uspořádá v rámci dne otevřených dveří a k 75. výročí založení školy Obchodní akademie T. Bati a VOŠE Zlín. Soutěžící
budou rozděleni do těchto kategorií: úplní
začátečníci – žáci, kteří vůbec neznají program
ZAV a neučili se psát všemi deseti; pokročilí –
žáci, kteří znají program ZAV nebo se učili psát
všemi deseti. Soutěž se bude konat v pátek 23.
listopadu od 9.30 hodin. Přítomna bude i několikanásobná mistryně světa v psaní na PC
Helena Zaviačičová a autor programové výuky
v psaní na PC Jaroslav Zaviačič.

(846 m n. m.) stojí nová rozhledna. Veřejnosti
je přístupná od konce září. Dřevěná věž o výšce
24 metrů stojí na kamenné podestě. Vyhlídková plošina umístěná 20 metrů nad okolním
terénem umožňuje kruhový výhled do okolní
krajiny. Rozhlednu postavil podnik Lesy České
republiky podle návrhu meziříčského architekta Antonína Závady. Výstavba rozhledny přišla
na 1,2 milionu korun.

▪▪ Nová rozhledna
Velké Karlovice – Turisté získali pro své podzimní toulky valašskou krajinou nový atraktivní cíl.
Nad Velkými Karlovicemi na vrchu Miloňová
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▪▪ Studenti mají zájem o čínštinu
Zlín – S mimořádným zájmem se setkal kurz
čínštiny, který v září zahájila Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně. Do kurzu, který je určen pro studenty a zaměstnance univerzity, se přihlásilo
102 zájemců. „Otevřeli jsme proto tři studijní skupiny pro celkem 61 účastníků. Zbylým
zájemcům jsme nabídli možnost absolvovat
kurz v letním semestru,“ upřesnil prorektor pro
mezinárodní vztahy Aleš Gregar. Během jedno-

Zlín – Výuka v zimním semestru nového
akademického roku byla zahájena v polovině září na fakultách Univerzity Tomáše Bati.
V novém semestru čeká studenty několik
novinek. Vedení Fakulty logistiky a krizového
řízení se v červenci ujal nově zvolený děkan
Ivo Barteček. V létě také univerzita dokončila
výstavbu vědeckotechnického parku zaměřeného na informační a komunikační technologie, v němž bude sídlit jednak Centrum
bezpečnostních, informačních a pokročilých
technologií Fakulty aplikované informatiky,
jednak firmy z IT oborů a podnikatelský inkubátor. Sedm ateliérů Fakulty multimediálních
komunikací zahájilo výuku v nově zrekonstruovaném objektu na třídě Tomáše Bati, v němž
dříve sídlila Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Na zlínské univerzitě nyní studuje téměř
13 tisíc posluchačů bakalářského, navazujícího
magisterského a doktorského studia. 
(red)

Hradiště je evropským
kvetoucím sídlem
Uherské Hradiště – Prestižního stříbrného ocenění v kategorii měst v rámci letošního ročníku
mezinárodní soutěže Evropská kvetoucí sídla
(Entente Florale Europe, EFE) se dostalo městu
Uherské Hradiště. V polovině září bylo oceněno
v nizozemském Venlo při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže. „Výsledek považuji za velký
úspěch celého města, stříbrného ocenění jsme
dosáhli mezi 11 městy z Evropy,“ uvedl starosta
Uherského Hradiště Květoslav Tichavský. Mezi
nedůležitější posuzovaná kritéria patřilo životní prostředí, městská a krajinná zeleň, přístup
města k plánování a rozvoji, spolupráce s veřejností, ale také sport, turistika nebo cestovní
ruch. Přednostní právo reprezentovat Českou
republiku v této soutěži Hradiště dostalo díky
vítězství v soutěži Město stromů v říjnu 2011.
Cílem EFE je motivace lidí, aby se aktivně podíleli na zlepšování kvality života. 
(tz)

semestrálního kurzu, který povede absolventka oboru Učitelství čínštiny jako cizího jazyka
na Shandong University v Číně a doktorandka
UTB Yiying Guo, se jeho účastníci seznámí se
základy čínské gramatiky a písma i se zajímavostmi čínské historie a kultury.
▪▪ Přehrada slaví stoleté výročí
Bystřička – Sto let od svého uvedení do provozu si letos připomíná vodní nádrž Bystřička
na Vsetínsku. Je jednou z nejstarších přehradních hrází v Česku a nejstarší přehradou v povodí řeky Moravy nad soutokem s Dyjí. Tato
víceúčelová nádrž je postavena na přítoku
Vsetínské Bečvy. Při jejím plánování se počítalo s tím, že bude zásobovat vodou zamýšlený
průplav Dunaj – Odra. Významným podnětem
pro zahájení stavby však byly i ničivé povodně na přelomu 19. a 20. století. Dnes slouží
k ochraně před povodněmi a pro rekreaci.
Okno do kraje / listopad 2012

▪▪ Otevřené dveře u záchranářů
Zlín – Více než pět stovek zájemců využilo
možnosti navštívit v sobotu 6. října zdravotnickou záchrannou službu ve Zlíně, kde se konal den otevřených dveří. V rámci celodenní
akce zpřístupnila záchranka pro laickou veřejnost prostory provozní budovy, předvedla vozový park, nejmodernější zdravotnické vybavení, pracovní zázemí výjezdových posádek
i zdravotnické operační středisko. V průběhu
prohlídky si zájemci mohli vyzkoušet některé
ze zdravotnických pomůcek a měli příležitost
osvěžit si pod odborným dohledem základy
poskytování první pomoci. Záchranáři připravili pro návštěvníky například výukové modely, které slouží pro nácvik resuscitace dospělých osob i dětí. Někteří z příchozích s nimi
s velkým zájmem konzultovali své znalosti
a zkušenosti z této problematiky. Atraktivní
součástí exkurze byla komentovaná prohlídka
zdravotnického operačního střediska, kde se
návštěvníci seznámili s náročnou prací ope-

rátorů a informačními technologiemi, které
jsou využívány při koordinaci výjezdových
posádek v terénu. Na závěr byli všichni poučeni o správném postupu při tísňovém volání na linku 155. Nezapomnělo se ani na nejmladší návštěvníky. Doprovodný program
pro děti byl zaměřen na zmírnění stresových
reakcí, kterým děti obvykle čelí při první zkušenosti v sanitním vozidle.
▪▪ Kroměřížská nemocnice získala akreditaci
Kroměříž – Úspěchu v procesu akreditace
laboratorních služeb dosáhla Kroměřížská
nemocnice, a. s. Od Českého institutu pro
akreditaci (ČIA) získala rozhodnutí a osvědčení o udělení akreditace, která je důležitou
součástí zvyšování kvality a bezpečnosti poskytovaných služeb. Celý akreditační proces
přitom trval několik měsíců, během nichž odborníci z institutu posuzovali, zda laboratorní
služby Kroměřížské nemocnice svou činností
a praxí naplňují požadavky pro udělení takzvaného managementu kvality dle normy

Zajímavosti z voleb do zastupitelstva kraje
Zlínský kraj – Přinášíme vám přehledně několik
zajímavostí z letošních krajských voleb:
V zastupitelstvu zasedne 36 mužů a 9 žen.
Nejmladším zastupitelem je Michal Kostka
z KSČM, který má 23 let. Naopak nejstarším je
šestasedmdesátiletý František Čuba (Strana
Práv Občanů ZEMANOVCI).
Průměrný věk v zastupitelstvu je 49 a půl
roku. Starší jsou muži (lehce přes 50 let), ženy
pak mají průměrný věk méně než 48 let.
V nejmenší obci Zlínského kraje, Hostějově
na Uherskohradišťsku, přišlo volit 20 lidí. Při
Zlínský kraj
ČSSD
KDU-ČSL
KSČM
STAN a TOP 09 pro Zlínský kraj
ODS
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
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počtu voličů 25 to znamená, že volební účast
byla 80 procent – nejvyšší v celém kraji.
V deseti obcích kraje byla volební účast vyšší
než 60 procent.
Nejmenší volební účast byla na Vsetínsku
(35,38 procenta), nejvyšší na Zlínsku (43,61
procenta). Na Uherskohradišťsku odvolilo
43,21 procent voličů, na Kroměřížsku 41,63
procenta.
V celém kraji bylo do uren vhozeno 195 142
obálek, z toho 186 923 platných. Podíl platných
hlasů tak dosáhl hodnoty 95,79 procenta.
platné hlasy
40 620
34 231
30 074
18 863
17 757
13 488

celkem v %
21.73
18.31
16.08
10.09
9.49
7.21

ISO 15189:2007. Akreditační proces se v této
fázi týkal Centrálních laboratorních služeb
Kroměřížské nemocnice, a. s., do nichž spadá
oddělení Klinické biochemie, Mikrobiologie
a Transfuzní a hematologické služby.
▪▪ Nové přístroje zlepší péči o nemocné
Zlín – Nové přístroje a technické vybavení má
Iktové centrum zlínské Krajské nemocnice
T. Bati, a. s. (KNTB). Modernizace stávajícího
vybavení a pořízení zcela nových přístrojů
přispěje ke zvýšení standardu poskytované
péče pro pacienty s cévními chorobami mozku, ke zvýšení intenzivní péče o celebrovaskulárně nemocné a zvýší komfort pacientů.
V neposlední řadě bude zajištěno odpovídající
přístrojové vybavení pro práci lékařů centra.
Celkové náklady převyšují 20 milionů korun.
Dotaci 85 % získá KNTB z Evropského fondu
pro regionální rozvoj, zbytek uhradí Zlínský
kraj ze svého rozpočtu. Navíc KNTB z vlastních
zdrojů zajistila nové přístrojové rampy ve dvou
pokojích JIP a opravu elektroinstalace.

Jak dopadly volby
Zlínský kraj – V krajských volbách, které se
uskutečnily ve dnech 12. a 13. října, zvítězila
ve Zlínském kraji Česká strana sociálně demokratická. Obhájila tak své prvenství z roku
2008. Celkem získali sociální demokraté
21,73 procenta platných hlasů, což znamená
12 mandátů v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu. Na druhém místě skončila KDU-ČSL,
jež bude mít v zastupitelstvu celkem deset
zástupců. Třetí místo obsadila KSČM, volební
výsledek jí přinesl devět mandátů. Pět zastupitelů získala ODS, stejně jako STAN a TOP 09
pro Zlínský kraj. Čtyři zástupce pak bude mít
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI.
Ostatní politické strany či hnutí již zůstaly
hluboko pod pětiprocentní hranicí pro vstup
do zastupitelstva. Celkem o vstup do nejvyššího orgánu Zlínského kraje usilovalo rekordních 22 seskupení. V roce 2008 jich přitom
bylo jen 13. Volební účast byla 40,34 procenta,
což je výsledek zhruba srovnatelný s volbami
do krajů v roce 2008 (41,13 procenta).

strana 5

Perla Zlínska

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Výrobky bylo možné ochutnat na Dni kraje. Foto: Petr Zákutný

Součástí letošních oslav Dne kraje,
který se uskutečnil 6. října, bylo
i předávání ocenění Perla Zlínska
místním producentům potravinářských výrobků. Akce, kterou pořádá Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem, se letos
konala již posedmé.

Místní výrobci získali další Perly Zlínska
Další dvě desítky potravinářských výrobků získaly ocenění v podobě známky kvality Perla
Zlínska. Rozhodla o tom odborná hodnotitelská komise, která posuzovala celkem 111
produktů od asi čtyř desítek výrobců. Nejvíce
produktů bylo v kategorii pekařských a cukrářských výrobků. Produkty byly oceňovány
i v dalších pěti kategoriích, zvláštní cenu pak
udělil tradičně hejtman. Získala ji Stanislava
Elšíková z Vizovic za bio výrobky ze špaldy.
„Je bohužel realitou, že v obchodech narazíte na potraviny, často z dovozu, které si toto
označení absolutně nezasluhují. Změnit tuto
situaci, která není dobrá pro konzumenty ani
pro místní producenty, je možné právě podporou kvalitních lokálních výrobků. Soutěž
Perla Zlínska je jednou z několika možností,
které k tomu přispívají,“ poznamenal hejtman
Stanislav Mišák. „Kromě Perly Zlínska kraj významně podporuje i další tři akce směřující
k podpoře místních zemědělců a potravinářů.
Jde o Dožínky Zlínského kraje, které se konají
vždy v Kroměříži, TOP Víno Slovácka a Ovčácký den na Valašsku. Letos Zlínský kraj uvolnil
na organizaci těchto akcí částku v celkové výši
1,2 milionu korun,“ uvedla krajská radní Milena Kovaříková.

Pekařské a cukrářské výrobky
(celkový počet 62 výrobků od 14 žadatelů)
Vítězný výrobek:
Bio špaldovo-ovesné sušenky se skořicí pro
děti, Stanislava Elšíková, Vizovice
Mařatský chléb, Pekařství Masařík s.r.o.
Valašský škvarkový pagáč s česnekem, Pekařství VALAŠSKÉ FRGÁLY s.r.o.
Lhotský kváskový chleba, Květoslav Duchoň,
Podhradní Lhota
Třebětický chléb slunečnicový, František Králík,
Třebětice
Sedlácký chléb, Ing. Josef Otépka, Zlín
Dort ořechový, Avos a.s., Kroměříž
Med
(celkový počet 15 výrobků od 7 žadatelů)
Vítězný výrobek:
Kolekce medů, Michal Říha, Pravčice
Med medovicový, Antonín Ševců, Březová
Med medovicový, Jaroslav Studeník, Jasenná

Alkoholické a nealkoholické nápoje
(celkový počet 14 výrobků od 2 žadatelů)
Vítězný výrobek:
Ovocňák – mošt jablko-černý rybíz, Toko Agri
a.s., Praha
Světlý speciál, Roman Dohnal, Vsetín
Kategorie ostatní
(celkový počet 14 výrobků od 6 žadatelů)
Vítězný výrobek:
Řeznický steak, Zdenek Ritter s.r.o., Valašské
Klobouky
Hostýnský knedlík s vanilkovým krémem,
JOSPO s.r.o. Holešov
Ovocný knedlík borůvkový 300 g, Josef Martinek, Hrachovec
Cena hejtmana Zlínského kraje
Vítězný výrobek:
Kolekce bio výrobků ze špaldy, Stanislava Elšíková, Vizovice

Vítězové soutěže Perla Zlínska
Masné výrobky
(celkový počet 10 výrobků od 6 žadatelů)
Vítězný výrobek:
Závršanské škvarky, SOU Valašské Klobouky
Moravské uzené, Ing. Petra Zbořilová, Otrokovice
Mléko a mléčné výrobky
(celkový počet 4 výrobků od 2 žadatelů)
Vítězný výrobek:
Acidofilní mléko s cereáliemi 3 %, Mlékárna
Valašské Meziříčí s.r.o.
Čerstvý sýr pažitka-česnek, Kromilk, a.s., Kroměříž
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Prostor před sídlem kraje se zcela zaplnil. Foto: Petr Zákutný
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TOP Víno Slovácka

Vinaři z jihovýchodní Moravy porovnávali koncem letošního srpna
výsledky své práce v soutěži TOP
Víno Slovácka. Vyhlášení výsledků
soutěže se uskutečnilo během pátého ročníku Vinařských slavností
v Polešovicích.

Sklizeň hroznů v okolí Polešovic. Foto: Ivo Hercik

Nejlepší bylo ledové víno Chardonnay
Na první místo mezi deset vyhodnocených
vín s nejvyšším počtem bodů se dostal vzorek
ledového vína odrůdy Chardonnay Jaroslava
Vaďury z Polešovic. Tento vinař byl výrobcem
ještě dalších tří vzorků vín, které se umístily
mezi vítěznou desítkou. „Samozřejmě nás to
těší, ale za svůj hlavní úspěch považujeme,
že jsme obsadili první místo v soutěží kolekcí
vín,“ řekl vinař. O víno se stará od svého mládí,
samostatnou firmu buduje od roku 1992. Pečuje o deset hektarů vinic a ještě hrozny nakupuje od jiných pěstitelů.
V těchto dnech už bude většina hroznů z vinic
na jihu Zlínského kraje sklizena. „Skončíme asi
v závěru října. Ale něco necháme na vinicích až
do mrazů pro výrobu ledového vína. To musí
klesnout teplota vzduchu na minus sedm stupňů Celsia,“ upřesnil Jaroslav Vaďura.
Sedmé místo mezi vzorky získalo víno Zweigeltrebe-rosé Václava Cíchy z Blatnice pod
Svatým Antonínkem. „Soutěže jsme se zúčastnili už vícekrát a vždycky získáme nějaké
umístění mezi vyhodnocenými víny. Nabídli
jsme osvědčené vzorky a vyšlo nám to,“ řekl
Cícha. Hospodaří na pěti hektarech vinic a ro-

dinný vinařský podnik rozvíjí od roku 1996.
Za prestižní považuje tuto soutěž i vinař Libor
Zlomek z vinařského podniku Víno Zlomek&Vávra v Boršicích u Blatnice. Jejich kolekce vín
obsadila v soutěži třetí místo. Tento podnik
každoročně zpracovává úrodu asi z dvaceti
hektarů vinic.
Do letošního V. ročníku soutěže bylo přihlášeno 130 vzorků vína. Agrární komora
připravila pro návštěvníky také ochutnávku
potravinářských specialit a regionálních potravinářských výrobků.
A jak to vidí vinaři s letošní úrodou vinné révy?
„Cukernatost je dobrá, podobná jako v loňském
roce. Ale výnosy jsou nižší tak o dvacet až třicet
procent,“ uvedl vinař Václav Cícha.
(vc)
Deset nejlepších vzorků vína
v letošní soutěži TOP Víno Slovácka
1. Chardonnay, Vaďura Jaroslav, Polešovice
2. Aurelius, Šlechtitelská stanice vinařská, Polešovice
3. Rulandské bílé, AGRO Zlechov, a. s., Zlechov
4. Rulandské šedé, Drobilovo víno, R. Drobil,
Polešovice

5. Ryzlink rýnský, Vaďura Jaroslav, Polešovice
6. Rulandské bílé, Víno Zlomek&Vávra, s. r. o.,
Boršice u Blatnice
7. Zweigeltrebe-rosé, Cícha Václav, Blatnice
pod Sv. Antonínkem
8. Ryzlink rýnský, Vaďura Jaroslav, Polešovice
9. Chardonnay, Martin Vyskočil, Blatnice pod Sv.
Antonínkem
10. Sevar, Vaďura Jaroslav, Polešovice
Tři nejlepší kolekce vín
1. Vaďura Jaroslav, Polešovice
2. Drobilovo víno, Richard Drobil, Polešovice
3. Víno Zlomek&Vávra, s. r. o., Boršice u Blatnice
Vinařství ve Zlínském kraji
Na území Zlínského kraje se nachází 535 hektarů registrovaných vinic, což jsou asi 2 procenta z výměry vinic v celé České republice.
Zlínský kraj patří do vinařské podoblasti Slovácké, je zde evidováno více než 400 pěstitelů
hroznů na cca 165 viničních tratích o celkové
výměře 2 629 ha.
Největší vinařské obce na Uherskohradišťsku
jsou Polešovice a Boršice.

inzerce

VOŠ potravinářská a SPŠ mlékárenská Kroměříž
monotypní polyfunkční škola prolovaná
do oblas� potravinářství nabízí
Dny otevřených dveří:
9. a 10. 11. 2012
7. a 8. 12. 2012
18. a 19. 1. 2013
15. a 16. 2. 2013
pátek 8-16h, sobota 8-12h
Kontakt: 573 334 936
vospaspsm@vospaspsm.cz
www.vospaspsm.cz
Naše mo�o: Víš, co jíš?
Nevíš? U nás se to naučíš!
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MATURITNÍ STUDIUM (4 roky denní, 5 let dálkové)
Analýza potravin, Technologie potravin
VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM (3 roky denní, 4 roky kombinované)
binované)
Analýza potravin, Technologie a hygiena potravin,
Zpracování mléka
é)
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM (3 roky denní i kombinované)
Chemie a technologie potravin
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Policistů bude více

Dobrovolníci byli za práci s dětmi a mládeží oceněni již podeváté. Foto: Petr Zákutný

Dobrovolníci získali ocenění
Zlínský kraj – Dobrovolníky věnující se dlouhodobě ve svém volném čase práci s dětmi a mládeží již podeváté ocenil Zlínský kraj. Dobrovolní
pracovníci převzali pamětní medaile, pamětní
listy a upomínkové předměty. „Je radostné vidět, že i když toto ocenění udělujeme již téměř
deset let, stále objevujeme nové tváře z řad
dobrovolníků, kteří si za svůj čas věnovaný mládeží zaslouží veřejné poděkování,“ uvedl radní
pro školství Josef Slovák.
Letos bylo nominováno celkem 42 dobrovolníků, z nichž vybírala odborná komise. Výběr
proběhl na základě kritérií, jimiž byly například
dlouhodobá činnost, více oblastí zájmového
zaměření či práce s dětmi a mládeží ohroženými sociálním vyloučením. Seznam oceněných:
Bedřich Bělák, skautský činovník ve Fryštáku,
Milan Čubík, vedoucí muškařského klubu Bojkovice, Karel Galatík, pedagog v Domově dětí
a mládeže Sluníčko Otrokovice, Petr Gybas,
trenér mladých atletů v Otrokovicích, Romana Habartová, vedoucí dětského folklorního
souboru Děcka z Kunovic, Dagmar Hubáčková, trenérka mladých orientačních běžců v TJ

Slovan Luhačovice, Robert Kolařík, trenér mládeže – házená TJ Sokol Luhačovice, Eliška Kozelková, členka souboru Včelaran v Bílovicích,
Lenka Kraváčková, vedoucí taneční složky
folklorního souboru na Gymnáziu v Uh. Hradišti, Stanislav Machovský, trenér žákovských
fotbalových družstev v Želechovicích nad Dřevnicí, Josef Mikula, trenér mládežnických fotbalových družstev v Ratiboři, František Palla,
trenér mladých biatlonistů v Halenkovicích,
Ladislav Pospíšilík, vedoucí družstva mladých
hasičů v Karlovicích, Vítězslav Rosůlek, skautský činovník v Uherském Hradišti, Lucien Rudl,
trenér mládežnických fotbalových družstev
ve Slušovicích, Miroslav Stoklásek, trenér žákovského fotbalového družstva ve Žlutavě, Josef Sviták, vedoucí šachových kroužků v Domě
dětí a mládeže Slavičín, Josef Šenkeřík, vedoucí starších žáků ve Sboru dobrovolných hasičů
Štítná nad Vláří, Antonín Šula, trenér mladých
stolních tenistů ve Vsetíně, Jarmila Vaclachová, vedoucí pionýrské skupiny Dr. Mirko Očadlíka v Holešově, Helena Veselá, organizátorka
akcí s mládeží a pro mládež v Boršicích.
(tz)

▪▪ Silnice na Slovácku je dokončena
Kunovice, Ostrožská Nová Ves – Motoristé
i obyvatelé měst a obcí na trase z Kunovic
směrem na Veselí nad Moravou si oddechli.
Na začátku října byl zrovozněn poslední zrekonstruovaný úsek silnice I/55 mezi centrem
Kunovic a hranicí Zlínského s Jihomoravským
krajem v délce 9,8 km. Jeho součástí je i rekonstruovaný průtah Ostrožskou Novou Vsí. Obě
stavby, jejichž investorem bylo Ředitelství silnic
a dálnic České republiky, si vyžádaly celkové
náklady ve výši 403 milionů korun. „Silnice I/55
je ve Zlínském kraji jedním z nejdůležitějších
silničních tahů. Oprava přinese nejen zvýšený komfort cestování, ale také mnohem větší
bezpečnost pro všechny účastníky silničního
provozu,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák. Silničáři opravili povrch silnice včetně stávajících
autobusových zálivů, zřízeny však byly také dě-

licí ostrůvky, vyznačeny a osvětleny přechody
pro chodce, upraveno připojení k navazujícím
pozemním komunikacím. Co se týče průtahu
Ostrožskou Novou Vsí, byla opravena a hlavně
zesílena vozovka poškozená dlouhodobým
zatížením těžkou nákladní dopravou.
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▪▪ Cesta na Slovensko se opravuje
Nedašova Lhota – V plném proudu jsou stavební práce na rekonstrukci silnice mezi Nedašovou Lhotou a státní hranicí se Slovenskem.
V současné době je cesta na české straně
v havarijním stavu, jelikož prochází geologicky velmi nestabilním a členitým terénem. Tato
skutečnost zhoršuje možnosti vzájemných
kontaktů obyvatel na obou stranách hranice a tím brzdí obchodní, kulturní a turistický
rozvoj regionu. Stavba skončí v říjnu 2013. Investorem akce za téměř 15 milionů korun je
Zlínský kraj.

Zlínský kraj – Lidé ze Zlínského kraje se nemusejí bát avizovaného rušení obvodních
oddělení a snižování počtu policistů. Takový
je výsledek jednání nejvyšších představitelů
Policie České republiky, Zlínského kraje a zástupci starostů, kteří začátkem září sepsali
deklaraci nesouhlasící s avizovanou transformací policie. Jednání svolal hejtman Stanislav
Mišák, zúčastnil se ho také policejní prezident
Martin Červíček. „Jednání jsem svolal k problematice avizovaného rušení a transformací
obvodních policejních oddělení. Jeho výsledek je pro občany Zlínského kraje zlomový
a lepší, než se očekávalo. Policejní prezident
deklaroval, že se u nás v kraji nebude rušit
žádné policejní oddělení a že dojde k navýšení původně uvažovaného počtu policistů. Konečně bylo vedením Policie České republiky
pochopeno, že se situace mění, a že se Zlínský
kraj po rozpadu republiky stal příhraničním
krajem se souvisejícími riziky. To zvláště poté,
co byla po společném vstupu do Schengenského prostoru obou zemí zrušena ostraha
hranic,“ komentoval výsledek jednání Stanislav Mišák.(tz)

Nové vlaky vozí
cestující na Valašsku
Valašské Meziříčí – Moderní železniční vozidlo,
motorová jednotka RegioShark, již slouží veřejnosti. První jednotka této řady od začátku října
vozí cestující mezi Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm. České dráhy zakoupí
do Zlínského kraje za přispění ROP Střední Morava celkem šest jednotek RegioShark v celkové
hodnotě 384 milionů korun. Postupně budou
nasazovány na tratě mezi Kojetínem, Valašským Meziříčím a Rožnovem pod Radhoštěm
nebo na tratích Zlín – Kroměříž a Zlín – Uherské
Hradiště. Do konce letošního roku dodá výrobce další jednotku, třetí a čtvrtá bude zařazena
do provozu na jaře příštího roku. Poslední dvě
jednotky budou Českým drahám předány ve
druhé polovině 2013.
(red)

▪▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktuálně obsazují následující pracovní místa:
• lékař/ka stomatolog – Zlín
• lékař/ka Centrum klinické gerontologie – Zlín
• lékař/ka oddělení zobrazovacích metod – Zlín
• lékař/ka zdravotnické záchranné služby – Zlín,
Kroměříž, Valašské Meziříčí
• ergoterapeut – Podlesí
• lékař/ka oddělení neurologie – Vsetín
• lékař/ka oddělení LDN – Vsetín
• lékař/ka oddělení interní - Vsetín
Požadavky na tato i další aktuálně obsazovaná
pracovní místa, včetně termínů uzávěrek, jsou
uvedeny na www.kr-zlinsky.cz/kariera. Na tomto portále najdete „On-line registraci do centrální databáze“ pro uchazeče o zaměstnání.
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▪▪ Soutěž o nejlepší podnikatelský záměr
Zlínský kraj – Šestý ročník soutěže nazvané
Nejlepší podnikatelský záměr, která je určena studentům středních, vyšších odborných
a vysokých škol a veřejnosti ve Zlínském kraji, odstartoval. Již šestý ročník akce vyhlásilo
Technologické inovační centrum ve spolupráci
se Zlínským krajem a partnery. Letos poprvé
je soutěž otevřena i veřejnosti. Organizátoři
soutěže si kladou za cíl najít a podpořit životaschopné nápady mladých lidí, kteří o vlastním
podnikání uvažují nebo s podnikáním začínají.
Soutěžící se mohou registrovat a zaslat zpracovaný podnikatelský záměr do 28. února 2013.
Autory nejzajímavějších záměrů čekají prezentace před odbornou porotou v rámci druhého
kola hodnocení. Soutěžící budou mít možnost
získat zpětnou vazbu od odborné poroty, která bude složena z partnerů soutěže, investorů
a podnikatelů. Na nejlepší podnikatelské záměry čekají ceny v hodnotě 130 000 korun. Více
informací o soutěži na www.mujprvnimilion.cz.

▪▪ Fotografujte vztahy mezi generacemi
Zlínský kraj – Při příležitosti Roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity vyhlásil Zlínský
kraj fotografickou soutěž s názvem Mládí a (versus) stáří. „Hlavním cílem soutěže je upozornit
na soužití a vztahy mladé a starší generace
a napomoci vytvářet podmínky, jak stárnout
sebevědomě a s důstojností. Měla by přinést
zamyšlení nad pomíjivostí života, zranitelností,
závislostí a smrtelností. Bez přijetí této reality
neexistuje naplněný život a humánní společnost, není možné se spolehnout na solidaritu
ostatních. Chceme společnost, která vnímá demografické stárnutí jako šanci a starší lidi jako
cenné zdroje. Důležité je respektování důstojnosti každého člověka,“ vysvětlila krajská radní
Taťána Nersesjan. Do soutěže se mohou zapojit
amatérští fotografové neomezeného věku s trvalým bydlištěm ve Zlínském kraji. Sběr snímků
bude ukončen 31. prosince 2012. Maximálně tři
soutěžní fotografie opatřené názvem snímku
mohou soutěžící zasílat na adresu zuzana.gas-

kova@kr-zlinsky.cz. Více informací na stránkách
Zlínského kraje. Zaslané snímky posoudí odborná porota, ve které zasedne například umělecký fotograf Zdeněk Hartinger či ředitel Ústavu
reklamní fotografie a grafiky FMK UTB doc. Jaroslav Prokop. Výherci soutěže se mohou těšit
na značkový fotoaparát a další zajímavé ceny.
▪▪ Univerzita třetího věku v sídle kraje
Zlín – Zasednout na místa zastupitelů Zlínského
kraje a prohlédnout si Baťův mrakodrap s odborným výkladem mohli v rámci jedné z přednášek posluchači univerzity třetího věku, která
působí při zlínské Univerzitě Tomáše Bati. Dříve
narozené studentky a studenti se díky přednášce ředitele krajského úřadu seznámili s tím, jak
je organizován systém veřejné správy. Výklad
na téma, jak jsou na území regionu zajišťovány
sociální služby a co činí krajská samospráva pro
jejich efektivní fungování i při omezení finančních prostředků ze strany státu, si připravila
krajská radní Taťána Nersesjan.

Kraj má první
rukodělné mistry

Mistři tradiční rukodělné výroby převzali titul ve Starém Městě. Foto: Petr Zákutný

Kdo nejlépe v kraji třídí odpad?
Zlínský kraj – Kdo nejlépe třídí odpady? Luhačovice, Jablůnka a Skaštice. To jsou další sídla
ve Zlínském kraji, která uspěla v soutěži O keramickou popelnici. První místo v kategorii
měst obsadily Luhačovice, následované Starým
Městem a Kunovicemi. V kategorii obcí nad 500
obyvatel letos první příčka patří Jablůnce, druhé místo obsadila obec Žalkovice a třetí skončila obec Hošťálková. Nejúspěšnější mezi malými
obcemi do 500 obyvatel jsou v třídění Skaštice,
následované Haluzicemi a Kyselovicemi.
„Ocenění udělujeme už pošesté v historii a jsem
přesvědčena, že to přináší své ovoce,“ uvedla na slavnostním vyhlašování krajská radní
zodpovědná za oblast zemědělství, životního
prostředí a rozvoje venkova Milena Kovaříková. „Zpětná vazba, kterou představitelům obcí
prostřednictvím této soutěže poskytujeme,
bezpochyby motivuje obyvatele i zástupce samosprávy k lepším výsledkům,“ dodala radní.
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Na každého občana vítězných Luhačovic připadá více než 65 kilogramů vytříděných odpadů –
tedy papíru, plastu, skla a nápojového kartonu.
V případě obce Jablůnka, která obsadila první
místo v kategorii obcí nad 500 obyvatel, to bylo
dokonce 98 kilogramů na obyvatele. V obci
Skaštice, která zvítězila mezi obcemi do 500
obyvatel, vytřídí každý občan průměrně více
než 62 kilogramů odpadu.
Třídění odpadů se stalo součástí životního stylu obyvatel Zlínského kraje. „V uplynulém roce
na jednoho obyvatele Zlínského kraje připadalo téměř 17 kilogramů vytříděného papíru, což
je o kilogram více než loni. Sběr nápojového
kartonu se v průměru na osobu dokonce zdvojnásobil – ze 100 na 200 gramů. Každý obyvatel
kraje průměrně odevzdal 8 kilogramů plastu
a téměř 10 kilogramů skla,“ popsal Marek Hruška ze společnosti EKO-KOM, která společně se
Zlínským krajem soutěž organizuje. 
(van)

Staré Město – Jiří Machaníček, Ivan Šulák
a František Zuska se stali historicky prvními držiteli Ocenění Mistr tradiční rukodělné
výroby Zlínského kraje. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil v Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště.
Jiří Machaníček z Uherského Hradiště titul
obdržel za své umění v oboru sekernictví
a tesařství, Ivan Šulák z Velké Lhoty za výrobu zakuřované hrnčiny a František Zuska ze
Zlína za tvorbu předmětů zhotovovaných ze
slámy.
„Udělení titulu Mistr tradiční rukodělné výroby je vedle ocenění Lidová stavba roku
další aktivitou, kterou se Zlínský kraj rozhodl
vyjádřit úctu a poděkování těm, kdo přispívají k udržení tradiční lidové kultury v našem regionu. Zachovávání tradic a odkazu
našich předků je důležité k tomu, abychom
si v dnešní uspěchané době uvědomili, kdo
jsme, kam patříme a čeho bychom si měli považovat,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Na ocenění bylo navrženo celkem šest kandidátů. Návrhy na udělení titulu mohly předkládat vědecké či odborné instituce, muzea,
občanská sdružení i fyzické osoby působící
v daném oboru. O udělení titulu třem z nich
rozhodla krajská rada na základě doporučení
komise pro tradiční lidovou kulturu, složené
z odborníků v oboru a členů kulturní komise
krajské rady.
Smyslem udělování titulu je ocenit ty řemeslníky, kteří se snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních rukodělných technologií, účinně a kvalifikovaně
je prezentují, ale především je předávají dalším generacím. Nositelé titulu získávají právo
užívat zdarma na výrobku a propagačních
materiálech ochrannou známku administrovanou Slováckým muzeem v Uherském
Hradišti. Zlínský kraj hodlá v udělování titulu
pokračovat i v příštích letech.
(van)
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rozhovor
Ing. Jaroslav Vaďura
▪▪Vinař z Polešovic, vítěz v kategorii kolekce vín
v letošní soutěži TOP Víno Slovácka, měl také
nejlépe hodnocený vzorek jednotlivého vína.
▪▪Narodil se v roce 1950 v Polešovicích, kde
také celý život žije.
▪▪Absolvoval Gymnázium v Uherském Hradišti.

▪▪V roce 1974 promoval na Provozně-ekonomické fakultě Vysoké školy zemědělské
v Brně, v oboru mechanizace zemědělství.
▪▪Pracoval jako úsekový a později hlavní mechanizátor v JZD Polešovice.
▪▪Vlastní podnik Vinařství Vaďura provozuje
od roku 1992.
Vinař Jaroslav Vaďura. Foto: Ivo Hercik

▪▪Hospodaří na 12 hektarech vinic.

▪▪Je ženatý, má dvě děti a 6 vnuků.

Vaďura: Už od mládí jsem musel makat na vinici
Zastihli jsme vás v čase vrcholícího vinobraní, kdy v mlýnkoodzrňovači a lisu mizí
metráky hroznů, aby vydaly do sudů svou
sladkou šťávu. Jaká je úroda?
Hroznů je hodně, ale jsou menší. Objemově
odhaduji letošní úrodu jen asi na 75 procent
dlouhodobého průměru. Musíme si v posledních dnech úrodu chránit také před nálety tisíců špačků. Cukernatost je však velmi dobrá.
Ale jaké bude víno, to se teď ještě s jistotou
tvrdit nedá. V hroznech klesají kyseliny (kyselina je páteř vína!), tak se snažíme rychle sbírat,
už i pozdní odrůdy.
Podle diplomů rozvěšených ve vašich vinných sklepech a i podle letošního úspěchu
v soutěži TOP Víno Slovácka umíte dělat
dobré víno. Je to dlouholetá zkušenost?
Už od mládí jsem musel se svým otcem makat
na naší vinici. Jako mladý člověk bych raději
chodil na ryby a za zábavou, ale musel jsem
pracovat. Naším úkolem bylo hlavně vylamování zálistků. To jsme nesnášeli... A i když jsem
to neměl rád, nakonec jsem se k vinařství vrátil a těší mě, že jsem se už tehdy od starších
něco přiučil.

Potom jste řadu let pracoval jako zaměstnanec v družstvu. Jak začínala a jak se vyvinula vaše firma?
Začínal jsem v roce 1992 téměř od nuly. Skoupili jsme několik pozemků a vysadili vinici.
Opravovali jsme sklepy a vybavili je potřebnou
technologií. Od začátku pracovala v rodinné
firmě i moje žena. Když dostudoval syn, tak
také přešel pracovat do firmy, potom i zeť. Když
nám kapacita nestačila, koupili jsme objekt bývalé čerpací závlahové stanice v blízkosti vinic
a vybavili jej vším potřebným. Vloni jsme přijali dva sklepníky – kamarády mého syna. Nyní
máme čtyři zaměstnance, přes rok dva až tři
brigádníky - muže, a dvanáct až čtrnáct žen
chodí na různé práce do vinohradu na dohodu.
Vinice máme zatravněné, pod keři používáme
herbicidní přípravky, přihnojujeme ledkem. Vinohrad se pětkrát až šestkrát za rok musí stříkat
proti plísňovým chorobám. A hrozny také nakupujeme od smluvních pěstitelů v okolí.
Jedna věc je vypěstovat a vyrobit víno, jiná
věc je prodat...
Prodáváme víno sudové i v lahvové. Máme
dobrý odbyt. Téměř celou produkci prodáme

přímo z našeho sklepa, tedy bez obchodních
řetězců a distributorů. Zákazníci si k nám jezdí,
jsou spokojeni. Výhoda pro nás je, že ve Zlínském kraji není až tak mnoho vinařských podniků jako například na jižní Moravě. Jde o to dělat
víno poctivě, ale také jít s dobou.
Které odrůdy nejvíce pěstujete?
Z bílých vín je to například Rulanda bílá, Rulanda šedá, Chardonnay, Muškát Moravský, padesát procent výsadby představuje Ryzlink rýnský.
Ze špičkových odrůd je to Sauvignon, Tramín
červený, Florianka, Pálava. Z červených vín
máme nejvíc odrůdy Zweigeltrebe, Frankovku,
Cabernet Sauvignon, Modrý Portugal i novou
odrůdu Sevar.
Co nabízíte cyklistům, kteří přes vaše vinice
jezdí po značené vinařské stezce?
Vybudovali jsme v části objektu penzion pro
turisty s kapacitou dvacet lůžek. Bývá zde plno
především o víkendech. Pořádáme degustace,
ukážeme jim, jak se víno vyrábí. Mohou od nás
vyjíždět na výlety do okolí. Z terasy mohou vidět Svatý Hostýn, Velkou Javorinu, poutní místo
svatý Antonínek, širokou oblast Dolnomoravského úvalu... 
Vojtěch Cekota

inzerce

NISSAN

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA
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Hvězdárna: automaty versus člověk
Valašské Meziříčí – Víkendový vzdělávací seminář zaměřený na úspěchy kosmonautiky,
a to jak v oblasti kosmických sond a astronomických družic, tak i v oblasti pilotovaných
letů, připravuje na 23. – 25. listopadu Hvězdárna Valašské Meziříčí.
Seminář je určen široké veřejnosti, především pak studentům, pedagogům a pracovníkům hvězdáren. „Do programu budou
zařazeny přednášky seznamující s úspěchy
pilotovaných kosmických letů a raketové
techniky. Velká pozornost bude věnována
výzkumu vesmíru pomocí automatů, ať už
se jedná o výzkum těles Sluneční soustavy či
vzdáleného vesmíru,“ uvedl odborný pracovník hvězdárny František Martinek.
Program bude obsahovat například přednášku s názvem „Kalendář pilotované kosmonautiky 2011-2012“. Účastníci semináře se při
ní seznámí s jednotlivými epizodami v oblasti pilotovaných kosmických letů v uplynulém
roce, především na mezinárodní kosmické
stanici. Přednáška nazvaná „Připravované

projekty ESA“ představí chystané kosmické
projekty k výzkumu těles Sluneční soustavy,
na nichž pracuje Evropská kosmická agentura ESA (jejímž členem je i Česká republika).
Výzkumu těles Sluneční soustavy se budou
věnovat i přednášky „Kam letí vesmírná sonda ROSETTA“ a „Poprvé k Plutu“.
„Další program vyplní přednášky předních
českých i slovenských odborníků. Pozornost
bude věnována například kolizím ve vesmíru, nerealizovaným (ale zajímavým) projektům kosmických sond, novinkám z oblasti
raketové techniky apod.,“ doplnil Martinek.
Účastníkům z řad středoškolských studentů
z příhraničních regionů SR-ČR bude zajištěno
a hrazeno ubytování a strava. Projekt Obloha na dlani je spolufinancován z operačního
programu Přeshraniční spolupráce SR-ČR
2007-2013. Akci finančně podpořil Zlínský
kraj. Partnerem projektu je slovenská Hvezdáreň v Partizánskom.
Program semináře bude uveřejněn na internetových stránkách hvězdárny.
(red)

Socha Sen od Gabriely Gáspárové-Illéšové. Repro: archiv galerie

▪▪ Opravy kostela v Mařaticích pokročily
Uherské Hradiště – Opravy kostela Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Hradišti-Mařaticích v letošním roce významně pokročily.
Kostel v důsledku dlouhodobé neúdržby vykazoval řadu stavebně technických problémů
a poruch. Především svislé zděné konstrukce
trpěly vysokou vlhkostí projevující se degradací omítek a růstem zelené řasy na povrchu
stěn v interiéru. V kostele už byla při opravách
odstraněna vlhkost z obvodového zdiva i poškozená omítka, opravila se podlaha z litého
terasa ze 30. let 20. století, obnovily se vnější
omítky. Komplexní opravou prošel krov lodi
i věže, položila se nová střešní krytina. Vyměnila se okna, dveře, klempířské prvky.
▪▪ Černý sabat
Valašské Meziříčí – Galerie Kaple ve Valašském
Meziříčí připravila pro milovníky výtvarného
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umění příjemné překvapení v podobě výstavy obrazů malíře Jana Vytisky Černý sabat. Je
otevřena do 16. listopadu. Jan Vytiska (1985)
pochází z Rožnova pod Radhoštěm. Jeho
tvorba je velmi specifická a rozeznatelná díky
opakujícím se estetickým znakům. Inspirační
zdroje nalézá v béčkové kultuře, hororu, street
artu a tuctových počítačových hrách. Vypráví
ty nejtemnější hororové příběhy, s deathmetalovou dekorací, ozvláštněné o prvky venkovské mytologie a folkloru. Výjevy se převážně odehrávají v dřevěnicích, kde protagonisté
vystupují v lidových krojích, masopustních
maskách a naplňují své role v bizarních venkovských rituálech.
▪▪ Obrazy se přesunuly do Olomouce
Kroměříž – Předčasně již od 1. října byla letos pro veřejnost uzavřena obrazárna Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Důvodem

kultura
Prababička v kuchyni
Vsetín – Muzeum regionu Valašsko zve návštěvníky na novou výstavu Prababička v kuchyni. Bude otevřena od 25. listopadu do konce února 2013 ve vsetínském zámku. Výstava
přiblíží dobu, kdy se kuchyňské interiéry začaly
rychle měnit a modernizovat. Po staletí užívané krby, kotle či kachlová kamna byly postupně nahrazovány bílými železnými sporáky
s troubami, bílými kuchyňskými stoly a bílými
kredencemi. Bílá začala být v kurzu. Dodávala
kuchyním pocit čistoty, úhlednosti a prostornosti. Našim babičkám začaly rovněž šetřit práci strojky na elektřinu či na plyn. Jedná se o výstavu všedního dne, obyčejných lidských věcí
a připomenutí zašlých časů. Výstava se v jiných
městech setkala s velkým ohlasem. Ve Vsetíně
bude připraven i bonus v podobě vesnické kuchyně z I. poloviny 20. století. 
(mrv)

Přírůstky v galerii
Uherské Hradiště – Padesát let existence Galerie Slováckého muzea v barokní budově bývalé
zbrojnice je příležitostí představit veřejnosti
výběr z přírůstků za posledních 20 let. Umělecká sbírka Slováckého muzea v Uherském Hradišti se za téměř sto let své existence rozrostla
do bohatého souboru dosahujícího 7 383 kusů
sbírkových předmětů. Od roku 1992 do roku
2012 přibylo do sbírkového fondu umění 529
kusů sbírkových předmětů. V novodobých přírůstcích najdeme např. artefakty od významných českých a moravských umělců (V. Špála,
E. Filla, F. Muzika, J. Uprka, A. Frolka ad.), díla
autorů spjatých se Střední uměleckoprůmyslovou školou v Uherském Hradišti (Vladislav
Vaculka, Miroslav Malina, Zdeněk Tománek, Jiří
Vlach, Jan Pospíšil, Tomáš Měšťánek, Boris Jirků,
Vladimír Kokolia, František Hodonský ad.) nebo
s mezinárodním sympoziem lité medaile a komorní plastiky. Výstava Přírůstky 1992–2012
dokumentuje práci muzea se sbírkami a péči
o ně. Je otevřena do 6. ledna 2013.
(mf)

byl přesun velké části obrazů do Olomouce
na výstavu „Od Tiziana po Warhola“. Ta se
koná v Muzeu moderního umění a v Arcidiecézním muzeu Olomouc od 25. října do 31.
března 2013. Olomoucká výstava je pokusem
o rekapitulaci toho nejpodstatnějšího, co se
na Olomoucku, ale i na Kroměřížsku odehrávalo z hlediska sbírání a vystavování výtvarného umění. Už během letošní sezony nebyla
kroměřížská obrazová sbírka kompletní, čtyři
obrazy byly od května vystaveny v Kutné
Hoře na výstavě „Evropa Jagellonica“. Slavný obraz od Tiziana „Apollo a Marsyas“ bude
v roce 2013 reprezentovat Českou republiku na prestižní výstavě Tiziana v Římě. Zpět
do kroměřížské galerie se vrátí až v sezoně
2014. A obraz „Dvojautoportrét (Dva smějící
se hoši)“ od Hanse von Aachena bude v roce
2013 vystavován ve Francii.
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Březolupským to jezdí

Levá, smyk. Pro Březolupy tradiční podívaná. Foto: Martin Kubala

Tři úspěchy kraje na vodě

Březolupy – Fanoušci ploché dráhy v kraji
mohou být nadšení. V poslední době jim totiž velkou radost dělají závodníci Autoklubu
Březolupy. V sezoně si připisují jeden úspěch
za druhým. V druhé nejvyšší tuzemské soutěž
– 1. lize družstev – letos AK Březolupy nenašly konkurenci, což se povedlo po několikaletém půstu. Plochodrážníci z Březolup si však
připsali také množství indivuálních úspěchů.
Příjemné překvapení byl zisk titulu vicemistra
České republiky ve dvojicích, o což se postarala dvojice Martin Gavenda – Marcin Jedrzejewski. „Vyhlídky nebyly nic moc. Přiznám se,
že před závodem bych si na kluky nevsadil.
Ovšem tříhodinové klání bylo neskutečnou
podívanou s tím nejlepším závěrem,“ popsal
jednatel autoklubu Josef Mizera.
Ten mohl být pyšný i na nejmladšího březolupského jezdce Patrika Mikela, který suverénně opanoval evropský šampionát juniorů
v nizozemském Blijhamu. „Ve čtrnácti letech
ovládnout v této vrcholné disciplíně Evropu je
obrovský úspěch,“ pochválil mladého jezdce
Josef Mizera. 
(oh)

Zlínský kraj – Mimořádně úspěšný konec sezony prožili krajští reprezentanti vodních sportů.
Na přelomu září a října měli doslova medailové
žně. Zatímco kanoisté z Valašského Meziříčí nechali výraznou stopu na evropském šampionátu a otrokovičtí veslaři pro změnu sbírali cenné
kovy na domácím mistrovství, kanoisté a kajakáři z Ostrožské Nové Vsi pomohli moravskému
výběru na závodech regionů v Polsku.
Hned tři cenné kovy vylovili mladí meziříčští
kanoisté z průzračné divoké řeky Soči ve Slovinsku, kde se konalo Mistrovství Evropy juniorů. Český výběr si z oblíbené trati v Solkanu
odvezl celkem třináct medailí a právě chlapci
z Valašského Meziříčí se na tomto úspěchu výrazně podíleli. „Zazářily konkrétně dvě deblové
posádky ve složení Marek Žniva - Václav Kristek
a Jakub Franek - Vladimír Zátopek,“ sdělila Dana
Fusková ml. z TJ Valašské Meziříčí.
Na sprinterské trati v závodech trojčlenných hlídek získali spolu s pražskými kolegy skvělé druhé místo. O další stříbro se pak postaral Václav
Kristek, který byl součástí stříbrné hlídky kanoistů na dlouhé trati. Společně s pražským kole-

gou Jelínkem pak Kristek dofinišoval na bronzové příčce i v závodě deblkánoí.
Spokojeností mohli na závěr sezony zářit i otrokovičtí veslaři. Na mistrovství České republiky
na dráze v Račicích dokonce dosáhli i na nejvyšší mety. Na pětisetmetrové trati dominovala
nepárová čtyřka otrokovicích juniorů ve složení
Omelka, Vodinský, Ševčík a Svoboda. Ve dvojskifu mužů zase soupeřům ukázali záda bratři
Adam a Jakub Atarsiovi. Junioři ještě odvezli
stříbro z párové čtyřky a druhý skončil také
dvojskif dorostenců Svízela a Solař. Ve finálových závodech mistrovství republiky družstev
obsadili sedmé místo žáci.
Povedený podzim prožívají rovněž kanoisté
a kajakáři z Ostrožské Nové Vsi. Spolu s dalšími
kluby vytvořili tým Moravy, který úspěšně reprezentoval zemi na závodech v Polsku. „V sobotním utkání regionů obsadila Morava druhé
místo, v neděli byla třetí,“ informoval vedoucí
trenér novoveských závodníků Vít Pjajčík. Slovácko na závodech zastupovali kanoisté Michal Girašek, David Janík, kajakář Jakub Mlčoch
a také benjamínek Michal Pjajčík.
(oh)

Zlínský kraj – Amatérský fotbal ve Zlínském
kraji zvonu boduje. Poté, co se loni v Regions
cupu výběr Krajského fotbalového svazu probojoval až do finálového turnaje mistrovství
Evropy a nakonec skončil bronzový, letos může
něco podobného zopakovat. Výběr Zlínského
kraje pod vedením trenéra Petra Zapletala totiž
znovu vyhrál českou kvalifikaci Regions cupu,
když ve finále porazil Královéhradecký kraj 4:1,
a v říjnu jej čekají kvalifikační boje o postup
na finálový turnaj. Na hřištích v Brumově-Bylnici, Morkovicích a Otrokovicích se domácí
výběr střetne s mužstvy Maďarska, Německa
a Skotska. První dva celky z tabulky postoupí
do osmičlenného finálového turnaje, který je
na programu v příštím roce.
(oh)

▪▪ Nejtvrdší hasiči se potýkali s počasím
Kroměříž – Kroměřížský zářijový závod O putovní pohár ředitelky HZS Zlínského kraje
v hasičském sedmiboji zásadně poznamenalo počasí. „Chladno a intenzivní déšť přinutily
i organizátory upravit průběh celé soutěže a to
především s ohledem na bezpečnost soutěžících. Ze sedmiboje se tak musel stát pětiboj,
kdy byly z dráhy, kterou museli závodníci absolvovat, odstraněny bariéra a výšková plošina,“
vysvětlil mluvčí krajských hasičů Libor Netopil.
S těžkými podmínkami se nejlépe vyrovnalo
trio přerovských hasičů. Na čtvrtém místě pak
skončil nejlepší závodník ze Zlínského kraje –
Aleš Navrátil z Valašského Meziříčí.

▪▪ Bratři Kotrlové jsou mistři světa
Valašsko – Motokrosaři Milan a Miroslav Kotrlové z Valašska za sebou mají velký mezinárodní úspěch. Byli totiž členy čtyřčlenného
družstva, které vyhrálo velkou mezinárodní
akci nazvanou Motokros národů družstev
veteránů klasiků 2012 v Ledči nad Sázavou.
Ve čtyřčlenném družstvu doplnili bratrskou
dvojici závodníci Miroslav Nejedlý z Prahy
a Jan Hrdina z Písku. Další úspěch pro Valašsko si připsal v závodech jednotlivců nad 50
let Karel Liška ze Střelné za druhé místo, stejně
tak v kategorii nad šedesát let František Majer
a druhý skončil i Petr Kotrla z Jablůnky v kategorii Twinshock.

▪▪ V Boršicích se utkali bleskoví šachisté
Boršice – Stopětačtyřicet šachistů se sjelo
na konci září do Boršic na další ročník populárního Otevřeného přeboru Moravy v bleskovém šachu čtyřčlenných družstev. Mezi
šestatřiceti týmy byli i zástupci klubů z Čech,
dorazili i hráči ze slovenských Opatovic.
Po většinu turnaje první místa okupovala první tři nasazená družstva – tedy Zlín F, Duras
Brno a Kroměříž A. Právě toto trio si nakonec
rozdělilo i medaile.
Krajským družstvům nakonec vypálili rybník
Brňané, kteří vyhráli o půl bodu před družstvem Zlína, s odstupem dalších dvou bodů
se umístila Kroměříž.

Amatéři znovu bodují

Vydavatel: Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320 ve spolupráci s HEXXA komunikační agentura s.r.o.; Registrace MK ČR E 16332 | Vychází v nákladu 256.000 ks jednou
měsíčně, uzávěrka 10. den měsíce. Distribuce do všech schránek ve Zlínském kraji. Neprodejné. | Redakce: Pekárenská 42, Zlín, tel./fax: 577 011 538, e-mail: redakce@oknodokraje.cz | Redakční
rada: Mgr. Taťána Nersesjan – předsedkyně, Ing. Petr Hradecký, Jana Bubeníková, Ing. Bronislav Fuksa, RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác, Mgr. Vojtěch
Cekota, Mgr. Jaroslav Janečka | Odpovědná redaktorka za ZK: Jana Bubeníková | Zlom: Ivo Hercik | Inzerce: Ing. Jana Nováková – 774 438 700, Martina Hofrová – 776 542 474, Pavel Zapletal –
777 708 489 | Distribuce: Česká pošta, s.p. | Vydavatel nenese odpovědnost za obsah inzerce | Pokud tiskovinu nedostáváte do poštovní schránky, informujte nás na: distribuce@oknodokraje.cz
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Den kraje s rekordní návštěvou
Více než tisícovka lidí využila první říjnovou
prosluněnou sobotu, aby zavítali do Baťova
mrakodrapu v rámci již třetího ročníku Dne
kraje. Další stovky lidí si nenechaly ujít program mimo sídlo kraje, tedy například jízdu historickým i nejmodernějším vlakem či
vstup zdarma do vybraných kulturních institucí, jako například do Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Muzea regionu Valašsko, Muzea Kroměřížska, Krajské galerie výtvarného
umění ve Zlíně a Hvězdárny ve Valašském
Meziříčí. Milovníci turistiky zase ocenili volné

vstupné na rozhledny Doubrava, Brdo, Vartovna a Rovnina. Pro ty, co mají rádi putování
na kolech, byl určen výlet s Kolotoulkařem
Kamilem podél Baťova kanálu do Chřibů na
rozhlednu Brdo. Den kraje byl tradičně uspořádán u příležitosti 12. výročí vzniku Zlínského kraje.
Stejně jako v loňském roce i letos byli v sídle
krajského úřadu v rámci Dne kraje oceněni výherci soutěže magazínu Okno do kraje. Ti, kteří
v soutěži uspěli, získali výpravnou publikaci Putování časem Zlínským kraje a další ceny, které
jim předal hejtman Stanislav Mišák.

Součástí oslav byla jízda parním vlakem. Foto: Petr Zákutný

Cyklisté vyrazili do Chřibů. Foto: Petr Zákutný

Zájem byl i o připravené výstavy. Foto: Petr Zákutný

O hudební doprovod bylo postaráno. Foto: Petr Zákutný

fotostrana, soutěž

Ceny výhercům předal hejtman. Foto: Petr Zákutný

Srovnání krajů,
soutěžní otázka
Český statistický úřad zveřejnil srovnání krajů
podle množství kritérií, od rozlohy až po dopravní nehody. Přinášíme vám z tohoto srovnání několik zajímavostí (údaje za rok 2011).
• Ve Zlínském kraji činí podíl lesních pozemků
39,8 procenta, což jej řadí na druhé místo. Větší
podíl lesů na celkové rozloze má jen Liberecký
kraj (44,4 procenta).
• Podíl městského obyvatelstva ve Zlínském
kraji je 59,8 procenta.
• Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel je
ve Zlínském kraji 1,4 procenta, tedy nejméně
v celé České republice.
• Ve Zlínském kraji se nejméně bourá. Počet
dopravních nehod byl 8 071, což při přepočtu
na 1 000 obyvatel činí 3,4 nehody. Na druhém
místě skončil Karlovarský kraj s počtem 4,9 nehody na 1 000 obyvatel.
• Na území Zlínského kraje bylo spácháno
9 227 trestných činů, při přepočtu na 1 000
obyvatel to činí 15,6. Jde o nejpříznivější čísla
v celé zemi (průměr České republiky je zhruba
30 trestných činů na 1 000 obyvatel).
Soutěžní otázka:
Kolik kilometrů čtverečních zabírají ve Zlínském kraji lesní pozemky?

Nechyběly ukázky tradičních řemesel. Foto: Petr Zákutný

Na terase byl instalován dalekohled. Foto: Petr Zákutný

Odpověď posílejte na emailovou adresu redakce@oknodokraje.cz nebo na adresu Okno
do kraje, Pekárenská 42, 760 01 Zlín do 10. listopadu. Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná
odpověď) budou odměněni.

inzerce
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Listopad na Východní Moravě
Zlínský kraj – Listopad přináší svatodušní
svátky, je to čas mladého vína, ale také počátek adventu. Také nabídka dalších aktivit na Východní Moravě je tradičně pestrá
- podzimní turistika, dostihy, hudební produkce, výstavy, zábavy či jarmarky.

Svatomartinské slavnosti
Na listopad se těší všichni vinaři a milovníci dobrého moravského vína. Je to čas, kdy se otevírají
první lahve letošního mladého vína, které nese
přívlastek Svatomartinské. Tradičním místem,
kde probíhá obřad svěcení Svatomartinského
vína, je Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti. Letos se zde 11. listopadu, tedy na svátek
sv. Martina, před 11.00 sejdou vinaři a četné
publikum, aby se zúčastnili slavnostního obřadu žehnání Svatomartinského vína. Ojedinělá
atmosféra starodávného zvyku se těší velké
pozornosti občanů i návštěvníků slovácké metropole. Bezprostředně po obřadu bude možno
až do pozdních odpoledních hodin nová vína
ochutnávat ve vinném stanu na náměstí. Svatomartinská tradice je spojena s hodováním,
typickým jídlem je svatomartinská husa.
Přehled dalších akcí
Bystřice p. Hostýnem 2. 11., dušičkový
pochod s napoleonskými vojáky.
www.bystriceph.cz
Luhačovice od 3. 11. do 13. 1., výstava
Stromečku, rozsviť se, Muzeum luhačovického Zálesí. www.luhacovice.cz
Uherský Ostroh 4. 11., vernisáž Dějiny
Českého národa, zámecká galerie.
www.uhostroh.cz
Vizovice 5. 11., vernisáž Jak se žilo v letech
1860 – 1960 (aneb ze života jedné rodiny),
Dům kultury. www.vizovice.eu

Kostelany od 9. do 11. 11., Svatomartinské
hody. www.kostelany.cz
Kroměříž 11. 11., Svatomartinské hodování
a jarmark lidových řemesel.
www.mesto-kromeriz.cz
Lidečko 10. 11., 7. lidečkovský jarmark.
www.lidecko.cz
Uherské Hradiště, 11. 11., Slovácko v tradici,
3. ročník přehlídky živých tradic na Slovácku.
www.slovacko.cz
Zlín 11. 11., Svatomartinský den řemesel.
www.muzeum-zlin.cz
Vsetín 14. 11., Šumný Vsetín, 7. ročník
fotograﬁcké soutěže, vestibul kina Vatra.
www.diakonievsetin.cz
Valašské Meziříčí od 16. do 17. 11., Valašský
krajkářský a řemeslný trh.
www.valasskykrajkarsky.cz
Strání 17. 11., Setkání heligonkářů a harmonikářů, Zámeček. www.zamecek-strani.cz
Vlčnov 17. 11., Vlčnovjan – 40 let folklorního
souboru. www.ksk.vlcnov.cz
Tlumačov 11. a 17. 11., tradiční Martinské
hody v Tlumačově. www.tlumacov.cz
Uherské Hradiště od 19. do 25. 11., Týká se to
také tebe, soutěžní přehlídka ﬁlmů s ekologickou tematikou. www.kkuh.cz
Slavičín 24. 11., turistický výšlap do Šanova.
www.mesto-slavicin.cz
Valašské Meziříčí od 25. do 27. 11., Mezinárodní festival poezie. www.kzvalmez.cz
Lidečko od 24. do 25. 11., Kateřinská zábava,
hody a pouť ke sv. Kateřině. www.lidecko.cz
Ostrožská Nová Ves od 24. do 25. 11.,
Kateřinské slavnosti. www.divadloblic.com
Velké Karlovice 25. 11., výstava Betlémy
a Kateřinský jarmark. www.velkekarlovice.cz
Vsetín 27. 11., Valašské Vánoce v Informačním
centru Vsetín. www.vsetin.mic.cz
Luhačovice od 30. 11. do 21. 12., výstava
betlémů, Galerie Elektra. www.luhacovice.cz
Horní Lideč, celoroční expozice mechanických betlémů. www.betlemhornilidec.cz
Valašské Klobouky od 30. 11. do 2. 12.,
Valašský mikulášský jarmek. www.jarmek.cz
Připravila Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy. Podrobný přehled akcí naleznete na
www.vychodni-morava.cz/kalendar-akci.

zábava, volný čas
Filharmonie zahájila sezonu
Svou 67. koncertní sezonu zahájila zlínská
Filharmonie Bohuslava Martinů koncem září
koncerty v Rakousku a v Itálii. Zlínskému
publiku se představila 4. října zahajovacím
koncertem festivalu Harmonia Moraviae.
Festival pak pokračoval v říjnu dalšími šesti
koncerty. V nové sezoně filharmonie zachovává podobu a počty abonentních koncertů,
tedy tři večerní abonentní řady, abonentní řadu pro rodiče s dětmi a komorní řadu.
„Mezi naše posluchačsky nejatraktivnější
projekty budou patřit koncerty v populární
řadě C. Koncert Beatles Mania 9. května je
již vyprodán. Bude však repríza 10. května,“
uvedl ředitel filharmonie Josef Němý. Mimořádný zájem je také o koncerty Symphonic
Queen 16., 23. a 24. listopadu.

Filharmonie
Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. 11. – 30. 11. Kudy chodím
Výstava fotografií autorky Jitky Kovandové, které pořídila během svých toulek přírodou i městskými ulicemi (3. etáž, pracovní dny 7.00 – 17.00)
1. 11. – 30. 11. Středisko rané péče EDUCO
Zlín ve fotografiích
Prezentace fotografií z činnosti organizace
EDUCO Zlín o. s. (16. etáž, denně do 22.00)
19. 11. – 5. 12. Se slavnými architekty po
Zlínském kraji
Výstava představující dílo architektů Huberta
Gessnera a Zdeňka Plesníka ve Zlínském kraji
(14. etáž, pracovní dny 7.00 – 17.00)

inzerce

STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, s.r.o.
Kroměříž, Tovačovského 337, tel.: 573 343 942
Zlín, nám. T. G. Masaryka 2433, tel.: 577 210 227
Studijní obory s maturitou:
čtyřleté studium v denní formě se zaměřením na:
 ŘÍZENÍ FIREM
 CESTOVNÍ RUCH
 INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SYSTÉMY
denní dvouleté a dálkové tříleté nástavbové studium
 PODNIKÁNÍ
vyšší odborné studium:
 CESTOVNÍ RUCH – v denní formě
 DAŇOVÁ A FINANČNÍ SPRÁVA – v denní i dálkové formě
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Dny otevřených dveří:
Zlín:
15. 11. 2012 (10:00 – 16:00)
23. 11. 2012 (12:00 – 16:00)
17. 1. 2013 (13:00 – 16:30)
14. 2. 2013 (13:00 – 16:30)
Kroměříž: 15. 11. 2012 (10:00 – 16:00)
7. – 8. 12. 2012 (13:00 – 18:00; 9:00 – 12:00)
18. – 19. 1. 2013 (13:00 – 18:00; 9:00 – 12:00)

e-mail: spos@spos.cz, www.spos.cz
Okno do kraje / listopad 2012

VÝROBA
V
ÝRO
PLASTOVÝCH
A HLI
HLINÍKOVÝCH OKEN
STĚN A DVEŘÍ
HS PORTÁLY ZDVIŽNĚ POSUVNÉ
BEZBARIEROVÉ DVEŘE

!

NOVINKA

NAKUPUJTE
U ČESKÉHO
VÝROBCE

Adresa U Olšavy 2541, Uherský Brod
E-mail: montplast@oknamontplast.cz, Tel. 572 635 969, 731 494 094

www.oknamontplast.cz

Bystřice pod Hostýnem
Obory vzdělání od 1. září 2013 :

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

33-56-H/01 Truhlář
82-51-H/02 Umělecký truhlář a řezbář
33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

SIEŤ BEZHRANIČNÉHO PODNIKANIA
„Projekt je spolunancovaný Evropskou unií z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje
a státním rozpočtem v rámci OPCS SR-ČR 2007-2013“

Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s Žilinskou regionálnou komorou SOPK zahájila dne
1. srpna 2012 realizaci dvouletého
projektu na podporu přeshraničního
podnikání s názvem: „Sieť bezhraničného podnikania“.
Cílem projektu je posílení vzájemné
spolupráce mezi Zlínským a Žilinským
regionem z dlouhodobého hlediska,
vytvoření stabilní sítě mezi regionálními ins�tucemi, podpora podnikání
na obou stranách hranice, a to formou
vytvoření INFOBODŮ (zde mohou
např. začínající podnikatelé získat potřebné informace pro své podnikání
v SR – ČR). Dále má projekt za úkol
zvýšit image obou regionů.
Dne 5. prosince 2012 uspořádá Krajská
hospodářská komora Zlínského kraje
ve svém sídle seminář s názvem: „Region Žilina“. Účastníci se blíže seznámí
se Žilinským regionem a obdrží aktuální informace o probíhajících grantech
a dotacích na podporu inves�c a podnikání. Dalším tématem bude také roz-

voj cestovního ruchu v Žilinském kraji,
inovace, nové produkty, inves�ce.
Další semináře na témata jako např.
založení rmy na Slovensku, zaměstnávání pracovníků SR, obchodní specika při styku se slovenskými rmami,
daňový systém na Slovensku, kontroly
ve rmě podnikající na Slovensku a vymáhání pohledávek v rámci Slovenské
republiky chystá Krajská hospodářská
komora Zlínského kraje v průběhu
roku 2013 a 2014.
Významnou ak�vitou projektu bude
také pořádání roadshow v jednotlivých okresech Zlínského kraje ve Zlíně, Uherském Hradiš�, Vse�ně
a Kroměříži. Roadshow by měla podnikatele informovat o nových příležitostech v podnikání v rámci přeshraničních regionů.
Více informací o projektu se dozvíte
na: www.khkzlin.cz/infobod
tel. 572 154 555, mob. 724 258 824,
702 052 450; skype INFOBOD CZ-SK.

Název projektu: SIEŤ BEZHRANIČNÉHO PODNIKANIA, kód: NFP22410220081
Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

www.ssno.cz
MYSLÍ,SRDCEM,RUKAMA

Doporučujeme

Valašský mikulášský jarmek
Od 30. listopadu do 2. prosince
ve Valašský Kloboukách

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

www.jarmek.cz

Automatická garážová vrata

AKCE !!!

vrata + pohon
od

A
DEKORY DŘEV
!
A
M
R
ZDA

24.900 Kč

s DPH

BS NSERVIS
A PA J E D L A

automatické vjezdové brány / zámečnické práce / oplocení
www.bsvrata.cz tel.: 602 796 975 bs-servis@volny.cz
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Touch the future

It’s the

www.expowin.cz
ZASKLIVANI-ZLIN.CZ

12:00 - 18:00
8:30 - 13:00
12:00 - 18:00

time

 Připravujeme studenty pro uplatnění v praktickém životě
 Spolupracujeme s desítkami ﬁrem
 Sázíme na vstřícnost a partnerský přístup k našim studentům
 Máme nejmodernější vybavení
 Využíváme vlastní domov mládeže
 Naši žáci mají výborné výsledky u státních maturit

www.spsoa-ub.cz | +420 602 433 970 | facebook.com/spsoa
Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod

EXPOWIN.CZ

30. LISTOPAD 2012
1. PROSINEC 2012
8. ÚNOR 2013

OKNA - DVEŘE
SÍTĚ - PARAPETY
MARKÝZY - ROLETY
ZAVÁDĚCÍ CENY
DO 12. 11. 2012

UDĚLEJTE SI NOVÝ PROSTOR!
Využívejte lodžii celoročně
Uspořte za energie
Snižte hluk a prašnost
Udělejte si z balkonu zimní
zahradu
Využijte skvělé nabídky –
zaměření a doprava ZDARMA
při objednání do 12. 11. 2012

LKÓNŮ

ZASKLÍVÁNÍ BA

*ZIMNÍ SLEVY
AŽ 50 %!

ŠETŘETE ZA ENERGIE
S OKNY OD FIRMY EXPOWIN®
Nabízíme velmi široký výběr
Plastová okna
Kompozitová okna
Dřevěná okna
K objednaným oknům jako
dárek vnitřní parapety ZDARMA!

EXPOWIN® vždy o krok napřed.
*Zimní slevy pouze do 31. 12. 2012.

Uherské Hradiště
Dvořákova 1210
Tel.: 776 849 989
E-mail: uh@expowin.cz

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

Kroměříž
Břest 134
Tel.: 810 222 777

E-mail: kromeriz@expowin.cz

