Magazín Zlínského kraje

prosinec 2013 / ročník IX

Valašský mikulášský jarmek
Náměstí ve Valašských Kloboukách každoročně ožívá
mikulášským jarmekem, na němž nechybějí tradiční masky.
Foto: Lenka Zvonková
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Objednejte si ještĉ dnes!
Volejte 810 222 777
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panoramatické kukátko
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9 variant vzhledu
Uh. Hradištĉ, DvoĔákova 1210
Tel.: 734 311 136
E-mail: uh@expowin.cz

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

POZVÁNKA NA VZDĚLÁVACÍ KURZY
PRO PRACOVNÍKY Z OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU,
STRAVOVACÍCH A UBYTOVACÍCH SLUŽEB
Nabídka kurzů pro pracovníky v cestovním ruchu, tj. v informačních centrech, pro poskytovatele ubytovacích
a stravovacích služeb, apod. Kurzy jsou vhodné pro živnostníky, drobné podnikatele, majitele/zaměstnance
penzionů, restaurací, ale také pro vedení a pracovníky malých a středních ubytovacích zařízení.
NÁZEV KURZU

HLAVNÍ TÉMATA

TERMÍN

ICT DOVEDNOSTI A PREZENTACEužívání moderních IT technologií
pro komunikaci s klienty
a prezentaci nabídky a služeb
cestovního ruchu
Cena: 1 500 Kč

• multimediální prezentace
• tvorba www.stránek
• web marketing
• web design (info bannery, informace na
vyhledávačích/prohlížečích ap.)
• orientace v moderních nástrojích IT

13.-14. 1. 2014

MARKETING-nové nástroje
rozvoje a propagace služeb
v cestovním ruchu

• prezentování a propagace firmy
• vytváření image firmy
• efektivní obchod telefonem
• systém plánování a prodeje
• rozvoj obchodních dovedností

13.-14. 2. 2014

10.-11. 3. 2014

Cena: 1 500 Kč

• proaktivní zákaznické jednání
• budování vztahů se zákazníky
• nabídka doprovodných služeb, tvorba balíčků
pro turisty
• zjišťování spokojenosti zákazníků

Rozvoj podnikání a podnikavosti
poskytovatelů služeb v oblasti
cestovního ruchu
Cena: 800 Kč

• možnosti podnikání ve službách cestovního ruchu
• zásady úspěchu v podnikání
• identifikace podnikatelských příležitostí
• význam udržitelného cestovního ruchu

28. 3. 2014

Cena: 1 500 Kč
Spokojenost zákazníků aneb jak
úspěšně komunikovat s klienty

Nabízíme Vám možnost školení přímo ve Vašem ubytovacím/stravovacím zařízení.
Bližší informace naleznete na www.euro-face.cz nebo můžete kontaktovat Ing. Kateřinu Nevřalovou,
tel.: 777 011 717, e-mail: management@euro-face.cz.

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

Místo, kde najdete nový domov

Náš penzion nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování
s kompletními asistenþními
službami, celodenním stravováním, kulturním i spoleþenským programem a celou
Ĝadou relaxaþních aktivit.
Díky možnostem areálu si
mohou klienti vybrat z jedno, dvou þi vícelĤžkových
pokojĤ se sociálním zaĜízením (manželské páry i speciální apartmány). Ty jsou

Penzion
SPOKOJENÉ STÁěÍ
Antonína Václavíka 369
Luhaþovice - Pozlovice

vybaveny pĜesnČ dle jejich požadavkĤ tak, aby se
zde senioĜi cítili co nejlépe
a mohli v novém prostĜedí
prožít dĤstojný život s veškerým komfortem.
Rodinnou atmosféru navíc
dotváĜí i individuální pĜístup
profesionálního personálu,
jehož péþe vždy vychází
z potĜeb a aktuálního zdravotního stavu jednotlivých
klientĤ.
Penzion Spokojené stáĜí
je situován v klidném prostĜedí, s krásným výhledem
na Luhaþovice.

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

Y

PŘESTĚHOVALI JSME SE
NA NOVOU ADRESU:
AREÁL RYBNÍKY - NÁBŘEŽÍ 5574, BUDOVA NWT
TELIMA-ZLÍN ǿ PRODEJ A SERVIS ELEKTRONIKY
Jediný autorizovaný prodejce a servis LG ve Zlínském kraji.
TELEVIZE
ǿ prodej, opravy
ǿ poradenství
SATELITY
ǿ prodej, montáž
ǿ DIGI TV, SKILINK
NOVĚ I PRODEJ DOMÁCÍCH SPOTŘEBIČŮ
ǿ ledničky, sušičky, pračky

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

▪ Dárek pro řidiče
Zlínský kraj – Státní fond dopravní infrastruktury našel ve svém rozpočtu nevyčerpané peníze a rozhodl se, že je rozdělí
do regionu. O přesné částce nebylo zatím
rozhodnuto, v případě Zlínského kraje se
bude pohybovat okolo 28 milionů korun.
„Za jakékoli prostředky navíc do oprav krajské silniční sítě jsme samozřejmě vděčni
a umíme je využít, problematický je však
termín v závěru roku. Na zajištění těchto
neplánovaných obnov povrchů vozovek
a provedení akcí máme velmi málo času,“
doplnil ředitel Ředitelství silnic Zlínského
kraje Bronislav Malý. Práce na obnově povrchu krajských silnic se již rozběhly. Motoristé proto musejí ještě i v listopadu a v první
polovině prosince počítat s frézováním starých povrchů, pokládkou nových a s řadou
krátkodobých uzavírek.
▪ Bazén je po rekonstrukci
Kroměříž – Krytý plavecký bazén v Kroměříži je opět v provozu po rozsáhlé opravě.
Zejména se podařilo vyměnit prosklené
železné stěny, vyčistit bazén, zrekonstruovat parní sauny a provést spoustu dalších
drobných oprav. Největší investicí byla výměna skleněných stěn mezi velkým a malým bazénem. Modernizací ale prošly také
dámské a panské toalety, které už nesplňovaly hygienické předpisy.
▪ Lidečko chystá historickou expozici
Lidečko – Stálou expozici o historii obce
chtějí otevřít přibližně v polovině příštího
roku v Lidečku. Zaměří se na historii obce,
historii farnosti a školy a rok na vsi. Součástí
bude i historie knihovnictví. Dobrovolníci
a další nadšenci nyní shánějí listiny, magnetofonové záznamy, řemeslné nástroje
a další předměty, které přiblíží dávný život vesnice. Expozice bude sídlit v budově
Společenského centra.
▪ Dlažba a tráva místo mlatu
Vsetín – Nově rekonstruované náměstí
Svobody, které dostalo svou konečnou
podobu na základě výsledků veřejných
diskusí mezi vedením města a občany, bylo
otevřeno 7. listopadu ve Vsetíně. Zásadní
změnou je nahrazení původního nepraktického mlatového povrchu z roku 2011
zčásti dlažbou a zčásti trávou. Bohatší je
oproti původnímu stavu také mobiliář.
Mlatový povrch se neosvědčil, protože byl
za deště blátivý a za sucha prašný. Letošní
úprava náměstí přišla na 3,2 milionu korun.
▪ Za poznáním sirných pramenů
Zádveřice-Raková – Ochránci přírody připravili vycházkovou trasu Chodníček za sirnými studánkami, která zpřístupňuje pět
sirných pramenů vyvěrajících podél koryta
Horského potoka v Zádveřicích-Rakové.
Trasa je vyznačená jako naučná stezka se
dvěma zastaveními a dvěma nástupními
místy. Tři prameny byly zastřešeny a u tří
studánek si turisté mohou odpočinout
na nových dřevěných lavičkách. Čtvrtou
studánku nedávno zastřešila sama obec.
Okno do kraje / prosinec 2013

Vážené a milé čtenářky a čtenáři,

za dlouhých „zimních“ večerů máte možná více času a chuti
sáhnout po nějakém čtení. Pokud je to právě Okno do kraje,
tak mám radost a doufám, že vám přinese řadu zajímavých
informací i chvilku odpočinku a pohody.
S blížící se zimou si příroda žádá zklidnění, zpomalení, oddech. Rostliny a zvířata k tomu umí donutit jednoduše ochlazením. Ale co s lidmi? Přírodu se nám poslouchat nechce
a mnohokrát ani nemůžeme. Chladu čelíme teplým oblečením, zateplováním budov, topením v interiérech domů i automobilů, svařákem a dalšími
způsoby, jen abychom mohli být neustále v akci a pohybu. K tomu nás totiž nutí povinnosti
a termíny v práci, ale třeba i přicházející Vánoce. Svátky, které nám mají dopřát čas klidu
a rozjímání, nás nejdřív pořádně vyčerpají. Úklid, dárky, cukroví, stromeček, kapr…
Ale možná se díky předvánočnímu shonu přestaneme stíhat rozčilovat kvůli politice a problémům, které se dlouhodobě ve státě nikomu nedaří uspokojivě řešit. Alespoň ne uspokojivě pro nás všechny. Jenomže i volební výsledky ukazují, že co člověk, to názor, a najít řešení
vyhovující většině bude nadlidský výkon.
Ale přesto přece existují obecně přijímané pravdy. Například že krást a podplácet se nemá,
politici mají pracovat ve prospěch celku a nejen svůj, občané zase mají platit daně, zákonodárci plodit kvalitní zákony a my všichni dohromady je pak dodržovat a usilovat o zachování
sociálního smíru tak, abychom mohli žít v klidu, bezpečí a s čistým svědomím. Takže přes
plejádu různorodých názorů existuje spousta témat, na kterých se (skoro) všichni shodneme. Jen chybí ono řešení, aby se tak skutečně dělo.
Třeba se dočkáme. A zatím se přinuťme k optimismu a nenechme si pokazit adventní náladu
politikou ani přehnaným předvánočním shonem!

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan,
radní Zlínského kraje
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▪ Přijďte na náměstí zpívat koledy
Zlínský kraj – Lidé v celé republice se spojí
11. prosince od 18.00 ve zpěvu koled. Akce
s názvem Česko zpívá koledy se uskuteční
také v šesti městech Zlínského kraje: ve Zlíně, Otrokovicích, Valašských Kloboukách,
Kroměříži, Uherském Hradišti a ve Vsetíně.
Účastníci zazpívají zpravidla na náměstí
některého z uvedených měst v předem
určeném pořadí pět stejných koled. Zpívat
se bude ve více než stovce českých měst.
Akce se koná již potřetí.
▪ Městem pro byznys jsou Vizovice
Zlínský kraj – Nejlepším městem pro byznys ve Zlínském kraji jsou Vizovice. Takový
je v letošním roce výsledek výzkumu, který pořádá týdeník Ekonom. Jde o hodnocení 42 kritérií posuzujících podnikatelské
prostředí a přístup veřejné správy k němu.
Vizovice zaujaly tím, že se tamní radnice
může pochlubit nejvstřícnějšími úředníky, kteří veškeré požadavky řeší odborně
a operativně. Město také vyniká nízkou
mírou nezaměstnanosti. Druhé místo
obsadil Holešov, který vykazuje dobrou
finanční stabilitu, nejnižší dlouhodobou
nezaměstnanost a také podnikatelům nabízí kvalitní infrastrukturu. Třetí Bystřice
pod Hostýnem může zase ostatním jít příkladem nejnižšími cenami bytů a stavebních pozemků.
▪ Zvony znějí pro myšlenku míru
Kroměříž – Mimořádné vyzvánění na památku obětí válek a k poctě válečných
veteránů znělo ze tří kostelů v Kroměříži
11. listopadu v jedenáct hodin. Město
Kroměříž se tak jako první ve Zlínském
kraji připojilo k Říčanské výzvě. Starosta
Říčan u Prahy již v roce 2001 vyzval města
a obce, aby se připojily ke zvonění Zvonu
míru v italském Roveretu. Ten byl odlit
z roztavených zbraní po první světové válce. Termín příštího „roveretského“ zvonění
je naplánován na 8. května ve 12.00 u příležitosti konce druhé světové války. Město
Kroměříž vyzývá k podpoře této akce další
města a obce Zlínského kraje.

Vlaky budou jezdit podle nových jízdních řádů. Foto: Ivo Hercik

Co přinesou nové jízdní řády?
Zlínský kraj – Nové jízdní řády linkové dopravy a železniční osobní dopravy začnou platit
v celé republice od neděle 15. prosince. „V našem kraji dojde proti současnosti k časovým
úpravám u desítek autobusových i několika
vlakových spojů,“ uvedla jednatelka společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje
Věra Fuksová. Podrobnosti se cestující dozvědí
jak v tištěných jízdních řádech, tak na internetu
na stránkách dopravců i www.koved.cz.
Nejvíc změn čeká cestující společnosti KRODOS BUS. Jde především o časové posuny a to
jak v opoždění některých autobusových spojů, tak v uspíšení. Dotčeny budou především
spoje na linkách Kroměříž – Kvasice – Otrokovice – Zlín a Kroměříž – Kyjov, kde dochází
k výraznému posunu u večerního spoje ze
Zdounek do Kroměříže. Dále dochází ke změnám na lince Morkovice-Slížany – Věžky, Holešov – Rymice, u odpoledních spojů na linkách
Holešov – Bořenovice, Bystřice pod Hostýnem
– Holešov – Kroměříž – Brno, Bystřice pod Hos-

týnem – Chvalčov a také na lince z Bystřice p. H.
na Svatý Hostýn.
Na Uherskobrodsku jsou plánovány zejména
dílčí časové posuny na linkách Bojkovice – Rudice, Bojkovice – Starý Hrozenkov a Uherský
Brod – Dolní Němčí. Na Rožnovsku dochází ke změnám u některých spojů na linkách
do Valašské Bystřice.
„Jednou z nejvýraznějších změn na železnici je
zrušení večerního vlaku z Valašského Meziříčí
do Bystřice pod Hostýnem, které bylo vyvoláno
nutností snižovat náklady na regionální vlaky.
Změna časů vlaků dálkové dopravy byla hlavní
příčinou zrušení spojení Olomouce a Zlína dopoledními spěšnými vlaky.
V dálkové dopravě zaznamenají cestující časový posun u ranního vlaku z Bohumína do Břeclavi, který nově pojede až do Vídně. Zlínský expres bude v novém grafikonu odjíždět ze Zlína
v 5.14. Zpět dojede do Zlína ve 22.42 a na něj
bude navazovat přípoj osobním vlakem do Vizovic.
(vc)

Na zimní údržbě silnic se bude podílet více firem
Zlínský kraj – Letošní zimní údržbu silnic
ve Zlínském kraji bude provázet významná
změna v porovnání s dlouhou řadou minulých
let. Posyp a pluhování všech druhů silnic už
nebudou zajišťovat jen čtyři organizace Správa
a údržba silnic, ale zimní údržbu silnic I. třídy
Dispečinky zimní údržby SÚS
Kroměříž: 573 331 457
Uherské Hradiště: 572 434 210
Valašské Meziříčí: 571 611 686
Zlín: 577 432 894
Dispečinky zimní údržby AVE CZ pro
silnice I. tř. v okresech ZL a VS
Zlín: 733 143 138
Vsetín: 733 143 139
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ve větší části okresů Zlín a Vsetín bude mít nově
na starosti firma AVE CZ odpadové hospodářství s hlavním sídlem v Praze.
Proč byl narušen původní fungující systém,
kdy veškerou zimní údržbu zajišťovaly obchodní organizace zřizované Zlínským krajem
– Správa a údržba silnic Kroměřížska, Slovácka, Valašska a Zlínska? Ministerstvo dopravy
vyhlásilo na dodavatele zimní údržby státních
silnic v okresech Zlín a Vsetín výběrové řízení
a v něm zvítězila s nižší cenou firma AVE CZ.
V okrese Kroměříž bude firma AVE CZ zajišťovat zimní údržbu silnic I. třídy ve sdružení společně se Správou a údržbou silnic Kroměřížska.
Pouze v okrese Uherské Hradiště bude silnice
všech tříd udržovat nadále jediná organizace
SÚS Slovácka.
Změna v dodavateli zimní údržby státních silnic na Zlínsku a Vsetínsku vyvolala zájem mé-

dií a byla předmětem řady dotazů na tiskové
konferenci, kterou k tomuto tématu uspořádal
Zlínský kraj. Se svými obavami o možných dopadech této změny se netajil ani krajský radní
odpovědný za dopravu Jaroslav Kučera: „Nyní
existuje nebezpečí zejména pro kalamitní situace, kdy už nebude možno na Zlínsku a Vsetínsku operativně přesunovat techniku z krajských silnic na státní a naopak, ale sypače SÚS,
v rámci údržby krajských silnic, budou například přejíždět po silnicích I. třídy se zdviženými
radlicemi.“ Krajské orgány však tuto skutečnost
ovlivnit nemohly.
„Při zimní údržbě silnic II. a III. třídy se nic nemění. Na Zlínsku a Vsetínsku bude možná ještě
o něco rychlejší, když technika SÚS nebude obnovovat sjízdnost na silnicích I. třídy a přesune
se hned na naše silnice,“ uvedl ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. (vc)
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Nově zvolení poslanci. Jaké jsou jejich priority?
Devět mužů a tři ženy budou zastupovat
po následující čtyři roky náš kraj v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Tři poslance získala v kraji ve volbách na konci
října Česká strana sociálně demokratická
(získala v kraji 19,39 % hlasů), tři poslance má také hnutí ANO 2011 (18,31 %).
Antonín Seďa, Ing., člen ČSSD
1. Největším problémem je vysoká nezaměstnanost, zejména
nezaměstnanost mladých a lidí nad 50 let.
2. Je nutno v první
řadě změnit řadu zákonů, které podpoří
aktivní politiku zaměstnanosti a získávání potřebné praxe mladých absolventů škol.
Potom jde o snížení byrokratické zátěže pro
podnikání, podporu exportu a investic.
Petr Gazdík, Mgr., člen STAN za TOP 09
1. Nedostatečná dopravní infrastruktura
a související míra nezaměstnanosti.
2. Nesvazovat pracovní trh a ekonomiku přílišnou regulací,
schválit jednoduchý
a kontrolovatelný systém využívání evropských financí. Pomoci může např. registr smluv
a zvýšení pravomocí NKÚ (kontrola veřejných
zakázek), návrhy zákonů už náš klub podal.
Jaroslav Holík, Ing., bezpart. za Úsvit
1. Více než 20 let vlád,
které stačily Českou
republiku rozprodat
pod cenou. Následky
pociťují především
lidé, kteří poctivě pracují. Chybějící finance
ždímaly především ze
střední třídy. Bohatí
naopak měli úlevy.
2. Naslouchat námětům běžných obyvatel.
Každý volený představitel byl vybrán, aby hájil
zájmy voličů, a ne kmotrů.
Pavel Volčík, MUDr., bezpart. za ANO 2011
1. Stupeň byrokracie,
vymahatelnost práva,
úroveň korupce, problém nezaměstnanosti, obavy ze ztráty
zaměstnání a také
úroveň dopravní infrastruktury. A tak by
se dalo pokračovat.
2. Záleží na pozici,
ze které jako poslanci budeme vycházet. Byl
bych rád, abychom všichni našli společnou řeč
ve prospěch občanů regionu.
Okno do kraje / prosinec 2013

Po dvou poslancích mají lidovci (13,22 %)
a komunisté (12,90 %). Jedno poslanecké
křeslo získalo hnutí Úsvit (10,17 %) a strana TOP 09 (9,21 %). Žádného poslance
v kraji nezískala (poprvé od devadesátých
let) ODS (5,66 %). Zlínský kraj zastupuje
ve Sněmovně 12 poslanců.
Miroslava Strnadlová, členka ČSSD
1. Za problém považuji nezaměstnanost.
Vláda ODS a TOP 09
odebrala spoustě postižených spoluobčanů status invalidního
důchodce a nahradila
ho statusem osoby
zdravotně znevýhodněné.
Navazujícím
opatřením končí v prosinci i tento status.
2. Musíme udělat vše pro to, aby byl status osoby zdravotně znevýhodněné zachován.
Ondřej Benešík, Mgr., člen KDU-ČSL
1. Problémem je nedostatek pracovních
míst a nízké mzdy,
chybějící
dopravní
infrastruktura a neutěšený stav silnic.
2. Chci podporovat
podnikání a zájem
investorů o náš kraj.
Konečně musíme naplnit průmyslovou zónu Holešov, třeba i malými a středními českými firmami, které tady
dlouhodobě zůstanou a budou platit daně.
Radek Vondráček, Mgr., bezpart. za ANO 2011
1. Nedostatek kvalitních pracovních
míst, zbytečná byrokracie a administrativní překážky při
podnikání.
To platí i pro Zlínský
kraj.
2. Obecně se zasadit
o kvalitní legislativní
proces, jehož výsledkem budou přehledné,
jednoduché a srozumitelné zákony, které pomohou lidem.
Vladimír Koníček, RNDr., člen KSČM
1. Určitě je to, možná
kromě Prahy, nezaměstnanost. I u nás je
velká, ale pro mnoho
lidí je ještě větším
problémem
strach
ze ztráty zaměstnání.
A u mladých absolventů vůbec najít
první práci.
2. Budeme navrhovat přijetí zákonů o prvním
zaměstnání, zvýšení minimální mzdy, postupném snižování ročního pracovního fondu.

Redakce Okna do kraje oslovila všechny
nově zvolené poslance z našeho kraje a položila jim dvě shodné otázky:
1. Co vidíte jako významný problém naší
země, který tíží i voliče ve Zlínském kraji?
2. Jaké řešení chcete jako poslanec prosazovat?
Petr Kořenek, Mgr., člen ČSSD
1. Problémů je celá
řada, třeba špatná dopravní infrastruktura.
Jako průšvih celostátní i krajský vnímám
situaci ve zdravotnictví a rozhodně za něj
nemohou jen kraje.
Své potíže má i školství, ve kterém jsem
dlouhodobě pracoval.
2. Je nutné přijat zákony, které povedou k potřebné změně.
Ludvík Hovorka, Ing., člen KDU-ČSL
1. Velké zadlužení
nemocnic, vážný nedostatek lékařů určitých profesí, neprůhlednost smluvních
vztahů mezi zdravotními
pojišťovnami
a nemocnicemi, nekontrolovaný nárůst
cen doplatků za léky,
nedostatek levných účinných léků.
2. Chci prosadit takové změny zákonů, které
to napraví.
Margita Balaštíková, bezpart. za ANO 2011
1. Problémem je současný stav hospodářství, obtížné uplatnění na zahraničních
trzích a úbytek pracovních míst.
2. Naším cílem je
návrat ČR mezi evropskou špičku. Naši
experti
připravují
dlouhodobou vizi rozvoje, stanoví priority, harmonogram realizace a personální odpovědnost za úkoly, které z této vize vyplynou.
Marie Pěnčíková, Ing., členka KSČM
1. Jako jeden z největších
problémů
České republiky vidím nezaměstnanost,
od čehož se odvíjí
celá řada dalších problémů ve společnosti.
2. Řešení je běh na
dlouhou trať – nutná
je aktivní politika zaměstnanosti, podpora tvorby pracovních míst,
podpora podnikání, ale také soulad vzdělávací
soustavy s trhem práce a podobně.
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dárcovství

Daneček, bratr jednoho z vyléčených dětí. Foto: Eva Dvořáková

V období kolem Vánoc se tradičně
konají četné dobročinné akce zaměřené na pomoc lidem, kteří ji z nejrůznějších důvodů potřebují. Patří
k nim i charitativní prodej vánočních
růží. Už od roku 1998 ho organizuje
občanské sdružení Šance, které působí jako centrum pro pomoc hematologicky a onkologicky nemocným
dětem v oblasti střední Moravy.

Vánoční hvězda opět pomůže nemocným
U počátků sdružení Šance stála a dodnes
s ním úzce spolupracuje paní Zdeňka
Wasserbauerová, kterou před šestnácti lety
vyburcovalo onemocnění vlastního vnuka
k tomu, aby začala shánět finanční prostředky pro zlepšení podmínek dětí s vážným onemocněním krve hospitalizovaných ve Fakultní nemocnici Olomouc. A tak se zrodil nápad
na charitativní prodej vánočních růží.
Více než devět milionů korun
„Když jsme v roce 1998 začínali, podařilo se
nám vybrat 58 700 korun. Vloni to bylo přes
jeden a půl milionu korun. Za všechny roky,
kdy se vánoční hvězda prodává, již výtěžek
přesáhl částku devíti milionů korun,“ bilancuje Zdeňka Wasserbauerová. A právě z těchto
peněz se během let podařilo proměnit prostory hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci v barevné,
hravé a útulné prostředí, které i díky veselé
výmalbě stěn působí mnohem optimističtěji.
Šance hradí hospitalizaci
i ozdravné pobyty
V posledních letech se sdružení Šance soustřeďuje především na sociální pomoc rodinám nemocných dětí, aby je několikaměsíční
léčba vyžadující hospitalizaci malých pacientů s doprovodem jednoho z rodičů finančně
tolik nezatěžovala.
„Při současných poplatcích je 6 000 korun
za měsíc za nemocniční pobyt pro rodinu
značně zatěžujícím výdajem v situaci, která je už tak hodně složitá. Proto po dobu tří
měsíců tyto poplatky hradíme. Pro rodiče
je to pomoc, které si velmi považují. Vedle
toho přispíváme na letní i zimní rekondiční
pobyty pro vyléčené děti, které potřebují posílit svou zdravotní kondici,“ říká paní
Wasserbauerová.
Kromě prodeje vánoční růže však sdružení
Šance organizuje ve spolupráci s městy a farnostmi i další charitativní aktivity. Uskutečnil
se například dobročinný koncert v Otrokostrana 6

vicích nebo pouť ke Svaté vodě v Malenovicích. Zde již proběhly sbírky, jejichž výtěžek
byl taktéž odeslán na účet olomoucké dětské
onkologie.
Zájem o dárcovství kostní
dřeně pořád nestačí
Velké úsilí vynakládají členové sdružení
ve spolupráci s transfúzními stanicemi jednotlivých nemocnic také při hledání dárců kostní
dřeně do registru. Díky besedám na středních
školách nebo i na zlínské univerzitě se daří
pomalými krůčky získávat mladé lidi, ochotné vstoupit do registru. Přesto však je zájem
pořád slabý. „Nevím, čím to je, že v Německu je dárcem každý dvacátý občan, zatímco
v České republice je to každý 280. Stále máme
v tomto směru obrovské rezervy. Na Zlínsku je
registrováno 4 200 dárců, z toho 39 již kostní
dřeň darovalo. V zásadě platí, že pouze jeden
dárce ze sta je vhodný,“ konstatuje Zdeňka
Wasserbauerová.
O tom, že tato snaha má smysl, svědčí fakt,
že úspěšnost léčby dětských onkologických
pacientů na klinice v Olomouci je 92 procent,
to znamená, že pracoviště, které vede profesor Vladimír Mihál se svým týmem, je jedním
z nejlepších na světě v léčbě dětské leukémie.
Dobrovolníci jsou velkou oporou
„Ráda bych využila příležitosti poděkovat dobrovolníkům, kteří se zapojují nejen
do prodeje vánoční růže, ale i do další činnosti sdružení Šance. Sami neměli žádnou
Jak darovat kostní dřeň
Kritéria pro zápis dobrovolníků do Českého
národního registru dárců kostní dřeně jsou
věk od 18 do 35 let a celkově dobrý zdravotní stav.
Základní informace podá každá transfúzní
stanice. Podrobné informace jsou na stránkách www.kostnidren.cz či na telefonním
čísle 585 415 116.

osobní zkušenost s proděláním této nemoci
ve své rodině, ale dokáží se solidárně vžít
do situace lidí, kteří tím právě procházejí,
a proto pomáhají – samozřejmě zadarmo
a zcela anonymně. O to víc si toho vážím,“
dodala Zdeňka Wasserbauerová.
Kdy můžeme pomoci?
Vánoční růže se i letos bude prodávat:
v neděli 1. prosince po dopoledních bohoslužbách v kostelích v Želechovicích nad
Dřevnicí, ve Zlíně, v Malenovicích a v Otrokovicích,
v pondělí 2. prosince v budově Okresní
správy sociálního zabezpečení ve Zlíně,
ve středu 4. prosince v prostorách krajského úřadu a zlínského magistrátu. Kromě
těchto veřejných míst je prodej zajišťován
také prostřednictvím některých škol.
Křehká květina je silným symbolem
Rostliny s tradičními červenými nebo i vyšlechtěnými růžovými či bílými květy pro
Šanci pěstuje zahradnictví z Olomouce. „Snažíme se, aby květiny nemusely prodělávat
dlouhou cestu od zahraničních pěstitelů. Je
to poměrně citlivá rostlina. Když si ji člověk
zakoupí, měl by ji především pečlivě zabalit
do papíru, aby neprochladla cestou domů.
Neměla by být dlouho vystavena teplotě
pod 17 stupňů. Potřebuje hodně světla a nesmí se přelít. Kdo se o ni stará opravdu s láskou, tomu vydrží i do další zimy,“ prozradila
zahradnice Eva Kašlíková.
Růže z plevele
A mimochodem, proč vlastně vánoční růže?
K této rostlině se již po staletí váže pověst
o chudé dívce z Mexika, která chtěla přinést
k oltáři nějaký dárek na oslavu narození Ježíše Krista. Nic však neměla. Anděl jí poradil, ať
natrhá obyčejný plevel.
A ten se právě proměnil v onen krásný bohatý karmínový květ, který nám dodnes symbolizuje štědrost a naději Vánoc.
Helena Mráčková
Okno do kraje / prosinec 2013
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cena vody

Nádrž Karolinka má opravenou hráz. Foto: Jan Vandík

Voda zřejmě zdraží jen o inflaci
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Hasičům přibylo práce. Loni hasili 856 požárů.
xxx. Foto:
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Po avizovaném snížení cen energií, především plynu a elektřiny, se rýsuje další dobrá
zpráva pro obyvatele Zlínského kraje a jejich peněženky. Výše vodného a stočného
se zřejmě změní jen kosmeticky – vodárny
cenu navýší většinou jen o inflaci. Zhruba
stejné tak zůstanou i rozdíly mezi jednotlivými regiony. Nejdražší vodu budou mít
nadále obyvatelé Zlínska, kde vodohospodářskou infrastrukturu neprovozuje společnost vlastněná přímo městy a obcemi, ale
privátní subjekt.
Na území okresu Zlín platí v letošním roce
lidé za každý odebraný a vyčištěný krychlový
metr vody 84,01 korun včetně daně z přidané
hodnoty. To je ve srovnání s ostatními regiony
v kraji i v celé České republice vysoká hodnota.
Představenstvo společnosti Vodovody a kanalizace Zlín již ceny pro rok 2014 schválilo v říjnu. Nově odběratelé zaplatí o 1,68 koruny více
– celkem tedy 85,69 koruny. Vodovody a kanalizace Zlín sice vlastní vodohospodářskou infrastrukturu, o kterou se musejí starat, nicméně
výnosy z prodeje vody jsou příjmem privátní
společnosti, která má zařízení v pronájmu.
Pouze o inflaci vzroste s největší pravděpo-

dobností cena vody i na Vsetínsku, kde nyní
lidé platí 74,29 koruny. „Společnost Vodovody
a kanalizace Vsetín bude zvyšovat cenu vody
pouze o 1,9 %, což kopíruje inflaci, která by dle
prognózy Českého statistického úřadu neměla
překročit 2 %. Navýšením ceny o inflaci nedojde ke znehodnocení reálné hodnoty majetku
společnosti a bude moci být zachován objem
prostředků na opravy vodohospodářské infrastruktury,“ uvedla Iveta Táborská, starostka
města Vsetína a předsedkyně představenstva
společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín.
Lidé na Kroměřížsku platí letos za metr krychlový vody 67,42 koruny. Jde o jednu z nejnižších
cen v zemi. „Město Kroměříž je majoritním akcionářem ve společnosti Vodovody a kanalizace
Kroměříž a své postavení, a tím pádem pozici
měst a obcí, chceme za každou cenu udržet,
nebo spíše posilovat. Naším cílem je držet cenu
vody na co nejnižší možné úrovni. Pro příští rok
proto nepočítáme s nárůstem ceny vody, nanejvýš v intencích míry inflace,“ uvedla kroměřížská starostka Daniela Hebnarová.
Na Uherskohradišťsku ceny zveřejní 5. prosince, kdy o nich bude jednat představenstvo společnosti Slovácké vodovody a kanalizace. Nyní
účtují domácnostem 71,41 koruny.
(jjn)

▪ Přehrada má opravenou hráz
Karolinka – Vodárenská nádrž v Karolince,
která zásobuje pitnou vodou až 80 000
lidí, prošla nákladnou rekonstrukcí trvající zhruba rok. Stavbaři se zaměřili na hráz
a odpadní štolu. Ukázalo se totiž, že závady způsobené při stavbě vodního díla by
mohly v budoucnu přinést zvýšené průsaky tělesem hráze. Práce komplikovala
skutečnost, že vzhledem k jejímu využití
jako zdroje pitné vody ji nebylo nikdy
možné zcela vypustit.
Přehrada Karolinka byla vybudována
pro zásobování Vsetínska a okolí kvalitní
vodou a nachází se na severních svazích
Javorníků, v údolí říčky Stanovnice. Postavili ji v roce 1985 na jednom z nejčistších
přítoků v povodí řeky Moravy.
▪ Moderní úpravna vody v Kroměříži
Kroměříž – Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž dokončila rekonstrukci
úpravny vody, která zásobuje pitnou vodou celý okres Kroměříž a část Prostějovska. Náklady na opravu činily téměř 182
milionů korun. Investice má přispět k snížení provozních nákladů při současném
zvýšení kvality dodávané vody.
Úpravna vody slouží regionu od konce
70. let minulého století a doposud se dočkala jen menších oprav. Nyní bylo zastaralé strojní vybavení nahrazeno novým.
Voda je tak místo vápenným mlékem
upravována moderní metodou ozonizace. Podle odborníků díky tomu bude
dodávaná pitná voda měkčí. Po rozsáhlé
rekonstrukci jde o jednu z nejmodernějších úpraven vody nejenom v České republice, ale také ve střední Evropě.
Společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž vznikla v roce 1993. Celkem 94,06
procenta jejích akcií drží města a obce.
Firma provozuje 597 kilometrů vodovodního potrubí a 274 kilometrů kanalizační
sítě. Uplynulý rok VaK zaznamenal tržby
více než 284 milionů korun a vykázal zisk
14,192 milionu korun.

inzerce

Okno do kraje / prosinec 2013

strana 7

▪ Záchranáři v novém
Rožnov p. R., Morkovice – Zdravotnická
záchranná služba Zlínského kraje bude
mít dvě nová výjezdová stanoviště, a to
v Rožnově pod Radhoštěm a Morkovicích-Slížanech na Kroměřížsku. Získá také šest
nových sanitek. Regionální operační program Střední Morava na to poskytl dotaci
36 milionů korun, dalších 6,3 milionu korun uvolní Zlínský kraj ze svého rozpočtu.
Morkovice-Slížany jsou podle záchranářů
ideálním místem pro zajištění služby pro
12 obcí na Kroměřížsku. Nové stanoviště
pro jednu výjezdovou skupinu a s garážovým stáním pro dvě sanitky by tam mělo
stát do roku 2015. Záchranáři v Rožnově
dosud sídlili v pronajatých prostorách
městské polikliniky, které jsou nevyhovující. Nové výjezdové stanoviště vyroste
na parcele přiléhající k nábřeží Dukelských
hrdinů.
Letos v březnu otevřel Zlínský kraj nové
stanoviště zdravotnické záchranné služby v Karolince na Vsetínsku. V nejbližších
letech by měla vzniknout další stanoviště
v okolí Slušovic na Zlínsku a Suché Lozi
na Uherskohradišťsku. Poté by už měla
být síť pro pokrytí celého Zlínského kraje
kompletní.
▪ Pěstounská péče podle Holanďanů
Groningen, Zlín – Otázkami profesionální pěstounské péče se zabývala zahraniční stáž v Groningenu, která se uskutečnila v září tohoto roku a navazovala
na workshop konaný ve Zlínském kraji
letos v červnu. Cílem bylo získání informací o systému náhradní rodinné péče v Holandsku a seznámení se s příklady dobré
praxe, které lze uplatnit ve Zlínském kraji.
Dvoudenní stáže se zúčastnili pracovníci
krajského úřadu, některých příspěvkových
organizací Zlínského kraje, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a neziskových organizaci, kteří se pod vedením holandských odborníků seznámili s principy
profesionální pěstounské péče v zahraničí.
„Česká legislativa, na rozdíl od holandské, nezná pěstounskou péči částečnou.
Tato péče je využívána při krátkodobém
pobytu dítěte v pěstounské rodině, např.
víkend nebo prázdniny. V případě, že se
dítě ocitne bez jakékoliv péče nebo jsou-li
jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny, nastupuje pěstounská péče krizová, kdy pěstoun přijme dítě
do rodiny prakticky kdykoli. Tyto formy
pěstounské péče vyžadují vysoké nároky na pěstouny,“ uvedla krajská radní pro
sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan
s tím, že podobně by mohla být upravena
i česká legislativa.
Další šanci na výměnu zkušeností budou
mít obě strany příští rok v lednu 2014, kdy
se ve Zlínském kraji opět sejdou v rámci projektu zaměřeného na mezinárodní
spolupráci v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím
Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státním rozpočtem České
republiky.
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Ocenění Perla Zlínska předávají zástupci kraje. Zde Milena Kovařiková. Foto: archiv

Perla přispívá k vyšší kvalitě
Zlínský kraj – Kvalita potravin je aktuální
téma, které se dotýká každého z nás. V dnešní době může být těžké se na trhu prosadit
s jakýmkoliv produktem, který je vyráběn
ve vyšší jakosti. „Trendem dnešních prodejců
je prodat co nejlevněji. S ohledem na stále se
snižující kupní sílu obyvatel se daná filozofie
vyplácí, protože mnoho lidí upřednostňuje
pořízení většího množství levnějších potravin před nákupem sice méně rozsáhlým, ale
složeným z potravin hodnotnějších,“ konstatovala Milena Kovaříková, předsedkyně
výboru pro zemědělství, životní prostředí
a rozvoj venkova Zlínského kraje.
Zlínský kraj se proto rozhodl, v rámci svých
omezených zákonných možností, vytvořit
projekt Perly Zlínska na podporu odbytu
kvalitních regionálních výrobků zemědělských prvovýrobců a zpracovatelů ve Zlínském kraji.
Cílem je udržet, případně zvýšit zaměstnanost v regionu, uplatnit produkci regio-

nálních výrobců do stravovacích zařízení
subjektů veřejné správy a zlepšit úroveň stravování především u dětí a mládeže.
Prostřednictvím katalogu s nabídkou regionálních výrobků oceněných Perlou Zlínska
a s výrobky Pro-Bio se uskuteční od ledna do
prosince příštího roku první (pilotní) etapa.
Po ročním vyhodnocení projektu by měla
další realizace projektu přejít do standardní
fáze. To znamená, že do projektu budou průběžně vstupovat kromě škol i další organizace zřizované Zlínským krajem, například sociální zařízení a nemocnice. „Postupně uvítáme zapojení co největšího počtu stravovacích zařízení v našem kraji, která mají zájem podporovat regionální výrobce, jejichž
produkty jsou vyrobeny výhradně z českých
surovin se 100% podílem regionální práce.
Vzhledem ke krátkým distribučním cestám
od výrobce ke spotřebiteli se tak jedná o potraviny čerstvější, které mají lepší chuť i vůni,“
uvedla Milena Kovaříková.
(red)

S rozvojem venkova pomohou „masky“

Setkání se účastní většina starostů a starostek. Foto: PZ
Luhačovice – Místní akční skupiny (MAS) jako
významný nástroj rozvoje venkova. To bylo jedno z hlavních témat tradičního setkání představitelů Zlínského kraje se starosty obcí. Letos se
jich do Luhačovic na dvoudenní maraton předávání informací sjely více než dvě stovky.
Téma podpory místních akčních skupin otevřel
na jednání hejtman Stanislav Mišák. V akčních

skupinách spojují své síly jak samosprávy, tak
i firmy či neziskové organizace k tomu, aby
pomohly regionu, v němž žijí či působí. V kraji
jich existuje 19, pokrývají více než 95 procent
území venkova a 13 z nich bylo podpořeno
z Programu rozvoje venkova ČR. Nyní se skupiny připravují na využití prostředků Evropské
unie v období 2014 až 2020 a nutnou podmínkou k získání dotací je zpracovaná integrovaná
strategie území. „Zlínský kraj připravuje v rámci
svého rozpočtu na rok 2014 poskytnutí podpory na provozní náklady všech devatenácti místních akčních skupin,“ řekl hejtman.
Kromě toho starostové získali informace o aktuálním stavu v zajištění záchranné zdravotnické
služby, o vývoji vodohospodářské infrastruktury v regionu či nejnovější informace z oblasti
školství, mládeže a sportu. Tradičním tématem, které zajímá všechny starosty, je i zajištění
a fungování sítě sociálních služeb.
(hm, jjn)
Okno do kraje / prosinec 2013

Přibývá okružních křižovatek
Zlínský kraj – Dvaadvacet nových okružních
křižovatek už vzniklo na silnicích druhé a třetí třídy ve Zlínském kraji od doby fungování
krajské příspěvkové organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje (ŘSZK). Většina z nich
významně přispěla ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Kromě kraje buduje
kruhové objezdy rovněž stát na „svých“ silnicích první třídy a rychlostních komunikacích
a dálnicích. Celkem jsou tak v regionu více
než tři desítky těchto křižovatek.
Místo čtyř jich je 26
„Když naše organizace vznikla, existovaly
na krajské silniční síti jen čtyři okružní křižovatky: jedna v Luhačovicích, další dvě
ve Vsetíně a jedna ve Starém Městě. Dnes
jich evidujeme už dvacet šest. Na realizaci
většiny z nich jsme se výrazně finančně podíleli. Dalších pět nových okružních křižovatek
plánujeme vybudovat v následujících třech
letech,“ říká ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Nové rondely se plánují pro rok 2014 v Kroměříži-Kotojedech a na silnici Dolní Lhota
– Luhačovice (odbočení na Petrůvku), o rok
později by se měla stavět okružní křižovatka
silnice III/4972 s místní komunikací ve Zlíně-Malenovicích, v roce 2016 jsou na seznamu
rondely v Holešově a také v Uherském Hradišti-Jarošově.
„Z dvaadvaceti nových okružních křižovatek
zajišťovalo ŘSZK investorství v devíti případech. Cena těchto investic činila asi 60 milionů korun,“ uvedl krajský radní pro dopravu
Jaroslav Kučera. Kromě toho ŘSZK na některé křižovatky přispívalo ze svých provozních
prostředků. Například když si okružní křižovatku přála na krajské silnici vybudovat
obec, ŘSZK zaplatilo nové povrchy vozovek.
Ve Zlínském kraji bylo kromě toho postaveno v letech 2001 – 2011 ještě pět okružních
křižovatek na státních silnicích první třídy:
tři jsou na hlavním průtahu Valašským Meziříčím, další zklidnila dopravu v Hulíně a jedna v Lešné (okres Vsetín). Jejich investorem
bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Křižovatka v Pohořelicích na Zlínsku. Foto: Ivo Hercik
Méně nehod, větší plynulost
Budování okružních křižovatek považuje
za prospěšné například krajský pracovník
BESIP Zdeněk Patík: „Kruhové objezdy přispívají k bezpečnosti silničního provozu
i celkovému zklidňování dopravy, snížení
rychlosti. To vede i k poklesu nehodovosti,
a pokud k nehodě dojde, její následky bývají
méně tragické zejména vzhledem k chodcům a dalším slabším účastníkům silničního
provozu.“
Podobný názor vyjádřila i krajská policejní
mluvčí Jana Macalíková: „Okružní křižovatky
jsou preventivním bezpečnostním prvkem
na našich silnicích. Jednak zpomalí provoz,
navzdory tomuto zpomalení je však průjezd
plynulejší, protože propustnost této křižovatky je daleko větší než u klasické křižovatky. Na okružních křižovatkách se stává
daleko méně dopravních nehod než na klasických.“
Alespoň 32 metrů
Aby okružní křižovatka dobře fungovala,
měla by mít podle Bronislava Malého vnější
průměr minimálně 32 metrů. „Někde na to
není dostatek místa a rondel o menším průměru působí problémy zejména při průjezdu nákladních vozidel,“ vysvětluje, proč se
okružní křižovatka nedá vybudovat na kterémkoliv místě.
Okružní křižovatky o menším průměru než
32 metrů proto silničáři na krajské silniční
síti příliš nedoporučují.
(vc)

▪ Kraj chce vyčerpat maximum dotací
Luhačovice – Zlínský kraj chce v maximální
možné míře využít možnosti čerpat dotace
z evropských strukturálních fondů. Zastupitelé proto rozhodli o přijetí úvěru ve výši
300 milionů korun na předfinancování projektů z Evropské unie. Bankovní dům, který
peníze poskytne, byl vybrán formou veřejné zakázky. „Prioritním zájmem Zlínského
kraje je využít finančních prostředků z evropských strukturálních fondů v maximálním možném objemu, účelně a efektivně.
Pokud chceme investovat do majetku kraje
a zvyšovat jeho úroveň, musíme se aktivně
zajímat o možnost dotací z Evropské unie.
A abychom tyto dotace mohli využívat, musíme je z něčeho předfinancovat, protože
peníze bývají propláceny až po dokončení
a vyúčtování jednotlivých akcí,“ vysvětlil statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje
Jaroslav Drozd. Část finančních prostředků
bude použita pro Ředitelství silnic Zlínského kraje, zbývající část poslouží na realizaci
projektů v oblasti sociálních služeb, školství
či na investiční akce ve zdravotnictví.
▪ Studenti získají software
Zlínský kraj – V rámci snahy o podporu vzdělanosti ve Zlínském kraji mají od prosince
k dispozici studenti škol zřizovaných krajem nejnovější verzi kancelářského balíku
společnosti Microsoft Office 2013 Pro Plus
zdarma na jejich soukromé počítače, notebooky a tablety. Každý student si bude moci
nainstalovat licenci současně až na pět různých zařízení. Úspora za tyto licence v rámci
kraje se dá vyčíslit částkou přesahující 20
milionů korun, které by jinak museli platit
rodiče, nebo školská zařízení. Nabídka licencí pro studenty navazuje na již běžící projekt
centrálního licencování produktů Microsoft
ve školách smlouvou EES, na kterém kraj
úzce spolupracuje s firmou AutoCont CZ.
Na základě analýz a zkušeností z předchozího období lze očekávat, že finanční úspora
za licence na školách dosáhne v horizontu
10 let více než 300 milionů korun.

Univerzita nabízí
hlídací koutek

Univerzita nabízí volná místa v hlídacím koutku. Foto: archiv UTB
Okno do kraje / prosinec 2013

Zlín – Už více než dva roky působí na Univerzitě Tomáše Bati (UTB) Univerzitní mateřská
škola Qočna pro děti od 3 let s hlídacím koutkem pro děti od 6 měsíců věku. Zatímco dosud byla zařízení určena pro děti zaměstnanců a studentů univerzity, od prosince bude
koutek k dispozici i pro zájemce mimo univerzitu. Koutek je možné využít jak ke krátkodobému, tak dlouhodobému hlídání. Kapacita je
10 míst, z toho 6 je určeno pro děti s celodenní docházkou. Cena za měsíční celodenní docházku je 6 000 Kč; za měsíční dopolední docházku 4 500 Kč. Další místa jsou určena pro
krátkodobé hlídání, kdy rodiče zaplatí 70 Kč
za hodinu nebo 350 Kč za celodenní hlídání.
Hlídací koutek je na nám. T. G. Masaryka 3050
každý všední den od 7.30 do 15.30. Kontakt:
576 036 015, www.qocna.utb.cz.
(pm)
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rozhovor
MgA. Zuzana Bahulová
▪ Narodila se v roce 1987 ve Zlíně.
▪ Vystudovala animovanou tvorbu
na Fakultě multimediálních komunikací
Univerzity T. Bati ve Zlíně (2011), nyní
zde pokračuje v doktorandském studiu.
▪ Absolvovala pětiměsíční studijní pobyty
na univerzitách v Polsku a ve Švýcarsku,
nyní získává zkušenosti na California
Institute of the Arts v USA.
▪ Vystavuje, účastní se festivalů, získala
řadu ocenění.
▪ Od roku 1997 se věnuje veslování,
získala řadu medailí z Mistrovství České
republiky ve veslování.
Zuzana Bahulová. Foto: archiv UTB

Učím se od velikánů animátorského průmyslu
Talentovaná kreslířka, malířka, animátorka a návrhářka Zuzana Bahulová absolvuje
od letošního září půlroční stáž na California
Institute of the Arts, kterou spoluzakládal
slavný Walt Disney a jejímiž absolventy jsou
například Tim Burton nebo Brad Bird.
Jaký máte na stáži v USA program, jaké
nové zkušenosti získáváte?
Program mám nabitý školními povinnostmi. Ve škole se učím, jak vytvořit charakterovou postavičku, aby byla poutavá pro
diváka, dále pak pracovat s pozadím, mám
i modelování, psaní scénáře atd. Cením si,
že mě zde učí lidé, kteří nejdříve prošli praxí animátorského průmyslu. Většina z nich
pracovala nebo pracuje u Disney nebo Pixar.
Mezi dva největší zážitky beru den s Pixarem
nebo s Disney. Je úžasné mít možnost se
učit od takových velikánů, jako je například
Pete Docter (Vzhůru do oblak, Příšerky s.r.o.),
nebo zjišťovat, co za překážky museli překonat v Disney při tvorbě Frozen. Jsem šťastná,
že mohu prožívat sen každého animátora.
V prosinci mě čeká prezentace české animované tvorby a mého regionu.

Liší se v něčem atmosféra i odborná úroveň kalifornského institutu od vysokých
škol podobného zaměření v Evropě?
Jeden z největších rozdílů vidím v pracovním
a studijním nasazení studentů. Do jisté míry
na to má vliv to, že jsou sem přijati studenti,
kteří musí prokázat jistou talentovou schopnost, které člověk nedosáhne bez tvrdé práce, a druhou neopomenutelnou složkou je
velmi vysoké školné. I shánění sponzorů bylo
náročné. Velký dík patří UTB ve Zlíně, hejtmanovi Zlínského kraje, firmě Continental
Barum a Hlávkově nadaci.
Co vám pro vaši profesi dala Fakulta multimediálních komunikací ve Zlíně?
Jsem člověk, který pokud v něčem nevidí
smysl, tak v tom nesetrvává. Na FMK celkově studuji osmým rokem. Univerzita je velmi
mladá, nicméně je postavená na baťovských
základech. Učí na ní aktivní pedagogové
a za krátkou dobu fakulta získala několik ocenění jak na poli vědeckém, tak výtvarném.
Čeho si sama nejvíc vážíte ze svých dosavadních úspěchů?
Mým největším úspěchem je, že se mi dosta-

lo a dostává kvalitního vzdělání, díky kterému jsem schopná tvořit animované snímky
a kresby, které procestovaly svět. Vážím si
taky dlouhodobé spolupráce se Sítí českých
center. Podílela jsem se na tvorbě putovní
výstavy o Ottu Wichterlem. Tato výstava byla
mimo jiné dovezena do Zlína a v prosinci
bude vystavena v českém Senátu.
Veřejnost vás zná i jako úspěšnou sportovkyni - veslařku...
Veslování posledních několik let dělám jen
pro zábavu. Avšak v létě jsem se zúčastnila
společně s Gabrielou Vařekovou MS v přímořském veslování ve švédském Helsingborgu, kde jsme obsadily krásné páté místo.
I když jsem se nikdy nedostala na olympiádu,
tak alespoň část mé osoby tam byla. A to
v podobě oblečení. Hodně pečlivě se chystala kolekce pro německý veslařský národní
tým, pro který ale navrhuji oblečení poslední
tři roky. Nicméně pro většinu špičkových veslařů i z ostatních zemí jsem již něco navrhovala. Mám výhodu, že ten sport dobře znám
a že mám nápady.
Vojtěch Cekota
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SLEVA 13 %

Prodejna má rozlohu
300 m2.

Do konce roku akce

inzerce

Okno do kraje / prosinec 2013

Vyšla knížka o Františku Peňázovi
Luhačovice – Připomenout dílo akad. malíře
a grafika Františka Peňáze (1912-1996) si vzalo za své luhačovické nakladatelství Atelier IM,
které v listopadu vydalo publikaci o tomto pozoruhodném umělci.
František Peňáz se narodil v Pašovicích u Uherského Brodu a velkou část života spojil s Hřivínovým Újezdem. Byl zaměstnán v tiskovém
oddělení Baťova koncernu, kde měl na starosti
grafické záležitosti, spolupracoval s filmovým
režisérem Karlem Zemanem, ale hlavně celý
život hledal tvorbu vnitřně svobodnou, souznící s jeho duchovní podstatou. Právě proto byl
dlouho autorem záměrně opomíjeným a jeho
první výstavy mohly být uspořádány až po roce
1989.
František Peňáz absolvoval zlínskou Školu
umění, která byla střediskem celonárodního
uměleckého dění, a vystudoval také pražskou
Akademii výtvarných umění, kde mu bylo nabídnuto místo odborného učitele poté, kdy za-

ujal svou absolventskou prací - křížovou cestou.
V roce 1949 se kvůli politickému vývoji vrátil
do rodného kraje a nebojácně tvořil pro církev.
„V letech 1950-1951 se tvůrčím způsobem aktivně podílel na svépomocné a nepovolené
výstavbě kaple v Kaňovicích. Za to i pro své
přesvědčení, které hrdě veřejně vyznával, byl
v červnu 1952 zatčen a vězněn v Uherském Hradišti. Taktika jeho trýznitelů sice nevyšla, přesto
byl po propuštění poslán na dvouletou ´převýchovu´ na stavbách socialismu. Současně se
věnoval malbě, volné a užité grafice a návrhům
kostelních interiérů včetně tvorby vitráží,“ píše
historik umění Tomáš Mikuláštík v předmluvě.
Peňázovo dílo je však tematicky mnohem širší,
osobitým poetickým stylem „portrétoval“ lidi
i přírodu, zejména kytice, architekturu a další
motivy. Proslavil se svou kresbou Včelky Máji.
Dílo Františka Peňáze dosud nebylo odborně
zhodnoceno. Vydání knihy podpořil i Zlínský
kraj.
Helena Mráčková

kultura
Kdo získal cenu
Pro amicis musae
Zlín – Ocenění PRO AMICIS MUSAE za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu získává letos z rozhodnutí Rady Zlínského
kraje Václav Maňas mladší a Josef Holcman. Je
to poprvé v historii kraje, kdy byla tato cena
udělena v jednom roce dvěma osobnostem.
Václav Maňas mladší bude odměněn „za soustavnou kompoziční a aranžérskou činnost
pro české a moravské hudby“, Josef Holcman
„za soustavnou literární a publikační činnost“.
Kromě skleněné plastiky získají oba laureáti
také peněžitý dar ve výši padesát tisíc korun.
Do termínu uzávěrky pro zasílání nominací
obdržel krajský úřad celkem deset návrhů.
Tyto nominace vyhodnotila kulturní komise.
(hm)

▪ O životě za normalizace
Vsetín – Husákovo aneb život za normalizace – to je název výstavy, která je otevřena
do 9. února v přízemí na zámku ve Vsetíně.
Výstava ukazuje „normální“ život v Československu během 70. a 80. let a vliv komunistické diktatury na něj. Mimo repliky normalizačního bytu zde mohou návštěvníci
zhlédnout například ukázky dobové propagandy, umění, televizní pořady. Autorem
výstavy je historik Pavel Mašláň.

František Peňáz byl vyhledávaný ilustrátor knih pro děti. Zde dvě ilustrace pro knížku Včelka Mája a její dobrodružství.

Advent a Vánoce ve filharmonii
Zlín – K poslednímu měsíci v roce patří i návštěva koncertů s vánoční hudbou.
Anglický dirigent Kirk Trevor si pro abonenty
Filharmonie Bohuslava Martinů připravil na
čtvrtek 5. prosince koncert z melodií, které
provázejí vánoční svátky v různých zemích.
Můžeme jmenovat pastorelu Rozmilý slavíčku českého skladatele Jakuba Jana Ryby, koledy For the Beauty a Candlelight Carol pro
dětský sbor a orchestr Angličana J. Ruttera,
Tanec vloček Petra Iljiče Čajkovského nebo
Zimu Antonia Vivaldiho. Vystupují Holešovský dětský sbor – Moravské děti se sbormistryní Lenkou Poláškovou, Chloé Trevor (housle) a Lenka Rafajová (soprán).
V neděli 8. prosince zve filharmonie děti
a jejich rodiče na hudební nadílku do Kongresového centra. Nabízí hudební pohádku
s názvem Zapomenutý Mikuláš a zatoulaný
zvoneček. Mikuláš, který rozdal dětem dárky
a rád by se vrátil na nebe, nedokáže odejít
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bez kouzelného zvonečku, který se mu ztratil.
V hledání mu pomáhá chlapec Filip, který jej
dovede na koncert. Společně jej hledají i v orchestru, který hraje vánoční hudbu a koledy.
Pohádka je doplněna i výtvarně a na konci
koncertu děti čeká překvapení v podobě
malého dárku. Účinkují Rostislav Marek, člen
Městského divadla Zlín, Filip Komínek, Chloé
Trevor a Holešovský dětský sbor – Moravské
děti. Diriguje Kirk Trevor. Pohádku napsala
Jana Kafková.
Rybova mše vánoční
Rybovu Českou mši vánoční uslyší věrní posluchači zlínské filharmonie na koncertech
18. a 19. prosince v podání Pěveckého sboru
Masarykovy univerzity a Kateřiny Šmídové,
Barbory Poláškové, Petra Martínka a Zdeňka
Plecha. Dirigentem bude Petr Louženský. Tuto
již tradičně uváděnou skladbu doplňuje Serenáda pro smyčce Es dur Josefa Suka.
(jk)

▪ Billův dům je po rekonstrukci
Rožnov pod Radhoštěm – Rekonstrukce Billova měšťanského domu, který byl
v květnu 2012 značně poškozen pádem
stromu, byla ukončena. Objekt, který je
jednou z dominant nejnavštěvovanějšího
areálu muzea, Dřevěného městečka, se
rekonstruoval více než 15 měsíců. Celkové
náklady na rekonstrukci činily 4,2 milionu
korun. Objekt bude veřejnosti zpřístupněn
bez vnitřního vybavení při Vánočním jarmarku 14. prosince, s vybavením na počátku sezony 2014.
▪ Město opravovalo památky
Uherské Hradiště – Řadu kulturních památek se v tomto roce podařilo opravit
v Uherském Hradišti. V historickém centru
byla obnovena fasáda městského úřadu,
celkovou rekonstrukcí prošel dům č. p. 34
U Hroznu, pokračovalo restaurování vitrážových oken v kostele Zvěstování Panny
Marie, bylo dokončeno restaurování dekorativní malby na klenbě průchodu domu
č. p. 35 Portál. V Mařaticích byla dokončena
obnova kostela Nanebevzetí Panny Marie.
▪ Saxofonistky hrály při recepci
Luhačovice – Dívčí saxofonový orchestr z Luhačovic hrál v den státního svátku
28. října při recepci ve Španělském sále
Pražského hradu. „Vystupovali jsme takto
již počtrnácté,“ řekl vedoucí orchestru Vladimír Schlimbach.
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sport
▪ Karatisté přivezli medaile
Zlínský kraj – Úspěchem skončil dětský evropský pohár v tradičním karate v anglickém Petersborough pro český dětský tým.
Reprezentace, v níž figurovali i závodníci
z klubů SKP Vsetín, TJ Karate Bystřice pod
Hostýnem a Akademie karate Valašské Meziříčí, přivezla hned několik cenných kovů.
Nejvíc se blýskl Milan Filip z Bystřice pod
Hostýnem, který ve své kategorii vybojoval
titul evropského šampiona. Zástupci Vsetína i Valašského Meziříčí pak získali bronz.

Začátek sezony vyšel zlínskému týmu přímo skvěle. Foto: archiv klubu

Zlín prožil volejbalovou pohádku
Zlínský kraj – Úžasný vstup do sezony zažili volejbalisté VSC Fatra Zlín. Všechna čtyři úvodní
utkání extraligy vyhráli a ztratili přitom jen tři
sady. Přitom rozlosování nejvyšší domácí soutěže jim příliš do karet nehrálo. „Věděli jsme,
že začátek bude velmi těžký. Vždyť jsme hned
zkraje sezony narazili na týmy jako Ostrava, Liberec či Ústí na Labem,“ vyprávěl zlínský trenér
Roman Macek.
Za úspěchem vidí především to, že kádr Zlína,
který pospolu funguje s drobnými obměnami,
dorostl do ideálního věku a formy. „Základ tvoří
hráči jako Kostoláni, Navláčil, Vašíček a oba Bartošové. To jsou perspektivní hráči mezi 19 a 23
lety. Družstvo doplňuje zkušený Kolář a další
hráči a celý mančaft teď funguje výborně. Navíc má před sebou i nadějné vyhlídky do budoucna,“ myslí si trenér.
Podle něj je pro tým Fatry důležitá už práce
s mládeží. Osa dnešního úspěšného mužstva

si totiž prošla zlínským klubem už od žáčků.
„V posledních letech jsme v práci s mladými obrovsky pokročili a je skvělé, že můžeme
v této oblasti konkurovat takovým městům,
jako je Praha či Brno. Pozitivní je i fakt, že někteří naši mladí hráči už sbírají extraligové zkušenosti v dresu Starého Města,“ pochvaluje si Roman Macek.Cíle zlínského týmu příliš neřeší. „Je
to vždy stejné. Co nejlepší pozice po základní
části pro play off. Tam už se může udát cokoliv,“
dodává trenér.
Ve zcela opačném koutě tabulky zastihl úvod
extraligy dalšího krajského zástupce – volejbalisty Starého Města. Po prvních čtyřech utkáních byli na posledním místě bez bodu. Tým,
který si odbývá teprve druhou extraligovou
sezonu, potkal v úvodu soutěže hned několik
favoritů, kteří byli nad jeho síly, a v dalším průběhu sezony se chce zaměřit hlavně na zápasy
s výkonnostně podobnými soupeři.
(oh)

Vlk je nejlepší hasič

Čtyřikrát plný počet

Zlínský kraj – Jeden úspěch za druhým sbíral
v letošní sezoně zlínský profesionální hasič
Josef Vlk. Ostřílený borec, který se specializuje
na soutěže TFA (Nejtvrdší hasič přežívá), se tak
po právu stal nejlepším hasičským sportovcem
pro letošní rok. „Josef Vlk úspěšně reprezentoval Českou republiku na Mistrovství Evropy
v Německu, na Mezinárodním mistrovství Polska v TFA a Combat Challenge a na Světových
hrách policistů a hasičů v Belfastu 2013,“ vyjmenovala mluvčí generálního ředitelství hasičů
Nicole Zaoralová. Zejména hry v Belfastu vyšly
zkušenému hasiči na výbornou. Zvítězil jak
ve výběhu do sedmadvacátého patra belfastské Obel Tower, tak i v soutěži Ultimate Firefighter. S přehledem také ovládl domácí mistrovství
v soutěžích TFA. Josef Vlk je i důležitým členem
české hasičské reprezentace, která je momentálně nejlepší v Evropě. „Každá soutěž je trochu
jiná. Ale každý úspěch stojí spoustu dřiny a je
důležité, že kluci na sobě poctivě makají,“ zhodnotil člen české reprezentace Lukáš Novák. (oh)

Zlín – Čtyři zápasy, čtyři vítězství. V tak rázný
vstup do sezony sledge hokejisté SHK Lapp
Zlín snad ani nedoufali. Zvláště když je na úvod
čekal dvojzápas s přetěžkými soupeři – nejprve na Spartě a potom na ledě úřadujících mistrů z Karlových Varů. Zlín však oba venkovní
zápasy dokázal vyhrát, když Spartu vyloupil
v poměru 4:0 a ve Varech pak vydřel vítězství
1:0. Na domácím ledě pak nadělil osmigólový
příděl Mustangům z Pardubic a plný bodový
zisk si připsal i proti Olomouci. Zápas s olomouckými Kohouty byl však poznamenán nečekanou událostí. „Za stavu 2:1 pro Olomouc
vznesl ve druhé přestávce domácí tým protest proti regulérnosti sledgehokejových saní
dvou olomouckých hráčů. Rozhodčí po přeměření uznali, že sáně skutečně neodpovídají
předpisům. Olomoučtí poté odmítli v utkání
pokračovat,“ popsal vedoucí zlínského týmu
Petr Julina. Sportovně technická komise pak
rozhodla o kontumaci výsledku na 5:0 ve prospěch Zlína.
(oh)
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▪ Kulturista Janečka druhý v Evropě
Karlovy Vary – Další zářez ve své úspěšné
kariéře si připsal člen bystřického TJ Zekon
klubu Jaromír Janečka. Na evropském šampionátu v Karlových Varech vybojoval titul
vicemistra v kategorii do 175 centimetrů.
Jednačtyřicetiletý kulturista si navíc připsal
páté místo v kategorii Masters 40 až 50 let.
▪ Zlín na úvod padl s Trenčínem
Zlín – Premiérový zápas má za sebou hokejová Evropská univerzitní liga. A zápas to
byl nadmíru vydařený. Domácí zlínští hokejisté z UTB v něm poměřili síly s trenčínskou City university of Seattle. Krásná bitva
nabídla spoustu branek a nakonec vítězství
slovenského týmu v poměru 8:5.
▪ Kanoisté z Meziříčí bodovali
Valašské Meziříčí – Závodní sezona plná
úspěchů skončila pro kanoisty z Valašského Meziříčí. Ti mohou být s rokem 2013
naprosto spokojení. Na republikové úrovni
posbírali spoustu medailí – připsali si celkem 16 vítězství, 10 stříbrných a 14 bronzových stupínků. Příjemným překvapením
byl navíc bronz mladičké Barbory Bayerové
na mistrovství Evropy juniorů v Rakousku
a skvělé zastoupení na dalších evropských
závodech. „Šest našich lodí v reprezentaci?
Před pár lety sen, dnes příjemná statistika,“
pochvaloval si šéftrenér Radomír Fusek.
▪ Skončil první ročník Valachy tour
Velké Karlovice – Seriál sportovních závodů Valachy tour má za sebou povedený
ročník. Zakončil jej říjnový běžecký závod
Běhej Valachy ve Velkých Karlovicích. Dvanáctikilometrovou trať prolétl nejrychleji
Jakub Bajza z Kroměříže a Adéla Esentierová z Ostravy. Celkovými vítězi seriálu se pak
stali karlovický zkušený závodník Svatopluk
Janečka a mezi ženami Lucie Gruchalová
z Bohumína. První ročník seriálu zahrnoval celkem čtyři závody – dublon, triatlon,
závod na horských kolech a běh. Pro příští
ročník se počítá i se závodem na běžkách.
▪ Vlach pokračuje
Zlín – Hokejový klub PSG Zlín prodloužil
smlouvu s hlavním trenérem Rostislavem
Vlachem na extraligovou sezonu 2014/2015
s následnou roční opcí. Jednapadesátiletý
Rostislav Vlach působí u A týmu PSG Zlín
v roli hlavního trenéra třetí sezonu, dříve
u týmu zastával roli asistenta.
Okno do kraje / prosinec 2013

Poznávejte region na běžkách
Východní Morava je vyhlášená pestrou nabídkou turistických možností. V zimě láká
nejenom na celou řadu kvalitních sjezdovek, ale nabízí i udržované trasy pro běžkaře. Pojďme se podívat na několik z nich.
Vsacké Beskydy
Mezi nejkrásnější běžkařské trasy patří „Beskydská magistrála“ vedoucí po hřebenech
Vsetínských Beskyd. Potěší krásnými výhledy, typickou architekturou dřevěných staveb
i upravenou stopou a možnostmi občerstve-

Vsacký Cáb v Beskydech je v zimě pohádkový.
ní a odpočinku na trase. Začíná na Bumbálce
a vede přes Třeštík, Benešky, Kotlovou, Soláň,
sedlo Čarták, Ptáčnici, Vsacký Cáb do sedla
Dušná nad Vsetínem. Kdo by nezvládl celých
34 km, rozdělí si trasu na dvě etapy.
První úsek z Bumbálky na Soláň je dlouhý
16 km a pro běžkaře je výhodný dobrou dopravní obslužností autobusy z Rožnova p. R.
Počáteční kilometry mezi Bumbálkou a chatou Třeštík nejsou zcela snadné. Pro méně
zdatné běžkaře doporučujeme vystoupit
z autobusu již na Třeštíku a začít trasu odtud.
Nemusí totiž na běžkách sjíždět sjezdovku
pod hotelem Súkenická, právě k Třeštíku.
Další kilometry jsou však již pohodové. Následuje táhlý výšlap pod Vysokou, kterou objedete traverzovou cestou, a pak mírné klesání na Benešky. Z Benešek ve stejném tempu
dojedete až do sedla Kotlová s krásnou dřevěnicí a možností občerstvení. Poté se ještě
na trase párkrát zhoupnete a jste v oblasti
Soláně, kde na vás čeká několik chat a restaurací. Stopa vás dovede až do sedla Čarták
k autobusové zastávce.

Druhá etapa, dlouhá 18 km, vede ze sedla
Čarták na Dušnou nad Vsetínem. Pozvolna vystoupáte na 912 m vysokou Vsackou Tanečnici. Mírně zvlněným terénem pokračujete přes
Šerhovny, Vsacký Beskyd na Lušovku. Z Lušovky na Ptáčnici se trochu zapotíte – nejprve
ve sjezdu, pak ve stoupání. Od Ptáčnice pak bez
obtíží sjedete k chatě Vsacký Cáb. Na Dušnou,
kde je zastávka autobusových linek do Vsetína,
pak vede z Cábu klesající cesta.
Hostýnská magistrála
Hostýnská běžecká magistrála je unikátní soubor upravovaných běžeckých tratí po hřebenech Hostýnských vrchů. Celá zdejší oblast je
protkána sítí značených tras pro pěší turistiku
i cykloturistiku, které jsou v zimním období upravovány a využívány běžkaři. Těm jsou
k dispozici hřebenové cesty i přejezdy do údolí
v úhrnné délce 52 km. Výchozím bodem hlavní hřebenové trasy je vrch Hostýn, kam se
dopravíte místní autobusovou dopravou. Začátek běžecké magistrály naleznete mezi parkovištěm autobusů a restaurací Ovčárna. Trasa
vede po celou dobu po lesních komunikacích
s turistickým značením. Hned z Hostýna vás
čeká nejstrmější klesání z celé části magistrály.
Po čtyřech kilometrech, v místě zvaném Klapinov, začíná trasa opět stoupat a je nutné zdolat
nejvyšší bod na trase, Holý vrch s výškou 742 m
n. m. Odtud vás čeká prakticky stále klesající
terén až k rozcestí Nad Trojákem, které je zase
nejnižším bodem celé Hostýnské magistrály
(585 m n. m.). Dále cesta pokračuje v podobném charakteru jako doposud a po zdolání vrchů Bludný a Čečetkov sjedete až na konečnou
celé této magistrály k rozcestí Lázy. V nohách
máte 18 km. Více na www.hm52.cz.
(zu)

zajímavosti, soutěž
▪ Javorníky? Nejkrásnější hřebenovka
Mezinárodní hřebenovka Javorníků, Kohútka – Kasárna, je pro mnohé tou nejkrásnější hřebenovou trasou na Moravě.
Trasa je vedena podél česko-slovenské hranice a nabízí nádherné výhledy
na okolní hory a malebná údolí.
Výchozím bodem této trasy je horský
hotel Kohútka, který leží na hřebeni Javorníků ve výšce 913 m nad mořem.
Vydáme se po červené značce na východ kolem horské chaty Portáš přes
Frňovské sedlo na Malý Javorník (1019 m
n. m.). Na Malém Javorníku opouštíme
Česko a během okamžiku již naše lyže
sviští po slovenském sněhu. Terén se vlní
v několika krátkých a pozvolných stoupáních a sjezdech, aby se po zhruba třech
kilometrech objevil vrch zvaný Stratenec
(1 055 m n. m.) s památníkem obětem války a malou rozhlednou.
Od Stratence se mírným zhoupnutím dostaneme až ke Gežovskému sedlu. Odtud
nás čeká už jen pozvolný dvoukilometrový sjezd do lyžařského střediska Kasárna, pokud ovšem nechceme vystoupat
na nejvyšší bod pohoří – Velký Javorník
(1071 m. n. m.). Z něj pak vede na Kasárna cesta po hřebeni přes Butorky. Více
na www.kohutka.info.
Soutěžní otázka: Jakou celkovou délku
má Beskydská magistrála?
Odpověď posílejte na soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu Okno do kraje,
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín do 1. prosince. Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná
odpověď) budou odměněni.
Minulé kolo soutěže
Výherci: Vinařské obce ve Zlínském kraji
spadají do oblasti Morava a podoblasti
Slovácko.
Výherci: Jiří Cielecký (Zlín), Jiří Michal
(Kroměříž), Milena Jelenová (Uherské
Hradiště)

Nemusíte jen do hor. Zde trasa u Luhačovic.

inzerce
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Prosinec na Východní Moravě
Adventní čas na Východní Moravě probíhá
v duchu po generace udržovaných tradic.
K nim patří rozsvěcování vánočních stromů, mnohde doprovázené živými betlémy.
Ve Valašských Kloboukách proběhne
od 6. do 8. prosince již 22. Valašský mikulášský
jarmek. www.jarmek.cz . Z Valašského Meziříčí
se na něj 7. prosince můžete vydat kouzelným
parním vlakem. Navíc ve Valašských Kloboukách každou adventní neděli proběhnou Kloboucké adventní trhy s bohatým doprovodným programem. www.vmp.cz
Podobně bude koncipován 14. prosince Vánoční jarmark a Vánoce na dědině, které pořádá Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm.
Inspiraci pro vánoční výzdobu můžete získat
7. a 8. prosince v Kroměříži na výstavě Floria
Vánoce „Doba ledová“ včetně výstavy betlémů, které budou k vidění od 7. až do 13. prosince.
V průběhu celého roku můžete navštívit Česko-slovenský mechanický betlém v Horní Lidči, který se za pouhé dva roky svého provozu
stal vyhledávaným turistickým cílem. V před-

zábava, volný čas

vánočním čase má jeho návštěva další, duchovní rozměr. www.betlemhornilidec.cz

Mikulášský průvod ve Žlutavě

Část mechanického betlému v Horní Lidči.
Předvánoční atmosféru můžete dokonale prožít na Zvonici Soláň. V neděli 15. prosince se tam
budou péct perníčky, od 13.30 do 14.30 se
uskuteční vánoční obchůzková hra Betlehemci
v podání souboru Račan. Od 15.00 bude beseda s etnografem Danielem Drápalou o obyčejích vánočního času. 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.

Mikulášské obchůzky patří k nejživějším
projevům tradiční kultury. Uplatňují se
v nich masky, které v sobě nesou řadu skrytých významů. Jeden z nejzajímavějších
průvodů pořádají v obci Žlutava. Tamní
mikulášská akce si jen s malými obměnami zachovává tradiční formu již téměř 200
let. První zmínky jsou ústní – takže nelze
s přesností datovat vznik, ale traduje se,
že dříve byly obcházející masky placeny
krejcary (tyto se datují kolem roku 1800).
Aktéry průvodu jsou vždy jen místní muži
a chlapci – nejnižší věková hranice je 15 let.
Po dovršení tohoto věku mohou chlapci
chodit jako čerti, starší chlapci a muži oblékají masky tzv. laufrů a muřínů. Mikuláš
bývá většinou nejstarší muž ze skupiny.
Celý žlutavský průvod čítá 40 i více masek.
Letos se průvod koná 6. prosince od 17.30.

Pro cizince je Zlínský kraj atraktivní
Zachování dynamiky růstu počtu hostů, již
třetí rok trvající výrazný přírůstek počtu zahraničních hostů, stabilní počty přenocování – to
jsou hlavní výsledky cestovního ruchu ve Zlínském kraji plynoucí z aktuálních údajů Českého statistického úřadu.
Do Zlínského kraje ve třetím čtvrtletí tohoto
roku přijelo na 180 000 hostů, kteří zde strávili
na 600 000 nocí. Průměrná délka pobytu těchto hostů (3,3 dne) se prakticky nemění.
Meziročně vzrostl celkový počet hostů o 7,8 %.
Na tomto růstu se podílí především zahraniční
klientela přijíždějící do Zlínského kraje. Zatímco počet tuzemských hostů vzrostl o 4,5 %, cizinců přijelo o 27,7 % více než v minulém roce.
Přitom počty zahraničních hostů ve Zlínském
kraji trvale rostou již třetím rokem, a to v průměru kolem 25 %.
Největší růst byl zaznamenán u Litevců
(+245 %), hostů z Ruska (+44 %), Itálie (+25 %).

Němců přijelo o 24 % více než vloni, přesto je
v absolutním pořadí počtu hostů přeskočili
Poláci s růstem 107 %. Litevci se díky enormnímu zájmu o region dostali na sedmé místo
v pořadí nejčastějších hostů. Mezi ně patří Slováci, Poláci, Němci, Rakušané, Rusové, Italové,
Litevci a návštěvníci z USA. „S výsledky můžeme být spokojeni, při hodnocení všech aspektů patříme ke špičce – zaznamenali jsme růst
jak u tuzemské, tak zahraniční klientely, počty
přenocování se drží na stabilních hodnotách,
přestože díky změnám v úhradových vyhláškách pro lázeňství se výrazně snižují hodnoty přenocování v lázeňských resortech. Kraji,
obcím a podnikatelům se vyplácejí investice
do infrastruktury cestovního ruchu, zlepšující
se kvalita služeb a koncepční marketing,“ hodnotí výkony cestovního ruchu Ladislav Kryštof,
člen Rady Zlínského kraje, do jehož kompetence cestovní ruch spadá.
(zu)

Turek v čele průvodu ve Žlutavě.

Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. 11. – 31. 12. Koně v obrazech
Výstava pláten autorky Jarmily Zdeníkové;
14. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny
7.00-17.00)
1. 12. – 31. 12. Americký Paint –
kůň historie i současnosti
Výstava představující plemeno koní, které
má u nás sice krátkou tradici, ale velkou
oblibu; 16. etáž Baťova mrakodrapu (denně
do 22.00)
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U OLŠAVY 2541, UHERSKÝ BROD
TEL.: 572 635 969

VÝROBA
PLASTOVÝCH A HLINÍKOVÝCH OKEN

Tým ﬁrmy Montplast přeje svým zákazníkům
i obchodním partnerům
kouzelné Vánoce a úspěšný rok 2014
SYSTÉM S

9000

Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO ...
... vždy něco navíc v péči o Vás a Vaše dítě

tro)
Poliklinika (4. pa 1 Zlín
00
Tř. T. Bati 3705, 76
317
mobil: 606 780
172
telefon: 577 645
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PŘIJĎTE SI PRO
ZIMNÍ SLEVU
A ZEPTEJTE SE, JAK
LÉPE OCHRÁNIT
SVÁ OKNA PŘED
VNIKNUTÍM
ZLODĚJŮ

WWW.OKNAMONTPLAST.CZ

DFOUSVNQSFOBUÈMOÓEJBHOPTUJLZBHFOFUJLZ www.prediko.cz

zábava, volný čas

PRODAG Zlín, s. r. o.
Liptál 488, 756 31,
tel.: 577 912 686, 602 762 352,
e-mail: prodag@prodag.cz

ZÁMEK VIZOVICE
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www.prodag.cz

Zemědělská, lesní
a komunální technika

9É12ÿ1Ì&+ 2='2%
5. 10. - 23. 12. 2013
EXKLUZIVNÍ KOLEKCE
SKLENĚNÝCH VÁNOČNÍCH OZDOB
VYRÁBĚNÝCH RUČNĚ
ČESKÝMI VÝROBCI
VÝHRADNĚ
PRO GALERII MARIETTE
A VŠE DALŠÍ, CO K VÁNOCŮM PATŘÍ

Přijďte si vychutnat atmosféru Vánoc
Přijďte si vychutnat atmosféru Vánoc
do krásného prostředí vizovického předzámčí.
do krásného prostředí vizovického předzámčí.
www.mariette.cz • telefon: 605 706 879
www.mariette.cz • telefon: 605 706 879
00
00
OTEVŘENO
DENNĚ
9
00 - 1700
OTEVŘENO DENNĚ 9 - 17

Traktory
s radlicí

ÏLanové
navijáky

Dvoukotoučová
rozmetadla Î
ÐŠpalíčkovače

ÏŠtípače dříví
Rozmetadla — 1 a 2

kotoučová Ð

Ve středu 4.12.2013 velký výprodej skladových zásob.
Ke každému prodanému stroji máme pro Vás připraven dárek.

Doporučujeme

Česko zpívá koledy
www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz

11. prosince v 18.00, náměstí ve Zlíně,
Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži,
Otrokovicích a Valašských Kloboukách

Termín dalšího vydání: 18. až 20. 12. Pokud magazín v těchto
dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206.

Spořte výhodně

s účtem Bonus+

• Denní
Den úročení vkladu
výběru bez sankce
• Možnost
Mož
Bonus při dodržení sjednané fixace
• Bon
Možnost sjednání on-line
• Mož

zhodnocení až
*

3,2 %

* Vkladový účet s výpovědní lhůtou jeden měsíc a úrokovým bonusem za dlouhodobé spoření. Zhodnocení 3,2 % odpovídá vkladu 100 tis. – 10 mil. Kč po uplynutí
zvolené doby vázanosti 24 měsíců. Úrokové sazby jsou platné od 1. 11. 2013.

BEZ POPLATKU
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ZLATÉ JABLKO

Více místa pro přírodu.
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Peníze za Váš odpad - ihned

pf 2014

mapa a ceník na www.vykupna.cz

800 678 678
VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

I

777 770 680

www.mpu.cz

Více peněz na Vánoce.
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