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Předvánoční atmosféra 
Vánoční atmosféru lze vykouzlit díky akcím také ve městech. 

Na snímku zlínské náměstí Míru. 
Foto: Ivo Hercik
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MILUJI OBROVSKÉ PARKOVIŠTĚ
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Vážení a milí spoluobčané,

je velký rozdíl mezi mluveným a psaným slovem. Myslel jsem 
si, že nebude problém napsat něco smysluplného do  úvod-
níku, až na  mě přijde řada. Vždyť se toho tolik děje. A  málo 
dobrého. Evropa je v recesi, z toho Řecko před bankrotem a jih 
Evropy k tomu nemá daleko. Z domova též nic povzbudivého. 
Nebo že by mi to nešlo, protože je venku tak pěkně? Na  lis-
topad opravdu nezvykle. Také se mi vrátila myšlenka na naše 
školáky. Co se jim asi honí v hlavách, když si vzpomenou na le-
tošní nevydařené prázdniny? A jen co šli do školy, bylo pěkné 

září a vlastně pěkně je až do dneška, tedy 10. listopadu, kdy píši tyto řádky. Kdo ví, jak ale 
bude, až se vám dostane prosincové Okno do kraje do rukou. A to nejen co se týká počasí.
Sedláci neboli zemědělci, a takto založený jsem i já, chtěli od nepaměti vědět, jak bude, a to 
i několik neděl dopředu. A tak sledovali počasí, poznatky si zapisovali a zkušenosti nám pře-
nechali v pranostikách. Aby se to lépe pamatovalo, tak si vzali na pomoc sváteční dny. Zrovna 
svátek svatého Martina patří mezi dny, kdy mají pranostiky více než šedesátiprocentní prav-
děpodobnost, což je srovnatelné s dnešními předpověďmi meteorologů. Takže určitě Martin 
nepřijede na bílém koni – to by byla zima, jak se patří. Zítra ale sněžit nebude a nebude ani 
pršet a nemají být ráno mlhy, takže nepřijede ani na šedivé kobyle – to by byla zima mírná, 
střídavá. Přijede na kobyle žluté, řekněme na ryzákovi, protože má být jasno a je velmi sucho. 
To znamená zimu suchou a tuhou. A jak je vidět, přituhuje i na politické scéně. Uvidíme, co 
nám tedy přinesou další dny. 
Také jsem si ale uvědomil, že až budete číst tyto řádky, už bude čas adventní. Čas, kdy by-
chom se měli, tak jako příroda, zklidnit. Najít si prostor na rozjímání. Připravit se na čas vá-
noční, abychom tyto svátky opravdu prožili v pohodě, klidu a míru. Zřejmě si my lidé zcela 
neuvědomujeme, že jsme součástí přírody a svým konáním jdeme proti proudu. 
Snad nejvíce uspěchaný až stresující je čas předvánoční. Přesto doufám, že se vám co nejvíce 
naplní podle vašich představ a  vánoční svátky prožijete mezi svými nejbližšími obklopeni 
láskou a radostí.

Klid a mír ve vánočním, stromečkem prozářeném, domově,
přeje váš hejtman

MVDr. Stanislav Mišák

 ▪ Divadlo zve na silvestrovský večer
Městské divadlo Zlín pokračuje i letos v tradi-
ci silvestrovského rozjezdu. Na  pořadu bude 
nová komedie Brouk v hlavě v silvestrovském 
pojetí. Potom raut,  přípitek. „Zvu všechny, 
kteří chtějí strávit poslední hodiny v roce v pří-
jemné společnosti a  pobavit se,“ říká ředitel 
Petr Michálek. V  tomto roce divadlo nabídlo 
divákům hned dva typy předplatného: k  tra-
dičnímu sezonnímu, které platí stejně jako 
školní rok od září do června, přidalo další vari-
antu - roční předplatné. To platí na kalendářní 
rok. Má název Předplatné na přání a vycházelo 
z přání diváků, kteří chtěli více komedií a mu-
zikálů. Setkalo se s  mimořádným ohlasem. 
„Koupilo si ho 301 předplatitelů. Proto na něj 
chceme v tom dobrém navázat Veselým před-
platným, navíc před svátky, takže je to též ide-
ální dáreček pod stromeček,“ dodal Michálek. 

 ▪ Úvahy a projevy Tomáše Bati
Webový portál tomasbata.com přichází s no-
vinkou pro zájemce o  dílo a  názory Tomáše 
Bati. Na portále je nově ke stažení audiokniha 
Úvahy a projevy, a to v češtině i v anglické ver-
zi s názvem Reflection and Speeches.  Webový 
portál tomasbata.com vznikl na začátku roku 
2010 s  cílem shromáždit na  jednom místě 
dostupné informace o  zakladateli zlínského 
obuvnického průmyslu a  o  dalších tématech 
spjatých s  touto osobností. „Jako univerzita 
nesoucí jméno Tomáše Bati ve  svém názvu 
chceme nabídnout co nejvíce dostupných in-
formací k  této osobnosti každému, kdo o ně 
projeví odborný nebo soukromý zájem,“ říká 
kancléřka UTB Andrea Kadlčíková. Na  portá-
le je shromážděn dosud nejúplnější seznam 
publikací věnujících se baťovským tématům 
včetně fotogalerie a Baťova životopisu.

 ▪ Stavba skanzenu Rochus začne na jaře
Na  jaře příštího roku bude zřejmě na  okraji 
parku Rochus v Uherském Hradišti instalován 
první objekt budoucí autentické slovácké 
dědiny. Půjde o stodolu z obce Břestek, cen-
ný doklad lidového stavitelství, kterou pra-
covníci Slováckého muzea rozebrali a uložili 
do  skladu ve  Starém Městě. Skanzen utvoří 
až stovka staveb, jeho budování je ale otáz-
kou několika desetiletí. Náklady na  úpravy 
celého parku jsou odhadovány až na půl mi-
liardy korun. Podstatnou část z  této částky 
přitom připadne právě na vybudování skan-
zenu, který se má stát ukázkou vývoje stavi-
telství na Slovácku.
Bývalé vojenské cvičiště se postupně mění 
na  kulturně-rekreační zónu od  loňského 
podzimu. V plánu je mimo jiné vysázení alejí 
či ovocných sadů.
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 ▪ Nemocnice  opravuje 12. pavilon
Zlín – Vnitřní rekonstrukce 12. pavilonu začala 
v  minulých dnech ve  zlínské Krajské nemoc-
nici T. Bati. Po  dokončení oprav v  něm bude 
umístěno pracoviště dlouhodobé intenzivní 
péče (DIP), které má zatím vyhrazeny prosto-
ry v  17. pavilonu nemocnice. Rekonstrukce, 
jejíž ukončení je plánováno na  konec ledna 
2012, si vyžádá 14,5 milionu korun. Poskytne 
je Zlínský kraj. „Lůžek DIP je ve Zlínském kra-
ji nedostatek a VZP nás oslovila, zda bychom 
o ně měli zájem. Rozhodli jsme se pracoviště 
dlouhodobé intenzivní péče v nemocnici vy-
budovat,“ sdělil ředitel KNTB Bohuslav Škubal.

 ▪ Stromem roku je hruška u Slavkova
Slavkov – Druhé místo v  celostátní anketě 
Strom roku 2011 získala hruška na Horním poli 
u  Slavkova na  Uherskohradišťsku. Účastníci 
ankety jí prostřednictvím DMS zaslali 8 992 

hlasů. Hruška je stará více než 300 let.  „Něco 
jsme pro to udělali, pomáhali i lidé z okolí, cí-
tili jsme velkou podporu. Naše hrušeň účastí 
ve finále zviditelnila nejen Slavkov a nejbližší 
okolí, ale v podstatě celý Zlínský kraj,“ řekl sta-
rosta obce Libor Švardala.

 ▪ Firma chce využít čistírenské kaly
Otrokovice – Akciová společnost Toma, která 
v  Otrokovicích provozuje čistírnu odpadních 
vod, plánuje ve  svém areálu vybudovat zaří-
zení na  termické zpracování a  energetické 
využití čistírenských kalů. Vyplynulo to ze 
společného jednání zástupců města Otroko-
vice a  vedení podniku. Náklady na  investici 
včetně stavby a technologií se odhadují na 80 
milionů korun. Čistírna odpadních vod v  Ot-
rokovicích produkuje 5 000 až 7 500 tun od-
vodněných čistírenských kalů ročně. Jsou nyní 
ukládány na skládkách.

 ▪ Lupénku lze léčit biologicky
Zlín – Šestnáct pacientů, kteří trpí těžkou for-
mou psoriázy neboli lupénky, je v péči Cent-
ra pro biologickou léčbu psoriázy v  Krajské 
nemocnici T. Bati ve  Zlíně. Těchto center je 
v ČR 16, většinou ve fakultních a krajských ne-
mocnicích. Věnují se léčbě závažných forem 
tohoto onemocnění u pacientů, u kterých se-
lhávají běžné léčebné metody. Jako centrum 
bylo kožní oddělení KNTB  výborem České 
dermatovenerologické společnosti doporu-
čeno v březnu 2009. „Po zjištění, že lupénka je 
v podstatě těžký imunitně podmíněný zánět 
kůže, začala se od  roku 2004 léčit biologic-
ky,“ sdělil primář kožního oddělení KNTB Jan 
Šternberský. Léčba u  všech pacientů, kteří 
jsou v  péči kožního oddělení KNTB, je podle 
primáře úspěšná. Vedla k téměř plnému vymi-
zení hendikepujících projevů na kůži. 

Kaňovice – Hrabinova rolnická usedlost 
č. p.  19 v  Kaňovicích získala významné mezi-
národní ocenění v projektu „Výjimečná hliněná 
architektura v Evropě 2011“. Hodnotící komise 
ve  francouzském Marseille vybrala na  podzim 
42 staveb z  celé Evropy, z  toho dvě v  Česku. 
Usedlost v  Kaňovicích patří do  II. kategorie 
- stavby s pozoruhodným a odpovídajícím zá-
sahem. Obec obdržela plaketu, kterou již byla 
oceněná stavba označena.
„Je to pro mne překvapení, že jsme se dostali 
na evropské úrovni mezi vyhodnocené stavby. 
A  samozřejmě nás to velmi těší,“ řekl staros-
ta Kaňovic Jiří Mikel. Stavba pochází z  konce 
18. století. Je postavena převážně z vepřovico-
vých nepálených cihel. Posledním trvale žijícím 
obyvatelem domu byl Alois Duda (1902–1975). 
Obec koupila tehdy již chátrající Hrabinovu 
usedlost v roce 2005, aby zde pořádala nejrůz-
nější místní akce spjaté s  lidovými tradicemi. 
K  obnově objektu podle návrhu architektky  
Edity Vlčkové došlo v roce 2009. 

Lidové stavby a  historická struktura Kaňovic  
patří k typickým znakům oblasti Luhačovické-
ho Zálesí. Staré osídlení se potkává s kopcovi-
tou venkovskou krajinou, která byla obydlena 
později. Původními stavebními technikami 
bylo budování srubů a používání udusané hlí-
ny, obojí však bylo na konci 18. století nahraze-
no vepřovicovými cihlami. 
Hrabinova rázovitá hliněná usedlost se skládá 
z obytného domu, stájí, malého sklepa a dvou-
patrové sýpky. Statek a  sýpka byly postaveny 
na konci 18. století, stáje však byly v 19. století 
přestavěny. Dřevěný strop je pokrytý ochran-
nou vrstvou hlíny. Zdi jsou potaženy hliněnou 
omítkou a vybíleny vápnem. Lem u základů zdí 
podél celé stavby tvoří malovaný modrý pruh 
(podrovnávka). Na Slovácku je to u starších sta-
veb charakteristický prvek.
„Chceme zachovat tuto kulturní památku i dal-
ším pokolením. Ukázat lidem, v jakém prostředí 
a skromných podmínkách dříve obyvatelé obcí 
žili a pracovali,“ dodal starosta. (vc)

Cenu z Marseille získaly Kaňovice

Zlínský kraj – Některé změny v  osobní že-
lezniční dopravě přinese 11. prosinec, kdy 
vstoupí v  platnost nové jízdní řády. Jednou 
z  nejvýraznějších je zastavování nočního 
páru rychlíků Chopin v  Otrokovicích. „Bude 
to jediné noční spojení Zlínského kraje s Víd-
ní, Budapeští, Bratislavou, Varšavou i  Rus-
kem. Jde o  výhodné spojení i  na  vídeňské 
letiště,“ uvedl Miroslav Řihák ze společnosti 
Koordinátor veřejné dopravy. Tento vlak 
řadu let Otrokovicemi jen projížděl. Tradiční 
Zlínský expres bude v novém grafikonu od-
jíždět ze Zlína o něco později – v 5.15. Zpět 
dojede do  Zlína už ve  22.40. Do  Zlína bude 
v  pracovních dnech v  8.44 přijíždět přímý 
spěšný vlak z Jeseníku. Opačně pojede v 9.20 
přímo do  Olomouce. Bude zrušen jeden 
rychlík do  Luhačovic – pojede jen z  Olo-
mouce do  Otrokovic a  v  13.25 z  Otrokovic 
do  Prahy. Mezi určité zajímavosti nového 
grafikonu také patří, že se po  více než sto 
letech na  dvojkolejné trati Břeclav – Přerov 
- Bohumín zavede obvyklý pravostranný pro-
voz. U vlaků na Vsetínsku dochází ke zrušení 
jednoho páru osobních vlaků Hranice na Mo-
ravě – Vsetín a zpět v dopoledních hodinách, 
jinak jen k časovým posunům spojů.  (vc)

Vlaky mají jiné časy

Zlínský kraj – Období nepřetržité pohoto-
vosti pro zimní údržbu silnic bylo zahájeno 
1. listopadu. Počasí první poloviny měsíce 
silničářům šetřilo práci a náklady. Také letos 
se některé méně důležité silnice II. a III. třídy 
podle rozhodnutí krajské rady v zimě udržo-
vat nebudou. „Rozsah neudržovaných úseků 
je stejný jako před rokem a činí necelých 126 
kilometrů, což je asi šest procent silniční sítě,“ 
uvedl náměstek Ředitelství silnic Zlínské-
ho kraje Radek Berecka. Podrobný přehled 
neudržovaných silnic je zveřejněn na  inter-
netové stránce www.rszk.cz/vozovky/neu-
drzovane.php. Na  webu ŘSZK jsou i  odkazy 
na informace o aktuální sjízdnosti. (vc)

Některé silnice se 
v zimě neudržují 

Rolnická usedlost v Kaňovicích.    Foto: Ivo Hercik
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 ▪ Doprava trápí Kvítkovice
Otrokovice – Nespokojenost s  dopravní si-
tuací především v  jižní části Otrokovic vyjá-
dřilo v  minulých dnech město ve  stanovisku 
k  návrhu koncepce „Aktualizace koncepce 
a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínské-
ho kraje“. „Nemůžeme souhlasit s tvrzením, že 
došlo ke zlepšení ovzduší v oblasti Otrokovic, 
protože veškerá doprava vedená po  severo-
východní části obchvatu Otrokovic je svedena 
na komunikaci I/49. Došlo tak sice k mírnému 
zlepšení v severovýchodní části Otrokovic, ale 
na jihu města, zejména v místní části Kvítkovi-
ce, je situace i nadále velmi vážná,“ uvedl sta-
rosta Jaroslav Budek.

 ▪ Roste obliba turistických cílů v kraji
Zlínský kraj – Větší oblibě než před rokem  se 
v letošní sezoně těšily turistické cíle Zlínského 
kraje. Vyplývá to ze statistik zhruba 40 takzva-
ných referenčních míst, u  kterých Centrála 
cestovního ruchu Východní Moravy sleduje 
jednodenní návštěvnost. Oblibě se těšily pa-

mátky a  muzea, zřejmě největším hitem se 
stala cyklostezka podél Baťova kanálu. Stabil-
ní je návštěvnost hradů a zámků, z nichž nej-
oblíbenější jsou kroměřížský Arcibiskupský 
zámek a jeho zahrady a hrad Buchlov. Oproti 
minulému období oba objekty zaznamenaly 
jednoprocentní nárůst návštěvnosti. Vyda-
řené babí léto vynahradilo turistickým cílům 
závislým zejména na  počasí studený červe-
nec. Od letošního července do září do regionu 
přijelo 162 999 hostů. Je to o 0,3 procenta více 
než loni.

 ▪ Pokračuje čištění Luhačovické přehrady
Pozlovice – Na dno luhačovické nádrže po čty-
řech měsících opět vjely bagry a těžké stroje. 
Povodí Moravy tak znovu obnovuje těžbu 
sedimentů, které jsou plné živin. Asi 60 tisíc 
metrů krychlových zbylých sedimentů bude 
zhotovitel těžit a odvážet maximálně do kon-
ce února. „Uděláme vše pro to, abychom tento 
termín v co největší míře zkrátili. Rádi bychom 
těžbu dokončili už do konce tohoto roku. Vše 

ale záleží na tom, jak nám bude přát počasí,“ 
zdůraznil generální ředitel Povodí Moravy 
Radim Světlík. Nádrž se začne plnit vodou 
na jaře 2012. 

 ▪ Radní podpořili výstavbu zdymadla
Bělov – Výstavbu plavební komory u  jezu 
Bělov a  tím pádem i  prodloužení splavnos-
ti Baťova kanálu až do  Kroměříže podpořili 
na  svém jednání krajští radní. Vyhověli tak 
žádosti o vyjádření podpory, kterou jim adre-
sovalo Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu 
a vodní cesty na řece Moravě. Jednou z priorit 
sdružení je právě prodloužení kanálu smě-
rem na  sever do  Kroměříže prostřednictvím 
plavební komory na  jezu Bělov. Prodloužení 
splavnosti kanálu by pomohlo cestovnímu ru-
chu v regionu. Na území Jihomoravského kra-
je se plánuje postavení plavební komory v Su-
doměřicích na  Hodonínsku. Obě stavby jsou 
zahrnuty mezi investiční záměry Ředitelství 
vodních cest ČR a  nacházejí se ve  vysokém 
stupni projekční přípravy.

Panský dvůr slouží podnikání
Kunovice – Nový podnikatelský inkubátor byl 
koncem září slavnostně otevřen v  Kunovicích 
na Uherskohradišťsku. Stal se jím objekt obno-
veného Panského dvora. Město si od něj slibuje 
růst podnikatelských subjektů a  snížení neza-
městnanosti ve Zlínském kraji.
„Česká republika má excelentní výsledky 
ve  vědě a  výzkumu, bohužel je příliš neumí-
me převádět z  laboratoře do  praxe, neumíme 
na nich vydělávat, což je také podle mezinárod-
ních srovnání jednou z  nejsilnějších brzd naší 
konkurenceschopnosti. Podnikatelské inkubá-
tory, jako je například ten v  Kunovicích, jsou 
konkrétním výsledkem naší snahy o sbližování 
vědců a  podnikatelů,“ řekl bývalý ministr prů-
myslu a obchodu Martin Kocourek.
Náklady na rekonstrukci Panského dvora a zří-
zení podnikatelského inkubátoru dosáhly asi 
165 milionů korun. Z toho přes 123 milionů po-
skytl Kunovicím evropský program Prosperita. 

Kunovice projekt zahájily v roce 2009, stavebně 
byl dokončen letos v červnu.
„Začínající podnikatelé s dobrými nápady často 
nemají finanční prostředky na rozjezd podniká-
ní. Situaci jim usnadňují právě inkubátory, kde 
mohou získat dotaci na  nájem kancelářských, 
laboratorních a dalších prostor a rovněž na kon-
zultantské služby, školení nebo rekvalifikace,“ 
vysvětlil generální ředitel agentury CzechInvest 
Miroslav Křížek. Díky sdílení prostor a laboratoří 
navíc mohou firmy v inkubátoru efektivněji ko-
munikovat a vzájemně spolupracovat.
Projekt se uskutečnil jako součást programu 
rozvoje města Kunovice pro období 2006-2010. 
„Inkubátor jsme nepostavili na zelené louce, ale 
rozhodli jsme se pro regeneraci brownfieldu 
v centru města. Podařilo se nám tedy skloubit 
dvě velice užitečné věci najednou,“ pozname-
nala starostka Kunovic Ivana Majíčková.  (vc)

Obnovený Panský dvůr v Kunovicích.     Foto: Ivo Hercik Oční oddělení 
vyhlazuje vrásky
Kroměříž – Nový estetický výkon nabízí oční 
oddělení Kroměřížské nemocnice. Pacientům, 
které trápí výrazné projevy stárnutí v podobě 
obličejových vrásek, nabízejí aplikaci botulo-
toxinových injekcí. Ty však slouží k odstranění 
takzvaných mimických vrásek, jako například 
čelních vrásek nebo vrásek kolem očí či rtů, 
ale také k eliminaci nadměrného pocení na lo-
kalizovaných částech těla. „V  případě trvalých 
neboli statických vrásek používáme výplňové 
materiály s  kyselinou hyaluronovou, popřípa-
dě kombinaci obou metod, účinek se dosta-
vuje v průběhu pěti až čtrnácti dnů, u nadměr-
ného pocení během dvou až pěti dnů. Účinek 
pak trvá v řádu měsíců,“ uvedla lékařka očního 
oddělení Veronika Kratochvílová. Zároveň upo-
zornila, že metoda není vhodná pro všechny 
zájemce. „Problematická je například přecitli-
vělost na  látku přípravku, zánět nebo lokální 
onemocnění či poruchy svalové aktivity,“ přiblí-
žila Kratochvílová. Před aplikací je proto nutná 
konzultace s lékařem.  (tz)

I města mohou být 
pro cyklisty bezpečná
Uherské Hradiště – S návodem, jak docílit, aby 
ježdění na kole po městě bylo rychlé, bezpečné 
a příjemné, se mohli začátkem listopadu sezná-
mit obyvatelé Uherského Hradiště. „Odborníci 
na  cyklodopravu seznámili obyvatele města 
s generelem cyklistické dopravy, který si mimo 
jiné klade za cíl  docílit nárůstu podílu cyklistů 
na  dopravě ve  městě a  zlepšení bezpečnosti  
a komfortu při jízdě na kole,“ uvedl mluvčí rad-
nice Jan Pášma. Generel cyklodopravy může 
být podkladem pro územní plánování. Zástup-
ce zpracovatele generelu Adolf Jebavý řekl při 
prezentaci projektu, že v ČR mohou být vzorem 
pro cyklistickou dopravu dvě města: Pardubice 
a Uherské Hradiště. (red)
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Více než sedmnáct kilometrů činí celková délka 
mostů a silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji, kte-
ré byly během letošního roku v rámci investič-
ních staveb prostřednictvím  Ředitelství silnic 
Zlínského kraje (ŘSZK) rekonstruovány. Tyto 
letos dokončené stavby mají hodnotu přes 550 
milionů korun. Významnou část z těchto nákla-
dů pokryly dotace z Regionálního operačního 
programu Střední Morava. Další kilometry po-
vrchů krajských silnic se plošně obnovily z  in-
vestičního příspěvku Zlínského kraje.
„Z přidělených prostředků se snažíme udržovat 
krajské silnice v co nejlepším stavu. Odevzdali 
jsme letos motoristům do užívání více než dvě 
desítky dokončených staveb. Přesto cítíme, že 
by bylo potřeba investovat do  rekonstrukce 
krajských silnic a mostů ještě víc a že nás čeká 
hodně práce i  v  dalších letech,“ řekl ředitel 
ŘSZK Bronislav Malý.
Největší letos dokončenou stavbou ŘSZK byl 
nový úsek silnice II/497 v  délce 1,8 kilometru 
mezi obcemi Šarovy a  Březolupy. Silnice nyní 
vede v  nové, napřímené trase, původní ko-
munikace kopírující okraj lesa se rekultivovala. 
Bylo zde investováno asi 120 milionů korun.
Finančně velmi nákladnou byla rekonstrukce 
silnice III/49024 mezi Provodovem a  Ludkovi-
cemi v  délce 4,3 kilometru. Významnou část 
nákladů, téměř 50 procent, tvořila dotace mi-
nisterstva financí z programu na ochranu vod, 
protože součástí stavby bylo také kvalitní za-
bezpečení blízké vodárenské nádrže před úni-
ky ropných látek a nečistot ze silnice.
Na  téměř dvaaosmdesát milionů korun přišla 
rekonstrukce důležité silnice II/492 mezi Dol-
ní a Horní Lhotou v délce 2,6 kilometru. Tento 
úsek navazuje na  již dříve obnovenou silnici 
od Luhačovic po Dolní Lhotu se dvěma novými 
mosty. K vyššímu komfortu a bezpečnosti jíz-
dy po trase ze Zádveřic do Luhačovic přispěla 
letos rovněž plošná obnova vozovky v  kop-
covitém zalesněném úseku směrem k  Zádve-
řicím. Mezi významné stavby letošního roku 

na  krajské silniční síti nepochybně patří také 
stržení starého a výstavba nového mostu přes 
železniční trať u  Brumova-Bylnice včetně re-
konstrukce přilehlých 900 metrů silnice II/495. 
Náklady zde dosáhly 76 milionů korun.
Teprve na  konci října byla zprovozněna re-
konstruovaná silnice III/49016 mezi Zlínem-
-Mladcovou a obcí Racková v náročném lesním 
terénu v délce 3,8 kilometru. Stavba stála přes 
dvacet milionů korun.
Řadu staveb se podařilo realizovat také na Kro-
měřížsku. Rekonstruoval se průtah Blazicemi 
II/437 v délce 1,2 kilometru za 7,1 milionu ko-
run. Nové mosty se postavily ve  Zdounkách 
a  Troubkách na  silnici II/428. Přes 38 milionů 
korun stála rekonstrukce průtahu Roštínem 
(1,3 km) na silnici II/432. Současně se rekonstru-
ovala silnice II/432 v úsecích Roštín – Cetecho-
vice (0,9 km) a  Koryčany – Jestřabice (0,3 km) 
s celkovými náklady asi 30 milionů korun.  

Snaží se i stát
Pozadu nezůstával ani stát a  jeho Ředitelství 
silnic a dálnic. Nejvýznamnější dokončenou in-
vesticí na státní silniční síti v kraji bylo zprovoz-
nění dálnice D1 v úseku z Hulína přes hranici 
kraje až k Říkovicím. Ve Zlíně-Malenovicích se 
podařilo zprovoznit dalších 540 metrů rozšíře-
né čtyřpruhové silnice I/49. Ve  stadiu rozpra-
covanosti je další úsek rozšiřování silnice I/49 
z Malenovic směrem na Otrokovice. Jako roz-
pracovaný je veden úsek plánované nové rych-
lostní silnice I/49 z Hulína do Fryštáku a rovněž 
2. a 3. etapa přeložky silnice I/35 Valašské Mezi-
říčí – Lešná. Na webu ŘSD jsou uvedeny záměry 
na  další stavby. Jde o 2. stavbu silnice I/57 Se-
metín – Bystřička, o obchvat Lhotska na silnici 
I/49, silnice I/35 z  Lešné do  Palačova, rekon-
strukce křižovatky v Rožnově pod Radhoštěm a  
jihovýchodní obchvat Otrokovic na silnici R55. 
 Vojtěch Cekota

Na mnoha místech přibyly nové a opravené silnice

Na  stovky milionů korun přijdou 
každoročně v  kraji investiční akce 
na  rekonstrukcích či výstavbě no-
vých mostů a  silnic. Nemalé pro-
středky se do  obnovy silniční sítě 
investovaly v letošním roce. Přiná-
šíme malé ohlédnutí za  nejdůleži-
tějšími dokončenými investičními 
stavbami na silniční síti roku 2011.

doprava

Rekonstruovaná silnice z Mladcové do Rackové.    Foto: ŘSZK

Nový most přes železniční trať u Brumova-Bylnice.    Foto: ŘSZK
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Charitativní prodej pořádá každoročně i krajský úřad.    Foto: Petr Zákutný

Zdravotní problémy, jsou-li vážnější, nás po-
každé zaskočí, překříží naše plány a  mohou 
i radikálně změnit náš pohled na svět. Asi vždy 
nás však přimějí přijímat s vděčností pomoc-
nou ruku, kterou nám podává i někdo cizí.
Své o tom vědí ti, kdo zažili hematologické či 
onkologické onemocnění dítěte. „Právě proto, 
abychom udělali alespoň něco pro zmírnění 
utrpení a  bolesti provázející velmi náročnou 
léčbu, založili jsme Sdružení Šance a spojuje-
me všechny, kdo chtějí pomoci,“ říká Zdeňka 
Wasserbauerová z Otrokovic, která již několik 
let spoluorganizuje charitativní prodej vánoč-
ních růží. K tomu ji před lety přimělo onemoc-
nění vlastního vnuka. 
Zakoupením vánoční růže za 100 korun může 
každý přispět na léčbu dětí hospitalizovaných 
na  hematologicko-onkologickém oddělení 
olomoucké nemocnice, které funguje jako 
centrum pro pacienty i ze Zlínského kraje.
„Vánoční hvězda se stala symbolem nejkrás-
nějších okamžiků v  roce, které prožíváme 
společně se svými nejdražšími. Dekoruje naše 
domovy a  zároveň to může být i  naděje pro 
děti, které vzdorují onemocnění se závažnou 

prognózou. Posiluje je společné úsilí zdra-
votníků i  vědců, kteří dosahují neustálého 
pokroku v  léčbě této zákeřné choroby. Díky 
tomu se dnes 90 procent dětí s leukémií vrací 
po  vítězné bitvě z  nemocnice zpátky domů. 
Zdravotníci ale na všechno sami nestačí, proto 
se jim snažíme pomoci takto,“ vysvětluje paní 
Wasserbauerová. 

Peníze slouží konkrétním potřebám
V roce 1998, kdy se s prodejem růží začínalo, 
činil výtěžek 58 700 Kč, v roce 2009 to už byl 
1 278 271 Kč. „Za tu dobu se získané prostřed-
ky investovaly do výzkumu a také se podaři-
lo proměnit původní smutné bílé oddělení 
v útulný barevný prostor, který aspoň trochu 
připomíná domov. Také se zařídila kuchyňka, 
aby maminky mohly něco dobrého uvařit 
dětem, které při léčbě většinou nemají chuť 
na nic. Vybudovala se i místnost sloužící jako 
školička,“ upřesnila paní Wasserbauerová. Kro-
mě toho se z peněz dětem dvakrát ročně platí 
rekondiční pobyty. 
Sdružení Šance organizuje prodej vánoční 
růže v řadě škol, farností i firem, kde je tradič-

ně o  nákup květiny značný zájem. Občané, 
kteří by se chtěli k této iniciativě připojit, bu-
dou mít příležitost: 27. 11. ve zlínském kostele 
na  Jižních Svazích i  v  otrokovickém kostele 
sv. Vojtěcha, po  dopoledních bohoslužbách. 
Dále pak 29. a 30. 11. v budově krajského úřa-
du od 9.00 do 16.00, 1. 12. ve zlínské Okresní 
správě sociálního zabezpečení také od  9.00 
do 16.00 a 5. 12. v sídle zlínského magistrátu 
od 9.00 do 17.00. 

Apel na dárce kostní dřeně
„Chtěla bych současně poprosit všechny, kdo 
by byli ochotni podpořit léčbu onkologicky 
nemocných dárcovstvím kostní dřeně, aby 
se nebáli. Dnes už se častěji praktikuje jedno-
duchý odběr krve a není nutný odběr z kosti 
v celkové narkóze. A vědomí, že někomu mo-
hou zachránit život, se nedá ničím vyvážit,“ 
říká paní Wasserbauerová. Podmínkou pro zá-
pis do registru dárců je dobrý zdravotní stav 
a věk 18 až 35 let. Bližší informace zájemcům 
poskytnou pracovníci všech transfúzních sta-
nic nebo www.kostnidren.cz.
 Helena Mráčková

Vánoční růže nejen zdobí, ale i pomáhá

Když jsme zdraví, děti přiměře-
ně zlobí a  celkově se docela daří, 
většinou si neuvědomujeme, že 
někdo z vedlejšího paneláku nebo 
sousední ulice může právě proží-
vat těžké období nemoci v  rodině 
nebo i zápasu o život někoho blíz-
kého.

dárcovství
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 ▪ Kraj ocení sociální pracovníky
Zlínský kraj – Pět pracovníků bylo schvále-
no Radou Zlínského kraje k  převzetí oce-
nění Pracovník roku v  sociálních službách 
Zlínského kraje 2011, které je spojeno s fi-
nančním darem. Jedná se o Ivetu Bláhovou 
(pracovnici v  sociálních službách z  organi-
zace NADĚJE, pobočka Otrokovice), Dobro-
milu Krupovou (bývalou ředitelku organi-
zace Diakonie ČCE – středisko ve Valašském 
Meziříčí), Františku Hráčkovou (pracovnici 
v  sociálních službách ze zařízení DZP, DS 
Kunovice – Cihlářská), Romana  Kunovjánka 
(vychovatele a  koordinátora  individuální-
ho plánování ze zařízení DZP Uherský Brod) 
a  Marii Machalovou (vedoucí kuchařku ze 
zařízení DZR Kvasice). 
Udělení Mimořádného uznání bylo schvá-
leno Radou Zlínského kraje dalším dvěma 

pracovníkům  za  mimořádný přínos v  ob-
lasti sociálních služeb. Jedná se o  Milušku 
Zvonařovou z  organizace IZAP – Sdružení 
pro integraci zdravých a  postižených dětí 
a  mládeže „Chceme žít s  vámi“ a  Antonína 
Ondráše, ředitele Sociálních služeb Uherské 
Hradiště. 

 ▪ Platby za škody způsobené živočichy
Zlínský kraj – Náhrada škody způsobené 
bobrem na  okrasných dřevinách na  Uher-
skohradišťsku ve výši 4 770 korun společně 
s náhradou škody způsobené vlkem na jed-
né ovci na  Vsetínsku ve  výši 4  000 korun 
budou vyplaceny žadatelům ze Zlínského 
kraje. 
Tyto peníze byly do  rozpočtu Zlínské-
ho kraje poukázány ze státního rozpočtu 
a  rozpočtovým opatřením, které na  svém 
jednání schválili krajští radní, se nyní do-

stanou ke konečným příjemcům. Celkem již 
letos bylo proplaceno přes půl milionu ko-
run. Náhrady za  škody způsobené ve  Zlín-
ském kraji vybranými zvláště chráněnými 
živočichy se proplácejí na  základě zákona. 
Zdrojem financí je státní rozpočet a náhra-
da se poškozeným zasílá prostřednictvím 
Krajského úřadu Zlínského kraje. „Žadatel 
o  náhradu škody musí svoji žádost podat 
na  krajský úřad nejpozději do  deseti dnů 
od zjištění vzniklé škody a současně dodat 
i stanovisko odboru životního prostředí pří-
slušného úřadu obce s  rozšířenou působ-
ností,“ vysvětlila Milena Kovaříková, krajská 
radní pro oblast zemědělství, životního pro-
středí a rozvoj venkova. Jen v letošním roce 
byly doposud na  území celého Zlínského 
kraje tyto náhrady vyplaceny v celkové výši 
542 245 korun.

Zdravotně postižení zpěváci nadchli
Olomouc, Zlín – Za účasti pěti set návštěvníků 
i čestných hostů se v koncertním sále Morav-
ské filharmonie Olomouc uskutečnil finálový 
slavnostní koncert festivalu pro handicapo-
vané talenty Nad oblaky. Porota v čele s pat-
ronkou Monikou Absolonovou při něm udělila 
šestnáct cen a tři čestná uznání. 
Zlínský kraj zde reprezentovali tři zpěváci, 
kteří nadchli publikum i porotu: Olga Zelená, 
která získala Cenu kmotry festivalu Kateřiny 
Kornové a  současně Cenu poroty za  nejlepší 
interpretaci, dále Kristýnka Odložilová, která 
si odnesla Cenu hejtmana Olomouckého kraje 
Martina Tesaříka i Cenu poroty za celkový do-
jem a  Jan Pokuta, jenž získal Cenu předsedy 
představenstva společnosti ENDL+K a.s..
„Soutěž měla dvojnásobný rozměr: kromě 
uměleckého dojmu zanechala ve  všech pří-
tomných i  hluboký zážitek lidský. Naši inter-
preti byli opravdu vynikající a dohodli jsme se 
s nimi, že vystoupí i při slavnostním oceňování 
pracovníků sociálních služeb Zlínského kraje, 

které se bude konat 14. listopadu ve  Zlíně,“ 
sdělila radní Zlínského kraje Taťána Nersesjan, 
zodpovědná za oblast sociálních věcí. 
„Festival Nad oblaky získal za  krátkou dobu 
své existence velmi dobré celorepublikové 
renomé a bezezbytku splnil své poslání – dát 
šanci nadaným lidem se zdravotním posti-
žením, podpořit jejich snahu a  motivovat je 
k  další činnosti. Tato akce mimo jiné přispívá 
také k  navázání nových vztahů a  přátelství,“ 
prozradila ředitelka tohoto festivalu Simona 
Součková. 
Celkově se letos do  pěvecké části zaregistro-
valo z  dvanácti přihlášených krajů 19 zpěva-
ček, 21 zpěváků a 17 kapel. Nejvíce přihlášek 
do pěvecké části zaslal Ústecký kraj, následuje 
Moravskoslezský a trojici nejpočetněji obsaze-
ných regionů uzavírá Zlínský kraj. 
Festival má kromě části pěvecké také část 
výtvarnou. První místo si odnesl Dušan Lasák 
z Olomouckého kraje (Domov Na zámku Ne-
zamyslice). (tz)

Festival Nad oblaky přináší radost všem. Na snímku Kristýnka Odložilová z Tlumačova    Foto: archiv

Zlínský kraj – Od  začátku listopadu 2011 se 
rozšířily možnosti vzdělávání zaměstnanců 
škol ve  Zlínském kraji prostřednictvím dvou 
nových krajských školicích center. Tyto aktivity 
jsou realizovány v  rámci programu Microsoft 
Partneři ve  vzdělávání (Microsoft Partners in 
Learning Centers of Education - PiL CoE). Veš-
keré kurzy jsou dotovány společností Micro-
soft a  jsou poskytovány zaměstnancům škol 
a  školských zařízení zdarma. Součástí úspěš-
ného ukončení každého z  kurzů je certifika-
ce absolventů. Vzdělávací kurzy má účastník 
možnost navštívit v  rámci programu DVPP. 
„Jsme rádi, že se nám podařilo rozšířit nabíd-
ku bezplatného vzdělávání pro zaměstnance 
škol. Účastníci školení se naučí pracovat v pro-
středí systému a  aplikací Microsoft Office. 
Dosud v našem regionu fungovala dvě školicí 
centra - na  SOŠ v  Otrokovicích a  na  Střední 
škole informatiky, elektrotechniky a  řemesel 
v Rožnově pod Radhoštěm. Nyní zahájila čin-
nost nová centra ve Vsetíně na  Střední škole 
Kostka a  v  Uherském Brodě na  Střední prů-
myslové škole a  Obchodní akademii,“ sdělil 
Josef Slovák, radní pro školství.  (red)

Učitelé se mohou 
bezplatně vzdělávat

Chtějí čističku
Buchlovice – V  pořadí sedmý Hejtmanský 
den letošního roku se uskutečnil v  Buchlovi-
cích. Vrcholní představitelé Zlínského kraje 
se při jeho příležitosti setkali se starosty obcí 
Mikroregionu Buchlov. Prvním tématem jed-
nání byla oblast životního prostředí, ve které 
zazněla například žádost o  spolufinancování 
stavby čističky odpadních vod pro obce Zle-
chov, Tupesy a  Břestek. Poté přišla na  řadu 
sociální oblast a  problémy s  refundacemi 
nákladů obcí na opatrovnictví. Nechyběla do-
prava, o které se diskutuje na každém setkání 
tohoto druhu. Na závěr diskuse přišlo na řadu 
školství, a to konkrétně počty žáků na vícele-
tých gymnáziích v  návaznosti na  počty žáků 
na školách v mikroregionech.  (red)
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Řidiči se dočkají úprav křižovatek
Uherské Hradiště, Pohořelice – Nevyhovující 
stav dvou křižovatek v kraji se rozhodli změnit 
krajští radní, kteří na svém jednání schválili in-
vestiční akce řešící jejich úpravu. První z  akce 
se týká jedné z  nejdůležitějších křižovatek 
v Uherském Hradišti spojující Sokolovskou ulici, 
vedoucí ze směru od Jarošova a Zlína, s hlavní 
páteřní komunikací procházející městem. Dru-
há akce řeší přebudování křižovatky v obci Po-
hořelice na Zlínsku. Investorem obou akcí bude 
Zlínský kraj prostřednictvím své příspěvkové 
organizace Ředitelství silnic Zlínského kraje.
 „Křižovatka v Uherském Hradišti je v současnos-
ti kapacitně nedostačující, což má za následek 
tvoření dlouhých kolon vozidel,“ informoval ná-
městek hejtmana Jaroslav Drozd. Práce na  vo-
zovce budou prováděny za  úplné uzavírky. 
Objízdné trasy budou vedeny po  místních ko-
munikacích. Dojde ke zvýšení kapacity křižovat-
ky, zlepší se plynulost a zvýší bezpečnost silnič-

ního provozu, sníží se hladina hluku a množství 
emisí. Stavba za  21,6 milionu korun je první 
etapou rozsáhlého projektu řešícího zkapacit-
nění Sokolovské ulice v celkové délce 305 me-
trů dále směrem na Jarošov. Součástí projektu 
bude i  stavba nové okružní křižovatky s  ulicí 
Verbířská, vznik nového parkoviště u  zimního 
stadionu a vybudování podchodu pro pěší. 
„Křižovatka v Pohořelicích, kde se střetávají silni-
ce ve směru Oldřichovice – Napajedla se silnicí 
vedoucí z Otrokovic do Komárova je velmi ne-
přehledná, a proto je nutné ji v zájmu zvýšení 
bezpečnosti provozu přebudovat na křižovatku 
okružní,“ uvedl k druhé investiční akci Jaroslav 
Drozd. Upraveny budou i  navazující úseky sil-
nic v  délce několika desítek metrů, na  kterých 
budou vybudovány 4 zastávkové pruhy pro 
autobusy. Náklady dosáhnou téměř 12 milionů 
korun. Obě úpravy křižovatek by měly probíhat 
od dubna do prosince příštího roku.  (tz)

 ▪ Dopravce čekají změny
Zlín – Dne 4. 12. 2011 nabývají účinnosti Naří-
zení Evropského parlamentu a Rady ze dne 21. 
10. 2009 č. 1071/2009, zbývající část nařízení 
č. 1072/2009 a  nařízení č. 1073/2009. V  této 
souvislosti Ministerstvo dopravy zpracovalo 
návrh novely zákona č. 111/1994 Sb., o silniční 
dopravě, ve  znění pozdějších předpisů. Proto 
chceme upozornit na  některé změny. Euroli-
cence budou muset nově mít též nákladní vo-
zidla s největší povolenou hmotností (celkovou 
hmotností) nad 3,5 t. Eurolicence budou vydá-
vány na dobu 10 let. Dosud vydané eurolicen-
ce zůstávají v platnosti po dobu, která je v nich 
uvedena. Vnitrostátní nákladní doprava se roz-
šiřuje – nově to bude i  doprava mezi dvěma 
místy v ČR, kdy část trasy vede po území unij-
ního státu, pokud nebude na území cizího státu 
provedena nakládka nebo vykládka. Tato osoba 
musí mít skutečnou vazbu na podnikatele v sil-
niční dopravě (nejčastěji být zde zaměstnán), 
a  nebude-li tuto vazbu mít, bude moci tuto 

činnost odpovědný zástupce vykonávat nejvíce 
pro 50 vozidel a  zároveň nejvíce pro 4 podni-
katele v silniční dopravě. Zkoušky se od 4. 12. 
2011 skládají z  8 předmětů. Případné další in-
formace mohou být podány na Odboru dopra-
vy a silničního hospodářství, oddělení dopravy 
a správních agend KÚ Zlínského kraje. 

 ▪ Seminář se věnoval ohroženým dětem
Zlín – Problematika sociálně-právní ochrany 
dětí byla tématem meziresortního semináře, 
který ve  svém sídle uspořádal Zlínský kraj. 
Na  semináři vystoupily odborné pracovnice 
z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí 
v Praze, z Ministerstva práce a sociálních věcí 
či sociálního odboru Krajského úřadu Zlínské-
ho kraje. V  jejich příspěvcích mimo jiné za-
znělo, že díky projektu s názvem „Poskytování 
služeb sociální prevence ve Zlínském kraji“ se 
v posledních třech letech v kraji téměř zdvoj-
násobil počet poskytovatelů sociálně aktivi-
začních služeb pro rodiny, což mělo pozitivní 
vliv na to, že v roce 2010 bylo v kraji do ústavní 

výchovy umístěno nejméně dětí za  posled-
ních sedm let. 

 ▪ Volná pracovní místa
Zlínský kraj – Organizace Zlínského kraje aktu-
álně obsazují následující pracovní místa:

 ▪ Lékař/lékařka – infekční odd. – Vsetín 

 ▪ Lékař/lékařka – odd. rehabilitace – Vsetín  

 ▪ Lékař/lékařka – neurologické odd. – Kroměříž, 
Vsetín 

 ▪ Lékař/lékařka – gynekologicko-porodnické 
odd. – Kroměříž, Vsetín

 ▪ Lékař/lékařka – plicní odd. – Kroměříž 

 ▪ Lékař/lékařka – záchranná služba – Zlín 

 ▪ Lékař/lékařka – hematologicko-transfuzní 
odd. – Zlín 

 ▪ Fyzioterapeut – Kroměříž, Vsetín

Požadavky na tato pracovní místa, včetně ter-
mínů uzávěrek, jsou uvedeny na internetových 
stránkách www.kr-zlinsky.cz/kariera.

Kladení věnců u památníku T. G. Masaryka.    Foto: Petr Zákutný
Zlínský kraj – V listopadu byli oceněni za dlou-
hodobou činnost v  oblasti volnočasových 
aktivit dětí a  mládeže dobrovolní pracovní-
ci Zlínského kraje. Ocenění dostali: Jaroslav 
Baláž (sport, TJ Sokol Pozlovice), Pavel Bulis 
(sport, Cyklo Bulis), Pavel Duda (sport, Tělocvič-
ná jednota Sokol Kroměříž), Hana Foltasová 
(volný čas, obec Vigantice), Danuše Fryštacká 
(kultura, obec Hostišová), Věra Holubová (kul-
tura, Klub kultury Napajedla), Jaroslav Janát 
(volný čas, Sdružení technických sportů a  čin-
ností Březolupy), Jiří Kamas (volný čas, JUNÁK 
– svaz skautů a skautek ČR, středisko Psohlavci, 
Uherské Hradiště), Petr Kopřiva (volný čas, Sa-
lesiánský klub mládeže),  Emilie Matoušková 
(sport, ASPV SK Zlín), Dana Mědílková (volný 
čas, Mažoretková skupina TŠ Mědílkových), 
František Nešpor (volný čas, Český svaz včela-
řů, základní organizace), Vladimír Řezáč (sport, 
FC Vsetín), Svatava Ságnerová (sport, Dívčí fot-
balový klub Holešov), Peter Schovajsa (volný 
čas, Asociace Turistických oddílů mládeže ČR), 
Anna Stackeová (sport, TJ Slovan Luhačovice), 
Eva Vraníková (sport, TJ Sokol Zlín), Petra Žá-
ková (volný čas, Sbor dobrovolných hasičů My-
sločovice). (red)

Ocenění dobrovolníků

Připomněli si
vznik republiky
Zlín – Výročí 93 let od  vzniku samostatného 
československého státu si  u památníku T. G. 
Masaryka před Kongresovým centrem ve Zlí-
ně připomněli hejtman Zlínského kraje Stani-
slav Mišák a primátor statutárního města Zlína 
Miroslav Adámek, kteří byli přítomni aktu kla-
dení věnců k památníku z rukou čestné stráže. 
Slavnostní akce se rovněž zúčastnili zástupci 
Krajského vojenského velitelství Zlín, Českého 
svazu bojovníků za svobodu, Klubu výsadko-
vých veteránů Zlínského kraje, Svazu skautů 
Zlínského kraje i Sokola Zlín.  (tz)
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 ▪ Nemocnice mají certifikáty kvality
Zlínský kraj –  Zlínská Krajská nemocnice T. Bati 
a Vsetínská nemocnice mají za sebou absolvo-
vání certifikačních auditů. Obě nemocnice cer-
tifikáty kvality bez problémů získaly. V  rámci 
přípravy na  certifikace byly zdokumentovány 
a popsány všechny procesy ovlivňující činnos-
ti nemocnic. Hlavními výhodami certifikace je 
fakt, že nemocnice získaly účinný nástroj pro 
své řízení a  rozvoj s  ohledem na  spokojenost 
pacienta, zvýšení konkurenceschopnosti ne-
mocnic, bezpečnosti a  kvality poskytovaných 
služeb.

 ▪ Rýsuje se spolupráce s Indií 
Zlínský kraj – Jako velmi zajímavou zhodnotil 
návštěvu indického velvyslance Venkatesana 
Ashoka  ve Zlínském kraji nejen hejtman S. Mi-
šák, ale také předseda představenstva Krajské 

hospodářské komory  M. Lukšík.  K zájmu Indie 
o obchodování s naším krajem řekl, že máme 
u nás firmy, které mohou s Indií začít spolupra-
covat ve velmi krátké době. Indové se zajímají 
o  výrobu plastů, dřevoprůmysl nebo potra-
vinářství. Velvyslanec mimo jiné zdůraznil, že 
Indie je velkým producentem ovoce a zeleniny, 
ale díky nedostatečným možnostem na usklad-
nění přichází až o třicet procent úrody.

 ▪ Ve zlínské zoo zlevnilo vstupné
Zlín – Po  prve ve  své historii snížila zlínská 
zoologická zahrada Lešná v  zimním období 
vstupné. Na polovinu se dostala vstupenka pro 
děti od tří do 15 let, ty zaplatí 40 korun, dospělí 
zaplatí o třetinu méně, tedy 80 korun, studenti 
a senioři 60 korun. Zlevněné vstupné bude pla-
tit do 29. února příštího roku. Zoo chce i  tou-
to formou oslovit co nejvíce zájemců, protože 

i v zimním období je areál plný života. Vedení 
zoo připravilo ještě jednu novinku. Na  přelo-
mu listopadu a  prosince otevření nové expo-
zice pro pandy červené. Zoo je otevřena v zim-
ním období každý den včetně svátků od 8.30 
do 16.00.

 ▪ Komplexní lázeňská péče se zachová
Luhačovice – Na  tiskové konferenci to uvedl 
nový generální ředitel Lázní Luhačovice Eduard 
Bláha. Zdůraznil, že ministerstvo zdravotnictví 
sice připravilo revizi vyhlášky, která k  jednot-
livým diagnózám a  jejich stupňům přiřazuje 
nárok na  čerpání lázeňské péče, ale ta teprve 
prochází připomínkovým řízením. Ministerstvo 
v ní navrhuje omezit četnost opakování lázeň-
ské léčby u  většiny diagnóz, některé řadí jen 
do příspěvkové léčby a několik málo chce vyřa-
dit. Jedná se například o léčbu diabetes.

V Lutopecnách uctili veterány
Lutopecny – Setkání u  příležitosti Dne váleč-
ných veteránů se 11. listopadu uskutečnilo 
v  Lutopecnách na  Kroměřížsku. Jeho vrchol-
ným okamžikem bylo odhalení pamětní desky 
generálmajorovi Aloisi Šiškovi, místnímu ro-
dákovi. Slavnostní akce se zúčastnili zástupci 
Svazu letců České republiky, Sdružení česko-
slovenských zahraničních letců 1939 – 1945, 
Klubu výsadkových veteránů, Ministerstva 
obrany ČR, Krajského vojenského velitelství 
Zlín a další hosté. Zlínský kraj na akci reprezen-
toval hejtman Stanislav Mišák. 
„Jsem velmi rád, že jsme se zde sešli v tak hoj-
ném počtu, abychom si za  přítomnosti mno-
ha významných hostů připomněli hrdinství 
bojovníků v obou světových válkách. Považuji 
za velmi důležité připomínat si tyto historické 
milníky, ve  kterých se bojovalo za  naši svo-
bodu, a  proto chci poděkovat všem, kteří se 
dnešní slavnostní akce účastní. Velkým opti-
mismem mě naplňuje skutečnost, že tu kolem 
sebe vidím spoustu mladých tváří, což je důka-

zem toho, že ani mladou generaci nenechává 
toto téma lhostejnou,“ uvedl hejtman Mišák. 
Slavnostní setkání bylo zahájeno pietním ak-
tem, během kterého položili hejtman a  další 
hosté věnce k pomníku padlých v obou světo-
vých válkách. Poté byla na  zdi lutopecenské-
ho obecního úřadu odhalena pamětní deska 
generálmajoru Aloisi Šiškovi (1914 – 2003), 
místnímu rodákovi, který byl za druhé světové 
války příslušníkem 311. československé bom-
bardovací perutě ve  Velké Británii. Pamětní 
deska byla bezprostředně po  svém odhalení 
posvěcena a byli k ní položeny květiny z rukou 
hejtmana i dalších hostí. U slavnostního odha-
lení desky byla přítomna i paní Vlasta Šišková, 
vdova pro generálmajorovi Šiškovi. 
Poslední částí programu bylo slavnostní pře-
dání plaket ministerstva obrany za příkladnou 
péči o  válečné hroby, kterou obdrželi staros-
tové obcí Rusava, Pitín a Lutopecny a  rovněž 
paní Marta Nováková. (tz)

Při odhalování pamětní desky Aloisi Šiškovi vystoupili dudáci.    Foto: Petr Zákutný

Polešovice – V  Polešovicích na  Uherskohra-
dišťsku otevřeli kompletně zrekonstruovanou 
sokolovnu z  roku 1931, která místním lidem 
slouží jak ke  sportovním, tak i  ke  kulturně- 
společenským akcím. „Objekt se nacházel 
ve značně havarijním stavu a už od roku 1999 
jsme usilovali o  jeho opravu. Třikrát jsme žá-
dali o dotace ministerstvo školství, ale bezvý-
sledně. Až po výzvě z Regionálního operační-
ho programu Střední Morava jsme reagovali 
a uspěli jsme. Evropská unie nám na investici 
v  celkové výši 10,2 milionů korun přispěla 
částkou devíti milionů, zbytek jsme hradili 
z rozpočtu městyse,“ konstatoval místostaros-
ta Polešovic Stanislav Uhlíř. 
Během rekonstrukce došlo k zateplení, nová 
je hydroizolace, elektroinstalace, kanalizace 
i  plynofikace. Opravená je například střecha 
v  zadní části budovy, vyměněny jsou podla-
hové krytiny. V prvním patře se nachází zcela 
renovovaný velký víceúčelový sál, který pojme 
tři stovky lidí. (red)

V Polešovicích opravili 
zchátralou sokolovnu

Nové průtahy obcemi
Zlínský kraj – Na  nový povrch hlavní vozov-
ky v  obci se mohou těšit obyvatelé Pašovic 
na  Uherskohradišťsku a  Troubek-Zdislavic 
na Kroměřížsku. Krajští radní totiž schválili re-
konstrukce silničních průtahů vedoucích těmi-
to obcemi. Investice si vyžádají přes 40 milio-
nů korun. S opravami by se v obou případech 
mělo začít v dubnu příštího roku. Rekonstrukce 
silničního průtahu obcí Pašovice, který vede 
ve  směru od  Prakšic do  Velkého Ořechova, 
bude provedena v délce 830 metrů. V současné 
době je povrch vozovky v tomto úseku tvořen 
žulovými kostkami. V  případě obce Troubky-
-Zdislavice bude opraven hlavní silniční průtah 
obcí ve směru od Morkovic-Slížan do Zdounek, 
a to v celkové délce 1 413 metrů. Zdejší vozov-
ka je v současnosti v havarijním stavu a nerov-
nosti na jejím povrchu způsobují vibrace, které 
jsou přenášeny na okolní domy. (red)
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S  koncem roku je vždy spojeno alespoň 
krátké bilancování. Požádali jsme pro-
to náměstky hejtmana a další členy rady 
Zlínského kraje o to, aby se ohlédli za ro-
kem 2011 a shrnuli, co se v oblastech, kte-
ré mají na starosti, podařilo.

Libor Lukáš, 
statutární náměstek hejtmana
strategický rozvoj a investice 

Pokud mám v  předvánočním čase bilanco-
vat pomalu, ale jistě končící rok 2011, pak 
musím vybrat tři důležité události. Tou první 
je faktické zahájení konverze dalších dvou 
budov v bývalém svitovském areálu na mo-
derní 14/15 Baťův institut. Před několika lety, 
kdy tento projekt poprvé spatřil světlo světa, 
bylo až nepředstavitelné, že se dostaneme 
do jeho realizační fáze. Už teď se moc těším 
na výsledek a nové důstojné sídlo krajských 
kulturních institucí, do  něhož budou rádi 
mířit lidé všech generací. Z hlediska investič-
ního nemohu opomenout ani další výstav-
bu dálnice D1 a  jejího propojení z  Prahy až 
do Otrokovic a také do Přerova. Před pár lety 
se nám to všem zdálo také jako nedosažitel-
ný sen. Oba projekty jsou důkazem toho, že 
velké vize se dají naplnit. A pokud se týká po-
slední události, tady mi dovolte být osobní. 
Mí rodiče oslavili v letošním roce zlatou svat-
bu. Moc jim blahopřeji a také děkuji.

Jindřich Ondruš, 
náměstek hejtmana
kultura, památková péče a cestovní ruch 
a církve

V  oblasti cestovního ruchu je to jistě vstup 
Zlínského kraje a  jeho Centrály cestovního 
ruchu do evropského sdružení poutních cest 
Il Cammini de Europa. Jsme prvním regio-
nem nejen České republiky, ale i  této části 

Evropy, který se stal členem tohoto exkluziv-
ního sdružení zaměřeného na  církevní turis-
mus. Svatý Hostýn, Velehrad, celá řada dalších 
mimořádných sakrálních památek, které se 
na území našeho kraje nacházejí, nám dávají 
skvělé podmínky pro rozvoj tohoto typu tu-
rismu. Před třemi lety jsme připravili v rámci 
projektu Moravská jantarová stezka první 
ucelenou nabídku církevní turistiky směřo-
vanou k oslovení italského, německého a ra-
kouského trhu. 
Souběžně s  tím Zlínský kraj ve  spolupráci 
s městy a obcemi a olomouckou arcidiecézí 
připravil projekt Otevřené brány. Ten spočí-
vá v  tom, že ve  vybraných kostelích existují 
standardní prohlídky s  průvodci tak, jak to 
známe z hradů a zámků. Začínali jsme v dese-
ti kostelích, v letošním roce jich takto umož-
ňovalo prohlédnout si chrámové interiéry 
a dozvědět se informace o historii objektu již 
více než dvacet. Vloni do kostelů zavítalo se-
dmdesát pět tisíc hostů, letoš takřka sto tisíc. 

Jaroslav Drozd, 
náměstek hejtmana
doprava, hospodaření organizací v dopravě 

Uplynulý rok byl ovlivněn pokračováním 
úsporných opatření i  hledáním stimulu 
a  efektivního vynakládání veřejných pro-
středků.
Za  pozitivní lze považovat spolupráci Zlín-
ského kraje s městy a obcemi, kdy se podaři-
lo udržet rozsah investic a obnovy do silniční 
sítě v kraji i nastavený systém veřejné drážní 
a linkové dopravy. Veřejnost vnímá, že výda-
je v dopravě nejsou jen spotřebou finančních 
prostředků, ale mají i prorůstový a rozvojový 
efekt. Dopravní dostupnost škol, zaměstnání, 
zdravotních a dalších potřeb občanů je stále 
více vnímána jako moderní, ale nezbytná ve-
řejná služba vyspělých zemí.
Realizace dlouhodobé strategie v  této ob-
lasti nepodléhající protichůdným zájmům 
a krátkodobým náladám či změněným pod-
mínkám je z  mého pohledu v  uplynulém 
roce tím nejpozitivnějším pro vývoj dopravy, 
co bych chtěl vyzvednout a  zároveň očeká-
vat i do budoucna.

Josef Slovák, 
člen rady
školství, mládež a sport
V roce 2011 bylo pro školství stěžejní téma 
kvalita vzdělávání, kterým jsme se velmi 
vážně zabývali. Podařilo se nám zahájit sys-
tematickou výměnu výpočetní techniky 
ve  školách formou centrálních nákupů tak, 
aby v příštím roce měli jak pedagogové, tak 
studenti k  dispozici co nejmodernější vyba-

vení pro kvalitní výuku. Již druhým rokem 
realizujeme systémový krajský projekt „Za-
vádění evaluačních nástrojů pro zlepšování 
kvality vzdělávání ve Zlínském kraji“ a rovněž 
projekt „Vzdělávání pedagogických pracov-
níků zaměřené na  kariérové poradenství“, 
oba financované z  Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Mi-
mořádným počinem bylo rovněž uzavření 
exkluzivní rámcové smlouvy s firmou Micro-
soft, zastřešující všechny školy na  území 
kraje v oblasti dodávky softwarových licencí 
a vznik dvou nových PiL center pro vzdělává-
ní pedagogů ve Vsetíně a v Uherském Brodě. 
Realizovaných systémových projektů bylo 
v tomto roce samozřejmě mnohem více, není 
možné vyjmenovat všechny. 

Petr Hradecký, 
člen rady
územní plánování a veřejná správa

Územní plánování je oblastí, která umožňuje 
vyčleňovat v  území kraje plochy a  koridory 
pro budoucí možné důležité projekty a  zá-
měry. Dává prostor jak pro rozvoj, tak i  pro 
ochranu území. To vyvolává neustálou snahu 
měnit územní plán podle zájmů některých 
jednotlivců či skupin. V  uplynulém období 
se nám dařilo vyváženě přistupovat k  tako-
vým snahám a považuji za úspěch, že držíme 
schválený územní plán (Zásady územního 
rozvoje) Zlínského kraje jako důležitý pod-
kladový dokument dalšího rozvoje. Letošní 
rok byl také stěžejní pro začátek realizace 
dlouhodobě připravovaného ojedinělého 
projektu v  oblasti informatiky Rozvoj e-Go-
vernmentu ve  Zlínském kraji. Pod názvem 
tohoto projektu se skrývá pořízení nových 
moderních technologií, které otevřou další 
možnosti pro zlepšování řízení úřadu a pod-
řízených organizací, archivaci dat nebo pro 
informační a  komunikační procesy v  kraji. 
Jedná se o  projekt, který není viditelný, ale 
přesto důležitý a hlavně po všech stránkách 
velmi náročný. 

bilancováníOhlédnutí  
za rokem 2011
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Co nejdůležitějšího se Vám podařilo ve Vaší 
oblasti v letošním roce realizovat?
Milena Kovaříková: Za  největší úspěch pova-
žuji zpracování a  schválení Strategie rozvoje 
venkova ve Zlínském kraji, která definuje priori-
ty rozvoje venkovského prostoru a zároveň tvo-
ří základ pro stanovení podporovaných aktivit 
v  rámci krajských dotací. Může sloužit i  obcím 
jako podklad pro vytvoření rozvojových strate-
gií. Strategie je významný krajský dokument, je-
hož tvorbě předcházelo mnoho těžkých a emo-
tivních jednání se zástupci obcí, organizací 
a spolků zabývajících se problematikou venko-
va. Po více než dvou letech se podařilo dokon-
čit materiál, který nejenom analyzuje potřeby 
lidí na  vesnicích ve  Zlínském kraji, ale i  hledá 
možnosti vytvoření nových pracovních míst. Cí-
lem je zabránit vylidňování venkova a podpora 
činností pro zachování a zlepšení kvality života 
na vesnici. Kromě celé řady úspěšných aktivit se 
podařilo na Ministerstvu zemědělství ČR vyjed-
nat podporu projektů na vodohospodářskou in-
frastrukturu v obcích Zlínského kraje za asi 350 
milionů korun s tím, že byla konečně dořešena 
poslední aglomerace, Bánov. Díky tomu bude 
splněn závazek ČR vůči EU. Dále byl v průběhu 
roku pro velký zájem navýšen objem finan-
cí na  podporu začínajícím včelařům o  100 % 
na celkem milion korun.
Hana Příleská: Jsem ráda, že v připomínkovém 
řízení je Strategická koncepce zdravotnictví 
ve Zlínském kraji, kterou zpracovala Univerzita 
Tomáše Bati ve  Zlíně. Hodně diskutovaná  op-
timalizace lůžkových zdravotnických zařízení  
probíhá ve  Zlínském kraji bez větších otřesů. 
Jedním z  důvodů je, že nemocnice průběžně 
přetvářely akutní  lůžka  na lůžka následné péče, 
či  zřizovaly lůžka intenzivní péče. A to jak  podle 
medicínské a pacientské potřeby, tak požadav-
ku zdravotních pojišťoven.
Taťána Nersesjan: Rok je dlouhá doba a stihla 
se udělat spousta věcí. Těžko říct, která je nejdů-
ležitější, záleží na tom, pro koho. Poskytovatelé 
služeb i komunální politici s napětím sledovali 
tvorbu nového tříletého plánu rozvoje sociál-
ních služeb ve  Zlínském kraji na  léta 2012 až 

2014. Obyvatelé domovů s  chráněným byd-
lením zase prahli po  informacích, jaké změny 
jim přinese převod sociální pobytové služby 
na bytový fond. Lidé s handicapem ze Zašové či 
Velehradu vědí, co je čeká v rámci transformace 
jejich domovů pro osoby se zdravotním postiže-
ním, někteří se už dokonce stěhují a pomaličku 
si zkouší samostatnější způsob života. Spous-
ta seniorů, zdravotně postižených, maminek 
navštěvujících mateřská centra a  dalších osob 
ocenilo podporu ze Sociálního fondu Zlínského 
kraje. Odborná i laická veřejnost uvítala zajíma-
vé informace v  rámci krajského projektu „Ne-
přehlížejme domácí násilí“. Ocenění pracovníci 
v  sociálních službách jsou určitě rádi, že jejich 
práci okolí vnímá a váží si jí. V tomto seznamu 
by se dalo dlouho pokračovat. Nic z toho není 
výsledkem práce jednotlivce. Pro mě je nejdů-
ležitější, že na  úřadě spolehlivě funguje profe-
sionální a pracovitý tým lidí, kterým chci touto 
cestou poděkovat. 

Co vy a příprava Vánoc? Máte nějaký oblíbe-
ný recept?
Milena Kovaříková: Vánoční svátky spojené 
s  týdenním pečením mnoha druhů cukroví, 
úklidem do  pozdních večerních hodin, cha-
osem a  nekonečnými nákupy už jsou pro mě 
minulost. S přibývajícím věkem se mění pořadí 
životních hodnot, materiální potřeby ustupují 
potřebám duchovním a doba adventní i vánoč-
ní je ideální k tomu, abychom si tento fakt uvě-
domili. Na Štědrý den zapálíme svíčku na hrobu 
svých blízkých, pak zdobíme stromeček, připra-
víme sváteční štědrou večeři a drobnými dárky 
potěšíme své nejbližší. Narození Ježíška pak 
oslavíme na půlnoční vánoční mši, tak lze struč-
ně definovat mé prožití Vánoc.
Vánoční svátky mám neodmyslitelně spjaty 
i  s  vůní vanilky a  medových perníčků. Ráda je 
jím, peču a  hlavně zdobím. Baví mě vytvářet 
nové a netradiční tvary – například trojrozměr-
né perníkové džbánky, stromečky, talířky, misky, 
cukřenky, chaloupky a jiné. V posledních letech 
sklidily obdiv velmi efektní „vitrážové perníky“. 
Receptů na  různé perníky je velké množství 

a každá hospodyňka má svůj osvědčený, ale vit-
ráž, která v otvoru perníku vypadá jak skleněná 
barevná výplň, je na pohled netradiční a zajíma-
vá. O výrobní postup se s Vámi ráda podělím:
Tvrdé bonbony BonPari nerozbalené roztlučeme 
na kousky paličkou na maso, poté rozbalíme a drť 
rozdělíme podle barvy. Upečené perníčky nasklá-
dáme na  plechu na  alobal a  otvory vyplníme 
„bonparovou drtí“. Vložíme do  trouby 100 °C, asi 
za 3 minuty se drť roztaví a zaplní otvor perníku. Je 
nutné hlídat, aby se hmota nespálila.
Hana Příleská: Příprava Vánoc probíhá střídmě. 
„Nepadám za vlast“ při vánočním úklidu. Ráda si 
však pohraji s vánoční výzdobou. Každoročně se 
snažím uchovat rostliny vánoční hvězdy. Tento 
rok to vypadá, že budu slavit úspěch. Do teď mi 
vydržely z loňska dvě rostliny ze tří. 
No, s recepty jsem na štíru, v naší rodině však „je-
dou“ kakaové měsíčky, tak alespoň tento: 
Těsto: 50 dkg hladké mouky, 30 dkg tuku, 20 dkg 
cukru, 10 dkg ořechů, 2 žloutky, kakao, skořice, 
hřebíček. Citronová poleva: citronová šťáva, mle-
tý cukr. Vše zpracujeme v hladké těsto, rozválíme 
na  tenký plát a  vykrajujeme měsíčky. Necháme 
upéct. Vymíchanou citronovou polevou potíráme 
upečené měsíčky a necháme zaschnout. 
Taťána Nersesjan: Nejnáročnější z  předvá-
nočních příprav je pro mě vymýšlení a shánění 
vánočních dárečků. Čím více je všude kolem 
různého zboží, tím těžší je přijít na to, co potěší. 
Takže vaření a pečení je potom už procházka rů-
žovým sadem. Pečení nepřeháním a přiznávám, 
že nabídku cukroví doplňuji z  maminčiných 
a  dalších osvědčených profesionálních zdrojů. 
O to víc se pak vyřádím na bramborovém salá-
tu. Přesněji na bramborových salátech. Letos to 
budou tři druhy a tady je recept na jeden z nich, 
konkrétně Vídeňský bramborový salát.
Brambory uvaříme ve  slupkách, oloupeme a  na-
krájíme na  plátky. Přidáme sekanou cibuli, steri-
lované okurky a  petrželovou nať. Zalijeme mari-
nádou, která se skládá ze dvou lžic oleje, dvou lžic 
octu, dvou lžic cukru, jednoho dcl vývaru z  ma-
soxu, pepře a soli (vše přivést za míchání k varu). 
Salát na závěr vylepšíme na kostičky nakrájenou 
osmaženou slaninou. Vše promícháme.

Rozhovor nejen 
o politice
V  krajské radě zasedají tři ženy. 
Milena Kovaříková má na  staros-
ti zemědělství, životní prostředí 
a rozvoj venkova, Taťána Nersesjan 
sociální věci, národnostní otázky 
a menšiny a Hana Příleská zdravot-
nictví. Stejně jako jejich mužské 
protějšky z rady, jsme požádali i je 
o shrnutí toho, co se letos podařilo. 
Nicméně ke  konci roku patří i  Vá-
noce a příprava na ně. A právě ta je 
spíše doménou žen. Proto jsme se 
jich zeptali  i na věci, které nemají 
s politikou nic společného. Zleva: H. Příleská, T. Nersesjan a M. Kovaříková.    Foto:  Ivo Hercik
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Východní Morava

Sjezdaři si mohou vybrat z  několika desítek 
areálů, které naleznete takřka na  celém úze-
mí Zlínského kraje. Vyberou si jak začátečníci 
a rodiny s dětmi, tak milovníci strmých nároč-
ných svahů. Pokud nebude dostatek přírod-
ního sněhu, budou svahy upraveny sněhem 
umělým. Technikou umělého zasněžování 
je dnes vybavena většina středisek, ale řada 
z nich stávající zařízení zkvalitňuje. 
Středisko Rališka v  Horní Bečvě, které dis-
ponuje sedačkovou lanovkou, pořizuje nové 
vysokotlaké zařízení pro výrobu umělého 
sněhu. „Ke zlepšením odbavovacího systému, 
která jsme přinesli v minulé sezoně, přidáme 
letos novou kvalitu zasněžování. Naše sva-
hy vyhledávají hodně rodiny s  dětmi, hodně 
pracujeme na zajištění bezpečnosti a případ-
né první pomoci,“ říká Vaníček, provozovatel 
střediska. www.raliska.cz 
Lyžařský areál Kohútka v  Javorníkách 
s čtyřsedačkovou lanovkou nabídne novinku 
v podobě bezplatného skipasu pro děti v do-
provodu rodičů a  na  slevy z  ceny skipasu se 
mohou těšit hosté ubytovaní v  tomto popu-
lárním horském středisku. Navíc pro zvýšení 
pestrosti lyžování bude opět platit společný 
skipas pro střediska Kohútka – Bílá Mezivodí 
a Razula. A po celou zimu se zde budou vařit  
borůvkové knedlíky. www.kohutka.cz
Horské středisko Soláň-Karolinka pokraču-
je v modernizaci jednotlivých areálů a zlepšo-
vání podmínek pro lyžaře. V areálu Soláň - sed-
lo je v plném proudu výstavba nového zázemí 
pro lyžaře v  podobě občerstvení a  posezení. 
Objekt bude situován v blízkosti dětských vle-
ků a dětského hřiště, což je jistě výborná zprá-
va pro rodiny s dětmi. Pro děti a hlavně jejich 
rodiče je pak očekávanou zprávou posunutí 
věkové hranice pro dětské permanentky a za-
vedení rodinného jízdného – výhodného ba-
líčku pro celou rodinu. Letos se lyžaři mohou 
těšit na  novou terasu na „Gigule“ s  překrás-
ným výhledem na Beskydy a posílení bezpeč-

nostních prvků v celém areálu. Aktuální zprá-
vy naleznete na www.solansedlo.cz.
Ski areál Synot Kyčerka nabízí výborné  pod-
mínky především pro rodinné lyžování. No-
vinkou letošního roku je rozšíření dětského 
parku o další dětský vlek a přemístění oblíbe-
ného IGLÚ U  ESKYMÁKA do  areálu dětského 
parku, navíc se „lyžařská mimina“ mohou těšit 
na  nové zajímavé programy. Hodně zábavy 
si užijete při vyjížďce šestimístnou sněžnou 

rolbou po  hřebenech nad údolím Plusko-
vec. Na své si přijdou milovníci skialpinismu. 
Pro ně jsou připraveny průvodcovské služby, 
připravena bude trasa pro milovníky chůze 
na sněžnicích. 
Ski areál lyžařům pro nadcházející sezonu 
nabízí také bohatou zážitkovou gastronomii 
založenou na valašských specialitách z vyhlá-
šené hospody Kyčerka či dobrotách z Udírny 
u Chudějů. www.skiarealkycerka.cz 
Na Pustevnách si užijete pravou beskydskou 
zimu. Připraveny budou jak lanovky a  vleky, 
tak běžkařské tratě, které směřují do čtyř smě-
rů. Přímo v areálu je několik příležitostí k uby-
tování a nabídka stylové valašské kuchyně
Malebné „poustevny“ – hotel Maměnka a re-
staurace Libušín projektované Dušanem Jur-
kovičem okouzlí každého návštěvníka. Stejně 
tak fresky a grafity dle návrhů Mikoláše Alše. 
www.libusin-mamenka.cz

Turistický resort Valachy ve  Velkých Karlo-
vicích, sdružující horské hotely Lanterna, Ho-
ral a Galik a Ski areál Razula, chystá na zimní 
sezonu opět řadu lákadel. Letos poprvé by si 
například mohli návštěvníci nejen zalyžovat 
či zajezdit na snowtubingu, ale také zabruslit. 
U hotelu Horal, v bezprostředním sousedství 
prosklené haly s termálními bazény Wellness 
Horal, bylo letos dokončeno multifunkční hři-
ště, které se má v  zimě proměnit v  kluziště. 
I  letos resort nabídne ubytovaným hostům 
skipas umožňující lyžování ve  Ski areálu Ra-
zula, ve Ski centru Kohútka a Skiregionu Bílá 
– Mezivodí. www.razula.cz 
V Hostýnských vrších je nejoblíbenějším stře-
disko Troják. Zde oceníte zlepšené služby 
parkování, nové osvětlení sjezdovek, vylep-
šené zasněžování. Areál pamatuje na  rodiny 
s dětmi, pro které je připravena řada zajíma-
vých akcí. Také zde zůstane cena lyžování 
beze změny. www.trojak.cz 
V Osvětimanech v pohoří Chřiby bude přímo 
u  lyžařského svahu k dispozici nový penzion 
Malovaný s kapacitou 42 lůžek. 

Informace pro lyžaře
Pro lyžaře je důležitá aktuální informovanost 
o stavu sněhu a počasí, kterou v Hostýnských 
vrších poskytuje kamerový systém. Ten bude 
pro novou sezonu rozšířen o kamery v  lyžař-
ském areálu Trnava u Zlína a na Tesáku. Kame-
rami jsou pokryty také trasy Hostýnské ma-
gistrály, která i  v  nastávající sezoně nabídne 
52 km upravovaných běžkařských tratí. Pra-
videlné sněhové zpravodajství bude přinášet 
server www.vychodni-morava.cz/lyzovani. 
Běžkaři oceňují upravené trasy. Ty jsou udr-
žovány v  žádaných lokalitách v  Javorníkách, 
Vsetínských Beskydech i v okolí Pusteven. Již 
nyní je upraven terén na běžkařských okru-
zích ve  Vsetínských Beskydech. Některé 
trasy jsou upraveny tak, aby byla vyloučena 
prudká stoupání a nebezpečné sjezdy. 

Ski areál Kohútka u Nového Hrozenkova.   Foto:  archiv CCR VM

Upravené sjezdovky a  běžkařské 
tratě, zlepšené služby, široká na-
bídka ubytování, gastronomických 
lahůdek a  relaxace – takto lze cha-
rakterizovat to nejdůležitější, co má 
pro zimní sezonu připraven turistic-
ký region Východní Morava. A ještě 
jedna dobrá zpráva – většina provo-
zovatelů lyžařských areálů na území 
Zlínského kraje neplánuje zvyšovat 
ceny, přestože od ledna zasáhne celý 
sektor služeb změna sazeb DPH. 

Zimní nabídka aneb na co se můžeme těšit

Snowtubing ve Velkých Karlovicích
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Východní Morava

Východní Moravu si nelze představit bez ty-
pických valašských frgálů, ovčího sýra, valaš-
ské kyselice, slováckých klobásek, koláčků, 
vína a  produktů ze švestek. Do  dnešních jí-
delníčků se postupně vrací skopové a králičí 
maso upravované různým způsobem. Připo-
meňme si několik na přípravu jednoduchých 
pokrmů a nápojů, které se mnohde pravidel-
ně připravují, jinde upadly v zapomnění. 

 ▪ Kontrabáš
Kontrabáš je typický valašský pokrm, jehož 
základní surovinou je pohanka. Na čtyři porce 
potřebujete 6 velkých brambor ve slupce, 300 g 
pohanky, 4 vejce, smetanu, sádlo, sůl, pepř, 
majoránku, zelenou petrželku, na posyp slani-
nou (ovčí sýr – brynza).
Brambory uvaříme v  osolené vodě do  po-
lotuha, oloupeme a  nakrájíme na  kostky. 
Pohanku opláchneme, nasypeme do  vroucí 
osolené vody, necháme přejít varem (asi 2 
minuty) a  necháme odležet na  půl hodiny 
pod peřinou. Pak ji smícháme s nakrájenými 
bramborami, vložíme do  sádlem vymaza-
ného pekáče, osolíme, opepříme, dle chuti 
přidáme majoránku a  petrželku a  necháme 
zapéct v horké troubě (250 °C asi 15 minut). 
Zalijeme osolenými rozšlehanými vejci se 
smetanou a  pečeme dalších 20 minut při 
200°C. Osmažíme slaninku a porci jí posype-
me (můžeme také přidat ovčí sýr – brynzu).

 ▪ Beneše
Beneše se pečou v keramických tvarovaných 
formách, zvaných benešníky. Dutina formy 
mívá různé tvary (ryba, rohlíček, bábovička). 
Bývaly hodně rozšířené na Hané. Potřebujete 
půl litru mléka, 3 lžíce cukru, 3 lžíce rozpuště-
ného másla, 3 vajíčka, špetku soli a tolik hlad-
ké mouky, aby vzniklo těsto trochu hustší než 
na amolety, ale aby se dobře lilo. 
Suroviny smícháte a vzniklé těsto řádně na-
šleháte metlou. Poté je nalijete do tukem vy-

mazaných a dobře zahřátých – „rozpálených“ 
benešníků. Těsto po nalití do horkých forem 
trochu „povyskočí“ a  pak se dopeče zvolna 
v troubě.

 ▪ Netradiční valašský frgál – zelník
Většina z nás zná valašské frgály s náplní zho-
tovenou z hruškových či švestkových povidel 
nebo tvarohu, ale v lidové kuchyni se použí-
valy také jiné náplně, například ze zelí. 
Na  čtyři až pět kusů potřebujete 300 g hladké 
mouky, 200 g hrubé mouky, 120 g cukru kru-
pice, 120 g margarínu, 30 g droždí, 2 žloutky, 
2 dl mléka, sůl. Na  náplň si připravte 400 g 
hlávkového zelí, 100 g rozinek, 1 lžíci skořice, 
sůl, na  drobenku pak 100 g másla, 100 g hru-
bé mouky, 100 g moučkového cukru a  4 lžíce 
rumu.
Do prosáté mouky zamícháme sůl, cukr, vlije-
me vlažné mléko a rozpuštěný tuk a žloutky. 
Rozdrobíme droždí a  necháme je rozpustit. 
Vymícháme hladké těsto, které necháme 
v teple přikryté nakynout asi 30 minut. 
Těsto rozdělíme na 4-5 dílů na lehce vymaza-
ný rovný plech. Rukama potřenýma kapkou 
oleje vytvarujeme kruh stejnoměrné tloušť-
ky, který potřeme náplní. Na  náplň použije-
me osolené, najemno krájené spařené zelí, 
které smícháme s rozinkami a skořicí. 
Povrch koláče posypeme drobenkou, poka-
peme rumem, necháme krátce nakynout. 
Pečeme v horké troubě.

 ▪ Manželstvo (svajba, šumajstr, šumajzl)
Výživný pokrm typický zejména pro Slovác-
ko. Potřebujeme 400 g krup, 400 g bílých fazolí, 
trochu sádla, cibuli, slaninu, majoránku, sůl. 
Přes noc namočíme zvlášť kroupy a  fazole 
do vody. 
Druhý den uvaříme doměkka a přebytečnou 
vodu slijeme. Na  trošce sádla opečeme na-
krájenou cibuli, přidáme na  kostičky nakrá-
jenou slaninu, také opečeme. Ochutíme ma-

joránkou, vsypeme uvařené kroupy a fazole, 
přisolíme, přilijeme trochu vody a krátce po-
dusíme. Podáváme s okurkou a chlebem. 

 ▪ Trnkový likér
Recept pochází z Luhačovického Zálesí. Likér 
se používá během chladných zimních měsí-
ců. K  výrobě likéru je potřeba 1,5 kg divokých 
trnek, 1,5 kg krystalového cukru, 3 litry pálen-
ky, nejvíce se používá jablečná pálenka z jader-
niček. Trnky pro výrobu likéru trháme zralé, 
přešlé podzimním mrazem. Omyté a  osuše-
né je vsypeme do hrnce (minimálně 5litrové-
ho) a  zalijeme vařící vodou, aby byly pono-
řené. Necháme stát přes noc, trnky by měly 
popraskat, můžeme je případně propíchat. 
Druhý den do nádoby přisypeme cukr a opět 
necháme přes noc stát. Nádobu dolijeme pá-
lenkou, na uvedené množství trnek potřebu-
jeme dva až tři litry, dle toho, jak „silný“ má 
výsledný likér být.
Nádobu přikryjeme a necháme 4 až 6 týdnů 
odstát.
Po  této době se tekutina zbarví do  tmavě 
červené až karmínové barvy, slijeme ji, pře-
cedíme a plníme do  lahví. Scezené odleželé 
trnky ztratí svou trpkou chuť; můžeme je 
propasírované přidávat do  šťávy k  pečené-
mu masu. 

 ▪ Zhřívanica
Posilující teplý nápoj pro zimní období, v  li-
dové medicíně používaný i pro šestinedělky. 
Potřebujete lžíci cukru, dvě lžíce másla, celou 
skořici, nové koření, hřebíček, 3 zrnka pepře, 
2 dl vody, 0,5 l pálenky (slivovice nebo režná). 
Cukr se na  másle rozehřeje na  karamel, 
ve vodě se zvlášť svaří koření (skořice, nové 
koření, hřebíček, celý pepř) a tento odvar se 
vlije na karamel. 
Chvíli se povaří a přilije se pálenka. Ohřeje se, 
ale nevaří! Zjemní se kouskem másla. Zhříva-
nica se podává teplá.

Hledáte zajímavé chutě? Vraťte se k tradicím

K typickým valašským jídlům patří také kyselice – v tomto případě králičí.    Foto: Resort Valachy

Gastronomie Východní Moravy je 
velmi pestrá díky vlivům Valašska, 
Slovácka, Hané, ale i  nedalekého 
Slovenska. Odráží se v  ní rozmani-
tost jednotlivých oblastí. Původní 
pokrmy jsou na  Východní Moravě, 
zejména na  Valašsku, historicky 
spojeny především s pohankou, kte-
rá je i z dnešního pohledu obilninou 
budoucnosti a racionální výživy s lé-
čebnými účinky. Hojně se používaly 
luštěniny, brambory, zelí a  ovoce. 
Na  Valašsku se dokonce říkávalo: 
„Zemáky a zelé, živobytí celé.“ 
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Nabízí zateplení foukanou izolací 
CLIMATIZER PLUS
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přeje svým obchodním partnerům 
příjemné prožití vánočních svátků.

Děkujeme Vám za spolupráci v uplynulém roce a 
do nového roku 2012 Vám přejeme hodně zdraví, 

štěstí a pracovních úspěchů.

GERGEL, s.r.o.
konstrukce, výroba a opravy
jednoúčelových  strojů  a zařízení

Firma Gergel s.r.o nabízí v provozovně Holešov - Všetuly volná 
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nabízíme vysoké  nanční ohodnocení 

a zaměstnanecké výhody.

Více na www.gergel.cz - volná pracovní místa 
nebo na telefonu: 603482161

www.gergel.cz



Východní Morava

K dlouhodobé tradici patří Mikulášský jarmek, 
který se pořádá v prvním prosincovém víkendu 
ve Valašských Kloboukách. Ten letošní připadne 
na 2. – 4. prosince, hlavní akce proběhnou v so-
botu. Že se jedná o akci tradiční, dokazuje to, 
že ten letošní bude už dvacátý, a i to, že jeho  
návštěvnost dvakrát překračuje počet obyvatel 
tohoto upraveného valašského města. 
K období Vánoc po staletí patří celá řada tradic 
a také betlémy. Jeden takový unikátní dřevěný 
betlém vznikl v obci Horní Lideč na Vsetínsku. 
Na ploše 150 m2 představí nejznámější turistic-
ká místa Zlínského a Trenčínského kraje. Mezi 
stovkou staveb najdete například objekty z rož-
novského skanzenu, Pustevny, významné kos-
tely, moravské a slovenské hrady a zámky.
Dvě stovky dřevěných figurek ztvární některá 
zanikající řemesla, která byla dříve pro venkov 
tak typická – kováře, koláře nebo třeba ševcov-
skou dílnu, a samotný betlémský příběh – na-

rození Ježíška. Pětina figurek je pohyblivá. „Celá 
prohlídka betlému bude doplněna o video-
projekci, která divákovi předkládá netradiční 
pohled na historický vývoj v našem česko-slo-
venském příhraničí od dob pohanských přes 
příchod Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu 
až po nedávnou minulost. Projekce je umoc-
něna scénickým nasvícením prostoru, pro daný 
účel byla zkomponována hudba primášem 
Hradišťanu Jiřím Pavlicou a doplněna o slovní 
doprovod,“ uvedl starosta Josef Tkadlec, autor 
myšlenky vybudování tohoto unikátního díla. 
Betlém bude zpřístupněn v době adventu.

Kam v době adventu na Východní Moravě
• Advent na zámku v Kroměříži aneb svatá Bar-
bora naděluje 1. 12. 
• Mikulášsko-předvánoční jarmark lidových ře-
mesel, Kroměříž 1. až 2. 12. 
• Vánoční trhy, Holešov 3. až 4. 12. 

• Veliký mikulášský jarmark, Buchlovice 4. 12. 
• Advent ve Valašském muzeu v přírodě v Rož-
nově pod Radhoštěm 5.–28. 12. 
• Zámecké adventní kouzlení, Vsetín 11. 12. 
• Vánoční jarmark v Uherském Hradišti 11. až 
22. 12. 
• Vánoční jarmark a dílny, Zlín 13. až 22. 12. 
• Vánoční jarmark, pečení perníčků a zpívání ko-
led, Karolinka 16. až 17. 12. 

Podrobné informace i další akce najdete na 
www.vychodni-morava.cz.

Betlém z Horní Lidče.    Foto: archiv CCR VM

Východní Morava je bohatá na předvánoční akce

Mikulášský jarmek ve Valašských Kloboukách.    Foto: archiv CCR VM

Prosinec – období, které mají rádi 
velcí i malí. Na co se můžete letos na 
Východní Moravě těšit? Čeká na vás 
řada tradičních akcí – jarmarků, zá-
meckých adventů, vánočních trhů a 
dílen, ale také atraktivní novinky.  

Jarmark v Hovězí

Rožnovský skanzen
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rozhovor

VOŠ potravinářská 
a SPŠ mlékárenská Kroměříž
monotypní polyfunkční škola pro lovaná
do oblas�  potravinářství nabízí

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

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

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

Dny otevřených dveří: 
2. a 3. 12. 2011
20. a 21. 1. 2012
10. a 11. 2. 2012

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

Naše mo� o: Víš, co jíš? 
Nevíš? U nás se to naučíš!

inzerce

Velkou část života jste strávila mezi dětmi 
s mentálním postižením. Co vás k této práci 
přivedlo?
Vždycky jsem byla hodně sociálně citlivá. Zají-
mali mě lidé, kteří jsou jiní a mají jiné potřeby 
než běžná populace. Bavila mne práce s dětmi, 
vedla jsem dětské tábory. V mládí jsem také hrá-
la divadlo. Rozhodovala jsem se, jestli se vydám 
cestou profesionálního divadelníka, nebo dám 
přednost pedagogické dráze. Zvítězila u  mne 
druhá možnost. Později jsem se přesvědčila, že 
i v této profesi mám velký prostor pro kreativitu. 
Rozpětí práce s postiženými dětmi je mnohem 
širší, než je tomu u takzvaně zdravých dětí. Veli-
ce mne zajímalo, v čem jsou tyto děti jiné, jak se 
s nimi dá jinak mluvit, jinak pracovat. Okamžitě 
mě to uchvátilo.

Jaké jsou děti s mentálním postižením?
Jsou své, nemají zábrany, neumějí žít ve formál-
ních rolích, jsou zcela přirozené. Je to jiný svět. 
Často o nich říkáme, že nejsou normální. Ale kdo 
je vlastně normální? Běžně se  člověk  projevuje 
v  nějaké společenské roli, musí udržovat spo-
lečenské vzorce chování a  své emoce nedávat  
příliš najevo. Tyto děti - když jsou šťastné, smějí 

se a skočí vám do náruče. Když jsou nešťastné, 
pláčou nahlas. Nevadí jim, že je kolem deset lidí. 
Svět s  těmito bezprostředně reagujícími dětmi 
je vzácný. Mohu se v  něm stále něčemu učit. 
Když je dobrá nálada a děti vám důvěřují, jsou 
ochotny dělat cokoli. Ale musí cítit, že to s nimi 
myslíte vážně, že jsou pro vás partnerem. Nedá 
se s nimi pracovat z pozice síly a moci. Formální 
autority neuznávají. Při správném vedení se také 
lépe učí a přijímají změny. Pokud s vámi nechtějí 
být na stejné lodi, tak nejsou. 

Můžete blíže představit vaše zařízení?
Sídlíme na  Lazech ve  třech budovách. V  hlav-
ní budově jsou umístěny školy, internát, školní 
družina, školní jídelna, kanceláře. Má zde sídlo 
pracovna pro logopedii. V zahradě je nově po-
stavený dětský domov. Ve třetí budově je spe-
ciálně pedagogické centrum. Máme odloučená 
pracoviště ve  Valašském Meziříčí, ve  Fryštáku 
a ve Zlíně na Obecinách. Dohromady se stará-
me asi o 90 dětí, z toho 15 dětí trvale žije v na-
šem dětském domově. Máme sedmdesát za-
městnanců. V našem zařízení se vzdělávají žáci 
s lehkým, středně těžkým a těžkým mentálním 
postižením, autismem, s kombinovanými vada-

mi, nově se zrakovým postižením ve věku od 3 
do 19 let. Naším zřizovatelem je Zlínský kraj. Fi-
nancuje nám ročně provoz částkou ve výši 3,5 
milionu korun.

Blíží se Vánoce. Jak se prožívají v  domově 
s mentálně postiženými dětmi?
Připravujeme se na vánoční svátky už od polo-
viny listopadu. Vánoce zpravidla slavíme něko-
likrát. Děti si zdobí budovu domova. Pečeme 
perníčky, vyrábíme novoročenky. Aby o společ-
né setkání nepřišly děti, které odjíždějí na prázd-
niny k  rodičům domů, tak slavíme Štědrý den 
už 22. prosince. Máme s  dětmi a  zaměstnanci 
společnou večeři, zpíváme, rozbalujeme dárky. 
Další oslavu Štědrého dne – s dětmi, které zde 
v domově zůstávají – máme 24. prosince. Tehdy 
máme slavnostní oběd, opět ještě děti dosta-
nou nějaké dárečky. Stalo se v posledních třech 
letech tradicí, že nás na  Štědrý den navštěvují 
zlínští hasiči. Letos půjdeme na  návštěvu my 
k hasičům a přineseme jim cukroví a dárky. Při-
jdou k nám některý den cvičitelé se psy. Stráví-
me spolu při hrách celé odpoledne. Budeme se 
dívat na televizi, půjdeme na vycházku do blíz-
kého lesa, bude pohoda.  Vojtěch Cekota

Gavendová: Od dětí s postižením se stále učím

Mgr. Jana Gavendová
 ▪ Narodila se v roce 1961 ve Vsetíně.

 ▪ Vystudovala Pedagogickou fakultu Palackého 
univerzity v  Olomouci, obor speciální peda-
gogika.

 ▪ Další tři roky studovala na Pedagogické fakul-
tě UP v Olomouci, obor pedagogika se zamě-
řením na školský management.

 ▪ Do prvního zaměstnání nastoupila v Mateřské 
škole ve Zlíně ve Slínové ulici.

 ▪Od  roku 1981 pracovala jako učitelka v  Po-
mocné škole internátní ve  Zlíně v  Hluboké 
ulici.

 ▪Od roku 1990 zastává funkci ředitelky Dětské-
ho domova, Mateřské školy, Základní školy 
a Praktické školy ve Zlíně na Lazech .

 ▪Má dvě děti.Jana Gavendová.    Foto: Ivo Hercik
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kulturaŽeny rozezpívaly Otrokovice
Otrokovice – Významný hudební svátek pro-
žívalo v  sobotu 15. října město Otrokovice. 
Uskutečnil se zde festival moravských žen-
ských pěveckých sborů s  názvem Ženská 
srdce 2011.
Již od samého rána zněla Otrokovická Beseda 
písněmi. Probíhaly zde zkoušky jednotlivých 
pěveckých sborů, z  nichž každý chtěl před-
vést své kvality. Odpolední hlavní program 
pro veřejnost byl vyvrcholením celého té-
měř dvouapůlhodinového festivalu. V závěru 
přehlídky zaznělo pět společných skladeb, 
při kterých si pomyslnou taktovku předávali 
jednotliví sbormistři všech zúčastněných pě-
veckých sborů. Sto padesát žen vytvořilo je-
den mohutný pěvecký sbor a vyzpívalo svou 
radost a  lásku k písni. Chtěly tak potěšit ne-
jen sebe, ale zahřát srdce a pohladit po duši 
všechny přítomné. Dobrou náladu umocnila 
ještě cimbálová muzika Máj ze Zlína, která 
vyhrávala při společném besedování.
Tato nesoutěžní přehlídka má již svou tradici. 
Koná se pravidelně jednou ročně v místě pů-

sobiště některého z  účinkujících pěveckých 
sborů. Její devátý ročník doputoval letos do  
Otrokovic. Prestižní kulturní akci celokraj-
ského významu přivítaly Otrokovice právě 
v roce, kdy si připomínají 870 let od první pí-
semné zmínky o městě. Také proto poskytlo 
město Otrokovice i Zlínský kraj akci význam-
nou finanční podporu. Na festival přijela také 
senátorka Jana Juřenčáková,  poslankyně Mi-
roslava Strnadlová a  zástupce Unie českých 
pěveckých sborů František Nantl. Nechyběl 
ani hejtman Stanislav Mišák a  starosta Ja-
roslav Budek. Přehlídky se zúčastnily kromě 
otrokovického Ženského pěveckého sboru 
také pěvecké sbory Hedvika z  Valašského 
Meziříčí, Vlastimila z  Prostějova, Mladost 
z  Brna, pěvecký sbor Píseň Sokol Jedovnice 
a sbor valašských učitelek ze Vsetína.
Poslední píseň „V  dobrém jsme se sešli, 
v  dobrém se rozejdem…“ vystihla společné 
přání: všichni se opět rádi sejdeme příští rok 
v  Prostějově na  desátém jubilejním ročníku 
festivalu.  Marta Wicherková

 ▪ Navrhněte mistra rukodělné výroby
Zlínský kraj – Zlínský kraj vyzývá k  předklá-
dání nominací na  titul „Mistr tradiční ruko-
dělné výroby Zlínského kraje“. Titul může 
být udělen osobám, které dokonale ovládají 
dovednosti, postupy a  technologie tradiční 
rukodělné výroby a  přiměřeně svým mož-
nostem tyto znalosti předávají budoucím 
generacím a  prezentují své výrobky na  ve-
řejnosti. Návrhy na předem stanoveném for-
muláři, který je k dispozici na www.kr-zlinsky.
cz (Oblast – Kultura – Uznání a ocenění Zlín-
ského kraje) spolu s  povinnými přílohami 
přijímá do 28. února 2012 Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti, Centrum péče o tradič-
ní lidovou kulturu Zlínského kraje, Smetano-
vy sady 179, 686 01. Laureátem titulu může 
být pouze občan České republiky s  trvalým 
pobytem ve Zlínském kraji.

 ▪ Ve skanzenu bude živý betlém
Rožnov pod Radhoštěm – Lidová hra o naro-
zení Ježíše podle Evangelia sv. Matouše bude 
na  programu Valašského muzea v  přírodě 
v Rožnově pod Radhoštěm 17. a 18. prosin-
ce, vždy od 17 hodin v Dřevěném městečku. 
Vychází z tradice tzv. vánočních pastýřských 
her, jejichž existence je doložena na  obou 
stranách státní hranice. S touto hrou dokon-
ce docházeli i nemajetní obyvatelé horských 
oblastí Slovenska na  Moravské území. Při-
pravovaná podoba živého betléma vychází 
z autentických záznamů pastýřské hry z mo-
ravsko-slovenského příhraničí. V  programu 
účinkují tanečníci, muzikanti a  zpěváci ze 
souborů Javořina, Radhošť a  Soláň, Žesťový 
kvintet, družina Tří králů na  koních, sólisté 
a  hosté z  Povážské Bystrice, slovem provází 
Zuzana Vašková. Aktivita Živý betlém je sou-

částí mikroprojektu „Kouzlo karpatských tra-
dic“, který je spolufinancován EU.

 ▪ Saxofonistky hrály prezidentovi
Luhačovice, Praha – Letos už podvanácté za-
hrály členky Dívčího saxofonového orchest-
ru z Luhačovic v den státního svátku 28. října 
na  recepci ve  Španělském sále Pražského 
hradu. „Tři skladby jsme zahráli i  přímo pre-
zidentovi,“ řekl dirigent orchestru Vladimír 
Schlimbach. Potěšilo jej, že mezi vyzname-
návanými osobnostmi byl i  Emil Viklický, 
Schlimbachův bývalý žák, který pod jeho 
vedením hrál pět let v  orchestru na  Slovan-
ském gymnáziu v  Olomouci. „Jsem rád, že 
jsme mohli reprezentovat Zlínský kraj,“ dodal 
dirigent. Saxofonistky z  Luhačovic už vystu-
povaly při významných příležitostech v šest-
nácti evropských zemích.

Jeden z exponátů výstavy hraček.    Foto: MJVM Zlín

Zlín – Filharmonie Bohuslava Martinů nabízí  
koncerty s  vánoční tematikou. První koncert 
11. prosince v 15.30 s názvem Santa Claus je vě-
nován rodičům s dětmi. Vystoupí na něm Mo-
ravské děti – Holešovský dětský sbor s koleda-
mi, dále budou zpívat Zuzana Pálenská, Barbora 
Kadlčíková a  Martin Šujan. Celý koncert uvádí 
a zároveň diriguje Miloš Machek. Jedná se o hu-
dební pohádku, v níž dostane Santa Claus ne-
lehký úkol, dirigovat koncert pro zlínské děti. 
Dne 15. prosince na  abonentním koncertě 
zazní tři kantáty z  Vánočního oratoria Johan-
na Sebastiana Bacha. Diriguje Ulrich Backofen 
z Německa, roli evangelisty přednese tenorista 
Petr Martínek, dále zpívají Kateřina Šmídová, 
Barbora Polášková, Michal Kubečka a  Akade-
mický sbor Žerotín z  Olomouce. Na  tradičním 
vánočním koncertě, který se letos uskuteční 
22. prosince, uslyšíme vedle Rybovy České mše 
vánoční také pásmo Českých vánočních koled 
od Luboše Fišera.  (jk)

Vánoční koncerty

Muzeum zaplní hračky 
Zlín – Hravou výstavu připravilo od 1. prosin-
ce Muzeum jihovýchodní Moravy. Celý velký 
sál zlínského zámku obsadily panenky, koníci 
a další hračky z dob našich prarodičů. „Výstava 
dostala název Hračky ze staré půdy a všechny 
vystavené dětské poklady pocházejí přímo 
ze sbírky Muzea jihovýchodní Moravy. Velkou 
část muzeum získalo z pozůstalosti po známé 
ilustrátorce, malířce a  sběratelce Marii Fische-
rové – Kvěchové. Jde o hračky ze začátku mi-
nulého století, se kterými si ovšem hrály i další 
generace dětí v rodině této umělkyně,“ upřes-
nila jedna z autorek, etnografka Alena Prudká. 
Další část vystavených hraček tvoří předměty 
z etnografických sbírek muzea. „Jde o poklady, 
které nesou stopy užívání – najdete tu zvířátka, 
houpadla, lidové vesničky, pokojíčky i kočárky 
a samozřejmě panenky. Co předmět, to samo-
statný příběh,“ vypočetla druhá autorka výsta-
vy, etnografka Blanka Petráková.  (bk)
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Zlínská děvčata skončila v Austrálii na šestém místě.    Foto: archiv 

sport

Zlínský fitness tým je 
šestý na světě
Zlín – Fitness team Aerobik klubu Zlín ob-
sadil na  mistrovství světa v  australském 
Gold Coast šestou příčku. Dívky, které zdobí 
několik cenných kovů z  předcházejících vr-
cholných podniků, měly ambice na  medaili 
i v Austrálii. Konečné šesté místo se ale i tak 
řadí mezi nejvýraznější úspěchy družstva. 
„Před odletem jsme doufaly v  umístění 
na stupních vítězů. Byť jsme nakonec skon-
čily o několik příček níže, tak účast ve finále 
světového šampionátu je nejenom úspě-
chem, ale také zkušeností. Holky ze sebe vy-
daly všechno, takže jsme určitě spokojeny,“ 
komentovala letošní mistrovství světa jedna 
z trenérek týmu Sylva Košacká. FISAF World 
Fitness and Hip Hop Championship 2011 se 
konal ve dnech 19. až 22. října.
Děvčata se v Austrálii prezentovala choreo-
grafií, kterou pilovala již od  loňského roku. 
„Myslím, že jsme ji měly zvládnutou perfekt-
ně, nicméně aerobik je sport, kde neexistují 
jasně měřitelná kritéria. Někdy je to možná 
nevýhoda, ale zároveň ho to činí atraktiv-
ním. Kombinuje vrcholné sportovní výkony 
s tanečními prvky, útočí na emoce. A v tom 
je krása aerobiku,“ uvedla druhá z  trenérek 
a choreografka Renata Myjavcová.  (red)

Zlín – Prestižního soupeře vyzvou hokejisté 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 7. prosince 
2011 v 19.00 se na Zimním stadionu Luďka 
Čajky utkají s týmem vídeňské univerzity. Zá-
pas slibuje napínavou hru, protože se proti 
sobě postaví letošní akademický mistr České 
republiky a několikanásobný mistr vídeňské 
amatérské ligy.
Úvodní buly utkání vhodí trojnásobný mis-
tr světa a kapitán PSG Zlín Petr Čajánek. Na 
zápas bude volný vstup a zváni jsou všichni 
hokejoví fandové. (pm)

UTB vyzve Vídeň

Lyžaři doufají v úspěšnou sezonu
Zlínský kraj – Snaha o  úspěchy v  žákovských 
kategoriích a důraz na rozvoj mladých talentů. 
S takovými cíly vstupují místní oddíly alpského 
lyžování do nové sezony. Ta letošní bude pěkně 
nabitá. Vždyť sjezdaře čeká spousta závodů ne-
jen na domácích svazích. V přípravě na sezonu 
neponechaly oddíly nic náhodě, kondici ladí 
lyžaři v tělocvičně, ale už si to letos také vyzkou-
šeli přímo na svahu. „Máme za sebou soustře-
dění na rakouském ledovci Stubai,“ říká vedoucí 
rožnovského klubu Ski Soláň Jaroslav Trhlík. 
Podle něj budou mít v oddílu pro sezonu jeden 
společný cíl: etablovat se v mládežnických kate-
goriích. „Chceme rozvíjet naši přípravku a žáky 
a  dát jim možnost vyzkoušet své schopnosti 
přímo na závodech. Letos na začátku ledna po-
řádáme mezinárodní závody žactva a v březnu 
pak hostíme závody přípravek. Na těchto pod-
nicích bychom se samozřejmě chtěli předvést 
v co nejlepším světle,“ plánuje Trhlík. Ski Soláň 
vkládá naděje i do svých juniorů, kteří by měli 
na svazích změřit síly s mezinárodní konkuren-
cí.  „Chceme zimu odjezdit na různých kopcích, 
ale spíše se soustřeďujeme na  domácí Javor-

níky. Zde se také od ledna do března budeme 
účastnit tradičního seriálu závodů Madeja cup,“ 
vysvětluje Jaroslav Trhlík
Přivádět do týmu nové tváře se zatím daří v Ly-
žařském klubu Zlín. Starají se tam hned o něko-
lik družstev žáků i drobotiny, letos navíc oddíl 
o další družstvo rozšířili. Na zimu tady dokonce 
bude fungovat družstvo nezávodících lyžařů, 
kteří budou brázdit svahy jen na rekreační úrov-
ni. Jak potvrzuje trenér zdejších lyžařů Pavel Po-
tůček, na náročné organizační práci v oddíle se 
podílí několik kolegů. „Cílem je nechat se ty nej-
menší postupně rozkoukat a pořádně potréno-
vat, ty větší pak zapojit do závodů. Máme velmi 
silné družstvo předáků, kteří jsou schopni umís-
ťovat se vysoko v českém poháru,“ říká Potůček. 
Také ve Zlíně zahájili přípravu na ledovcích Stu-
bai a Kaprun, od ledna se pak chystají závodit 
v okolí. „Naším domovským kopcem je zlínský 
svah, kde trénujeme ty nejmenší. Ale přeci jen 
máme trochu nevýhodu, že za  většími kopci 
musíme dojíždět. Nicméně není to jen o ježdě-
ní na svazích, jde i o letní soustředění a přípravu 
v tělocvičně,“ uzavírá Potůček. (oh)

 ▪ V Brankách se jel motokrosový maraton
Branky – Netradiční tříhodinové motokro-
sové klání dvojic hostili 28. října v Brankách. 
Na  start memoriálu Libora Podmola se tam 
postavilo celkem 110 dvojic a  5 jednotlivců, 
což je na české poměry úžasná účast. Trať po-
sledního motoristického podniku v  sezoně 
navrhl Motokros veterán klub Valašské Mezi-
říčí částečně na místní trati a přilehlých past-
vinách. Jezdci se však museli vyrovnat i s prů-
jezdy několika remízky, kde je čekaly nástrahy 
jako kořeny, kameny, ale i přejezd potoka.

 ▪ Handicapovaní fotbalisté změřili síly
Zlín – Až nebývale napínavé fotbalové před-
stavení předvedli fotbalisté s mentálním po-

stižením na  pátém ročníku turnaje Zlínský 
pohár 2011. Akce, která se první listopadový 
víkend konala pod záštitou Českého hnutí 
speciálních olympiád, se zúčastnilo celkem 
deset celků sportovců, doplněných o  fot-
balisty bez postižení. Z  poháru se nakonec 
radovalo družstvo z  Trenčína, když zdolalo 
maďarský Györ až po velkém finálovém boji. 
V něm  se nakonec rozhodovalo až v penalto-
vém rozstřelu.  

 ▪ Amatéři si to rozdávají v badmintonu
Zlín – V  říjnu odstartoval už třetí ročník Zlín-
ské badmintonové ligy, což je společná soutěž 
mužů i žen nad 15 let. Podmínkou je, aby šlo 
o neregistrované hráče. Ve skupinách po pěti 

hráčích se odehraje celkem šest kol, v jednom 
kole, které se hraje vždy měsíc, měří hráči síly 
ve skupinách systémem každý s každým, při-
čemž nejlepší postupují vždy o skupinu výš. 

 ▪ Petanquové koule létají i přes zimu
Buchlovice – Napínavou sérii závodů Hakman 
cup za sebou mají hráči Petanque klubu Stří-
brné kule Buchlovice, kteří v  říjnu už načali 
novou sezonu 2011-2012. Kdo by si myslel, 
že v zimních měsících hráči zalezou do tepla, 
je na omylu. Začátkem prosince je totiž čeká 
halový turnaj O  pohár starosty města Uher-
ské Hradiště a v  lednu potom tradiční zimní 
venkovní turnaj Zmrzlé kule. Jde o pátý turnaj 
Hakman cupu.
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regiony, soutěžOtrokovice, Rožnov pod Radhoštěm
Otrokovice
Nejmenším správním obvo-
dem v  kraji s  největší prů-
měrnou hustotou obyvatel 
a  druhým nejvyšším podílem 
městského obyvatelstva je 
správní obvod Otrokovice. Ob-
vod spravuje 8 obcí a 2 města. 
Sousedy tohoto správního 
obvodu jsou pouze obvody 
Zlínského kraje. Na jihu a jiho-
západě je to Uherské Hradiště, 
na západě kroměřížský správní 
obvod, na  severu holešovský 
a na východě zlínský.
Geograficky se region nachá-
zí na  rozhraní Dolnomorav-
ského a  Hornomoravského 
úvalu kolem toku řeky Mo-
ravy, která zde vytváří řadu 
mrtvých ramen. Jihozápadní 
část oblasti tvoří okraj pohoří 
Chřibů a  na  severu zasahují 
jihovýchodním cípem Hos-
týnské vrchy. Pozoruhodnou 
technickou památkou a  zá-
roveň rekreační možností je 
50 km dlouhý Baťův kanál, 
který je splavný z Otrokovic až 
do  Strážnice. Zajímavým pro-
hlídkovým objektem je také 
hřebčín v Napajedlech a areály 
vodní rekreace Pahrbek v  Na-
pajedlech a Štěrkoviště v Otro-
kovicích.
Centrem oblasti jsou Otroko-
vice, které největší rozmach 
zaznamenaly ve  30. letech 
minulého století v  souvislosti 
s  výstavbou pobočky Baťo-
vých závodů. Výstavbou typic-
kých baťovských domků byla 
vybudována celá čtvrť Bah-
ňák, jejíž část s hotelem Spole-
čenský dům je dnes městskou 
památkovou zónou. Kromě 
památek moderní funkciona-
listické architektury je v  Otro-
kovicích významnou stavbou 
i  římskokatolický kostel sv. 

Vojtěcha postavený koncem 
minulého století nebo budo-
va kulturního a  informačního 
centra Otrokovická Beseda.
Dalším městem jsou Napa-
jedla, ve  kterých se nachá-
zí barokní zámek s  parkem, 
ke  kterému přiléhá dodnes 
zachovalý komplex původ-
ních stájí hřebčína. K  dalším 
historickým budovám města 
patří novorenesanční budova 
radnice na  náměstí a  barokní 
kostel sv. Bartoloměje. Střed 
města byl vyhlášen městskou 
památkovou zónou.
V  areálu továrny Fatry se do-
chovala část budovy minerál-
ních lázní, která dnes slouží 
jako inhalatorium. První zmín-
ky o léčivých vodách pocházejí 
ze 16. století, při stavbě želez-
nice v  19. století se však část 
pramenů ztratila. 
V  oblasti se nachází přírodní 
památka Na  letišti, jedná se 
o  slepé rameno řeky Moravy 
se stromovou a křovinnou ve-
getací a  lokalita je významná 
jako útočiště obojživelníků.
Zdroj: Český statistický úřad 
Zlín, www.zlin.czso.cz.
Soutěžní otázka: Sloučením 
kterých obcí vznikly současné 
Otrokovice?

Rožnov pod Radhoštěm
Nejméně obcí v rámci jednot-
livých správních obvodů kraje 
zahrnuje správní obvod Rož-
nov pod Radhoštěm. Zaujímá 
asi 6 % rozlohy kraje a  svou 
rozlohou i  počtem obyvatel 
leží uprostřed mezi ostatními 
správními obvody Zlínského 
kraje. Převážná část obyvatel 
žije ve dvou městech regionu, 
zbývající v 7 obcích obvodu.
Je situován v  severovýchodní 
části Zlínského kraje a sousedí 

s  Moravskoslezským krajem 
a na západě a  jihu sousedí se 
správními obvody Zlínského 
kraje Valašským Meziříčím 
a Vsetínem. 
Povrch oblasti je převážně 
hornatý, většinu ji tvoří Morav-
skoslezské Beskydy. Nížina je 
pouze v údolí Rožnovské Beč-
vy. Nejznámější horou je Rad-
hošť (1 129 m n. m.), na jejímž 
vrcholu je socha posvátného 
boha Radegasta. 
Střediskem je Rožnov pod 
Radhoštěm s  navštěvovaným 
Valašským muzeem v přírodě, 
ve kterém je zachycena minu-
lost Valašska. Ve třech částech 
Dřevěné městečko, Valašská 
dědina a Mlýnská dolina je za-
hrnuto množství originálních 
staveb a exponátů. Součástí je 
i  pravidelný program s  ukáz-
kami starých způsobů domácí 
práce a  řemesel. Mezi hojně 
navštěvované akce patří Rož-
novské slavnosti a  jarmarky. 
Součástí programů jsou i  vy-
stoupení národopisných sou-
borů. Od roku 1995 je Valašské 
muzeum v  přírodě Národní 
kulturní památkou. Kromě 
skanzenu je významnou ar-
cheologickou památkou zříce-
nina hradu Rožnova na  kopci 
Hradisku.
V  regionu se nachází i  nej-
mladší město kraje Zubří.
Významným turistickým cen-
trem je areál Pusteven v  blíz-
kosti hory Radhošť. Pustev-
nám dominují dřevěné stavby 
postavené v lidovém slohu vý-
znamným slovenským archi-
tektem Dušanem Jurkovičem. 
Zdroj: Český statistický úřad 
Zlín, www.zlin.czso.cz.
Soutěžní otázka: V  kterém 
roce bylo Zubří na  Vsetínsku 
vyhlášeno městem?

Pokračujeme v  představování všech správ-
ních obvodů tzv. obcí s rozšířenou působností. 
Úřady těchto sídel plní roli mezičlánku mezi 
krajským úřadem a ostatními obcemi ve svém 
obvodu. Na  starosti mají rovněž agendu pře-
nesené státní působnosti. To znamená, že 
na těchto úřadech se vydávají cestovní a osob-
ní doklady, živnostenská oprávnění a podobně. 
S  představováním obvodů je spojena i  další 
soutěž – otázky se vztahují právě k nim (najdete 
je v textu v levé části). Odpovědi na obě otáz-
ky posílejte na  email redakce@oknodokraje.cz 
nebo na adresu Okno do kraje, Pekárenská 42, 
760 01 Zlín do 10. prosince. Výherci (5., 25. a 50. 
příchozí správná odpověď) budou odměněni.
Výherci minulého kola: Milada Chudárková 
(Valašské Klobouky), Emilie Fryštáková (Kromě-
říž), Vladimír Klein (Otrokovice).
Správné odpovědi byly: 1) V zámku v Chropy-
ni jsou obrazy Emila Filly, 2) Letecká bitva nad 
Slavičínem se odehrála v roce 1944.

Představení regionů 
kraje se soutěží

Otrokovice

Zubří
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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:
  TURISMUS – v denní formě
  DAŇOVÁ A FINANČNÍ SPRÁVA – v denní i dálkové formě

Škola nabízí:
  specializované studium v každém zaměření (s důrazem
     na ekonomické předměty a výuku cizích jazyků) 
  pět hodin anglického jazyka týdně
  v rámci výuky přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám ESOL    
  výuku v multimediálních učebnách, zahraniční pobyty, kurzy
  individuální přístup
  bohatý výběr dalších aktivit – podrobnější informace:

www.spos.cz
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Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì 
 
 
 
� Nabízí k pronájmu prostory v budovì Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì, Mostní ulice 

èp. 5139: aula, foyer, zasedací místnost, seminární místnost. 
� Nabízí kompletní servis vèetnì pøípravy a realizace obchodních, vzdìlávacích, 

prezentaèních, kulturních a spoleèenských akcí. 
� Prostory se nacházejí v centru mìsta v blízkosti ubytovacích a stravovacích zaøízení. 

 
       

 
Jedná se zejména o:  
  

� kongresy, sympozia, konference 
� prezentaèní akce 
� pøednášky 
� školení, semináøe a firemní kurzy 
� tiskové konference 
� valné hromady 
� kulturní a spoleèenské akce (divadelní pøedstavení, koncerty, výstavy) 
� recepce, rauty 

 
 
Kompletní servis zahrnuje: 
 

� pronájem vhodných prostor 
� zajištìní technického zázemí (audio, videotechnika) 
� propagaèní služby 
� tlumoènické a pøekladatelské služby 
� gastronomický servis 
� dostateèné parkovací plochy 
� ostatní služby a požadavky dle dohody 

 
 
Kde nás najdete: 
 

� Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì, Mostní 5139, 760 01 Zlín 
ww.utb.cz 

Nabízí k pronájmu prostory v budovì Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì,
Mostní ulice èp. 5139: aula, foyer, zasedací místnost, seminární místnost.

Nabízí kompletní servis vèetnì pøípravy a realizace obchodních, vzdìlá-
vacích, prezentaèních, kulturních a spoleèenských akcí.

Prostory se nacházejí v centru mìsta v blízkosti ubytovacích a stravo-
vacích zaøízení.

Jedná se zejména o:
kongresy, sympozia, konference
prezentaèní akce
pøednášky
školení, semináøe a firemní kurzy
tiskové konference
valné hromady
kulturní a spoleèenské akce
(divadelní pøedstavení, koncerty, 
výstavy, recepce, rauty)

Kompletní servis zahrnuje:
pronájem vhodných prostor
zajištìní techniky (audio, video)
propagaèní služby
tlumoènické a pøekladatelské služby
gastronomický servis
dostateèné parkovací plochy
ostatní služby a požadavky 
dle dohody

ACADEMIA CENTRUM
Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì

Kde nás najdete:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì, Mostní 5139, 760 01 Zlín

www.utb.cz

Bude pro školní rok 2012/2013 přijímat uchazeče o studium 
následujících studijních oborů:

      79-41-K/81  Gymnázium (osmileté studium) 
      79-41-K/41  Gymnázium (čtyřleté studium)
      79-41-K/41  Gymnázium (tělesná výchova)
      79-41-K/41  Gymnázium se sportovní přípravou
Uchazeče o studium zveme na Dny otevřených dveří, které 
proběhnou ve dnech 25. – 26. 11., 14. 12. 2011 a 2. 2. 2012.
Pro zájemce o studium bude organizován bezplatný přípravný kurz 
k přijímacím zkouškám. 

Škola nabízí: 

Další informace získáte na Dnech otevřených dveří.

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

Tel. 577 007 444   |   E-mail: gym@gjszlin.cz   |   www.gjszlin.cz   |   náměstí T. G. Masaryka 2734–9, 760 01 Zlín

výuku geografie, základů společenských věd a dějepisu 
v angličtině, francouzštině a španělštině,

v rámci výuky přípravu k mezinárodním jazykovým zkouškám 
(Cambridgeské zkoušky, Zertifikat Deutsch, DELF),  

specializovanou výuku moderních informačních technologií 
a počítačové grafiky (program Adobe Photoshop a další),

zahraniční výměnné a poznávací pobyty pro studenty.

inzerat-gjszlin-2011-okno-do-kraje.indd   1 9.11.2011   21:32:19
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Vánoční atmosféra v muzeích

Netradiční vánoční atmosféru naplněnou pes-
trým výběrem předvánočních aktivit a akcí při-
pravila muzea.

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v  Uherském Hradišti 
nabízí do  22. ledna 2012 projekt Vánoce 
v  galerii – Vánoce v  muzeu aneb půjdem 
spolu do  Betléma. Ve  čtyřech sálech Galerie 
Slováckého muzea bude biblické téma 
pojednáno z  různých úhlů pohledu. Projekt 
je doplněn o  výstavu 110 betlémů od  80 
autorů spolu se souborem obrazů a grafických 
listů ze 16. – 19. století, od nejvýznamnějších 
evropských umělců. Hlavní budova Slováckého 
muzea nabídne soubor historických betlémů.

Zlín 
V hlavním výstavním sále Muzea jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně bude 1. prosince v 17.00 zahá-
jena nová výstava HRAČKY. Na hradě Maleno-
vice se 3. prosince od 10.00 do 16.00 uskuteční 
vánoční jarmark s ukázkou řemesel, historické-
ho šermu, nebo možností vyhlídky z věže.

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských 
ve Valašském Meziříčí pořádá od 27. listopadu 
do 8. ledna výstavu betlémů z muzejních i sou-
kromých sbírek. V neděli 11. prosince od 13.00 
muzeum připravilo Pohádkové adventní odpo-
ledne – Vánoční hra aneb Komedie o Ježíškově 
slavném narození spolu s vánočními aktivitami. 

Vsetín
Na  zámku ve  Vsetíně se třetí adventní neděli 
11.  prosince od  14.00 do  18.00 uskuteční Zá-
mecké adventní kouzlení. Na  programu je mj. 
vánoční jarmark rukodělných výrobků s vánoč-
ní dílnou, vánoční pohádka. K  poslechu bude 
hrát a zpívat kapela Dareband. 

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska připravilo kromě Mi-
kulášské dílny 1. prosince od  9.00 do  12.00 
a  od  13.00 do  16.00 tradiční vánoční dílny, 
které se konají 10. a 17. prosince vždy od 9.00 
do 12.00 hodin a od 13.00 do 16.00. (rf )

zábava, volný čas

Vybrané akce v kraji

1. – 31. 12. Zlín
Dobrovolnictví 
ve Zlínském kraji
Výstava u příležitosti 
končícího Evropského 
roku dobrovolnictví 
a Mezinárodního dne 
dobrovolníků, 3. etáž Baťova 
mrakodrapu.

1. – 31. 12. Zlín    
Světový šampionát 
u protinožců
Výstava fotografií mapující 
účast Aerobik klubu 
Zlín na mistrovství světa 
v Austrálii, 15. etáž Baťova 
mrakodrapu.

2. 12. Luhačovice 
Mikulášský jarmark
Ohňostroj a rozsvícení 
vánočního stromu. Před 
radnicí.
www.vychodni-morava.cz

2. 12. Bystřice pod Hostýnem
Rozsvěcení stromu
Možná přijde i Mikuláš se 
svojí družinou, připravený 
bohatý program. 
Masarykovo náměstí.
www.mubph.cz

3. 12. Karolinka
Výstava Ivan Jandora 
Při vernisáži zahraje skupina 
Dareband ze Vsetína, IC 
Zvonice Soláň.
www.zvonice.eu

3. 12. Osíčko 
Mikulášská nadílka
Pro děti a jejich rodiče, KD 
Osíčko.
www.osicko.cz

4. 12. Valašská Bystřice 
Benefiční vánoční 
odpoledne s Mikulášem 
a rozsvícením stromu
Kulturní program od 15.00.
www.valasskabystrice.cz

5. 12. Rožnov p. Radhoštěm 
Mikulášský podvečer
Prohlídka areálu s mikuláš-
skou nadílkou. Valašské 
muzeum v přírodě od 13.00.
www.vmp.cz

10. 12. Kunovice 
Vánoční koncert
Stříbrňanka, sportovní hala. 
www.mesto-kunovice.cz

14. 12. Hulín
Jak se pečou Vánoce
Komponovaný pořad žáků 
ZUŠ Hulín (od 17.00).
www.kkhulin.cz

16. 12. Březůvky
Živý Betlém
Oslava je doplněna 
jarmarkem vánočních ozdob. 
www.brezuvky.cz

18. 12. Kunovice
Zpívání pod vánočním 
stromem
Nádvoří Panského dvora 
od 17.00.
www.mesto-kunovice.cz

26. 12. Buchlovice
Na Štěpána otevřená brána
Výstava betlémů na hradě 
Buchlov.
www.hrad-buchlov.cz

26. – 27. 12. Buchlovice 
Vánoce na zámku
Tradiční akce, jak vypadaly 
Vánoce u Berchtoldů. Zámek 
Buchlovice.
www.zamek-buchlovice.cz

28. 12. Želechovice
Vánoční varhanní koncert 
Od 18.30 v kostele
www.zelechovice.net

Muzea ve  všech čtyřech okresech Zlínského kraje připravila 
na předvánoční a vánoční období řadu výstav a akcí, které mají 
lidem zpestřit sváteční dny. Bližší podrobnosti obsahuje náš pře-
hled vpravo na této stránce v článku Vánoční atmosféra v mu-
zeích. Na snímku jeden z betlémů, který bude k vidění ve Slovác-
kém muzeu v Uherském Hradišti.  (red)
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VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

Více místa pro přírodu,
více peněz na dárky.

Přejeme pěkné Vánoce

Peníze za váš odpad - ihned.

provozovna areál Svit Zlín, Malotova ulice (vedle Intersparu), mapa a ceník na www.vykupna.cz

Volejte 777 770 680

Academia centrum Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì 
 
 
 
� Nabízí k pronájmu prostory v budovì Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì, Mostní ulice 

èp. 5139: aula, foyer, zasedací místnost, seminární místnost. 
� Nabízí kompletní servis vèetnì pøípravy a realizace obchodních, vzdìlávacích, 

prezentaèních, kulturních a spoleèenských akcí. 
� Prostory se nacházejí v centru mìsta v blízkosti ubytovacích a stravovacích zaøízení. 

 
       

 
Jedná se zejména o:  
  

� kongresy, sympozia, konference 
� prezentaèní akce 
� pøednášky 
� školení, semináøe a firemní kurzy 
� tiskové konference 
� valné hromady 
� kulturní a spoleèenské akce (divadelní pøedstavení, koncerty, výstavy) 
� recepce, rauty 

 
 
Kompletní servis zahrnuje: 
 

� pronájem vhodných prostor 
� zajištìní technického zázemí (audio, videotechnika) 
� propagaèní služby 
� tlumoènické a pøekladatelské služby 
� gastronomický servis 
� dostateèné parkovací plochy 
� ostatní služby a požadavky dle dohody 

 
 
Kde nás najdete: 
 

� Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì, Mostní 5139, 760 01 Zlín 
ww.utb.cz 

Nabízí k pronájmu prostory v budovì Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì,
Mostní ulice èp. 5139: aula, foyer, zasedací místnost, seminární místnost.

Nabízí kompletní servis vèetnì pøípravy a realizace obchodních, vzdìlá-
vacích, prezentaèních, kulturních a spoleèenských akcí.

Prostory se nacházejí v centru mìsta v blízkosti ubytovacích a stravo-
vacích zaøízení.

Jedná se zejména o:
kongresy, sympozia, konference
prezentaèní akce
pøednášky
školení, semináøe a firemní kurzy
tiskové konference
valné hromady
kulturní a spoleèenské akce
(divadelní pøedstavení, koncerty, 
výstavy, recepce, rauty)

Kompletní servis zahrnuje:
pronájem vhodných prostor
zajištìní techniky (audio, video)
propagaèní služby
tlumoènické a pøekladatelské služby
gastronomický servis
dostateèné parkovací plochy
ostatní služby a požadavky 
dle dohody

ACADEMIA CENTRUM
Univerzity Tomáše Bati ve Zlínì

Kde nás najdete:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì, Mostní 5139, 760 01 Zlín

www.utb.cz

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

Doporučujeme

Vánoční koncert 
Václava Hudečka
8. prosince, Bystřice pod Hostýnem

www.mubph.cz

www.mpu.cz  I  800 678 678

Akce je omezena do prvních 250 milionů Kč vkladů a je možné zřizovat vkladové účty pouze na maximální dobu 12 měsíců.

Korunové vkladové účty

Výše vkladu
(v tisících Kč)

Bez výpovědní 
lhůty

Výpovědní lhůta (v měsících)
1 3 6 12

100 - 400 1,6  2,1  2,2  2,6  2,8

400 - 800 1,6  2,1  2,4  3,1  3,3

800 - 1 200 1,6  2,2  2,6  3,2  3,4

1 200 - 3 000 1,6  2,2  2,7  3,3  3,5
Úrokové sazby v % p.a. platné od 1. března 2011. V souladu s platnou právní úpravou, vyplývající ze zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních
a úvěrních družstvech, jsou vklady v MPU pojištěny stejně jako vklady v bankovních institucích, tedy  do výše 100 000 EUR.

Za vklad 500 000 Kč na spořicí účet s výpovědní
lhůtou 1 rok získáte nyní mobilní telefon ZDARMA.

Akce je omezena do prvních 250 milionů Kč vkla

Výše vklad
(v tisících K

100 - 400

400 - 800

800 - 1 20

1 200 - 3 0
Úrokové sazby v % p.a
a úvěrních družstvec

Za v
lhůtou 

+ mobilní telefon ZDARMA

Zajímavé podmínky spoření


