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Zlínský útulek
Útulek v moderních prostorách má kapacitu 80 psů.
Všechny je potřeba pravidelně venčit.
Foto: Ivo Hercik

SLEVA
NA VSTUPNÉ

20%

režie Hana Mikolášková

Po předložení slevového kuponu Vám bude
z celkové ceny vstupného na Řeka Zorbu na
pokladně odečteno 20%. Kupon lze použít
jen jednou.

Š
Í
L
S
MYNEZAPLATÍŠ!
Vánoční sleva 20 % na veškeré zboží
při platbě v hotovosti v naší prodejně.
Platnost akce prosinec 2012.
Kompletní nabídka na www.promile.cz

Kontakt

Detektory alkoholu

Šumice 139
687 31 Šumice
Tel.: 572 639 076
www.promile.cz

Dobré ceny, které Vašemu vozu padnou
Výměna předních
brzdových destiček
Fabia I
Octavia Tour

1 364 Kč
1 384 Kč

Výměna zadního
dílu výfuku
Fabia I
Octavia Tour

Výměna sady rozvodů
Octavia Tour 1,6
4 153 Kč
4 725 Kč
3 284 Kč

Výměna brzdové kapaliny
Fabia I
634 Kč

Uvedené ceny zahrnují také servisní práci a jsou včetně DPH.

Bližší informace Vám poskytne Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Chraňte své životy!
Než sednete za volant,
změřte si svoji hladinu alkoholu.

DOBE-CAR s.r.o.
Tovární 1250
769 01 Holešov
Tel.: 573 397 424
www.dobecar.cz
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Vážení a milí spoluobčané,
tak jsem si kladl na srdce, že po znovuzvolení hejtmanem nebudu svůj první úvodník psát
na poslední chvíli. Dříve, než vyjádřím své poselství do dnů následujících, rozeberu a okomentuji podstatné události právě minulé. Poté, co jsem dopsal již druhou verzi, jsem si uvědomil, že bude lépe už vás s tím nezatěžovat.
V přírodě po bouřích přichází uklidnění a tak doufám, že tomu tak bude i v naší zemi. Před
námi je advent, který ke klidu a zamyšlení přímo vybízí. K zamyšlení nad tím, že mnohdy zapomínáme na to, co má v životě skutečnou hodnotu.
Je velká škoda, že někdy přes pracovní problémy, které považujeme za důležité, nevidíme to,
co je ještě mnohem důležitější. A tím, alespoň pro mě osobně, je rodina. Stojí za to se občas
zastavit, podívat se kolem sebe, pomoci tomu, kdo to potřebuje, a radovat se s tím, kdo je
šťastný. Život máme jen jeden, tak proč si ho kazit neustálým stresem a spory.
Přeji vám klidný a ničím nezkalený advent, čas kdy naberou svoji váhu hodnoty jako je láska,
porozumění, tolerance, přátelství, soudržnost blízkých.

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

▪▪ Co přinesou nové jízdní řády?
Zlínský kraj – Nové jízdní řády železniční
i linkové autobusové dopravy začnou platit
v neděli 9. prosince 2012. Jak sdělil pracovník
Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje František Brachtl, celkový rozsah dopravy
zůstává zachován, dochází pouze k drobným
změnám. V železniční dopravě dojde v pracovních dnech k navázání spojení z Velkých
Karlovic k prvnímu rannímu rychlíku (Matalík) ve směru do Olomouce a Prahy. V dopoledních hodinách bude v Horní Lidči navázán
přípoj od vlaku 3252 z Valašských Klobouk
a Bylnice na vlak eurocity Fatra do Žiliny,
což dá zdejším obyvatelům lepší možnost
cestování na Slovensko. Ranní spěšný vlak
z Olomouce do Zlína a zpět bude nově veden i o sobotách a nedělích. V odpoledních
hodinách bude navázán přípoj od vlaku
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14228 ze Zlína na vlak eurocity Varsovia
do Budapešti. Od 9. prosince bude na trati
Přerov - Břeclav zaveden pravostranný provoz. Nástup cestujících na zastávkách bude
vždy vpravo ve směru jízdy, tedy na opačné
straně než nyní. V autobusové dopravě dojde
pouze k minimálním změnám u spojů s velmi
nízkým počtem přepravovaných cestujících.
▪▪ Ocenění pro kunovický Panský dvůr
Kunovice – V úterý 6. listopadu 2012 v pražském Veletržním paláci vyhlásila agentura
CzechInvest a Sdružení pro zahraniční investice AFI ve spolupráci s Ministerstvem
průmyslu a obchodu výsledky soutěže Podnikatelská nemovitost roku 2011. O vítězích
rozhodovaly výše investice, typ investice či
vznik pracovních míst všech firem, které se
v dané podnikatelské nemovitosti rozhodly
usadit, ale také míra společenské prospěš-

nosti nemovitosti. V kategorii High-tech nemovitost obsadil Podnikatelský inkubátor
Kunovice-Panský dvůr, s.r.o. třetí místo za vítězným brněnským JIC Innovation Parkem
provozovaným Jihomoravským inovačním
centrem a Hydraulickou laboratoří společnosti ČKD Blansko Engineering, a.s., která
v soutěži získala pomyslný stříbrný stupínek.
Po úspěchu v soutěži Stavba roku 2011 Zlínského kraje, v níž získal Podnikatelský inkubátor Kunovice-Panský dvůr v kategorii
Realizace rozvojových projektů měst a obcí
hlavní cenu se jedná již o druhé významné
ocenění této zásadní investiční akce města
Kunovice. Z Panského dvora, který býval velkým problémem města, se stala jeho chlouba. Sídlí tam bezmála třicet firem, zároveň
slouží pro nejrůznějších kulturně-společenské akce.
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Silničáři bilancují letošní stavby
Zlínský kraj – Zhruba 240 milionů korun z rozpočtu Zlínského kraje a přes 170 milionů korun
z Regionálního operačního programu – to jsou
prostředky, které se letos proinvestovaly do rekonstrukcí a výstavby nových silnic II. a III. třídy
a mostů na nich ve Zlínském kraji. V listopadu,
tedy na začátku období zimní údržby silnic, už
byla většina letošních staveb dokončena.
„Na krajských silnicích se přes letošní sezonu
udělalo hodně práce, a to jak z investičních, tak
i z provozních prostředků. Bohužel se ukazuje,
že to tak tak stačí na udržování dosavadního
stavu. Zatímco několik kilometrů rekonstruujeme, jiné úseky se postupným stárnutím mezitím
dostávají až do havarijního stavu. Bylo by zapotřebí proinvestovat ročně ještě více peněz, aby
se celkový stav krajských silnic začal výrazněji
zlepšovat,“ říká ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý. Zlínský kraj má 1 771
kilometrů silnic II. a III. třídy.
V investičním plánu na letošní rok mělo ŘSZK 25
staveb. Do dalšího roku bude přecházet výstav-

ba jihovýchodního obchvatu Holešova, nové
silniční propojení u Bystřice pod Hostýnem,
rekonstrukce silnice z Nedašovy Lhoty ke státní
hranici se Slovenskem a stavba mostu a rekonstrukce silnice v Karolince-Bzovém. Významnými stavbami letošního roku byly zejména čtyři
dokončené průtahy obcemi: Pašovice, Jalubí, Trnava, Troubky-Zdislavice. „Ve třech obcích jsme
se zbavili žulové dlažby, která je spojena s vyšší
hlučností při průjezdu vozidel i s vyšším rizikem
smyku, a nahradili ji kvalitním živičným povrchem,“ uvedl Bronislav Malý. Tyto rekonstruované úseky jsou dohromady dlouhé asi 4,3
kilometru. V Pohořelicích zvýšila bezpečnost
provozu okružní křižovatka. Rekonstruovalo se
dalších 3,8 kilometru silniční trasy II/432 u Cetechovic. V kraji se rekonstruovala nebo nově
vystavěla zhruba desítka mostů.
Řidiči také jistě ocení, že ubylo silnic, které nejsou v zimě udržovány. Jejich délka se snížila
o 13 kilometrů na zhruba 112. Více informací
na stránkách www.rszk.cz 
(vc)

Nová cyklostezka u Dolního Němčí. Foto: Petra Hajdůchová

▪▪ Hasič Josef Vlk přivezl medaile ze Sydney
Zlín – Šestačtyřicetiletý příslušník Hasičského
záchranného sboru Zlínského kraje Josef Vlk,
který žije v Luhačovicích-Řetechově, získal
na Světových hasičských hrách v australském
Sydney ve své věkové kategorii zlatou medaili
za výběh do schodů výškové budovy. Osmdesát tři podlaží Sydney Tower zdolal s plnou výstrojí za 13 minut a 33 sekund. „Byl to masakr.
Jen schody a schody. U nás tak vysokou věž
nemáme,“ řekl po návratu zlínským novinářům. Vlk přivezl ze Sydney rovněž stříbrnou
medaili z hasičské disciplíny TFA. V soutěži
družstev dopomohl týmu k bronzové medaili.
▪▪ Třetí nejsilnější strážníky má Vsetín
Vsetín – Siláci z řad městských strážníků se
sjeli v říjnu do Sušice na Klatovsku. Konal se
tam druhý ročník soutěže Strongman Městská
policie 2012. Tým ze Vsetína vybojoval třetí
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místo. Na borce ze vsetínské městské policie
čekalo v Sušici pět disciplín. „Naši strážníci sice
neobhájili prvenství z loňského roku, ale prohráli pouze s týmem složeným ze strongmanových specialistů a s týmem Městské policie
Praha, který čerpá z mnohem větší základny,
než máme ve Vsetíně,“ zhodnotil umístění ředitel Městské policie Vsetín Nikolaj Martinák.
▪▪ Nejpopulárnější infocentrum je v Meziříčí
Valašské Meziříčí – První cenu v soutěži popularity turistických informačních center
ve Zlínském kraji získalo v říjnu v Poděbradech informační centrum Valašského Meziříčí. Udílení ceny bylo založeno na ověřování
kvality a efektivnosti fungování informačního
centra a jeho služeb. Cílem soutěže bylo zapojit turisty a návštěvníky informačních center
do hodnocení kvality poskytovaných služeb
a aktuálnosti informací, ochoty a profesiona-

Architekti řeší
kloboucké náměstí
Valašské Klobouky – Začátkem října byl vyhlášen desátý ročník Ceny Petra Parléře, jedné
z nejatraktivnějších architektonicko-urbanistických soutěží, které přispívají k obnově
českých měst a obcí. Soutěžící architekti si
mohou zvolit ke zpracování jedno ze čtyř zadání pro veřejná prostranství ve městech Sokolov, Valašské Klobouky a Valašské Meziříčí
a v průmyslovém areálu v Železném Brodě.
Urbanistické studie pro valašskokloboucké
Masarykovo náměstí by měly přinášet taková řešení, která povedou k obnově původní
společenské funkce prostoru a celkově zlepší
jeho estetickou úroveň. „Návrhy by měly ukázat nejlepší řešení, jak vytvořit podmínky pro
původní funkci náměstí jakožto reprezentativního prostoru města,“ říká starosta Dalibor
Maniš. Výsledky soutěže budou vyhlášeny
koncem března 2013. 
(tz)

Po cyklostezkách
nejen podél Moravy
Zlínský kraj – Až na okraj Chráněné krajinné
oblasti Bílé Karpaty ve Slavkově lze nyní dojet
po cyklostezkách přes Uherský Ostroh od hlavní moravské cyklotrasy podél Baťova kanálu.
Umožňuje to říjnové dokončení a otevření
nového dvoukilometrového úseku cyklostezky mezi Slavkovem a Dolním Němčí. Výstavba
přišla na 8,2 milionu korun. „Připravujeme ještě
cyklostezku do Nivnice, která nás propojí s Luhačovickem,“ řekl starosta Dolního Němčí František Hajdůch. V plném proudu jsou od října
také práce na výstavbě nové cyklostezky mezi
Zlínem-Loukami a Malenovicemi. Ta vytvoří
plynulé cyklistické propojení mezi moravskou
cyklotrasou v Otrokovicích a krajským městem.
Pro poslední chybějící úsek z Malenovic na hranici katastru Otrokovic o délce téměř čtyři kilometry je zpracována projektová dokumentace
a vykupují se pozemky. Nenastanou-li komplikace, cyklostezka ze Zlína do Otrokovic má být
kompletní do konce roku 2014.
(vc)
lity obsluhujícího personálu nebo přívětivosti
prostředí kanceláře infocentra. „Neustále se
snažíme udržet a zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb infocentra,“ řekl místostarosta
města Jiří Pernický.
▪▪ Vzrostl zájem o Vizovice a Kroměříž
Zlínský kraj – Návštěvnost památkových objektů ve Zlínském kraji v uplynulé sezoně
oproti loňskému roku mírně poklesla. V období od 1. ledna do 31. října navštívilo objekty
ve správě Národního památkového ústavu
288 502 návštěvníků, což je o 770 méně než
ve stejném období roku 2011. Na zámku
v Buchlovicích a na hradě Buchlově návštěvníků ubylo, ale naopak na zámku ve Vizovicích a v Arcibiskupském zámku v Kroměříži se
návštěvnost mírně zvýšila. Mírný pokles návštěvnosti hlásí i Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm.
Okno do kraje / prosinec 2012

Zlínský kraj má nové zastupitelstvo a radu
Zlínský kraj – Od 8. listopadu má Zlínský kraj
nové zastupitelstvo složené ze zástupců stran,
které uspěly v říjnových volbách. Z celkového
počtu 45 zastupitelů je 12 z ČSSD, 10 z KDU-ČSL, 9 z KSČM, po pěti zastupitelích mají ODS
a STAN a TOP 09 a čtyři mandáty získala SPOZ.
Na úvodním zastupitelstvu pak byla zvolena
Rada Zlínského kraje složená ze zástupců ČSSD,
KSČM a SPOZ. Rada nyní intenzivně pracuje
na programovém prohlášení, v němž podrobně
rozpracuje priority pro nadcházející čtyři roky.
Dokument bude k dispozici na konci ledna.
S tím, co jednotliví členové rady považují za klíčové ve svých oblastech, se můžete ale seznámit již nyní v následujících medailoncích.

(ČSSD), Mgr. Petr Gazdík (STAN a TOP 09), Zdeňka Hlobilová (KSČM), Ing. Ludvík Hovorka (KDU-ČSL), Mgr. Miroslav Kašný (KDU-ČSL), Bc. Michal
Kostka (KSČM), Bc. Milena Kovaříková (ČSSD),
Ing. Ladislav Kryštof (ČSSD), Ing. Jaroslav Kučera (KSČM), Ing. Vítězslav Lapčík (KSČM), Libor
Lukáš (ODS), Mgr. Ivana Majíčková (STAN a TOP
09), Ing. Vladimír Mana (ČSSD), Ing. Ivan Mařák (KSČM), MUDr. Lenka Mergenthalová, MBA
(STAN a TOP 09), MVDr. Stanislav Mišák (ČSSD),
Mgr. Pavel Motyčka (KDU-ČSL), Ing. Vratislav
Mynář (SPOZ), PaedDr. Petr Navrátil (ČSSD),

Složení zastupitelstva
MUDr. Miroslav Adámek (STAN a TOP 09), Josef
Bazala (KDU-ČSL), Mgr. Ondřej Benešík (KDU-ČSL), Ing. Stanislav Blaha (ODS), Ing. Pavel Botek (KDU-ČSL), Ing. Dagmar Butnikošarovská
(KSČM), Jiří Částečka (ODS), JUDr. Josef Čejka
(KSČM), Doc. Ing. František Čuba, CSc. (SPOZ),
Jiří Čunek (KDU-ČSL), Ing. Jaroslav Drozd
Ing. Jaroslav Drozd, ČSSD
statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje
pro rozpočet a financování

MUDr. Lubomír Nečas (SPOZ), Mgr. Taťána
Nersesjan (ČSSD), Mgr. Josef Novák (SPOZ),
Ing. Bc. Jindřich Ondruš (KDU-ČSL), Mgr. Zdeněk
Pánek (KDU-ČSL), Ing. Marie Pěnčíková (KSČM),
Jan Pijáček (ODS), Ing. Hana Příleská (ČSSD),
MUDr. Vladimír Řihák (ČSSD), Ing. Věra Sigmundová (ČSSD), Mgr. Josef Slovák (ODS), Bc. Michal
Špendlík (STAN a TOP 09), Petr Thaisz (KDU-ČSL),
Ing. Ludvík Urban (ČSSD), Ing. Lubomír Vaculín
(ČSSD), Ing. Jiří Varga (KSČM).
Zastupitele lze kontaktovat na emailové adrese
ve tvaru jmeno.prijmeni@kr-zlinsky.cz.

MVDr. Stanislav Mišák, ČSSD
hejtman Zlínského kraje
odpovědný za strategický rozvoj, investice a vnější vztahy
„Budu samozřejmě kontinuálně pokračovat v práci na vytyčených cílech ze Strategie rozvoje
Zlínského kraje do roku 2020. Podle dlouhodobých cílů zaměřených na celkový rozvoj kraje
budou pokračovat investice ve všech oblastech, které může kraj přímo ovlivnit, tedy například
ve středním školství, v krajských nemocnicích, na silnicích v majetku kraje a v organizacích, které zřizujeme. Investice jsou významným zdrojem pracovních příležitostí. Neméně pozornosti
a energie budu ovšem věnovat všem ostatním oblastem vedoucím k rozvoji kraje.“

Mgr. Taťána Nersesjan, ČSSD
členka Rady Zlínského kraje
pro sociální věci, národnostní otázky a menšiny

„Mým cílem je optimalizovat nastavení běžných a kapitálových výdajů kraje v souladu se strukturou příjmu ze sdílených daní, dle zákona o rozpočtovém určení daní. Dlouhodobě podporuji i využití investičních úvěrových zdrojů
na uvolňovaní vlastních finančních prostředků k získávání
financí z evropských fondů podporujících rozvoj kraje.“

„Prioritou v sociální oblasti pro mě i nadále bude zlepšování kvality poskytovaných sociálních služeb, stabilizace
jejich financování a vytváření podmínek pro úspěšnou realizaci změn v oblasti sociálně právní ochrany dětí. V neposlední řadě chci také přispět ke zvýšení zaměstnanosti
ohrožených skupin osob na trhu práce.“

MUDr. Lubomír Nečas, SPOZ

Doc. Ing. František Čuba, CSc., SPOZ

náměstek hejtmana Zlínského kraje
pro zdravotnictví

člen Rady Zlínského kraje
pro zemědělství a spolupráci s východními trhy

„V nadcházejícím období dokončíme koncepci zdravotnictví, v rámci které chceme dobudovat síť výjezdových stanovišť záchranné služby. Současně bych chtěl stabilizovat
ekonomicky i personálně nemocnice v majetku kraje. Proto
budeme jednat o úhradách s pojišťovnami tak, aby nadále
nedocházelo k diskriminaci našich nemocnic.“

„České zemědělství bylo velmi vyspělé. Zaujímalo přední postavení nejen v Evropě, ale i ve světě. V současné
době je v hlubokém útlumu a není připraveno na to, aby
se v příštím dvacetiletí rozvíjelo. A proto musíme rychle
jednat a vypracovat projekt na ozdravení zemědělství
ve Zlínském kraji a uvést ho co nejdříve do praxe.“

Ing. Ivan Mařák, KSČM

PaedDr. Petr Navrátil, ČSSD

náměstek hejtmana Zlínského kraje
pro územní plánování, životní prostředí a rozvoj venkova

člen Rady Zlínského kraje
pro školství, mládež a sport

„V tomto volebním období se v rámci rozvoje venkova
zaměřím na všechno, co ovlivní pozitivně kvalitu života
lidí ve Zlínském kraji. Námětů k řešení je celá řada. Jedná
se především o dokončení vodohospodářské infrastruktury, budování protipovodňových opatření, ochranu zdrojů
pitné vody a podporu spolkové činnosti v obcích.“

„Kvalitní školy a úroveň vzdělávání jsou základem budování
prosperity kraje. Základní nástroje má v rukou ministerstvo
a to především v připravované reformě financování regionálního školství. Přesto budu usilovat o to, aby struktura
školství odpovídala potřebám kraje. Financování školství
nemůže rovněž směřovat k rušení venkovských škol. “

Ing. Ladislav Kryštof, ČSSD

Ing. Jaroslav Kučera, KSČM

člen Rady Zlínského kraje
pro kulturu, církve, památkovou péči a cestovní ruch
„Hlavním úkolem bude naplňování koncepce našich
příspěvkových organizací, které jako paměťové instituce
rozvíjí a prezentují bohatství našich předků. Prostřednictvím Centrály cestovního ruchu Východní Moravy budeme i nadále zajišťovat aktivní marketing napomáhající
k udržení a zvýšení návštěvnosti Zlínského kraje.“
Okno do kraje / prosinec 2012

člen Rady Zlínského kraje
pro dopravu
„Základní prioritou je dobudování dopravní infrastruktury a zlepšení dostupnosti kraje, příprava staveb obchvatů měst a obcí i zkvalitnění silnic II. a III. třídy. V oblasti
veřejné dopravy pak postupná realizace integrovaného
dopravního systému.“
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dárcovství

ROZHOVOR Okno do krajMagazín Zlínského kraje

Dárci kostní dřeně jsou pravidelně oceňováni krajem, který dárcovství podporuje i prostřednictvím sociálního fondu. Foto: Petr Zákutný

V řadě časopisů a na mnoha rozhlasových i televizních stanicích
se dokola omílají příběhy ze života
různých postav, které byly pasovány do role novodobých celebrit,
protože se rády pohybují tam, kde
je hodně lidí, kamer a potenciální slávy. Poněkud stranou tohoto
nablýskaného světa žijí v podstatě anonymní hrdinové, kteří by si
mnohem víc zasloužili být v zájmu
médií. Ale není tomu tak. Naštěstí
jim to nevadí.

Dárců kostní dřeně je stále málo
Chtějí pomáhat. Ne proto, aby se jim tleskalo,
ale prostě jen tak – pro dobrý pocit. Jsou mezi
nimi dobrovolníci, kteří se starají o osamělé
seniory, o zdravotně postižené, o dlouhodobě
nemocné. Zcela mimořádnou skupinu hodnou zvláštního obdivu představují ti, kdo se
nebojí vstoupit do registru dárců kostní dřeně
a jsou připraveni jejím odběrem zachránit život někomu neznámému.
Jsou jich stovky, pořád to nestačí
„Na Zlínsku máme v registru 3 700 dárců, ale
potřebovali bychom jich mnohem víc, protože nalézt vhodného dárce bývá problém a čím
déle nemocný zůstává na přístrojích, tím víc
se poškozují jeho orgány. Je mi líto, že se stále
hlásí málo lidí. Pořád totiž přetrvávají obavy,
že odběr je něco drastického. Ale všichni, kdo
měli to štěstí, že byli k transplantaci vybráni,
což je asi jeden člověk ze sta, říkají: stálo to
za to a šli bychom znovu. Jsou mezi nimi fotbalisté, kulturista, policisté,“ vysvětluje Zdeňka Wasserbauerová, která odběr kostní dřeně
v našem regionu již řadu let pomáhá organizovat. Letos například objížděla střední školy,
aby studentům předala informace, jak dárcovství funguje.
„Nejvíc mě potěšili mladí ze zdravotnické školy v Broučkově ulici ve Zlíně, kde se podařilo
získat 47 plnoletých chlapců a dívek, nadšených pro vstup do registru,“ přiblížila paní
Wasserbauerová. Vyzdvihla také zásluhu oční
kliniky Gemini, která uspořádala nábor, kam
přišlo 51 zájemců. Z toho bylo 12 samoplátců, tedy lidí starších pětatřiceti let, kteří jsou
ochotni zaplatit ze svého částku 1 500 korun
za vstupní rozbor krve nutný ke zjištění, jestli
mohou být v registru vedeni. Vyšetření krve
lidí od 18 do 35 let je bezplatné, respektive
hrazené z prostředků sponzorů, které shánějí
speciální nadace. Dárcem kostní dřeně tedy
může být člověk od 18 až do 60 let, ovšem
po 35. roce už pouze jako samoplátce. „Hledástrana 6

me jak vhodné dárce, tak i finanční prostředky. Z nich se platí náklady na výzkum, léčbu
i na rekonvalescenci nemocných,“ říká Zdeňka
Wasserbauerová a dodává: „Pro dětské onkologické pacienty ze Zlínského kraje, kteří
jsou hospitalizováni na klinice v Olomouci,
shání peníze Nadace Šance. Z nich pak mimo
jiné přispívá rodinám, v nichž onemocní dítě
mladší patnácti let a rodič s ním odchází jako
doprovod do nemocnice. Rodina se tak totiž
často dostává do situace složité i finančně
a částka 6 000 korun měsíčně, kterou nadace
poskytuje, znamená citelnou pomoc během
té nejintenzivnější léčby.“
Pomozte vánoční růží
Jednou z možností, jak může každoročně přispět každý z nás, je zakoupení vánoční růže
při charitativní akci, kterou opět na začátku
adventu organizuje právě sdružení Šance. Mimochodem v loňském roce se prodejem této

symbolické vánoční květiny podařilo získat
částku 1 267 000 korun. Letos se budou rostlinky s červenými nebo bílými květy prodávat
po nedělních bohoslužbách 2. prosince v kostelích v Otrokovicích, ve Zlíně na Jižních Svazích a v Želechovicích nad Dřevnicí. Ve středu
5. prosince pak bude zakoupení vánoční růže
možné i v budově krajského úřadu, zlínského
magistrátu a okresní správy sociálního zabezpečení. 
Helena Mráčková
Nadace pro transplantaci kostní dřeně
více informací: www.kostnidren.cz
číslo účtu nadace: 4343043/0300
Nadace podporuje:
dobrovolné dárcovství kostní dřeně
programy na pomoc pacientům
vzdělávání v hematologii, onkologii
a transplantační medicíně
přístrojové vybavení a výzkum

Nadace Šance pomohla zútulnit prostory, kde se léčí malí onkologičtí pacienti i ze Zlínského kraje. Foto: Fakultní nemocnice Olomouc
Okno do kraje / prosinec 2012

Era Živnostník roku

Výherkyní krajského kola soutěže
Era Živnostník roku se letos v říjnu stala devětapadesátiletá Alena
Hříbková z Jablůnky, která se svou
šestatřicetiletou dcerou Miroslavou provozuje už od roku 1998 firmu na zpracování odpadů Drako.
Začátkem prosince se má v Praze
zúčastnit vyhlášení celostátních
výsledků soutěže.

Vysloužilé elektrozařízení ve firmě rozeberou na nejmenší součástky a všechno se upotřebí. Foto: Ivo Hercik

Živnostnice roku dává práci několika lidem
Firma Drako (název vznikl z prvních slabik
slovního spojení drahé kovy) vykupuje v pronajatých prostorách areálu zemědělského
družstva v Jablůnce a ve vlastních objektech v průmyslové zóně bývalé zbrojovky
od občanů i firem odpadové suroviny. Papír,
kovy, plasty, elektroodpad. Firma je zapojena i do systému třídění, recyklace a využití
odpadu Eko-kom. Pro všechny suroviny má
odběratele, kteří je dokážou dále zpracovávat
a využívat a kteří za ně také něco zaplatí. To
představuje živobytí pro Alenu Hříbkovou,
její dceru i dalších asi šest pracovníků firmy.
V obci, která má přibližně dva tisíce obyvatel,

Zpracování odpadů ve firmě Drako v Jablůnce

Podnikatelky Miroslava a Alena Hříbkovy
je to velmi cenné, když někdo dokáže uživit
podnikáním sám sebe a ještě dát práci několika jiným lidem. A o ekologickém významu
využití druhotných surovin, které by jinak
skončily na skládce, se napsalo již hodně.
„Když jsme s firmou začínali, samozřejmě
hned nevydělávala. Museli jsme do ní nosit
všechny peníze, které jsme nezbytně nepotřebovali na živobytí. A prvních sto tisíc, které se nám podařilo vydělat, nám jeden z našich zaměstnanců ukradl...,“ vzpomíná Alena
Hříbková. „Znovu bych už rodinnou firmu
nerozjížděla. Několikrát jsme toho chtěli
nechat. No ale nevzdali jsme to a naše firma

žije,“ dodává její dcera Miroslava Hříbková.
Říká, že podmínkou úspěchu je štěstí na lidi
a štěstí vůbec. „Musíte být trochu drzý, nesmíte se bát,“ přidává nezbytné podnikatelské vlastnosti.
Odpadové suroviny z Jablůnky by k existenci odpadové firmy nestačily. Drako však
vykupuje odpady z mnohem širšího okolí,
které sahá až po Karolinku, Horní Lideč, Zlín,
Rožnov pod Radhoštěm, jeden rok sem vozil
druhotné suroviny i zákazník ze Slovenska.
Měsíčně se zde zpracuje průměrně kolem
šedesáti tun odpadů. Je půvabné sledovat,
jak si zručné prsty zdejších pracovnic poradí například s elektroodpadem. Ženy rozeberou jakýkoli vysloužilý elektrický přístroj
doslova na šroubky a kousíčky kovů. Všechno se zužitkuje, i plastové části, které zůstanou. Ze starého počítače nic neskončí jen tak
na skládce.
„Jsme malá firma a prakticky kdykoli se může
stát, že budeme muset skončit, když se něco
změní v podnikatelském prostředí. Máme
se proto stále co ohánět,“ uzavírá Miroslava
Hříbková. 
(vc)

inzerce

Moravský Peněžní Ústav získal prestižní ocenění

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní
družstvo získalo záslužné vyznamenání
2. stupně udělované Zlínským krajem.
Zasloužilo si ho za přínos k rozvoji podnikání v regionu.
„Je to ocenění mnohaleté práce celého
týmu Moravského Peněžního Ústavu a také
ocenění našich klientů. MPU zde působí
přes šestnáct let a ve Zlínském kraji máme
více než polovinu klientů. Vzorem a inspirací pro naši práci je Tomáš Baťa, kde klient
byl vždy na prvním místě. Podobně je tomu
i v Moravském Peněžním Ústavu,“ řekl geneOkno do kraje / prosinec 2012

rální ředitel a předseda představenstva MPU
Ing. Radomír Lapčík, LL.M. MPU dlouhodobě
podporuje vzdělání a zaměstnanost ve Zlínském kraji.
MPU se rovněž věnuje pomoci zdravotně
postiženým lidem. Podporuje kulturní a regionální projekty jako například Valašské
království a je dlouholetým partnerem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na podporu
vzdělávání navazuje účast MPU v projektech
UTB jako jsou Nadaní studenti a také pedagogická činnost předsedy představenstva
Radomíra Lapčíka.
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Ekologové získají
peníze na výchovu
Zlínský kraj – Osmi organizacím, které se věnují environmentální výchově, osvětě a vzdělávání, bude rozdělena dotace ministerstva
životního prostředí určená na realizaci výukových programů.
Jde o občanské sdružení Líska a Alcedo Středisko volného času ze Vsetína, ZO ČSOP
KOSENKA z Valašských Klobouk, Dům dětí
a mládeže Uherské Hradiště, Středisko volného času Klubko ze Starého Města, ZO ČSOP
Veronica – pracoviště Hostětín, Dům dětí
a mládeže Uherský Brod a ZO ČSOP Javorníček z Valašského Meziříčí.
(tz)

Pacienty „hlídají“ ve Vsetíně nové monitory. Foto: archiv Vsetínské nemocnice

Nemocnice mají nové přístroje
Zlín, Vsetín – Nemocnice ve Zlínském kraji neustále modernizují a inovují. Podívejme se na několik novinek v nemocnicích ve Zlíně a Vsetíně.
Například Krajská nemocnice T. Bati od října
disponuje unikátní endoskopickou sestavou
k včasnému odhalení zhoubných nádorů hlavy
a krku. Dosud byla podobná technologie dostupná pouze na klinických pracovištích v Praze a Hradci Králové „Jedním z nejdůležitějších
faktorů úspěšnosti léčby zhoubných nádorů je
jejich včasné rozpoznání. Chirurgická i onkologická léčba nádorů v pokročilejších stadiích
totiž vede k výraznému zhoršení kvality života
nemocného. Nový systém používáme denně
u několika pacientů,“ řekl primář ORL oddělení
Martin Světlík. Gastroenterologové interní kliniky KNTB začali od října vyšetřovat tenké střevo
pomocí kapslové enteroskopie. Zlínští lékaři
kapsli používají jako jediní v kraji, vyšetření se
jinak provádí pouze ve fakultních nemocnicích.
Ke kapslové enteroskopii přistupují v případě,
když jiné způsoby vyšetření zažívacího traktu
včetně endoskopie nezjistí příčinu potíží. „Jde
o moderní metodu, která zpřesňuje diagnosti-

ku onemocnění tenkého střeva. Umožňuje zjistit jeho záněty, zdroje krvácení a vzácné typy
nádorů. Vyšetření je zcela nebolestivé. Zjednodušeně řečeno – pacient spolkne speciální
kapsli, ve které je miniaturní kamera. Záznam
pak prohlédneme jako film,“ vysvětlil vedoucí
lékař gastroenterologie Vladimír Kojecký.
Ve Vsetíně zase mají nové monitory, které hlídají životní funkce pacientů po operačních zákrocích. Podle primáře Anesteziologicko-resuscitačního oddělení Vsetínské nemocnice Milana
Doležela se tak podstatně zvyšuje bezpečnost
pooperačního průběhu a pacientů samotných.
Pětice monitorů s příslušenstvím je instalována
na takzvaném dospávacím pokoji, kde zdravotníci pečují o pacienty po provedeném operačním zákroku. Vsetínští oční lékaři také získali
nejmodernější 6D excimer laser Schwind-Amaris 750S. Součástí je i diagnostická technologie
Sirius od stejného výrobce, která je první svého
druhu v České republice, nejbližší podobná je
ve Vídni. Celkové náklady na pořízení potřebného vybavení pro Vsetín šplhají ke dvaceti milionům korun.
(red)

▪▪ Do kraje míří miliony
Zlín, Olomouc – Ve Zlínském a Olomouckém kraji se začnou realizovat další projekty
za zhruba 593 milionů. Rozhodl o tom Výbor
Regionální rady ROP Střední Morava. Devadesát milionů korun z ROP Střední Morava podpoří aktivity měst a obcí v oblasti cestovního
ruchu. „Jedná se zejména o expozice a muzea, které podtrhují zajímavosti v regionu,“
shrnul ředitel Úřadu Regionální rady Ivan Matulík. V Kroměříži například budovu starého
pivovaru přebudují na Expozici Karla Kryla,
ve Starém Městě vznikne Event centrum u Památníku Velké Moravy, které bude nabízet
živá vystoupení na pódiu s hledištěm, jezuitské sklepení a odpočinkovou terasu. Dále
byly podpořeny turistické projekty podnikatelů na Luhačovicku a Olomoucku (celkem 39
milionů korun).

Bezmála 90 milionů korun získá město Zlín.
Dojde k revitalizaci Gahurova prospektu před
Kulturním a univerzitním centrem, revitalizován bude park Komenského a vzhled města
změní i rekonstrukce podchodu na náměstí
Práce. Řidiči ve Zlínském kraji ocení dvacet
kilometrů nových povrchů na silnicích II. a III.
tříd. ROP Střední Morava na jejich úpravu přispěl částkou 318 milionů korun. Celkem bylo
v Olomouckém a Zlínském kraji už zrekonstruováno 106 kilometrů silnic II. a III. tříd. Aktuálně jsou v obou krajích schváleny projekty
za 15,5 miliard korun. Do konce roku 2013
zbývají dvě miliardy. Na rozvoj obou krajů
bylo vyčleněno 17,5 miliard korun.
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▪▪ Upozornění pro zdravotnická zařízení
Zlínský kraj – Odbor zdravotnictví Krajského
úřadu Zlínského kraje upozorňuje poskyto-

Senioři navštívili
Evropský parlament
Zlínský kraj – V souvislosti s probíhajícím Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity navštívily tři desítky představitelů seniorských organizací ve Zlínském
kraji v říjnu Evropský parlament ve Štrasburku, a to na základě pozvání poslankyně Evropského parlamentu Olgy Sehnalové.
Během třídenního zájezdu měli senioři mimo
jiné možnost navštívit lázeňské město Baden-Baden a nechat se hýčkat v termálních
Caracallových lázních. Poznali také přírodní
i kulturní krásy Alsaska, obdivovali historické
památky Štrasburku i sídlo Evropského parlamentu, kde se zúčastnili přednášky o činnosti
evropských institucí.
(red)

Senioři byli přímo v sídle Evropského parlamentu.

vatele zdravotních služeb ve Zlínském kraji, kteří hodlají poskytovat zdravotní služby
i po 31. březnu 2015 a ještě nepožádali o vydání oprávnění k poskytování zdravotních
služeb v rámci procesu přeregistrace, že tak
mohou učinit pouze do 31. prosince 2012.
V případě, že poskytovatel o přeregistraci
ve výše uvedené lhůtě nepožádá, pozbyde
jeho stávající registrace nestátního zdravotnického zařízení účinnosti ze zákona, a to
dnem 1. dubna 2015. Žádosti lze podat písemně nebo osobně na oddělení správních
činností ve zdravotnictví odboru zdravotnictví na předepsaném formuláři.
Bližší informace najdete na webových stránkách Zlínského kraje pod ikonou zdravotnictví nebo můžete kontaktovat přímo odbor
zdravotnictví, číslo telefonu 577 043 803 nebo
577 043 806.
Okno do kraje / prosinec 2012

▪▪ Advent – čas veřejných sbírek
Zlínský kraj – S blížícím se adventním obdobím
vzrůstá počet „poctivých“ ale i „nepoctivých“
sbírek. V našem kraji byly zaznamenány pouliční prodeje dárkových předmětů pod záminkou
příspěvku na dobročinné účely (postižené děti),
přičemž se nejednalo o prodeje v souvislosti
s řádně oznámenou veřejnou sbírkou. Jak tedy
poznat, že přispíváte skutečně na dobrou věc
a váš příspěvek se dostane potřebným? Tady
jsou základní informace, jak „nenaletět“. Osoby
pověřené prováděním sbírky (tedy ti, kteří vás
k přispění na ulici vyzývají) se musí na požádání prokázat kopií Osvědčení o konání veřejné
sbírky, vydaného příslušným krajským úřadem.
Dále pak plnou mocí, v níž bude uvedeno jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu a číslo OP fyzické osoby, která
sbírku provádí a údaje o sbírce (účel, doba konání, název právnické osoby, která sbírku koná).
Plná moc musí být opatřena pořadovým číslem,
podpisy statutárních zástupců právnické osoby

a otiskem razítka. Pokud budete mít přeci jen
pochybnosti, zda je vše v pořádku, můžete se
obrátit na pracovníky Krajského úřadu Zlínského kraje, tel. 577 043 571, 577 043 565.
▪▪ Dětské oddělení uvítá nové i starší hračky
Kroměříž – Máte doma hračky, které jsou stále
pěkné, ale už si s nimi nikdo nehraje? Pokud
byste pro ně rádi našli využití a zároveň byste rádi potěšili nejednoho malého pacienta,
můžete je nyní věnovat dětskému oddělení
Kroměřížské nemocnice, a. s., které je uvítá
s otevřenou náručí. „Hračky, které jsme díky
dárcům získali před více než pěti lety, již téměř
nemáme. Část z nich jsme dali dětem do oční
školy, část zase dětem ležícím na ORL oddělení
naší nemocnice. Některé hračky se samozřejmě opotřebovaly, jiné si zase děti odnesly při
odchodu domů. Část jsme pacientům věnovali
také jako dárky na Mikuláše či při vánočních besídkách,“ popsala využití dříve získaných hraček
primářka dětského oddělení Jana Mathonová.

Ústavní péče je krajní variantou
Zlínský kraj – Projekt s názvem Prevencí proti
sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji zahájil
v měsíci říjnu Zlínský kraj. Zaměřen je na podporu integrace osob, které jsou sociálně vyloučeny či jsou tímto vyloučením ohroženy. Jeho
hlavním cílem je rozšíření a zkvalitnění služeb
sociální prevence, které nejvíce přispívají k sociální integraci. „Důraz klademe na podporu
a rozvoj terénních a ambulantních služeb a to
především těch, které předcházejí umisťování osob ohrožených sociálním vyloučením
do ústavní péče, či naopak napomáhají osobám umístěným v ústavní péči s návratem
do přirozeného prostředí. Jedná se přitom
zejména o služby, které úzce navazují na probíhající procesy transformace v oblasti péče
o ohrožené děti a transformace pobytových
zařízení sociální péče pro osoby se zdravotním
postižením,“ přiblížila krajská radní pro sociální oblast Taťána Nersesjan.

Jde například o sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, sociální rehabilitaci pro osoby
se zdravotním postižením a intervenční centra, která nabízejí pomoc osobám ohroženým
násilným chováním. Poskytování vybraných
služeb bude zajištěno dodavateli vybranými
prostřednictvím výběrových řízení, která již
v současnosti probíhají.
Nový projekt navazuje na předchozí s názvem
Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji,“ realizovaný v letech 2009–2012,
díky němuž došlo v kraji nejen k významnému posílení, stabilizaci a rozvoji sítě služeb
sociální prevence, ale také ke zkvalitnění práce jejich jednotlivých poskytovatelů. Celkové
předpokládané náklady projektu, který potrvá do března 2015, jsou 103 milionů korun.
Z 85 procent bude financován z Evropského
sociálního fondu a z 15 procent ze státního
rozpočtu České republiky.
(van)

Nová budova univerzity stojí na Jižních Svazích ve Zlíně. Foto: Petr Zákutný
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▪▪ TV Slovácko informuje již 13 let
Uherské Hradiště – Cesta TV Slovácko začala
v Uherském Hradišti na podzim 1998. Z malé
městské redakce se poprvé vysílalo 10. března
1999. Postupem času se změnila na regionální
televizní studio, operující na území dvou sousedních krajů – Zlínského a Jihomoravského.
Postupem let se připojila města Hodonín, Veselí nad Moravou, Kyjov a Zlín a v roce 2006
TV SLOVÁCKO získala licenci od Rady pro
rozhlasové a televizní vysílání. „Vedle zpravodajství z celého regionu přinášíme podrobné
informace o dění ve Zlínském kraji,“ říká ředitel
Dudek a pokračuje výčtem pořadů: „V pondělí má premiéru Sportovní magazín, v úterý
startují zpravodajské relace z Hodonína, Kyjova a Zlínského kraje, ve středu z Uh. Hradiště,
Veselí nad Moravou, a také společný československý týdeník, ve čtvrtek má premiéru pořad
Regiony a v pátek se do vysílání nasazují nové
premiéry magazínů ze Zlínského kraje, Uh.
Hradiště, Kyjova, Hodonína a Uh. Brodu.“

Park pomůže
s rozvojem firem
Zlín – Nový vědeckotechnický park zaměřený na informační a komunikační technologie
(VTP-ICT) otevřela Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně. Technologický park vyrostl v minulých měsících jako součást univerzitního
areálu na zlínských Jižních Svazích. Nový park
nabídne mimo jiné absolventům univerzity
uplatnění přímo ve Zlíně a podpoří tak jejich
setrvání v regionu po skončení studia.
Technologický park je vzhledem ke svému
poslání i oborové náplni organizačně začleněn pod Fakultou aplikované informatiky.
„Část prostor vědeckotechnického parku je
využívána pro vědecko-výzkumnou činnost
fakulty. Hlavním cílem parku je však propojení výzkumné a vývojové základny fakulty
s podnikatelskou sférou,“ uvedl děkan fakulty
Vladimír Vašek.
Do VTP-ICT se tak postupně stěhují regionální
firmy odborně zaměřené na informační technologie a aplikovanou informatiku. Významnou součástí parku je i podnikatelský inkubátor, nabízející mimořádně příznivé podmínky
pro rozvoj nových firem.
Chloubou VTP-ICT je nadstandardně řešená
serverovna, nabízející možnost využití jak pro
univerzitu, tak pro firmy. Ve dvou blocích nabízí park 54 kanceláří a laboratoří, k jednáním
a prezentacím slouží sedm zasedacích a seminárních místností. K atraktivitě parku přispívá
blízkost vysokoškolského pracoviště. VTP-ICT
nabízí k využití v rámci vědecko-technické
spolupráce řadu přístrojů a zařízení, které
jsou využitelné v oblasti aplikované informatiky, inteligentních budov, inteligentních
výrobních systémů, elektromagnetické kompatibility a řízení technologických procesů.
Některé přístroje a zařízení jsou unikátní nejen v regionu, ale i v celé republice.
Ve Zlínském kraji jsou i další podobné projekty, například Technologický park Progress ve
Strategické průmyslové zóně Holešov. (tz)
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rozhovor
Danuše Šmigurová
▪▪Provozovatelka útulku pro zvířata v nouzi
ve Zlíně na Vršavě.
▪▪Předsedkyně Kynologické organizace psů
společenských plemen ve Zlíně.
▪▪Narodila se v roce 1938 ve Zlíně.

▪▪Absolvovala Gymnázium ve Vsetíně.

▪▪Od mládí měla vztah ke zvířatům a chtěla
studovat vysokou školu veterinární, ale rodiče jí to nedovolili.
▪▪Večerně vystudovala Střední průmyslovou
školu chemickou ve Zlíně.
▪▪Až do odchodu do důchodu v roce 1995 pracovala ve Výzkumném ústavu gumárenské
a plastikářské technologie ve Zlíně.
Útulek neslouží jen psům. Foto: Ivo Hercik

▪▪Je vdova, má dceru a vnučku.

Zvíře není vhodné jako překvapení pod stromeček
Blíží se Vánoce a někteří lidé možná přemýšlejí o tom, že by někomu ze svých blízkých darovali pod stromeček pejska nebo
jiného živého tvora. Je to vhodné ?
Není. Zvíře je pro člověka závazkem, že se o ně
bude starat až do konce jeho života. To si musí
každý dobře rozmyslet v klidu sám a zvážit předem své možnosti – prostorové, finanční, časové. A když si někde chtějí pořídit psa – třeba si
ho vzít od nás z útulku – trvám na tom, že chtít
musí celá rodina, ne jenom někteří její členové.
Musí se zvažovat druh zvířete nebo i vhodná
rasa. Je nešťastné pořizovat velké psy do bytu
v paneláku. Některý pes je třeba velice hezký,
ale může být povahově problematický. Stále to
opakujeme a snad si už lidé dávají říct, protože
v posledních letech už se po Vánocích odchyt
odložených zvířat víceméně nezvyšuje.
Když někoho zvíře přestane bavit, může ho
přinést do útulku?
Ne. Staráme se o zvířata bez majitele. Zatoulaná, která k nám z území města Zlína a dalších
třinácti obcí přiveze odchytová služba. Nebo
když chovatel zemře a nemá nikoho, kdo by si
zvíře mohl vzít. Bohužel, tu a tam se setkáváme

i s bezcitným přístupem, že když se chce někdo
zbavit psa, uváže jej někde u supermarketu
a nechá být. Náš útulek má kapacitu pro 80 psů
a 40 koček. Nestačí to. Někdy jsme tu měli v jednu chvíli až přes stovku psů a na šedesát koček.
Jak se zvíře dostane z útulku opět do péče
konkrétního chovatele?
Někdy se přihlásí majitel, kterému zvíře uteklo.
Jinak děláme všechno pro to, aby si od nás zvířata odebírali vážní a spolehliví zájemci. Není to
úplně zadarmo – za psy se platí od 200 do 500
korun, za kočky 100 až 200 korun. Ale nový
majitel má jistotu, že je zvíře v pořádku, naočkované, odčervené, kočky vykastrované. Zvířata vydáváme do pěstounské péče po sepsání
protokolu a důsledném prověření, do jakých
podmínek zvíře jde. Do půl roku zůstává zvíře
stále majetkem útulku. Zájem mají lidé hlavně
o mladší zvířata. Starší psi u nás bohužel často
po léta zůstávají. Přesto i s nimi by se mohl dobrý člověk potěšit a dát jim podmínky pro klidné
dožití v domácím prostředí, na které byli zvyklí.
Jak funguje zlínský útulek?
Zlínský útulek nejdříve fungoval v provizorních
podmínkách na skládce Suchý důl. Od roku

2004 je v provozu moderní útulek v městské
části Vršava. Majitelem je město Zlín, provozovatelem se stalo na základě výsledku výběrového řízení naše občanské sdružení, které má
tři aktivní členy. O provoz útulku se stará sedm
zaměstnanců. Denní náklady na jednoho umístěného psa činí 71,50 koruny, kočka stojí asi
11 korun. Postarali jsme se zde už také o ježky,
nutrie, fretky, mládě zajíce, veverky, divokou
kachnu, kuny, zakrslé králíčky (to je poslední
móda, v létě jsme jich tu měli pět), netopýry,
chameleona a různé ptáky. Nesmíme přijímat
lesní zvěř. Máme vlastní internetové stránky,
rozjeli jsme virtuální adopci psů, pořádáme
každoroční setkání útulkových psíků a jejich
pánů, vánoční strom pro zvířata, zúčastňujeme
se i výstav voříšků.
Vy jste se už s láskou ke zvířatům narodila?
Asi ano. Už ve dvanácti letech jsem chodila
v Mohelnici na kynologický stadion cvičit psy.
Škoda, že jsem se nemohla stát veterinářkou,
jak jsem chtěla. Můj otec měl názor, že veterina
není obor pro děvčata. I nyní mám tři vlastní psy
– vlčí špice ve věku osm, sedm a tři roky. Chodí
se mnou i do práce. 
Vojtěch Cekota

inzerce
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Muzea připomenou prastaré tradice
Zlínský kraj – Netradiční vánoční atmosféru
naplněnou pestrým výběrem předvánočních
aktivit a akcí připravila muzea, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj.
V případě příznivého počasí zazní ve čtvrtek
13. prosince na nádvoří Galerie Slováckého
muzea v Uherském Hradišti rockové koledování u stromečku v podání Svatého Pluku.
V termínu od 17. do 19. prosince se v hlavní
budově Slováckého muzea v Uherském Hradišti uskuteční vánoční dílna s názvem Vánoce
ve Slováckém muzeu. Viva la musica a CM Hradišťánek zpestří svým zpěvem prostory Galerie Slováckého muzea v pondělí 17. prosince.
Muzeum Luhačovického Zálesí v Luhačovicích obohatí od 24. listopadu až do 13. ledna nového roku výstava o historii vánočního
stromu a vánočních ozdob. Na hradě Malenovice se v sobotu 1. prosince uskuteční tradiční vánoční jarmark.
Zkrátka nepřijdou milovníci vánoční atmosféry ani na Vsetínsku. Muzeum regionu připravilo pro své návštěvníky od 2. prosince do 13.

ledna tradiční výstavu betlémů na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Od 17. listopadu
do 16. prosince bude na zámku Lešná u Valašského Meziříčí k vidění největší vyřezávaný
valašský betlém spolu s ornáty, monstrancí
a dalšími obdobnými exponáty. Na zámku
ve Vsetíně se třetí adventní neděli 16. prosince
uskuteční Zámecké adventní kouzlení. Na programu bude mimo jiné vánoční jarmark rukodělných výrobků s vánoční dílnou. Vánoční atmosféru doplní 21. prosince v Lapidáriu Trojice
ve Valašském Meziříčí vánoční koncert - Česká
mše vánoční Jakuba Jana Ryby.
Muzeum Kroměřížska připravilo kromě Mikulášské dílny v pondělí 3. prosince také
tradiční vánoční dílny. Ty se konají v sobotu
15. prosince. V Malé galerii Muzea Kroměřížska se do 31. ledna 2013 koná výstava zaměřená na lidové zvyky a obyčeje s důrazem
na dobu adventní a vánoční. Bližší informace
o jednotlivých programech najdou zájemci
na internetových stránkách zmíněných krajských muzeí. 
(rf )

Předvánoční lití olova na zámku Kinských. Foto: Simona Hlaváčová

▪▪ V Hradišti obnovují památky
Uherské Hradiště – Město Uherské Hradiště
obnovuje své památky. Do programu regenerace městské památkové rezervace a městské
památkové zóny byly v letošním roce zařazeny čtyři akce: Restaurování dvou soch z průčelí kostela sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí, restaurování okenních
vitráží kostela Zvěstování Panny Marie na Mariánském náměstí, obnova původní výmalby
klenby v průjezdu domu č. 35 na Masarykově
náměstí a obnova střechy a fasády domu zvaného Atrium. Restaurátorské práce na obnově
soch z průčelí kostela sv. Františka Xaverského
(400 000 korun) a taktéž náklady na obnovu
dvanácti vitrážových okenních výplní kostela
Zvěstování Panny Marie (550 000 Kč) byly plně
hrazeny z dotačního programu. Město se stalo
vítězem celostátní soutěže o Cenu za nejlepOkno do kraje / prosinec 2012

ší přípravu a realizaci programu regenerace
za rok 2011. S cenou byla spojena mimořádná
finanční dotace jeden milion korun.
▪▪ Co pověsit na vánoční stromeček
Vizovice – Čtyři odlišné styly vánoční výzdoby
si mohou návštěvníci prohlédnout na tradiční
výstavě ozdob v galerii Mariette ve Vizovicích.
Jako trendy pro letošní zimu je vyhlásila Evropská asociace floristů a výrobců dekorací.
Ale aby si každý vybral podle svého gusta,
nezapomněli v galerii ani na konzervativní
návštěvníky a nabízejí i další barevné kombinace. „Každý by si měl vybrat to, co se mu
opravdu líbí, bez ohledu na módu. V předním
sále galerie tak nabízíme různé skleněné postavičky – medvídky, auta, Mikuláše, kočky,
domečky a další. Nechybí ani stromek ozdobený dekorem, který připomíná modrotisk.
Tento selský styl skvěle ladí s vizovickým peči-

kultura
Vstupenky online
Uherské Hradiště, Zlín – S novým způsobem
prodeje vstupenek přichází Slovácké divadlo
v Uherském Hradišti. Od prosince čeká diváky
i divadelníky přechod na online předprodej
s mnoha výhodami pro předplatitele. Divadlo
bude prodávat na internetu třetinu míst v hledišti. Další třetina zůstane k dispozici volajícím
a ta poslední bude připravena pro hromadné
objednávky. Další novinkou bude elektronické předplatné. Pravidelní diváci už nebudou
vlastnit papírovou, ale plastovou kartu opatřenou kódem. Bude s tím spojena řada výhod.
Online nákup vstupenek umožňuje svým návštěvníkům již několik let také Městské divadlo ve Zlíně. „Tento způsob prodeje se u nás
plně osvědčil,“ sdělila mluvčí Veronika Jurčová.
Po internetu lze nyní získat i vánoční předplatné Městského divadla. 
(vc)

Filharmonie zve
na vánoční hudbu
Zlín – Filharmonie Bohuslava Martinů připravila pro měsíc prosinec několik koncertů s vánoční tematikou. Na koncertu pro rodiče s dětmi Strýček z Ameriky, který se koná v neděli
9. prosince v 15.30, vystoupí klavírista Karel
Košárek, Moravské děti – Holešovský dětský
sbor a dirigent Miloš Machek. K Vánocům
také tradičně patří balet ruského skladatele
P. I. Čajkovského Louskáček. Ve zlínském Kongresovém centru bude předveden 15. prosince
v 19.00 v podání baletu Moravského divadla
Olomouc za řízení dirigenta Tomáše Hanáka.
Ve Zlíně v Kongresovém centru také jako každoročně zazní Rybova Česká mše vánoční, tentokrát doplněná o dílo Jiřího Temla pro dětský
pěvecký sbor – Splnilo se Písmo svaté. Dirigovat bude Jaromír Javůrek. Ve čtvrtek 6. prosince
mohou posluchači navštívit abonentní koncert
s hudbou G. F. Händela, J. N. Hummela a L. van
Beethovena. 
(jk)

vem, perníčky a třeba oříšky. Jeden stromek je
ozdoben retro výběrem z let dávno minulých,“
vypočetla autorka výstavy Iva Mynářová. Výstava bude otevřena do 23. prosince.
▪▪ Když včelařil pradědeček
Valašské Meziříčí – Tematickou, přírodovědnou výstavu o historii včelařství a zpracování včelích produktů s názvem Když včelařil
pradědeček nabízí až do 13. ledna Muzeum
regionu Valašsko v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Výstava sleduje vývoj včelařství
od středověkých počátků, kdy včelaři odebírali med z dutin divoce žijících včel, přes včelaření domácí až do 19. století. Návštěvníci se
seznámí se životem včely a historií zpracování jejích produktů. K vidění jsou i historické
formy mistrů perníkářů a včelařské pomůcky
dávných včelařů. Otevřeno je denně mimo
pondělí od 10.00 do 16.00.
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Zlínští plavci lovili
medaile v Polsku

Studénce nastříleli Zlínští (v oranžovo-bílých dresech) dvacet branek. Foto: Jaroslav Kvapil

Sledge hokejisté začali skvěle
Zlín – Výborně vyšel začátek sezony sledge
hokejistům SHK LAPP Zlín. Po sedmi zápasech
vévodili Zlíňané tabulce České sledge hokejové ligy (ČSHL) a jsou tak prozatím na výborné
cestě zajistit si co nejlepší pozici pro play off.
„V minulé sezoně se nám konečně povedlo prolomit smůlu a dokázali jsme ligu vyhrát. Velmi
toužíme po tom obhájit, ale to je vždycky ještě
těžší než titul vyhrát poprvé,“ hodnotí trenér
zlínských sledge hokejistů Tomáš Sedláček.
Podle něj jeho svěřenci makají naplno a s jejich výkony je zatím spokojen. „Ale vždycky je
co zlepšovat. V prvních zápasech nás hodně
trápila střelecká produktivita, tam je určitě ještě na čem pracovat,“ myslí si trenér zlínského
týmu.
Právě střeleckou smůlu ovšem jeho svěřenci
prolomili na začátku listopadu, kdy ve dvojzápase se Studénkou nastříleli celkem dvacet
gólů. „To je víc než za všechny předchozí zápasy dohromady,“ radoval se vedoucí týmu SKH
LAPP Zlín Petr Julina. Na druhou stranu euforii
poněkud mírnil. Uvědomuje si totiž, že chleba
se bude lámat až ve vyřazovacích bojích, které

jsou na programu po Novém roce. „Tam je to
vždycky o něčem jiném. Už nezáleží tolik, jak
jste dobří, ale spíš jak to zvládnete psychicky,“
míní. Právě s psychikou podle něj mívali zlínští
hráči problémy v minulých sezonách. „Třeba
v loňském finále. Bylo to až neuvěřitelné. Jednou jsme vyhráli, pak úplně vyhořeli a potom
zase suverénně vyhráli. S tím samým soupeřem
a během pár dní,“ popisoval Petr Julina, který
stál u zrodu sledge hokeje ve Zlíně.
Zlín byl totiž vůbec prvním v republice, kdo se
o tento sport začal před více než deseti lety zajímat. Dnes už každoročně funguje ČSHL, hráči
se účastní mezinárodních turnajů a někteří reprezentují Českou republiku.
Problém je, že příliš nováčků se do tohoto sportu nehrne. „Hráčů je málo, je to škoda. Ale to
je potíž všech klubů v republice. Sledge hokejisté jsou většinou kluci po nějakém úraze, ale
jen málokdo v sobě najde odhodlání se tomu
skutečně věnovat. Bohužel je mnohem víc takových, kteří zanevřou na jakoukoliv aktivitu,“
posteskl si Petr Julina. 
(oh)

▪▪ Minigolfistky přivezly čtvrté místo
Bystřice pod Hostýnem – Čtvrté místo obsadily minigolfistky 1. DGC Bystřice pod Hostýnem
na 48. ročníku Europa Cupu v Portugalsku. Úřadujícím mistryním České republiky bronzová
příčka na poháru mistrů evropských zemí unikla jen o dva údery. Do severoportugalského
města Vizela dorazilo 19 klubových týmů, které
reprezentovaly 10 zemí.

dila Základní škola Vlára Slavičín. Netradičního
sportovního klání se zúčastnilo 33 základních
škol, přičemž soutěžící byli ze Zlínského kraje i
ze sousedního Slovenska. Celkem se soutěžilo
ve čtyřech disciplínách, člunkový běh připravila
například Městská policie Zlín, disciplínu s názvem Boccia zase Zlínské aplikované sporty.

▪▪ Vorvaň patří do Valašských Klobouk
Valašské Klobouky – V 13. ročníku mezinárodní soutěže Zlínský vorvaň zvítězila Základní
škola Valašské Klobouky. Na druhém místě za
ní se umístili žáci Základní školy Jana Amosa
Komenského z Púchova, třetí příčku pak obsa-

▪▪ Zlínským krajem se proháněli běžci
Uherské Hradiště, Zlín – Poloviční jubilea oslavily letos dva běžecké závody ve Zlínském kraji.
V půli října se v Uherském Hradišti konaly 55.
ročník Slováckého běhu a 65. ročník běhu Zlínem s názvem Přes valašské kotáry. V mužském
závodě Slováckého běhu uspěl opět Keňan
Elisha Kiprotic. Závod žen zvládla nejlépe Petra

Zlín – Velmi povedený výlet do sousedního
Polska si udělali v říjnu zlínští plavci. Na mezinárodních plaveckých závodech O pohár
Racibórze dokázali vylovit hned čtyři cenné
kovy. Karel Beníček nenašel konkurenci v závodě na 50 metrů znak. Ve stejné disciplíně
skončila druhá Markéta Strapková, která ještě
přidala bronz ze závodu na 50 metrů volným
způsobem. Třetí místo si připsala i Diana Rochovanská na 50 metrů prsa.
Prosadili se rovněž zlínští sportovci v mladších věkových kategoriích. Například v kategorii do šestnácti let opanovali Tomáš Kočař
a Charlota Váňová disciplíny na 500 metrů
znak a volný způsob. 
(oh)

Fotbalisté bronzovou
jízdu nezopakují
Zlínský kraj – Kdeže loňské sněhy jsou. Zatímco minulé tažení dotáhli amatérští fotbalisté Zlínského kraje až na Mistrovství Evropy
do Portugalska a k bronzovým medailím, letos
si to nezopakují. V soutěži Regions cup 2012
stejně jako loni reprezentoval Českou republiku právě Zlínský kraj, který mezi tuzemskými
soupeři nenašel konkurenci. Na konci října
pak na domácích stadionech v Morkovicích
uvítali krajští fotbalisté amatéry z Maďarska,
Německa a Skotska.
Pro domácí však celá kvalifikační skupina začala nešťastně, když hned v prvním zápase
podlehli Maďarům 1:2. Po debaklu 0:4 ve druhém zápase s Německem už bylo jasné, že
postup je ztracen. „Mrzí nás to, ale soupeř byl
zkrátka lepší,“ sportovně uznal trenér Petr Zapletal, kterému mohl udělat radost alespoň
poslední zápas, ve kterém Zlínský kraj porazil
Skotsko 6:2. Z postupu na evropský šampionát se nakonec radují Maďaři. 
(oh)
Kamínková z Olomouce. V závodě mužů Přes
valašské kotáry zvítězil Petr Vitner z TJ Nové
Město na Moravě. V kategorii žen triumfovala
domácí závodnice Katka Hálová z pořádajícího
Atletického klubu PSK Zlín.
▪▪ Berani sehráli emotivní zápas
Zlín – Na tragicky zesnulého hokejového obránce Karla Rachůnka se v pátek 9. listopadu vzpomínalo na Zimním stadionu Luďka Čajky ve Zlíně. Úvodního ceremoniálu se zúčastnily hvězdy
jako Jaromír Jágr, Patrik Eliáš, Tomáš Plekanec či
Zdeno Chára. Poté se domácí tým posílený oběma Karlovými bratry Ivanem a Tomášem utkal
s týmem ruské KHL Lokomotiv Jaroslavl. Úvodní
buly vhodil pětiletý syn Karla Rachůnka Matěj.

Vydavatel: Zlínský kraj se sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín, IČ: 70891320 ve spolupráci s HEXXA komunikační agentura s.r.o.; Registrace MK ČR E 16332 | Vychází v nákladu 256.000 ks jednou
měsíčně, uzávěrka 10. den měsíce. Distribuce do všech schránek ve Zlínském kraji. Neprodejné. | Redakce: Pekárenská 42, Zlín, tel./fax: 577 011 538, e-mail: redakce@oknodokraje.cz | Redakční
rada: Mgr. Taťána Nersesjan – předsedkyně, Ing. Petr Hradecký, Ing. Jan Kostelecký, Jana Bubeníková, Ing. Bronislav Fuksa, RNDr. Gabriela Sýkorová Dvorníková, Ing. Andrea Kadlčíková, David Grác,
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Eva Urbachová je přítelkyní múz
Cenu Pro Amicis Musae za významný přínos kulturnímu rozvoji Zlínského kraje získala v listopadu Eva Urbachová, která celý
svůj život zasvětila vsetínskému muzeu.
Tam vybudovala stálou expozici o lidové
výrobě, krojích a obyčejích na Vsetínsku.
Kromě zpracování hodnotných národopisných sbírek ve Vsetíně, ve Valašském Meziříčí
a v Kelči se věnovala výzkumu i činnosti výstavní a publikační. Napsala řadu článků, které
byly otištěny převážně v odborném tisku, je
autorkou reprezentativní knihy o lidovém kroji
na Vsetínsku. „Ráda vzpomínám na práci v terénu – například v zátopovém území budou-

Eva Urbachová. Foto: Petr Zákutný

cí přehrady Stanovnice v Karolince v letech
1975 - 1976. Dělala jsem tam výzkum, dokud
tam ještě stály normální baráčky, čili předtím,
než většinu obyvatel přestěhovali do panelového sídliště. Získala jsem tam sto padesát
sbírkových předmětů pro muzeum. Zajímavé
ale bylo také kompletování a zpracování nálezu keramiky v objeveném zámeckém sklípku
v roce 1968,“ vypráví paní Urbachová. Rovněž
spolupracovala na filmovém zdokumentování
zanikajících lidových výrob.
„Pustila jsem se do národopisných filmů, protože když jsem se zabývala čepci ve Zděchově, fotograf nemohl zachytit rychlost, s jakou
stařenka Šimková ty čepce dělala. Tak jsem si
řekla, že toto dokáže jedině film. Proto jsem
se spojila se dvěma amatérskými filmaři, kteří
byli zaměstnáni ve zbrojovce. Tehdejší lidoví
výrobci byli poslední žijící a bylo potřeba zaznamenat jejich dovednosti, než umřou,“ říká
etnografka.
Byť je držitelce ocenění Pro Amicis Musae již
88 let a trápí ji ztížená mobilita, duševně zůstává ve svěží kondici a nadále spolupracuje
s muzeem. Nejčastěji na korekturách odborných textů. 
Helena Mráčková

Kraj turisty láká, opět jich přibylo
Celkový počet hostů, kteří přijeli ve třetím čtvrtletí roku 2012 do Zlínského kraje, a nejméně
jednu noc zde přenocovali, vzrostl ve srovnání
s minulým rokem bezmála o osm procent. Podílejí se na tom jak tuzemští návštěvníci, tak
především hosté ze zahraničí (nárůst o 14,7
procenta). Celkem kraj ve 3. čtvrtletí navštívilo
173 258 hostů. Údaje o návštěvnosti zveřejnil
Český statistický úřad.
Čísla potvrzují fakt, že zájem o cestování
do Zlínského kraje roste, ale na druhé straně zejména tuzemští hosté vyhledávají více kratších
pobytů. „V našem resortu zejména prázdniny
potvrdily sílící trend, že turisté dávají přednost
kratším pobytům. Letos byly nejčastější čtyř až
pětidenní dovolené. Lidé si také rezervují pobyty s čím dál menším předstihem než v minulosti. Z pohledu hostů se není čemu divit. Nabídka

v tuzemsku je velká,“ hodnotí situaci Tomáš
Blabla, ředitel hotelů resortu Valachy z Velkých
Karlovic. Zatímco v celkových počtech hostů
a přenocování si Zlínský kraj zachovává pozice
uprostřed pomyslné tabulky krajů, v dynamice
růstu počtu zahraničních hostů mu patří třetí
příčka. Nejvíce cizinců přijíždí ze Slovenska,
následují hosté z Německa, Polska, Rakouska,
Ruska, Izraele a Itálie. Do pomyslné TOP10 patří
ještě Nizozemsko, USA a Velká Británie. Region
objevují také hosté z Asie, letos kraj navštívily
čtyři stovky Číňanů. „V propagaci regionu jsme
letos udělali hodně práce jak pro domácí, tak
pro zahraniční klientelu. Pravidelný růst počtu
zahraniční klientely dokazuje, že aktivní a promyšlený přístup se vyplácí,“ komentuje výsledky Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního
ruchu Východní Moravy.
(tz)

zajímavosti, soutěž
Osm oceněných
Eva Urbachová je již osmou osobností ve Zlínském kraji, která ocenění udělované Zlínským
krajem za významný přínos kulturnímu rozvoji
regionu získala. Prvním nositelem Pro Amicis
Musae se stal Karel Pavlištík, pracovník Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, a to za výzkumnou, publikační, výstavní a folkloristickou
činnost. Druhým držitelem je spisovatel Pavel
Hejcman z Bystřice pod Hostýnem za celoživotní rozsáhlé literární dílo. Jako třetí toto
ocenění získal literární kritik a editor Mojmír
Trávníček z Nového Hrozenkova za celoživotní
významnou ediční a literárně kritickou činnost.
V roce 2008 bylo ocenění uděleno etnografovi, muzejníkovi, organizátorovi a vědeckému
pracovníkovi Josefu Jančářovi z Uherského
Hradiště za celoživotní vědeckou i praktickou
činnost v oblasti tradiční lidové kultury.
Následoval akademický sochař Otmar Oliva za rozvoj tradice křesťanského kulturního
dědictví a šíření dobrého jména moravského
umění v zahraničí. V roce 2010 byla oceněna
první žena - Archeoložka Muzea Kroměřížska
Helena Chybová, a to za soustavnou dlouholetou usilovnou práci na archeologických
výzkumech a literární činnost. Loni pak získal
ocenění Jiří Severin. Zasloužil si ho svou celoživotní publicistickou, publikační, scénáristickou
a organizační prací, za propagaci kultury kraje
v zahraničí a za autorský podíl na významných
projektech.
Soutěžní otázka: Jakou podobu má cena Pro
Amicis Musae?
Odpověď posílejte na emailovou adresu 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.

Minulé kolo soutěže
Správná odpověď: Jde přibližně o 1 578 km2
Uznány byly všechny odpovědi v toleranci
+/- 10 km2.
Výherci: Vít Omelka (Staré Město), Josef Jagoš,
(Velké Karlovice), Pavel Hrbáček (Slavičín)

inzerce
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zábava, volný čas

Prosinec na Východní Moravě
Zlínský kraj – Prosinec je každoročně časem
k zamyšlení a bilancování uplynulého roku.
A také časem radostného očekávání. Na vánoční svátky se těší jak děti, tak dospělí.

Mikulášský jarmek
Prosinec a začátek nového roku bude nabitý
nejen sváteční atmosférou, ale i řadou akcí,
které ji pomohou dotvořit. Začátek adventu je
v celém kraji spojen se zahájením vánočních
trhů a tradičním rozsvěcením vánočního stromu na náměstích a návsích našich obcí.
Vyhlášenou tradiční akcí, kterou stojí za to prožít, je Valašský mikulášský jarmek, který pořádají od 30. 11. do 2. 12. ve Valašských Kloboukách. Je to mimořádná společenská a kulturní
akce s dlouholetou tradicí, která každoročně
láká tisíce návštěvníků. V sobotu celé město
ožije lidovými tradicemi, zvyklostmi, ukázkami starodávných řemesel, obchůzkami mikulášských skupin. Všude se hraje, tančí a zpívá.
www.jarmek.cz
Z Valašských Klobouk je to jen skok na Hornolidečsko. Zde v jednotlivých obcích tohoto mikroregionu od 1. do 6. prosince probíhají tradiční
Mikulášské obchůzky. V Horní Lidči si určitě
najděte nejméně hodinu času a dopřejte si návštěvu unikátního česko-slovenského mechanického betlému. www.betlemhornilidec.cz
Určitě si nenechte ujít také velkou výstavu betlémů na výstavišti Floria Kroměříž. K vidění budou od 1. do 16. 12. vždy od 9.00 do 16.00.
Přehled dalších akcí
neděle 2. 12.
Staré Město, Staroměstský jarmark
Buchlovice, Mikulášský jarmark
Zvonice Soláň, 14.00, Vernisáž výstavy Nejsou
zapomenuti, Výstava slaměných ozdob Františka Zusky, Cimbálová muzika Soláň

středa 5. 12.
Uherské Hradiště, 15.00 – 17.00, Mikulášský
rej na Masarykově nám.
Rožnov p. Radhoštěm, od 13.00, Mikulášský
podvečer ve Valašském muzeu
čtvrtek 6. 12.
Uherský Brod, Dům kultury, od 15.00, zábavný program s Šermířským klubem Uherský
Brod, hry, soutěže, tanec, nadílka.
sobota 8. 12.
Brumov – Bylnice, od 9.00, X. ročník tradičního předvánočního setkání s lidovými umělci
a jejich výrobky.
Luhačovice, 19:00, MDK Elektra, Vánoční
koncert dětem
neděle 9. 12.
Bystřice p. Hostýnem, 16.00, Vánoční koncert
v sále Společenského domu Sušil
pátek 14. 12.
Karolinka, od 9.00, Vánoční jarmark s živým
betlémem
sobota 15. 12.
Vizovice, od 10.00, Vánoční trh
Zvonice Soláň, od 9.30, Pečení a zdobení
perníčků
neděle 16. 12.
Zlín, 17.00, Vánoční koncert Muzika bez
hranic, Městské divadlo
pátek 21. 12
Vizovice, 19.00, koncert skupiny FLERET
středa 26. 12.
Holešov, kostel Nanebevzetí P. Marie, Vánoční
koncert „Moravských dětí“
Buchlovice – hrad Buchlov, „Na Štěpána
na Buchlově otevřená brána“
Velehrad, bazilika, 13.30, Štěpánský koncert
s Hradišťanem
Štípa, 18.00, Jan J. Ryba, Česká mše vánoční
neděle 30. 12.
Slavičín, 16.00 a 19.00, Vánoční koncert
(Missa brevis), chrám sv. Vojtěcha
Bunč, Výšlap na rozhlednu Brdo
pondělí 31. 12.
Francova Lhota, setkání na Čubově kopci
uterý, 1. 1. 2013
Luhačovice, 15.00, Novoroční koncert BONI
PUERI (Kostel sv. Rodiny)
Připravila Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy. Více na www.vychodni-morava.cz.

Evropská kulturní stezka
Zlínský kraj pracuje na přípravě projektu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje.
Jeho cílem je vytvořit síť regionů, měst, vzdělávacích, kulturních a výzkumných institucí,
které využívají společné historické dědictví
spojené s odkazem sv. Cyrila a Metoděje.
Na mezinárodní konferenci, kterou kraj uspořádal na počátku letošního července v Modré
u Velehradu, se podařilo navázat pracovní
kontakty se zástupci institucí z Řecka, Slovinska, Slovenska a Itálie.
K realizaci projektu vznikne mezinárodní partnerství, ke kterému se dosud přihlásilo město
Ohrid z Makedonie, Aristotelova univerzita
z řecké Soluně, samosprávný Nitrianský kraj,
město Nitra, Olomoucký a Jihomoravský kraj.
Úspěšně a s nebývale vřelým zájmem proběhla listopadová jednání zástupců Zlínského
kraje a Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy v italské provincii Udine. Její zástupci
podepíší deklaraci o spolupráci při návštěvě
Zlínského kraje v lednu 2013.

Velehrad
Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. – 31. 12. My tři králové jdeme k vám
Výstava Charity Zlín přiblíží činnost této organizace a představí fotografie zachycující
koledníky při tradiční Tříkrálové sbírce v minulých letech (3. etáž, pracovní dny 7.00 –
17.00)
1. – 31. 12. Dny umění nevidomých
Přehlídka výtvarných děl nevidomých a zrakově postižených umělců (16. etáž, denně
do 22.00)

inzerce

TARJA TURUNEN
& MIKE TERRANA

Hellish Rock
World Tour
Part II.

Za doprovodu

Zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů
V programu

BEAUTY AND THE BEAT
4. 4. 2013 ZLÍN
Kongresové Centrum

Swedish Empire Tour
Hellish Rock
World Tour
Part II.

8.3. Zlín
Sportovní hala

EURONICS
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EVROPSKÉ TURNÉ
K 40. VÝROČÍ VYDÁNÍ
LEGENDÁRNÍHO ALBA PINK FLOYD
„THE DARK SIDE OF THE MOON“

22.3. Zlín

Kongresové
centrum

Zlín
23.3.
Sportovní hala

EURONICS

ZAŽIJTE ATMOSFÉRU KONCERTŮ
LEGENDÁRNÍCH PINK FLOYD
S NEJLEPŠÍ TRIBUTNÍ KAPELOU SVĚTA!

11. 5. 2013 BRNO
Kajot Aréna
12. 5. 2013 OSTRAVA
ČEZ ARÉNA

Okno do kraje / prosinec 2012

Dávejte si pozor při změně dodavatele energií!
Chceme vás ochránit před případným zklamáním, které zažili někteří naši zákazníci,
když uvěřili neserióznímu prodejci energie. Proto vám radíme: viz tajenka
1. Ověřte si, jestli osoba, která vás
navštívila, opravdu pracuje pro firmu,
na kterou se odvolává.
2. Nic nemusíte prodejci, který vás
navštívil, podepisovat hned.
3. Nenechte se zlákat obecnou nabídkou
prodejce na levnější energii. Požadujte
konkrétní kalkulaci.
4. Nespoléhejte pouze na slova prodejce,
který vás navštívil. Požadujte nabídku
v písemné podobě.
5. Veškeré podklady si pečlivě prostudujte. Zjistěte si, zda vám nehrozí sankce
v případě změny podmínek smlouvy
nebo ukončení smlouvy.
6. Ujistěte se, že nabízená cena
je konečná.
7. Ověřte si, že nabídce rozumíte správně
a že nabízená cena je platná pro celé
smluvní období.
8. Prověřte si předem kvalitu služeb
potenciálního nového dodavatele,
například zavoláním na jeho
zákaznickou linku.
9. Zvažte, co můžete změnou dodavatele
energie získat a co případně ztratit.
10. Ujistěte se, že nepodstupujete velké
riziko. Poraďte se s vaším stávajícím
dodavatelem anebo s lidmi ve vašem
okolí a zjistěte jejich zkušenosti.

Než změníte stávajícího dodavatele, navštivte naše stránky
a projděte si zkušenosti našich zákazníků, nebo kontaktujte
naši zákaznickou linku:

E.ON Zákaznická linka 840 111 333
info@eon.cz
www.eon.cz/nenechtesenachytat

Doporučujeme

Vánoční jarmarky ve městech
Zlín: 12. až 22. 12., náměstí Míru
Uherské Hradiště: 16. až 23. 12.,
Masarykovo náměstí

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

www.vychodni-morava.cz

PRIMA, k.s. Kroměříž
AUTOSALON, Velehradská

Věrná své třídě
V posledních pěti letech dle hodnocení zákazníků
obsazujeme jako autorizovaný partner ŠKODA
v servisu vozidel pozice TOP20.
Prima, k.s.
Velehradská 4260
767 01 Kroměříž
Tel.: 573 331 531
7:00 – 17:00 hod.

prikryl@prima-kromeriz.cz
kozak@prima-kromeriz.cz
habonova@prima-kromeriz.cz
www.prima-kromeriz.cz

Vstupte do světa
vánočních nákupů!
Obchodní centrum
CENTRO ZLÍN
v Malenovicích
Jen 10 minut ze Zlína
www.centrozlin.cz

