
Magazín Zlínského kraje
říjen  2019  |  ročník  XV

Více na str. 12
Foto: archiv NTB Zlín

CHUŤ regioNU
Projezte se Zlínským krajem

15 leT
ZPrAVoDAJSTVÍ

V KrAJi
lÍSTKy NA  

KoNCerTy /  
Do DiVADlA

Pravidla najdete 
uvnitř vydání.



Díky programu ŠKODA Plus 
se už nemusíte bát pořídit si ojetý vůz.

Zastavte se u nás a vyberte si z nabídky ročních vozů, 
které mají najeto maximálně 30 000 km, a navíc 
prodlouženou značkovou záruku až na 5 let. Nebo sáhněte 
po široké nabídce vyzkoušených ojetých vozů s garancí 
prověřené historie a technického stavu.

skodaplus.cz

Škoda Plus
MěníMe Minusy
    ojetých vozů
         na plusy

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

DoBe - caR s.r.o.
Tovární 1250, 769 01 Holešov
Tel.: 573 397 424
dobecar@dobecar.cz
www.dobecar.cz

Untitled-690   1 19.9.2019   15:01:08

info@expowin.cz
810 222 777

www.expowin.cz

EXPOWIN ZLÍN, nám. Práce 1099
tel.: 775 397 678

(v prodejní pasáži budovy tržnice)

sleva 15 %

sleva 10 %

pouze do: 30. 11. 2019

pouze do: 30. 11. 2019

www.zaluzie-zlin.cz

www.zasklivani-zlin.cz
AKCE

AKCE

venkovní žaluzie a rolety s montáží

Manipulační dělník odpadového 
hospodářství
Požadujeme:   strojnický průkaz – výhodou

 základní vzdělání – vyučen – zaučíme
 výborný zdravotní stav

Nabízíme:
� stabilní a rozmanitou práci ve významné městské firmě
� motivující mzdové ohodnocení, nástup 25 000 Kč
� nástup ihned/dohodou

V případě vašeho zájmu zasílejte své životopisy na e-mail: 

mminarikova@tszlin.cz

Personální oddělení – tel.: 577 111 422, mobil: 604 227 954

www.tszlin.cz

HLEDÁME KOLEGY NA POZICI:

Benefity:
� pět týdnů dovolené
�  příspěvek na důchodové 

pojištění
� stravenky 100 Kč

�  podpora vzdělávání 
zaměstnanců

�  možnost zvyšování 
kvalifikace

�  příspěvek na ubytování
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Milí čtenáři a čtenářky Okna do kraje.
Držíte v rukou již třetí vydání magazínu s novým konceptem. Pokud 
bychom pro něj hledali zpětně nějaké pojmenování, asi nejvíce by se nám 
líbilo slovo inspirace. Přesně tím totiž, alespoň podle našich představ, 
by magazín Okno do kraje měl být především. Jasně, nevyhneme se ani 
tomu, věnovat část rozsahu zpravodajství – hlavně těm problémům, 
které do větší či menší míry ovlivňují život nás všech. Tím hlavním, co 
chce Okno do kraje přinášet, jsou ale tipy na využití volného času, rady, 

jak řešit konkrétní životní situace, roz-
hovory se zajímavými, byť ne třeba 
tolik známými osobnostmi, informace 
o atraktivních místech a zajímavosti 
z regionu. Prostě inspirovat vás. Dou-
fám, že se nám to v tomto vydání opět 
povedlo.
 Za redakci David Grác

Americký film o našem regionu 
Přes dva a půl milionu domácností v 60 ame-
rických městech, díky internetovému vysílání 
dalších 100 000 lidí. Taková je bilance třice-
timinutového dokumentu česko-americké 
televize Czech-American TV představujícího 
zajímavá místa ve Zlínském kraji. Součástí 
odvysílaného pořadu byla pestrá mozaika 
propagačních spotů, od úvodní reportáže 
o Zlínském regionu přes prezentaci měst 
Zlína, Luhačovic a Vsetína, až po vyhlášené 
turistické cíle, jako je Zoo Zlín, skanzen Modrá, 
poutní místo ve Velehradě nebo hrad v Male-
novicích a v Kroměříži. Vysílání rovněž diváky 
seznámilo s místními tradicemi či regionální 
gastronomií.  /tz/

Místo sladkostí nově kružítko
V Základní škole Luhačovice začal fungovat 
nový automat, a to na školní potřeby. Zapo-
mnětliví žáci, kteří si doma nechají kružítko, 
propisku, úhloměr či jinou školní pomůcku, 

si vše potřebné budou moci dokoupit ješ-
tě před hodinou. Nabídka automatu, který 
vznikl úpravami toho vydávajícího například 
sladkosti, je velmi široká. Školáci zde najdou 
také sešity, zvýrazňovače a další potřebné 
pomůcky. Přístroj dodala a provozuje soukro-
má firma, s novou službou pro žáky tak škola 
neměla a nemá žádné náklady.  /tz/

Samba, Uma a Nanu. Tygři mají jména
Samba, Uma a Nanu, tak se jmenují dvě samič-
ky a sameček tygra ussurijského ve zlínské 
zoo. Kmotry se stal herecký manželský pár 
Hana Doulová a Miroslav Krobot. Tygříci, kte-
ří se narodili na začátku června, patří mezi 
geneticky nejvzácnější mláďata v chovu tyg-
rů ussurijských. Jejich prarodiče pocházejí 
z volné přírody, mláďata tak znamenají velký 
přínos pro evropský chov tygrů ussurijských.
Symbolický křest se uskutečnil přímo u expo-
zice tygrů v asijské oblasti zoo. Tygří koťata 
zastoupili plyšoví „dvojníci“.  /tz/

Střípky z regionu

OKNO DO KRAJE. Nezávislý měsíčník pro Zlínský kraj

��Je spousta míst, odkud se dá dívat na kraj s nadhledem. Třeba na Salaši. Více tipů na str. 8. Foto: Martina Žáčková

Inspirace na každý měsíc
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Slavte s Vlastou redlem 
Připravili jsme pro vás dva lístky na zlínský 
koncert legendy: folkového zpěváka, textaře 
a multiinstrumentalisty Vlasty redla, který 
letos slaví jubileum. 
Koncert se koná 11. listopadu.
otázka: Kolikáté narozeniny letos slaví 
Vlasta redl?
Pokud vaše správná odpověď  bude 81. 
či 356. v pořadí, pak vyhráváte. odpovědi 
posílejte na soutez@oknodokraje.cz, formou 
SMS na 775 661 729 nebo poštou na adresu 
okno do kraje, Vavrečkova 5262, Zlín 760 01.

DVA lÍSTKy
Výherci z minulého vydání

Permanentky: 77. odpověď – Miroslav Baroň,  
377. odpověď – Fany Pechoušová

Wellness: 55. odpověď – Jaroslav Bureš, 105. odpověď 
– Monika Žaludková, 250. odpověď – Klára rajnochová
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Znečišťují veřejná prostranství, tropí výtržnosti, obtěžují okolí. To 

jsou hlavní negativní projevy bezdomovectví. Radnice se snaží 

s lidmi bez přístřeší pracovat, ale naráží na několik bariér. Jedna 

je na přímo na straně lidí bez domova, kteří mnohdy svůj stav 

vnímají jako životní styl, na němž nehodlají nic měnit, ta druhá 

pak tkví v nedostatečné legislativě – v praxi jsou bezdomovci 

za přestupky prakticky nepostižitelní. Jaká je tedy situace 

v jednotlivých městech?

Zlín
Zlíňané jako obyvatelé krajského města 
se s problémy způsobovanými lidmi bez 
domova setkávají velmi často. Narazí 
na ně především v okolí autobusového 
a vlakového nádraží či v přilehlém parku. 
„Problém intenzivně řešíme. Vím, že obča-
ny trápí, a proto se snažíme nalézt cesty, 
jak ve městě snížit počet bezdomovců. Náš 
sociální odbor je s bezdomovci ve styku 
a snaží se s nimi pracovat, nalézat cesty 
pro návrat do běžného života. Bohužel, 
možnosti jsou velmi 
omezené. Třeba i pro-
to, že bezdomovectví 
je pro některé z nich 
životním stylem,“ říká 
primátor Zlína Jiří 
Korec.
Dalším problémem, 
je skutečnost, bezdo-
movci nejsou takřka 
vůbec, či jen obtížně, postižitelní. „Legis-
lativa je v tomto směru velmi nedostatečná. 
Nenabízí takřka žádné řešení potrestání na 
rozdíl od běžných občanů a bezdomovci si 
toho jsou vědomi,“ vysvětluje Jiří Korec 
s tím, že je nutné nalézt možnost apliko-
vání reálného trestu. „Například běžní 
občané dostávají pokuty, ale bezdomovci je 
neplatí a není možné je ani vymáhat, jelikož 
nemají majetky. Bez změny legislativy je 
možné řešit problém bezdomovectví pouze 
sociálními možnostmi, což se ukazuje jako 
nedostatečné,“ dodává primátor.

Kroměříž
V Kroměříži je několik lokalit, kde se zdr-
žují a přespávají osoby bez přístřeší. Jed-
ná se například o bývalá jatka v blízkosti 
Zborovského mostu, bezdomovci přespá-
vají také na volných prostranstvích v ke-
řích, parcích a kontejnerech. Jde asi o 20 
osob. Nejčastěji se dopouštějí znečišťo-
vání veřejného prostranství odpadky či 
porušují vyhlášku o zákazu konzumace 
alkoholu na veřejných prostranstvích. 

Bezdomovectví. Radnice zvládají prevenci, represi ale 
hatí špatné zákony

„Strážníci bezdomovce často odvážejí na 
protialkoholní záchytnou stanici – víc než 
polovinu z celkového počtu odvážených 
tvoří právě osoby bez domova,“ popisuje 
problém mluvčí kroměřížské radnice Jan 
Vondrášek.
Město Kroměříž dlouhodobě finančně 
podporuje poskytovatele sociálních slu-
žeb, kteří pracují s touto cílovou sku-
pinou. V Kroměříži však chybí terénní 
program pro osoby bez přístřeší. „Také 
z tohoto důvodu město navázalo letos kon-

takt s vládní Agen-
turou pro sociální 
začleňování s cílem 
získat evropskou 
dotaci a zaměstnat 
na odboru sociál-
ních věcí a zdravot-
nictví dva terénní 
pracovníky, kteří by 
pracovali s osobami 

ohroženými sociálním vyloučením, tedy 
s potenciálními bezdomovci,“ pozname-
nává Jan Vondrášek. 
Také v Kroměříži volají po změně legisla-
tivy. „Přivítali bychom, kdyby městská po-
licie mohla opět vracet osoby do místa je-
jich trvalého pobytu – jedná se o takzvané 
vykázání. Strážníci tohoto institutu před 
jeho zrušením využívali. Část bezdomovců, 
kteří se v Kroměříži pohybují, odhadem až 
polovina, totiž v Kroměříži nemá trvalé 
bydliště,“ dodává mluvčí.

Uherské Hradiště
Počty osob bez přístřeší v Uherském 
Hradišti se různí podle roční doby. Sku-
tečných bezdomovců, tedy osob zcela bez 
přístřeší, je menšina. „Více je osob bez 
snahy pracovat, závislých na alkoholu či 
na drogách, žijících z různých příčin na 
okraji společnosti. Nárůst počtu těchto 
osob ve městě je zejména v letním období, 
ponejvíce v době konání větších kulturních 
akcí. Tito lidé často nebývají úplně bez 
domova, pokud dojde k propadu teplot pod 

nulu, odcházejí povětšinou zpět k rodičům, 
rodinným příslušníkům či jinam,“ popisuje 
situaci starosta Uherského Hradiště Sta-
nislav Blaha. 
Terénní sociální práci zajišťují pracov-
nice odboru sociálních služeb a zčásti 
také Azylového domu Cusanus. Ve městě 
disponují azylovými domy, ve kterých 
je nouzově možno strávit noc případně 
i na židli.  Kromě toho by se koncem roku 
2019 mělo otevřít Nízkoprahové denní 
centrum, které také pracuje s cílovou 
skupinou osob ohrožených sociálním 
vyloučením. V chladných dnech mohou 
osoby bez přístřeší využívat i v podnapi-
lém stavu tzv. sedací místa v azylových 
zařízeních.
Ani to však k řešení nestačí. „Stát pře-
hazuje tento problém na samotné obce, 
které mají jen omezené zákonné nástroje 
k tomu, aby to vyřešily. Myslíme si, že na 
poli prevence se provádí spoustu poctivé 
práce a je na čase zavést účinnou represi 
– vymahatelnost práva. V období první 
republiky platilo domovské právo. To zna-
mená, že o většinu lidí bez domova by se 
měla postarat obec, v níž mají tito lidé 
trvalé bydliště,“ popisuje možnosti ře-
ditel Městské policie Uherské Hradiště 
Vlastimi Pauřík.

Vsetín
Ve městě je patrný postupný nárůst po-
čtu lidí, kteří se ocitnou na ulici. Podle 
informací obecně prospěšné společnosti 
Elim, která lidem bez přístřeší intenziv-
ně pomáhá, šlo například v loňském roce 
o více než sto lidí. Značná část lidí, kteří 
se ocitnou na ulici, se na Elim obrací a vy-
užívá některou ze služeb – Terénní práce 
Elim, Denní centrum Elim či Noclehárna 
Elim, a s jejich pomocí poté odchází do 
stabilnějšího bydlení – Azylový dům Elim, 
ubytovna, nájemní bydlení a podobně. 
Část sice stále zůstává na ulici, díky pro-
propracovanému sítu služeb ale počet 
osob bez přístřeší nepřibývá neustále, 
a jejich počty se tak udržují na konstantní 
hladině čtyř až pěti desítek osob. 
Také ve Vsetíně mají zkušenosti, že často 
je překážka bránicí situaci vyřešit na 
straně samotných lidí bez domova – zá-
vislost, upřednostnění jiných priorit, než 
je bydlení a práce. Velkým problémem 
je také nedostatek míst v domovech se 
zvláštním režimem pro lidi bez domova. 
Jedná se o pobytovou službu, která by 
mohla zajistit trvalé bydlení pro osoby, 
jejichž zdravotní a sociální situace vyža-
duje pomoc a péči.  /jjn/

Bezdomovectví je problém, který se 
řeší obtížně. i proto, že část z nich 

považuje život v ulicích za svůj  
životní styl.
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Zachytávání dešťové vody a její další využití, kondenzační 

plynový kotel, tepelné čerpadlo, zateplení fasády či solární 

termický systém. To jsou jen příklady toho, na co mohou 

majitelé domů aktuálně žádat o státní peníze z programů 

Dešťovka, Kotlíkové dotace a Nová zelená úsporám. Za všemi 

stojí Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního 

prostředí.

Dešťovka, kotlíkové dotace, zateplení.  
Na co lze aktuálně získat peníze od státu

Boj se suchem? Efektivní využití dešťové 
vody
Když byla v dubnu roku 2017 vyhlášena prv-
ní výzva programu Dešťovka, spustila se 
doslova lavina žádostí. Za 28 hodin od spuš-
tění systému pro podávání žádostí jich bylo 
přijato bezmála 2 300. Vzhledem k tomu, že 
pro první výzvu bylo vyčleněno 100 milionů 
korun, byla ihned uzavřena. Druhá výzva, 
která je stále aktuální, tak již počítá s částkou 
více než trojnásobnou.
Cílem programu je motivovat vlastníky 
a stavebníky rodinných či bytových domů 
k udržitelnému a efektivnímu hospodaření 
s vodou a snížit tak množství odebírané pitné 
vody z povrchových a podzemních zdrojů. 
Z dotace lze pokrýt část výdajů na pořízení 
některého ze tří typů systémů:

✔  zachytávání srážkové vody na zalévání 
zahrady

(dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, 
maximálně však 50 % výdajů)
✔  akumulaci srážkové vody pro splachování 

WC a zálivku
(dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádrže, 
maximálně však 50 % výdajů)
✔  využívání přečištěné odpadní vody jako 

vody užitkové
(dotace až 45 000 Kč + 3 500 Kč/m3 nádr-

že + 10 000 Kč na projektovou přípravu, 
maximálně však 50 % výdajů; v kombinaci 
s využitím srážkové vody až 60 000 Kč)

Podání žádosti provedete jednoduše 
přes elektronický formulář na webu 
www.dotacedestovka.cz, případně 
osobně na některém z 13 krajských 
pracovišť Státního fondu životního 
prostředí ČR. 

inzerce

Výměna kotlů  
za devět miliard korun
Léto 2015. Krajské úřady vypadají jako pro-
dejny Tuzex. Fronty u přepážek způsobila 
možnost získat peníze na výměnu starého 
kotle – první výzvou, v níž se ještě žádosti 
mohly podávat osobně, tehdy odstartovaly 
Kotlíkové dotace. 
Aktuálně se spouští už třetí výzva, v níž se 
žádá elektronicky. Cílem programu je do 

roku 2020 snížit emise znečišťujících látek 
do ovzduší z lokálních topenišť výměnou mi-
nimálně 85 000 starých kotlů. Celkově bude 
z evropských fondů domácnostem rozděleno 
ve třech výzvách 9 miliard korun.
Ve Zlínském kraji je pro třetí výzvu k dispo-
zici takřka 160 milionů korun. Elektronický 
příjem žádostí o poskytnutí dotace bude za-
hájen 15. října v 8.00 prostřednictvím apli-
kace na www.kr-zlinsky.cz/kotliky. 
 pokračování na str. 6

   ��Kotel na pelety je komfortní. Foto: MŽP
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Ratiboř, ležící na Vsetínsku, získala druhé místo v aktuálním 

ročníku celostátní soutěže Vesnice roku 2019. 

���Dotace lze získat i na zateplení svépomocí. 
Foto: SFŽP

Výsledky byly oznámeny na zářijové pře-
hlídce Jarmark venkova v Luhačovicích, 
který je součástí mezinárodního festi-
valu dětských folklorních souborů Písní 
a tancem. Ratiboř je tak už jedenáctou 
vesnicí ze Zlínského kraje, která uspěla 
v národním kole. 
Letošního 25. ročníku klání se zúčastnilo 
206 obcí. Regionální hodnocení probíhá 
v každém z krajů, do národního kola pak 

postupuje 13 vítězných obcí. Hodnotící 
komise se zabývá například společen-
ským životem, aktivitou občanů, úrovní 
podnikání, ale také občanskou vybave-
ností, snahami o úsporu energií či péčí 
o veřejná prostranství a zeleň. 
Při pohledu do historie soutěže je patrné, 
že vesnice ze Zlínského kraje patří v mno-
ha ohledech k těm nejlepším: celkem si 
připsaly 11 medailových umístění:

Dešťovka, kotlíkové dotace, zateplení. Na co 
lze aktuálně získat peníze od státu

Ratiboř rozšířila řady medailových obcí 
ze Zlínského kraje

dokončení ze str. 5
„Datum a čas přijetí elektronického for-
muláře žádosti je jediným kritériem pro 
stanovení pořadí žádostí, a to za předpo-
kladu, že žadatel do 10 kalendářních dnů 
od data odeslání elektronického formuláře 
žádosti doručí žádost o poskytnutí dotace 
v listinné podobě spolu se všemi povinnými 
přílohami na krajský úřad,“ uvedl kraj-
ský radní Jan Pijáček. Program nabízí 
následující možnosti, jak nahradit kotel 
na pevná paliva s ručním přikládáním 
nesplňující emisní 3., 4. nebo 5. třídu:

✔  plynový kondenzační kotel
(podpora až 75 % způsobilých výdajů 
projektu, maximálně 95 000 Kč)
✔  kotel na biomasu s ručním přikládáním
(podpora až 80 % způsobilých výdajů, 
maximálně 100 000 Kč)
✔  tepelné čerpadlo či automatický kotel 

na biomasu
(podpora až 80 % způsobilých výdajů, 
maximálně 120 000 korun)

Případní nepodpoření žadatelé, kte-
ří splní podmínky, budou zařazeni 
do zásobníku projektů s možností 
dodatečné podpory v případě uvol-
nění finančních prostředků v rám-
ci programu či v případě navýšení 
celkové částky vyčleněné na reali-
zaci Programu výměny zdrojů tepla 
v domácnostech Zlínského kraje III. 
po roce 2020.

Evergreen stále v akci:  
Nová zelená úsporám
Zelená úsporám, aktuálně pak Nová zele-
ná úsporám. To je s přehledem nejefektiv-
nější program v České republice zaměřený 
na úspory energií v rodinných a bytových 
domech. Podporuje snižování energetické 
náročnosti obytných budov, výstavbu domů 
s velmi nízkou energetickou náročností, en-
vironmentálně šetrné a efektivní využití 
zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie. 
Za pět let od spuštění programu bylo 30 000 
žadatelů vyplaceno přes 5,7 miliardy korun.
Za stálým úspěchem programu stojí i stále 
širší nabídka dotací i jednodušší vyřízení. 
„Již loni na podzim jsme program Nová zele-
ná úsporám zaměřený na podporu rodinných 
a bytových domů významně zatraktivnili, když 
jsme mimo jiné zavedli možnost získat dotaci 
i na zateplení svépomocí nebo na výstavbu 
domů nejen v pasivním, ale i v nízkoenerge-
tickém standardu. Tato opatření zpřístupnila 
program Nová zelená úsporám většímu množ-
ství zájemců,“ uvádí k úspěchu dotačního 

titulu ministr životního prostředí Richard 
Brabec.
Hlavním cílem programu je zlepšit stav 
životního prostředí snížením produkce 
emisí znečišťujících látek a skleníkových 
plynů (především emisí CO2). Záměrem 
programu je dosáhnout úspory energie 
v konečné spotřebě a stimulovat ekonomi-
ku ČR s dalšími sociálními přínosy, který-
mi jsou například zvýšení kvality bydlení 
občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, na-
startování dlouhodobých progresivních 
trendů. Nová zelená úsporám mimo jiné 
podporuje:

✔  renovace rodinných a bytových domů 
✔  stavbu rodinných a bytových domů v pa-

sivním standardu
✔  solární termické a fotovoltaické systémy
✔  zelené střechy
✔  využití tepla z odpadní vody
✔  systémy řízeného větrání se zpětným 

získáváním tepla

O podporu mohou žádat vlastníci 
nebo stavebníci rodinných a bytových 
domů, a to jak fyzické osoby, tak i práv-
nické osoby pomocí online formuláře 
na webových stránkách programu 
www.novazelenausporam.cz. Žádosti 
přijímá Státní fond životního prostředí 
ČR před zahájením, v průběhu nebo po 
dokončení projektu průběžně až do 
31. prosince 2021, nebo do vyčerpání 
prostředků.

Úspěch obcí ze Zlínského kraje 
v národním kole
1. místo
2006 Liptál (Vsetínsko)
2008 Lidečko (Vsetínsko)
2011 Komňa (Uherskohradišťsko)
2014 Kateřinice (Vsetínsko)
2016 Kašava (Zlínsko)
2018 Dolní Němčí (Uherskohradišťsko)

2. místo
2004 Osíčko (Kroměřížsko)
2019 Ratiboř (Vsetínsko)
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Zastupitelé Zlínského kraje schválili 24 hlasy návrh hnutí ANO 

2011 na zpracování studie zabývající se modernizací a dostavbou 

současné krajské nemocnice ve Zlíně. 

Hodnota zakázky se předpokládá ve výši 
7 milionů korun a podle časového har-
monogramu by vítězný zhotovitel mohl 
podepsat smlouvu na začátku roku 2020. 
Předložení studie zastupitelstvu se pak 
předpokládá na začátku září příštího 
roku s tím, že mu bude předcházet pro-
jednání v komisích a výborech zastupi-
telstva.
„V současné době existuje relativně po-
drobná studie na výstavbu nové krajské 
nemocnice v Malenovicích, není však 
k dispozici rovnocenný koncepční mate-
riál pro modernizaci a dostavbu stáva-

jící KNTB. Bez objektivního odborného 
vyhodnocení obou variant takovýchto 
koncepčních projektů nelze zodpovědně 
rozhodnout o jeho prioritách,“ zdůvod-
nil zadání studie Jiří Sukop, statutární 
náměstek hejtmana, s tím, že studie na 
modernizaci současné krajské nemocni-
ce je nutno zadat tak, aby výstupem byly 
srovnatelné technické, časové a finanční 
parametry obou variant.
„Jsem zásadně proti této studii, protože 
není potřeba, nicméně rozhodnutí zastu-
pitelstva musím respektovat. Rekonstru-
ovaná nemocnice nikdy nepřinese takový 

inzerce

Modernizace krajské nemocnice? Zastupitelé 
dostanou podrobnou studii

komfort pro léčbu jako nová nemocnice. 
Požadavek na další studii za 7 milionů 
korun vyplývá z nerozhodnosti a možná 
neschopnosti se rozhodnout mnohých za-
stupitelů. Musí si však uvědomit, že jejich 
úkol je posunovat kraj dopředu, ne stále 
čekat, až za ně vlastně rozhodne někdo 
jiný,“ sdělil k rozhodnutí zastupitelstva 
hejtman Jiří Čunek.  /tz/

3. místo
2002 Rusava (Kroměřížsko)
2007 Suchá Loz (Uherskohradišťsko)
2017 Slavkov (Uherskohradišťsko)
 
Cílem soutěže Vesnice roku v Progra-
mu obnovy venkova je snaha povzbudit 
obyvatele venkova k aktivní účasti na 
rozvoji svého domova, zveřejnit rozma-
nitost a pestrost uskutečňování progra-
mů obnovy vesnic a upozornit širokou 
veřejnost na význam venkova. 
Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obno-
vu venkova ČR v roce 1995 pod názvem 
Soutěž o nejzdařilejší program obnovy 
vesnice. Od roku 1996 je jedním z vyhla-
šovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj 
a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo ze-
mědělství se mezi vyhlašovatele připojilo 
v roce 2007.  /jjn/���Obec Kateřinice, vítěz krajského kola, skončila v národním finále druhá. Foto: FB Obec Kateřinice
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Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je ten z ptačí 

perspektivy. Na podzim, když se zbarví listí stromů a krajina 

hraje nejrůznějšími odstíny, to platí dvojnásob. Zpestřete si 

říjnové dny výletem k některé z rozhleden. Ve Zlínském kraji 

dnes máte na výběr ze tří desítek hezkých míst.

Tip na výlet: obdivujte podzimní krajinu z rozhleden

✔  Tip na úchvatné panorama 
RoZHlEdNA KRáloVEc

Dřevěná rozhledna nad Valašskými Klobou-
ky je na první pohled vlastně „úplně obyčej-
ná“, ale výhled z ní patří k tomu nejkrásněj-
šímu, co můžete ve Zlínském kraji najít. Jako 
na dlani je odsud celá oblast jižního Valašska 
s Vizovickými vrchy, Bílými Karpaty a Ja-
vorníky.  
■  Kde se nachází: Vrch Královec u Valaš-

ských Klobouk, 655 m.n.m.
■  Parametry: výška 21,5 m (vyhlídková plo-

šina v 18 metrech), otevřena 2006
■  doporučený start: centrum Valašských 

Klobouk (1,5 km po naučné stezce Králo-
vec) nebo parkoviště u rekreačního stře-
diska Královec (0,5 km lesní cestou)

 rozhledny.webzdarma.cz/klobouky.htm

✔  Tip na zábavný výlet s dětmi 
RoZHlEdNA MiloňoVá 

Výšlap k této rozhledně bude bavit i vaše děti. 
Jednu z cest k ní totiž lemuje trasa nazvaná 
Hledej poklad na Galiku, která je připravena 
právě pro pobavení malých výletníků škol-
ního věku. Stačí si vyzvednout v hotelu Galik 

tištěné instrukce, podle nichž děti cestou 
plní jednoduché úkoly a sbírají tak čísla do 
kódu, s nímž po návratu otevřou „poklad“ - 
trezor s drobnými odměnami. Trasa zabere 
3 až 4 hodiny.
■  Kde se nachází: vrch Miloňová, 846 m.n.m. 

(u Velkých Karlovic)
■  Parametry: výška 24 m (vyhlídková plo-

šina ve 20 metrech)
■  doporučený start: hotel Galik (3 km)
 www.valachy.cz 

���K nejmladším rozhlednám v kraji patří Miloňová nad Velkými Karlovicemi. Foto: Resort Valachy

���Výhled z rozhledny Salaš. Foto: M. Žáčková

✔  Tip na architektonickou zajímavost 
RoZHlEdNA SAlAš

Jedna z nejmladších rozhleden v ČR vznikla 
jinak, než bývá obvyklé, a výrazně jinak než 
ostatní i vypadá. Stavbu zaplatil soukromý 
investor pro potěšení druhých, na svém po-
zemku a z vlastních peněz. Vypsal kvůli 
tomu i architektonickou soutěž, z níž vzešla 
originální stavba připomínající dvě sedmič-
ky zaklesnuté v sobě (někdo v ní vidí např. 
i hasák nebo skákací můstek z koupaliště). 
Ze dvou plošin můžete obdivovat krásy 
Chřibů, Bílých Karpat, vidět jsou i věže 
nedaleké velehradské baziliky. Atmosféra 
místa vám určitě učaruje. 
■  Kde se nachází: nad obcí Salaš, 366 m.

n.m.
■  Parametry: výška 20 m (2 vyhlídkové 

plošiny v 15 a 20 metrech)
■  doporučený start: centrum obce Salaš 

- obecní úřad (1 km)
 www.rozhlednasalas.cz 

✔  Tip pro aktivní výletníky 
RoZHlEdNA BRdo

Jedna z mála kamenných rozhleden u nás 
stojí na nejvyšším místě Chřibů. Na rozdíl 
od většiny jiných se k ní nedá příliš přiblížit 
autem a výlet je tak příležitostí k poctivé 
pěší túře. 
Zajímavostí je, že stavba vznikla díky so-
lidaritě velkého množství dobrovolníků. 
Nejenže přispívali finančně, ale také sem 
postupně vynášeli stavební materiál. Au-
toři rozhledny, Svatopluk Sládeček a Bo-
huslav Stránský, byli za toto dílo odměněni 
Čestným uznáním v kategorii krajinářská 
a zahradní tvorba v architektonické soutěži 
Grand Prix 2005.
■ Kde se nachází: vrch Brdo, 587 m.n.m.
■  Parametry: výška 23,9 m (vyhlídková 

plošina 21 m), otevřena 2004
■  doporučený start: penzion Bunč  

(3,5 km)

o rozhlednách v kraji
Na území Zlínského kraje se dnes nachází 
35 rozhleden, z toho nejméně (3) jsou na 
Zlínsku a nejvíce (17) je jich na Uhersko-
hradišťsku.
Nejstarší rozhledna (na Svatém Hostýně) 
byla otevřena v roce 1898. Teprve o sto let 
později byla zpřístupněna druhá v pořa-
dí – Čarták na Vsetínsku. K zajímavostem 
patří například pestrobarevná Jurkovičova 
rozhledna u Rožnova pod Radhoštěm nebo 
Vartovna, přezdívaná díky typické ocelové 
konstrukci „Valašská Eiffelovka“.
 Zdroj: http://rozhledny.webzdarma.cz

 Martina Žáčková
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Zlato, stříbro i bronz: kompletní sadu medailí přivezl ze 

srpnových Světových policejních a hasičských her v čínském 

Čcheng-tu Jan Haderka ze Zlína. Akce, která byla počtem 

11 000 účastníků druhou největší sportovní událostí světa 

hned po olympijských hrách, se v rámci české výpravy účastnil 

jako jediný zástupce Zlínského kraje. A jak se již stalo 

„dobrým zvykem“, opět velmi úspěšně.

Železný hasič Jan Haderka: Tolik hasičských závodů 
jako u nás jinde ve světě nemají

Honzo, přibližte nám, jak takové závody 
probíhají. Mnozí si asi při zmínce o soutě-
ži hasičů vybaví spíš kolektivní hasičský 
útok, který se běžně provozuje i u dobro-
volných hasičů.
Soutěží se v disciplíně Ultimate Fightfighter, 
která se podobá tomu, co se u nás koná pod 
názvem Železný hasič, jen s trochu jinými 
pravidly. Jde o individuální závod spočívající 
ve zdolání soutěžní trasy, na níž ve stan-
dardní hasičské výstroji vážící 20 kilogra-
mů vykonáváme různé úkoly. Ty v podstatě 
simulují různé situace, které mohou nastat 
při hasičském zásahu. 

co například?
Třeba roztažení a smotání hadic, tažení fi-
guríny o hmotnosti 80 kilo na danou vzdá-

lenost, běh do třetího patra s hadicí či jiným 
vybavením, posouvání závaží pomocí úderů 
kladivem a další úkony zaměřené na sílu 
a vytrvalost. U Ultimate Fightfighter se navíc 
člověk musí soustředit, aby dodržel pravidla 
a neudělal žádnou chybu. Jde i o takové de-
taily, jako že při běhu ze schodů musíte jít po 
jednom schodu, ne po dvou, jinak dostanete 
penalizaci.
Mám obrovskou radost nejen ze stříbrné 
medaile z této disciplíny, ale i z toho, že také 
první a třetí místo obsadili kolegové z naší 
české výpravy. Společně jsme pak ještě zís-
kali první místo v soutěži čtyřčlenných druž-
stev v této disciplíně a k tomu pak i třetí mís-
to v týmové soutěži v běhu do 53. patra. Tím 
spíš, že konkurence byla obrovská a zvláště 
domácí Číňané byli vynikající.

Čím to podle vás je, že se Čechům i na růz-
ných jiných světových soutěžích tak daří?
Našlapaní jsou všichni, kteří na soutěž přije-
dou. My máme ale oproti ostatním mnohem 
víc příležitostí se „vyběhat“ a čerpat zku-
šenosti při závodech Železný hasič, které 
u nás pořádají zejména dobrovolní hasiči. 
Jinde ve světě se takové soutěže konají dvě 
tři ročně, u nás dvě tři za víkend. Sám se jich 
rád účastním.

Závody vyžadují ohromnou fyzičku. Jde 
sice „jen“ o pár minut, ale v enormním 
nasazení, které většina lidí nezvládne. 
Jak si udržujete fyzičku?
Jedna věc je běžná fyzická příprava v rámci 
zaměstnání. Na každé 24hodinové směně 
máme povinné tři hodiny fyzické přípravy 
v podobě týmových sportů nebo posilovny. 
Pro hasičské závody navíc potřebuji i dal-
ší aktivity, abych trénoval sílu, dynamiku 
a vytrvalost, takže přidávám další posi-
lovnu, cross fit, běh, chodím plavat, zhruba 
v rozsahu šesti až deseti hodin týdně. Teď je 
to trochu méně, protože mám malou dceru 
a nedávno se nám narodil syn, takže se víc 
snažím fungovat doma. Ale už se těším, že 
časem začneme vést ke sportu i naše děti. 
Určitě nebudeme sedávat doma u televize. 

Setkání s osobnostmi nejen 
slovenské hudby
Zpěvák, skladatel, organizátor. To je Peter lipa. 
A respektovaný slovenský herec, textař a zpěvák. 
To je zase Milan lasica. Tyto dvě osobnosti, které 
pojí dlouholeté přátelství, se potkají 9. listopadu 
ve Zlíně. A vy můžete být u toho.
otázka: Jakému žánru se Peter lipa věnuje 
především?
Pokud vaše správná odpověď bude 72. či 321. 
v pořadí, pak vyhráváte dva lístky.
odpovědi posílejte na soutez@oknodokraje.cz, 
formou SMS na číslo 775 661 729 nebo poštou 
na adresu okno do kraje, Vavrečkova 5262, Zlín 
760 01.

JAN HAdERKA (30 lET)
Profesionální hasič u Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kra-
je. Je členem české národní repre-
zentace TFA (neboli Železný hasič). 
V Českém poháru TFA vybojoval 
v minulých letech dvakrát druhé 
a jednou páté místo, letos je prů-
běžně čtvrtý. K jeho významným 
dřívějším úspěchům patří dvě zlaté 
medaile na Světových policejních 
a hasičských hrách 2017 v Los An-
geles nebo loňské stříbro na světo-
vých hasičských hrách v Jižní Korei. 
V roce 2017 získal v anketě Spor-
tovec roku Zlínského kraje Cenu 
občanů v hlasování veřejnosti.

Jak jste to měl s volbou povolání hasiče 
vy? Bylo to vaše vysněné povolání?
Můj otec byl dobrovolný hasič v Hulíně, brá-
val mě s sebou na akce, vždy mě to bavilo… 
V osmi letech jsem doma řekl, že budu hasič, 
a od té doby jsem si za tím šel. V osmnácti 
letech jsem se začal účastnit soutěží Želez-
ný hasič, při studiu vysoké školy jsem začal 
pracovat u hasičů v Ostravě a posledních pět 
let působím ve Zlíně. Říkám, že hasičem se 
člověk musí narodit, musí tu práci dělat srd-
cem, brát ji jako poslání. S kolegy v práci jsme 
povahou každý jiný, ale toto máme všichni 
společné. Martina Žáčková

���Foto: Lukáš Novák a archiv Jana Haderky 

DVA lÍSTKy
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TanecValmez je opět plný hvězd 
Obdivujte umění tanečníků na 12. ročníku mezinárodního festivalu TanecValmez 17. až 
19. října ve Valašském Meziříčí a Zašové. Uvidíte hvězdy francouzského break dance a hip 
hopu,  romsko-arménský funk a soul skupiny BKP vedené nejúspěšnějším tanečníkem 
urban stylu a hip hopu v ČR Vahe Akopjanem a další vystoupení. Zajímavostí bude taneč-
ní bitva neboli battle v break dance s českou i zahraniční porotou, novinkou je páteční 
happening na náměstí Valašského Meziříčí. Zájemci se mohou zapojit do workshopů 
s účinkujícími.
 www.tanecvalmez.cz 

Milovníci legendárních „kostičkových“ stavebnic všeho věku si přijdou na své 12. a 13. 
října v Domě kultury v Kroměříži. Největší akce zaměřená na lego na Moravě nabídne 
návštěvníkům nejen velkou hernu, v níž se mohou věnovat tvoření, ale i tematicky za-
měřené koutky či klasické hry v lego zpracování. Skutečnou lahůdkou bude pak výstava 
více než stovky modelů od zkušených stavitelů z celé ČR.
 www.kostkovani.cz

14. ročník akce Na kole vinohrady Uher-
skohradišťska je připraven na sobotu 
5. října. Jde o symbolické zavření cyk-
lostezek s programem pro malé i velké 
cyklisty, koloběžkáře i pěší návštěvníky. 
Registrace účastníků je od 8.30 na Ma-
sarykově náměstí v Uherském Hradišti, 
poté mohou cyklisté i turisté na jednot-
livých trasách navštívit vinné sklípky 
a řadu zajímavých míst a pamětihodnos-
tí. Odpoledne bude pro malé a velké cyk-
listy a širokou veřejnost připraven opět 
na náměstí bohatý kulturní program 
s losováním o „vinné“ i „nevinné“ ceny.
 www.uherske-hradiste.cz

Běhej Valachy 
v podzimních 
Velkých Karlovicích
Pojďte si zaběhat krásnou podzimní 
přírodou Beskyd na závod Běhej Vala-
chy, který se uskuteční 19. října u hotelu 
Galik ve Velkých Karlovicích. Vybrat si 
můžete ze dvou tras v délce 6,5 a 12 ki-
lometrů s převýšením 100 a 350 metrů 
a při běhu se kochat působivými výhle-
dy do krajiny. V dopoledních hodinách 
budou připraveny i závody na kratších 
tratích pro děti.
 www.valachytour.cz 

Kam v říjnu. Lego, řemesla, úroda či technika 
Kostkování s legem v Kroměříži

Na kole vinohrady 
počtrnácté
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Zdarma do Galerie 
Joži Uprky 
Každou poslední sobotu v měsíci se po 
celý letošní rok koná řízená prohlídka 
expozice v Galerii Joži Uprky v Uherském 
Hradišti.. Začátek je ve 14.00 a říjnový 
termín připadá na 26. 10. Pořadatelé do-
poručují nahlásit se předem. V expozici 
jsou zastoupena reprezentativní uměl-
cova díla ze sbírkového fondu Nadace 
Moravské Slovácko a ze sbírek Národní 
galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, 
Galerie výtvarného umění v Olomouci, 
Krajské galerie ve Zlíně a Římskokato-
lické farnosti ve Strážnici. Galerie sídlí 
v Jezuitské koleji na Masarykově náměstí.
 www.jozauprka.cz 

Úroda ve skanzenu
Přehlídku podzimní úrody všeho druhu 
uvidíte od 12. do 20. října ve Valašském 
muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoš-
těm. Výstava s názvem Úroda z polí, za-
hrad a sadů aneb Valašský hortikomplex 
představuje plodiny zemědělství z minu-
losti i současnosti. Uvidíte odrůdy ovoce, 
okopanin a obilovin, které byly v minu-
losti pěstovány nejen na Valašsku a jež 
skanzen dosud udržuje.  
 www.nvmp.cz 

Dětský festival 
řemesel
Zednické práce, drátenictví, šití a vyšívá-
ní, vaření, obkládání, práci se dřevem, ná-
vrhářství oděvů, knihtisk a další řemesla 
– to vše si můžete vyzkoušet 19. a 20. října 
ve zlínském zámku. První ročník Dětské-
ho festivalu řemesel má za cíl představit 
zejména dětem různé manuální profese 
zábavnou a hravou formou. Své obory zde 
představí i střední odborné školy.
 www.inspiracezlin.eu 

Zlínské slavnosti vína 
Pátý ročník akce se uskuteční v im-
pozantních kulisách malenovického 
hradu 12. října. Na akci se od 10.00 do 
20.00 představí téměř dvě desítky vi-
nařů, mnoho farmářských produktů, 
regionálních výrobců slaných i sladkých 
pokrmů, špičková káva i nealko nápo-
je. Celodenní program je doprovázen 
cimbálovou muzikou, nebudou chybět 
ukázky dravých ptáků, lukostřelba nebo 
kouzelnické vystoupení.  
 www.zlinskeslavnostivina.cz 

Letiště Kroměříž se 5. října promění v muzeum pod širým nebem, v němž bude 
k vidění hasičská, policejní i vojenská technika. Historie se opět potká se součas-
ností, takže vedle sebe uvidíte třeba prvorepublikový obrněný automobil, moderní 
hasičské vozy, letadla, která bojovala ve 2. světové válce, krásné nablýskané 
automobilové veterány nebo nejmodernější přístroje pro nouzové přežití. Těšit 
se můžete i na komentovaný program plný dynamických ukázek, součástí bude 
i slavnostní přísaha nováčků z Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.
 www.mesto-kromeriz.cz 

inzerceslevové kupony

Sleva platí  
do konce roku 2019.

Sleva platí  
do konce roku 2019.

SleVA SleVA
10 % 10 %

Za vojenskou a hasičskou technikou 
do Kroměříže

Strany připravily: B. Kovandová, M. Žáčková 

Kontaktujte nás:
tel.: 775 171 523 

OTROKOVICE, PŘEROV 

Praktická 
PŮJČOVNA Penkovi

Půjčujeme stroje  
k čištění:
■ koberců
■ čalounění
■ kočárků
■ vozů

www.3ppp.cz
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Jak se mlsalo u Baťů

Projezte se Zlínským krajem

Ať je oběd sebevydatnější, na sladkou 

tečku se vždycky místo najde. A to zřejmě 

platilo i v rodině Tomáše Bati, ševce, který 

obul svět. Důkazem je nová kuchařka 99 

sladkých teček Marie Baťové, kterou vydala na 

sklonku prázdnin Nadace Tomáše Bati.

Máme u nás na jihovýchodní Moravě velké štěstí. V našem kraji 

se potkávají hned tři etnografické oblasti – Haná, Slovácko 

a Valašsko. Kdybyste hledali, kde přesně si tyto národopisné 

celky podávají ruce, zajeďte si do Napajedel, tam stojí v místním 

parku dřevěný rozcestník. 

Příběh této kuchařky, která 
přísného a náročného pana 
továrníka představuje jako 
muže, který si rád pochutnal 
například na jablečném koláči, 
se začal psát před rokem. Teh-
dy se z Ameriky do zlínské vily 
Tomáše Bati vrátily ručně psané 
kuchařské recepty, které sbíra-
la a zapisovala Marie Baťová. 
Nadaci je věnovala její vnučka 
Rosemarie Blyth Baťová. 
Tři nenápadné sešity v tvrdých 
deskách, se zažloutlými strán-
kami a ručně psanými recepty 
a poznámkami typu „přisla-
dit“ nebo „Tomíkova oblíbe-
ná“, vzbudily nadšení. Byla to 
směsice zajímavých chutí, vůní 
a světových jazyků. Marie Baťo-
vá ovládala plynule několik řečí, 
a tak neměla problém zapisovat 
si recepty v původním znění. 
V kuchařských sešitech se jich 
nachází přes čtyři stovky. Po-
lovina z nich je věnována de-
zertům, které se staly hlavním 
tématem sladké kuchařky. 

Ty oblasti se samozřejmě vzájemně na ně-
kterých místech prolínají a ovlivňují jak 
podobu krojů, tak i zvyky nebo regionální 
kuchyni. V každé sousední vesnici se vaří 
krajové speciality trošku jinak. Cizinec, který 
k nám přijede, v restauracích většinou narazí 
na kulinářskou zkratku – tradiční kuchyni 
zastupuje kyselice, knedlo vepřo zelo nebo 
svíčková na smetaně. A je to škoda, protože 
co oblast, to nějaká dobrota, která si zaslouží 

Recepty vybrala a osobně s ko-
legyněmi vyzkoušela projek-
tová manažerka NTB Gabriela 
Končitíková: „Přiznám se, že 
u dezertů a moučníků jsem byla 
velmi mile překvapena jejich jed-
noduchostí. Tam nejsou, až na vý-
jimky, žádné složitosti. Například 
dorty jsou na základě tvarohu, 
smetany a jsou velmi jednodu-
ché. Většinu receptů zvládnete 
upéct do hodiny i ze současných 
ingrediencí. Byla jsem překva-
pena, jak jsou ty recepty rychlé 
a levné. A přitom se připravovaly 
v rodině, která patřila mezi nej-
bohatší a nejúspěšnější na světě.“

letní jablkový koláč Marie 
Baťové
Receptů na jablečné koláče 
obsahují sešity více. Tento ale 
patřil zřejmě mezi nejoblíbe-
nější – je ručně přepsaný ve 
všech třech sešitech a listy, na 
kterých je zaznamenán, jeví 
známky častého používání – 
jsou plné otisků a mastných 

skvrn. A poznámka „Tomovi 
chutnalo“ dokazuje, že patřil 
mezi ty nej!  

doBA PŘÍPRAVY: 30 minut; 
doBA odPoČiNUTÍ: 30 minut; 
doBA PEČENÍ: 40 minut; 
iNGREdiENcE: 250 g hladké 
mouky, 120 g moučkového cuk-
ru, 125 ml mléka, 125 g másla, 
2 vanilkové cukry, 1/2 prášku 
do pečiva, 100 g mandlových 
plátků, 1 vejce, 500 g jablek
PoSTUP: Máslo necháme 
změknout. Následně jej utřeme 
s moučkovým i jedním vanilko-
vým cukrem a vejcem. Přidáme 
mouku, kypřicí prášek a mléko. 
Vypracujeme vláčné a hutné těs-
to. Těsto necháme přibližně půl 
hodiny odpočívat v chladu. Me-
zitím si připravíme jablka, která 
umyjeme a nakrájíme na tenké 

plátky, slupku ponecháme. Po 
odpočinutí těsto rozdělíme na 
dvě části, a to na 2/3 a 1/3. Větší 
část vyválíme (v případě nut-
nosti zapracujeme více mouky, 
aby šlo těsto snadno válet), kte-
rou vložíme do formy na koláč 
předem vymazané máslem a vy-
sypané hrubou moukou. Těsto 
můžeme do formy také postup-
ně a rovnoměrně vmačkávat 
prsty. Na takto připravené těsto 
ve formě klademe jablka, která 
posypeme zbylým vanilkovým 
cukrem. Druhou část těsta vy-
válíme a následně vykrojíme 
pásky, z kterých vytvoříme na 
koláči mřížku. Takto připrave-
ný koláč posypeme mandlemi 
nasekanými na plátky. PEČENÍ: 
Pečeme v předehřáté troubě na 
170 °C přibližně 40 minut. 
 Blanka Kovandová

pozornost. V každém koutě našeho kraje si 
můžeme připsat nějakou tu specialitu! Když 
to vezmeme popořádku, tak Valašsko se 
může hrdě přihlásit k brynzovým haluškám 
(aniž bychom na ně upírali právo Slovákům 
– holt se toto pastevecké jídlo konzumova-
lo na kotárech po obou stranách hranice). 
A také k nám patří již zmíněná kyselice. Ale 
když se na valašskou kuchyni zadíváme ještě 
větším drobnohledem, tak najdeme další, 

méně známé perly, které stojí za ochutná-
ní – slané i sladké pohankové kaše (vaří je 
třeba v rožnovském skanzenu), brynzovou 
polévku, trnkovou omáčku… Valašskou ku-
chařku zaměřenou na pohankové recepty 
napsal například kuchařský mistr Jaroslav 
Vašák (vyšla v roce 2014). Kdo okusil Boží 
milosti nebo koblihy na fašanku ve Strání, 
tak ví, jak chutná Slovácko. V této oblasti se 
ale již zmíněná kyselice často vaří s bílými 
velkými fazolemi. Region Slovácko, což je 
sdružení na podporu cestovního ruchu, už 
má na kontě vydání hned dvou dílů Kuchařky 
tradičních pokrmů na Slovácku, které jsou 
k dostání v informačních centrech regionu 
(vyšly v roce 2010 a 2014). 
A kdo měl tu čest ochutnat pravé hanácké 
„bochte“, tak ví, že jen těžko bude hledat lepší. 
Inspirativní Hanáckou kuchařku z původ-
ních receptů sestavila v roce 2012 Miloslava 
Hošková.  /bk/
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Moje přítelkyně žížala / Jaroslav Kovanda
Moje přítelkyně žížala je prvním svazkem 
edice Poežie, nové řady veršů pro děti, která 
na našem trhu dosud chyběla. Autorem je 
zlínský básník, spisovatel, malíř, sochař Ja-
roslav Kovanda. V letech 1997–2006 vydával 
a jako šéfredaktor řídil dnes již legendární 
časopis pro současnou poezii Psí víno. Ilus-
trace ke sbírce vytvořila Alžběta Zemanová, 
grafickou tvář celé řadě vtiskl Martin T. Pe-
cina. Vyšlo v nakladatelství Albatros Média.

cirkus Bruno / Jaroslav Kovanda
Jaroslav Kovanda původně Cirkus Bruno vy-
tvořil pro své žáky základní umělecké školy 
a generace dětí ho mnohokrát nadšeně malo-
valy (a dokonce i hrály!). Do Zlína právě při-

jíždí pestrobarevný vlak! Vlak, který přiváží 
Cirkus Bruno – třeba slona z Bombaje, opice 
v pyžamech, velbloudy, žirafy, krokodýly, 
šašky, ale i provazochodkyni a cvičenou ble-
chu. Kdo by nesnil o tom, že se do takového 
cirkusu podívá… ale v této výpravné básni ho 
dokonce jeden nadšený kluk pomáhá stavět!
Nakladatelství Meander teď Cirkus Bruno 
přináší s hravými obrázky oblíbené Nikoly 
Hoření.

Zlínsko na cestě od Rakouska-Uherska 
k samostatnému Československu / Yvo-
na Činčová
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně tuto 
publikaci vydalo u příležitosti stého výročí 
ukončení první světové války a vzniku re-
publiky. Podává informace o tom, jak se žilo 
lidem ve Zlíně a ve zlínském regionu v období 
první světové války, a to od momentu vyhlá-
šení mobilizace až po vznik Československa. 
Kniha popisuje nejenom odchod mužů na 
frontu, ale především to, jak válka ovliv-
nila hospodářství a zásobování, život žen 
a dětí, vyučování ve školách, společenský 
život a jak lidé na Zlínsku přijímali válečné 
uprchlíky z Haliče a z Tyrolska. Závěrečná 
kapitola přibližuje reakci lidí ze Zlínska na 
vznik Československa. Text je doplněn vel-
kým množstvím unikátních dobových sním-

ků a dokumentů a také souborem fotografií 
pomníků obětem první světové války, které 
se nacházejí na Zlínsku.

Bosá léta / Fanek Jilík
Nakladatelství Buchlovice – Veligrad vyda-
lo znovu i s původními ilustracemi malíře 
Františka Bezděka knihu Bosá léta, román 
o dětství na slovácké vesnici, jehož autorem 
je Fanek Jilík (1914–1994), otec publicisty 
a spisovatele Jiřího Jilíka. Román poprvé 
vyšel v roce 1960. Konflikty čestného, ale 
umíněného a svévolného chlapce se světem 
dospělých i s kamarády jsou psychologicky 
zdůvodněny a podloženy hlubokou znalostí 
prostředí slovácké vesnice za první repub-
liky.  /bk/

Představujeme knihy autorů Zlínského krajeTiP

hex1909kk001.CDR

To nejlepší z kraje ve vaší schránce1

VyHrAJTe lÍSTKy NA MUZiKÁl PeTr A lUCie. Pokud patří luštění a divadlo k vašim zálibám, pak máte skvělou možnost vyhrát dva lístky na muzikál Petr a lucie 
v Městském divadle Zlín (23. listopadu). oceněna bude 151. došlá správná odpověď. Tajenku posílejte na soutez@oknodokraje.cz nebo poštou na adresu okno 
do kraje, Vavrečkova 5262, Zlín 760 01.



› Nastartuj svou kariéru v Zálesí! 
› Zaškolení zajistíme
› Přátelský tým
› Možnost kariérního růstu

577 155 224 | www.zalesi.cz

Příležitost pro
absolventy

› Obsluha CNC soustružnického centra
› Balička tub
› Seřizovač
› Mechanik – nástrojař
› Obsluha vstřikolisu
› Pracovník živočišné výroby

Podnikové prodejny:

TRŽNICE ZLÍN 
(naproti OD PRIOR)

OBECINY ZLÍN

Podnikové prodejny:

TRŽNICE ZLÍN 
(naproti OD PRIOR)

OBECINY ZLÍN



Lešetín I 6966, 760 01 Zlín
www.prediko.cz

Jediné komplexní centrum 
prenatální diagnostiky 
ve Zlínském kraji ...

• Těhotenský screening vrozených vad
• 2D a 3D ultrazvuková diagnostika
• Včasná detekce možných vrozených vad
• Genetické poradenství
• Prenatální kardiologie
• Neinvazivní prenatální testování
• Gynekologická ambulance

... prožijte těhotenství v klidu.

galerie Mariette
Z Á M E K  V I Z O V I C E


