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Masopust
Masopustní veselí v Dřevěném městečku  

Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm. 
Foto: Ctimír Štrunc, fotoarchiv VMP 

  Areál v centru Zlína ožívá

  Maturita, nebo výuční list?

  Kraj má dvě nové obce



Střední průmyslová škola
Zlín

Nabídka studijních oborů 
pro školní rok 2013/14:

  Strojírenství – počítačová grafi ka
  Ekonomika výrobního podniku
  Pozemní stavitelství
  Ekonomika ve stavebnictví
  Slaboproudá elektrotechnika

      Aplikace počítačů v automatizaci a robotice
      Elektronické zabezpečovací systémy
  Technické lyceum

DDen ottevřřenýýchh ddveřříí:
  Úterý 19.2.2013

13:30 – 17:00 hod.

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

adresa: 
třída T. Bati 4187
762 47 Zlín

Revitalizace panelových a bytových 
domů,zateplování fasád.

Krize, mráz a plísně nemají šanci.
Naše firma vám zajistí veškeré informace a bezplatné 
konzultace. Zateplení s tradicí to jsou FASÁDY ZLÍN.
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 ▪ Poděkování hejtmana
Zlín – V řádu mnoha stovek osobních 
přání k  novému roku obdržel hejtman 
Zlínského kraje Stanislav Mišák. Většina 
z  nich mu přitom zároveň vyjadřovala 
podporu. „Není v mých silách na všechna 
přání a  vyjádření podpory odpovědět. 
Využívám proto tuto formu pro poděko-
vání všem, kteří mě dokázali povzbudit 
v  okamžicích, kdy jsme já i  řada mých 
kolegů vystaveni velkému nátlaku lidí 
nespokojených s výsledkem demokratic-
kých voleb. Takto vyjádřená podpora je 
pro nás všechny obrovskou motivací pro 
další práci na tom, k čemu jsme se před 
volbami zavázali. A tímto závazkem není 
politikaření a  zviditelňování sebe sama, 
ale práce pro celý kraj a jeho obyvatele,“ 
uvedl hejtman Stanislav Mišák. 

 ▪ Koledníci vybrali přes 11 milionů
Zlínský kraj – Více než 11 milionů korun 
vybrali podle předběžných výsledků ko-
ledníci na  území Zlínského kraje při Tří-
králové sbírce. Akce, kterou organizačně 
zajišťuje Charita České republiky, se letos 
konala již potřinácté. Koledovalo se od 
2. do 14. ledna. 
Jako jedna z prvních ukončila sčítání Ob-
lastní charita Uherské Hradiště. Výtěžek 
se zastavil na  rekordních více než dvou 
milionech korun. Tuto sumu vykoledova-
lo 377 tří až čtyřčlenných skupinek ve 45 
obcích regionu. A na co konkrétně vyko-
ledované peníze půjdou? „Všechny pe-
níze posíláme na  účet Tříkrálové sbírky. 
Padesát devět procent z  výtěžku dosta-
neme zpět do regionu,“ řekla koodinátor-
ka hradišťské sbírky Anna Konvalinková. 
Větší část bude využita na  dostavbu 
Charitního centra svaté Ludmily na  Ve-
lehradské třídě, část na  přímou pomoc 
občanům v  nouzi a  část na  humanitární 
pomoc doma a v zahraničí. 
V loňském roce se vybralo v celé zemi re-
kordních 75 milionů korun.

 ▪ Zemřel válečný veterán V. Maděra
Velehrad – Ve věku nedožitých 96 let ze-
mřel v sobotu 12. ledna plukovník Vladi-
mír Maděra z Velehradu. Za války působil 
jako poddůstojník ve  zvláštní skupině 
při zpravodajském odboru ministerstva 
obrany exilové vlády v  Londýně. Tato 
skupina měla mimo jiné na starosti para-
desantní výsadky na území protektorátu. 
Vladimír Maděra se tak podílel i  na  pří-
pravě výsadku Anthropoid, jehož přísluš-
níci spáchali atentát na zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha.
Po  válce působil v  nově vytvářeném 
československém výsadkovém vojsku 
pod velením plukovníka Karla Palečka. 
Je rovněž konstruktérem prvního česko-
slovenského padáku VJ1. Vladimír Ma-
děra byl, jako mnozí zahraniční vojáci, 
vězněn a perzekuován. Přesto nezatrpkl. 
Pracoval, psal, neúnavně sbíral materi-
ály k  činnosti zpravodajských jednotek. 
V důstojníku Maděrovi ztrácí Zlínský kraj 
posledního žijícího vojáka 2. světové vál-
ky z řad výsadkářů. 

4 přehled událostí 
tovární areál: pošta, byty i MHD

5 hospodaření
města nakupují na burzách

6 téma 
záchranné sbory bilancují rok

7 téma
výběr střední školy

10 rozhovor s osobností
Petr Bazala a Eliška Hasalíková

11 zprávy z kultury 
J. Holcman vydal fejetony a balady

Milé čtenářky a čtenáři, obyvatelé i hosté Zlínského kraje,

nový rok 2013 je zatím pořád ještě „v plenkách“ a já doufám, že 
vám všem přináší jenom radost a následky prezidentské am-
nestie se vám vyhýbají. 
S  blížícím se svátkem sv. Valentýna si zase o  něco silněji uvě-
domíme, jaké štěstí má ten, kdo našel lásku, a jak prázdný je ži-
vot bez ní. Opravdová láska se nedá koupit ani vynutit. A žádné 
hmotné statky se jí nevyrovnají. Dokonce ani v dnešní konzum-
ní době. 
Taky vám připadá, že dnes jsou jedinou společensky uznávanou 
hodnotou peníze a majetek? Že mladým lidem nejsou nabízeny 
žádné jiné cíle a ideály, ani odpovědi na otázky smyslu života, kdo jsme a kam kráčíme? A tak 
se modlou stává hmota - nejdřív drahé hračky, pak značkové oblečení, chytrý mobil, výkonný 
„noťas“, exotická dovolená, super fáro, pořádný barák…  A potom je ale třeba mít penízky ještě 
na nadstandardy ve zdravotnictví, školné na vysokých školách, poplatky za sociální péči, pěknou 
zubní protézu, pohřeb…  Je to nekonečná honička a nejistota, při které život utíká a přitom se 
vytrácí slušnost, úcta, soucit, pochopení, ohleduplnost…  A vůbec lidskost. 
Koneckonců tento vývoj je znát i na atmosféře při zasedání krajského zastupitelstva. V našem 
kraji, který má notně přes půl milionu obyvatel, se pokouší pár desítek osob vnutit všem ostat-
ním svoji vůli a vizi o sestavení koalice. Zřejmě v přesvědčení, že jen oni jsou v kraji ti vyvolení, 
kteří mají právo rozhodnout, a že výsledky voleb neznamenají nic. Na důrazu si přidávají rozstři-
kováním sprejů a pokřikováním vulgarit. Na druhé straně však proti názoru hrstky „Repelenťá-
ků“ stojí obrovské množství projevů podpory a sympatií, které přicházejí v posledních týdnech 
na adresu hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka.
Někteří populisticky založení opoziční zastupitelé využívají této politicky rozbouřené situace 
a napomáhají paralyzovat jednání zastupitelstva s cílem se zviditelnit. Asi se ještě nestihli za-
myslet, jak by se jim v takových podmínkách pracovalo, kdyby se situace obrátila a oni měli řídit 
kraj. Anebo spoléhají na morální výši současné koalice, která by na tak ubohou úroveň nikdy 
neklesla? Nebo že by pro ně snad mediální divadlo mělo větší význam než práce a konstruktivní 
řešení problémů Zlínského kraje?
Jako relevantní v celé situaci vnímám jedinou otázku. Je Komunistická strana Čech a Moravy ne-
demokratickou stranou? Odpověď na ni ale nemůže dát Zlínský kraj, nýbrž soudy. Za téměř čtvrt 
století od „Sametové revoluce“ však k takovému závěru nedospěly. Pak mi připadá velmi povrch-
ní a pokrytecké neprotestovat, že KSČM může být volena, ale protestovat, že byla zvolena. 
Vraťme se raději od politiky zpátky k lásce. Víte, co mají obě společného?  V politice i lásce se stá-
vá, že ústup je formou vítězství (Ch. de Gaulle). V lásce také platí, že pokud vyhraje pouze jeden, 
pak prohráli oba (L. Muška). Možná by to mohlo být poučné i pro politiky.
Jsem ráda, že i v dnešní době pro nás podle statistik zůstává láska spolu s dobrým zdravím a sou-
držnou rodinou tou nejvyšší hodnotou. 

Krásného Valentýna a spousty lásky přeje
Taťána Nersesjan,

radní Zlínského kraje pro sociální oblast
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 ▪ Jak je na tom životní prostředí?
Zlínský kraj – Aktuální informace o  stavu, 
změnách a vývoji jednotlivých složek život-
ního prostředí a investicích na snížení jeho 
znečištění – to je hlavním obsahem nově 
vydané brožury „Stav životního prostředí 
ve  Zlínském kraji“. Nechybí v  ní ani infor-
mace o výskytu nových druhů rostlin a ži-
vočichů v přírodě. Publikaci sestavil a vydal 
v závěru roku 2012 Krajský úřad Zlínského 
kraje. Brožura je v  elektronické podobě 
k dispozici na stránkách Zlínského kraje. 

 ▪ Zlínský zámek znovu ožije
Zlín – Co bude se zlínským zámkem, až se 
z  něho odstěhuje Muzeum jihovýchodní 
Moravy? Zlínská radnice už v tom má po-
měrně jasno. Zámek bude mít s  největší 
pravděpodobností nového nájemce – 
obecně prospěšnou společnost s názvem 
Zlínský zámek. K  dispozici bude mít vět-
šinu budovy včetně kuchyně, restaurace 
a  vinárny. Společnost Zlínský zámek za-
ložily osobnosti z  regionu. V  jejich plánu 
je zřídit galerii výtvarného umění, galerii 
fragmentů historie Zlína, designový hotel, 
budovu hodlají oživit i klubovou činností. 
Počítají také s  provozováním restaurace 
a kavárny. 

 ▪ Srážek se zvěří ubylo
Zlínský kraj – Osmdesátiprocentní až sto-
procentní účinnost při snižování srážek 
motorových vozidel se zvěří prokázaly 
pachové bariéry (ohradníky), které uživa-
telé honiteb instalují od roku 2011 s pod-
porou Zlínského kraje podél některých 
komunikací. V  kraji bylo takto ošetřeno 
téměř 58 kilometrů rizikových komunika-
cí. Na  projektu spolupracují také správy 
silnic a Policie ČR. „Je nutné, aby obdobné 
aktivity podpořily i další subjekty, zejména 
pojišťovny nabízející pojištění motorových 
vozidel,“ konstatovala Milena Kovaříková, 
předsedkyně výboru pro zemědělství, ži-
votní prostředí a rozvoj venkova Zlínského 
kraje. Ohradníky je vhodné doplňovat také 
instalací oplocení, odrazníků, varovných 
dopravních značek.

Zlín – Organickou součástí městského centra 
Zlína se stále více stává i východní třetina baťov-
ského továrního areálu. Z velkých nevýrobních 
institucí zde má své sídlo v 21. budově krajský 
úřad a  finanční úřad, opodál působí Ředitel-
ství policie Zlínského kraje, probíhá přestavba 
budov č. 14 a  15 pro potřeby muzea, galerie 
a  knihovny. Pokračováním tohoto trendu se 
stává rovněž rekonstrukce 32. budovy, do  její-
hož přízemí se přestěhuje z náměstí Míru hlavní 
zlínská pošta.  „Pošta bude v budově 32 otevře-
na 1. dubna. Budou zde i  další obchodní jed-
notky a služby. Zcela novou a unikátní funkcí je 
vytvoření ubytování pro studenty. Ve třech pa-
trech budovy vzniknou pokoje loftového typu 
s nastěhováním v  létě 2013. Poslední tři patra 
jsou určena pro kancelářské prostory,“ přiblížil 
probíhající rekonstrukci jednatel investorské 
společnosti Cream Real Estate Martin Jarolím.
Právě společnost Cream začala vyvíjet znač-
ný tlak na  další partnery, aby město zavedlo 
do této části továrního areálu linku MHD. Jaro-
lím už novinářům představil i  plánek s  trasou 
autobusové linky, která by projížděla ulicí J. A. 

Bati, i  s umístěním dvou zastávek. „Na zřízení 
linky jsme i  sami připraveni zásadním způso-
bem přispět,“ ujišťuje Jarolím. Tuto myšlenku 
podporuje i  Dopravní společnost Zlín – Ot-
rokovice a  zlínská radnice. „Ale nejdříve se 
musí splnit řada podmínek. Zejména musí být 
na zavedení pravidelných linek připravené ko-
munikace. Jsou nyní ve  velmi špatném stavu 
a jejich opravy budou velmi nákladné. A v are-
álu musí být klidné prostředí s  vyjasněnými 
vlastnickými vztahy,“ uvedl mluvčí magistrátu 
Zdeněk Dvořák.  (vc)

Tovární areál: pošta, byty i MHD

Desítky tisíc návštěvníků prošly otevřenými branami kostelů 
Zlínský kraj – Znáte to jistě ze svých cest po re-
publice. Jedinou významnější památkou v obci 
bývá často kostel. A  když vezmete za  kliku, 
abyste si jej zevnitř prohlédli, je zamčeno. 
Ve Zlínském kraji tomu tak být nemá. Vstříc ná-
vštěvníkům památek přicházel vloni už čtvrtou 
sezonu projekt Otevřené brány.
Projekt vznikl díky společné iniciativě Arcibis-
kupství olomouckého, Zlínského kraje, měst, 
obcí, farností, Cyrilometodějské teologické fa-
kulty v Olomouci a Centrály cestovního ruchu 
Východní Moravy. Jeho cílem je ukázat co nej-
širší veřejnosti estetické a  duchovní bohatství 
ukrývající se v  sakrálních stavbách na  území 
regionu. Od května do září je buď v každoden-
ním, víkendovém nebo smíšeném provozu – 
mimo časy pravidelných bohoslužeb – možno 
s  vyškolenými průvodci absolvovat prohlídku 

dvaceti kostelů. Někde je pro zájemce připra-
ven i doplňkový program.
Vyhodnocení loňského ročníku projektu Ote-
vřené brány se uskutečnilo v polovině prosince 
v Augustiniánském domě v Luhačovicích. „Bě-
hem jarních a letních měsíců navštívilo církevní 
památky ve Zlínském kraji v rámci Otevřených 
bran 80  859 turistů,“ informoval krajský radní 
Ladislav Kryštof a dodal: „Mně osobně se líbí, jak 
některé farnosti doplňují prohlídku něčím, co 
ještě víc umocňuje dojem z návštěvy těchto po-
svátných míst. Když například v kostele někdo 
hraje na varhany nebo když návštěvníci můžou 
nahlédnout do prostor jinak běžně uzavřených, 
je to pro ně určitě velký zážitek.“ Největší ná-
vštěvnost zaznamenaly kostely v  Kroměříži, 
v Luhačovicích a rovněž kostel v Rožnově pod 
Radhoštěm a ve Zlíně-Štípě.

V  roce 2012 činila dotace Zlínského kraje 
na  tento projekt 360 tisíc korun, dotace obcí 
a  měst dosáhla 515 tisíc korun. Další finance 
zajistily farnosti podle svých okamžitých mož-
ností. Zlínský kraj kromě podílu na honorářích 
průvodců zajistil metodickou, odbornou a mar-
ketingovou činnost. Byly vytištěny praktické 
propagační materiály v jazykových mutacích.
„Opět se ukázalo, že se projekt těší ohlasu ze-
jména u  lidí hledajících, sympatizujících a  zví-
davých. V  dalších letech se určitě zaměříme 
na  možnost doprovodných programů, jako 
jsou koncerty, výstavy, anebo prohlídky církev-
ních památek orientované speciálně na  děti 
a  mládež,“ sdělil vedoucí odboru kultury kraj-
ského úřadu Pavel Macura. Organizátoři projek-
tu úspěšně spolupracují s  Cyrilometodějskou 
teologickou fakultou v Olomouci.  (red)

Přízemí budovy 32 po přestěhování pošty.    Vizualizace: Cream RE 

Budova 32 po rekonstrukci.     Vizualizace: Cream RE
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 ▪ Zámek Žerotínů čeká další oprava
Valašské Meziříčí – Celé jižní a část západ-
ního křídla zámku Žerotínů ve Valašském 
Meziříčí se dočká rozsáhlé rekonstrukce. 
Vznikne zde muzejní a  galerijní centrum. 
„Po  provedených stavebních úpravách 
budou obnovené prostory vybaveny 
zámeckým inventářem, muzejními sbír-
kami, uměleckými díly a  zpřístupněny 
veřejnosti. Nové muzejní a  galerijní pro-
story se mají stát významnou turistickou 
atraktivitou, která umožní městu stát se 
přitažlivější turistickou destinací,“ řekl 
místostarosta města Jiří Pernický. Celkové 
náklady činí přibližně 25 milionů korun. 
Podíl města bude činit 9,5 milionu korun, 
zbytek pokryje dotace. S rekonstrukcí bu-
dovy zámku Žerotínů bylo započato v roce 
1996. V průběhu let bylo zrenovováno celé 
severní a část západního křídla, které nyní 
využívá kulturní zařízení města. Z důvodu 
nedostatku finančních prostředků nebylo 
v  rekonstrukci pokračováno. Prostory již-
ního a přilehlé části západního křídla jsou 
zakonzervovány. Byla restaurována štuko-
vá výzdoba sálu v  jižním křídle a odkryty 
nástropní malby. V současné době probíhá 
obnova zámecké kaple s  barokní výmal-
bou J. S. Sadlera.

 ▪ Firmy a školy budou spolupracovat
Zlínský kraj – Podnikatelé z  regionu mo-
hou získat dotace na spolupráci s vysoký-
mi školami. Zlínský kraj pro ně připravil 
inovační vouchery v  hodnotě od  80  000 
do 199 000 korun, z nichž mohou financo-
vat projekty s vybranými vysokoškolskými 
institucemi. Cílem projektu je prohloubit 
spolupráci podnikatelského a vědecko-vý-
zkumného prostředí a posílit konkurence-
schopnost firem. 
Inovační vouchery Zlínský kraj poprvé při-
pravil v  loňském roce, kdy bylo úspěšně 
realizováno 29 konkrétních projektů. V le-
tošním roce je termín uzávěrky pro žádosti 
stanoven na  15. února. Více informací je 
k  dispozici na  internetových stránkách 
www.objevtesmer.cz.

Města nakupují energii na burze a šetří miliony
Zlínský kraj – Stále více odběratelů elektrické 
energie nebo plynu, mezi nimi i měst a obcí, 
se nehodlá spojit s jednou uzavřenou smlou-
vou na dodávku těchto komodit. Chtějí ope-
rativně reagovat na situaci na trhu a zvolit 
dodavatele, který dá nejlepší podmínky.
Rok od prvního centralizovaného nákupu 
energií zamířil Zlín loni na podzim znovu pro 
elektřinu a zemní plyn na kladenskou ener-
getickou burzu. Nakupoval energii pro sta-
tutární město a jeho organizace na rok 2013. 
„Nákup prokázal, že pořízení energií touto 
formou je vysoce efektivním způsobem re-
alizace veřejné zakázky. Přeloženo do řeči 
čísel: Zlín si k loňské pětimilionové úspoře v 
tomto roce připíše další více než milion ko-
run,“ řekl mluvčí zlínského magistrátu Zde-

něk Dvořák. Cenu elektřiny se Zlínu podařilo 
snížit asi o 12 procent.
Podobnou zkušenost získala i řada dalších 
měst. „Město Vsetín již od roku 2011 připra-
vovalo sdružený nákup elektrické energie. 
Sloučili jsme spotřebu všech městských 
organizací a společně s Valašskou Senicí 
a Novým Hrozenkovem jsme se zúčastni-
li elektronické aukce elektrické energie na 
Českomoravské komoditní burze Kladno,“ 
uvedla starostka Vsetína Iveta Táborská. Vy-
volávací cena na energetické burze činila 
tehdy 1 600 Kč/MWh. Během hodinové auk-
ce dodavatelé energie „stlačili“ svými nabíd-
kami cenu až na konečných 1 377 Kč/MWh. 
Předtím přitom město kupovalo elektřinu 
za 1 744 Kč/MWh. „Přínosem je navíc i to, 

že tuto cenu máme zafixovánu od 1. dubna 
2012 do 31. prosince 2013,“ doplnila starost-
ka. Snížení ceny ušetří Vsetínu a jeho organi-
zacím za 21 měsíců 1,54 milionu korun.
Centrální nákupy energetických komodit se 
uskutečňují již od roku 2007 i pro organizace 
zřizované Zlínským krajem. V roce 2010 začal 
kraj poprvé organizovat společný nákup ko-
modit na Českomoravské komoditní burze 
Kladno a nákupu se zúčastnilo 123 organiza-
cí pro elektřinu a  13 organizací pro plyn. „Po-
stupně se připojují další. Takže v roce 2012 
již nakupovaly všechny organizace elektřinu 
a 70 organizací zemní plyn. Společnými ná-
kupy už kraj ušetřil 72 milionů korun,“ uved-
la ředitelka Energetické agentury Zlínského 
kraje Miroslava Knotková.  (vc)

V letošním roce kraj do svých silnic investuje 550 milionů korun.     Foto: archiv ŘSZK

Zlínský kraj – Bezmála 1,7 miliardy korun. 
Takovou částkou pamatuje na investice v le-
tošním roce rozpočet Zlínského kraje, který 
byl schválen krajským zastupitelstvem. „To 
v podstatě znamená, že každá pátá koruna, 
kterou vydáme, směřuje na investice. Takto 
vysoká míra investic, kterou držíme již něko-
lik let, se ukazuje jako naprosto nezbytná,“ 
poznamenal hejtman Zlínského kraje Stani-
slav Mišák. 
Letos tak bude zateplena řada školních bu-
dov ve Vsetíně, Kroměříži, Starém Městě či 
Zlíně, budou opraveny rozvody tepla v ne-
mocnicích ve Vsetíně a Kroměříži, vzniknou 
nové domovy pro seniory ve  Valašském 
Meziříčí a  ve  Vsetíně, v  Rožnově pod Rad-
hoštěm pak stavbaři vybudují nové stanovi-
ště zdravotnické záchranné služby.  „Kromě 
toho budou pokračovat práce na  výstavbě 
centrálního pavilonu nemocnice v  Uher-
ském Hradišti či se dokončí rekonstrukce 
budov 14 a  15 v  bývalém Baťově areálu 
ve  Zlíně,“ doplnil statutární náměstek hejt-
mana Jaroslav Drozd. 

Rozsáhlé investice se očekávají i  dopravě. 
Na rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. 
třídy letos připadá zhruba 550 milionů ko-
run. „Větší část této sumy přitom tvoří dota-
ce, které se nám podařilo získat z  několika 
zdrojů,“ vysvětlil hejtman Stanislav Mišák. 
Mezi největší letošní akce v  dopravě patří 
pokračování v  budování jihovýchodního 
obchvatu Holešova či oprava silnice mezi 
Ústím u Vsetína a Hovězím.
Rozpočet pro letošní rok počítá s  celkový-
mi výdaji asi 8,831 miliardy korun. Celkové 
parametry rozpočtu ale vždy doznávají celé 
řady změn. „Při stanovování rozpočtu jsme 
například vůbec neznali výši státních dotací 
na sociální služby, takže nemůžeme říct, ko-
lik je potřeba nalézt vlastních zdrojů, aby vše 
fungovalo a  nedošlo k  ohrožení kvality slu-
žeb. V případě potřeby budeme situaci řešit 
v průběhu roku rozpočtovými opatřeními,“ 
vysvětlila krajská radní odpovědná za sociál-
ní oblast Taťána Nersesjan. Obdobná situace 
panuje například i u podpory mládežnického 
sportu a podobně. (jjn)

Kraj bude investovat 1,7 miliardy korun
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IZS v roce 2012

Každoročně se na  tomto místě a  o  tomto 
čase ohlížíme za uplynulým rokem činnos-
ti jednotlivých složek integrovaného zá-
chranného systému ve  Zlínském kraji. Ani 
letošek není výjimkou. A i tentokrát jde jen 
o  výběr z  výběru toho nejvýznamnějšího, 
o čem by zástupci hasičů, policie a záchran-
ky rádi informovali.

Hasičský záchranný sbor
„Loňský rok byl poznamenán nárůstem počtu 
řešených událostí. Ve  srovnání s  rokem 2011 
přibylo požárů, dopravních nehod i  technic-
kých zásahů,“ uvedl mluvčí hasičů Libor Neto-
pil. Během roku 2012 bylo na území Zlínského 
kraje evidováno 856 požárů (759 v roce 2011) 
při kterých došlo k úmrtí 6 osob. Zranilo se 52 
osob, včetně 12 zasahujících hasičů. Jednotky 
hasičů evakuovaly 285 osob a 17 občanů bylo 
zachráněno. Hasiči dále zasahovali u  822 do-
pravních nehod (776 v roce 2011), při kterých 
došlo k usmrcení 36 a zranění 635 osob. Při ne-
hodách bylo 141 osob zachráněno. Jednotky 
hasičů zasahovaly rovněž u  163 případů úni-
ků nebezpečných látek a  zúčastnily se 1  794 
technických zásahů. U této třetí skupiny udá-
lostí bylo evidováno 84 úmrtí a  215 zranění. 
Zachráněno bylo 467 osob. Statistika se však 
ještě může upřesňovat.

Policie Zlínského kraje
Policisté v době uzávěrky Okna do kraje svou 
statistiku za  rok 2012 teprve zpracovávali. 
„Uplynulý rok byl pro Policii ČR naprosto vý-
jimečný díky několika naprosto ojedinělým 
a  zcela mimořádným případům. Zejména 
konec roku byl pro nás totálně hektický,“ kon-
statovala krajská mluvčí policistů Jana Ma-
calíková. Za  nejvýznamnější policejní zásahy 
označila tyto případy:
  kauza Metyl (podrobnosti dále),
  dvě tragédie na motoristických soutěžích, při 

nichž zahynulo pět osob,
  odhalení historicky největší pěstírny marihu-

any na Kroměřížsku,

  koncem listopadu policisté dopadli skupi-
nu nebezpečných vyděračů z Česka a ze Slo-
venska,
 obvinění pěti osob, které se na  Zlínsku 

a Uherskohradišťsku zabývaly kuplířstvím.
Policisté v kraji zaznamenali asi devět a půl ti-
síce trestných činů. Jejich počet v posledních 
letech pozvolna klesá. Bylo vyšetřováno šest 
vražd a  osm pokusů o  vraždu. „Co do  počtu 
obětí dopravních nehod hlásíme dobrý rok. 
Ve Zlínském kraji vloni zemřely při dopravních 
nehodách přibližně tři desítky lidí. Je jasné, že 
za  každou obětí je řada truchlících pozůsta-
lých, pro nás jde ale o historicky velmi přízni-
vé číslo (v roce 2010 zemřelo při nehodách 40 
a o rok později dokonce 42 lidí),“ sdělila poli-
cejní mluvčí Macalíková.

Kauza Metyl
Kauza výskytu metylalkoholu v  prodávaných 
alkoholických nápojích nemá v celé republice 
obdoby. Otravě alkoholem, který pachatelé 

Složky IZS pravidelně pořádají společná cvičení.     Foto: archiv IZS

naředili smrtící dávkou metanolu, podlehlo 39 
lidí, z toho 6 v našem kraji. „Vzhledem k tomu, 
že se zřejmě nikdy nepodaří dohledat všechny 
lahve s pančovaným alkoholem, hrozí, že číslo 
obětí nemusí být konečné,“ upozorňuje Jana 
Macalíková. Policisté zlínského odboru hos-
podářské kriminality ke konci roku 2012 v této 
kauze stíhali více než čtyři desítky lidí, z toho 
dvanáct vazebně. Většina z těchto lidí je stíhá-
na pro trestné činy ohrožování nebezpečnými 
potravinami, ať už v úmyslné nebo nedbalost-
ní rovině. Tři muže policisté obvinili z  obec-
ného ohrožení, za což jim hrozí až výjimečný 
trest. „Je možné, že se právní kvalifikace budou 
měnit i u dalších lidí. Předpokládáme, že počet 
obviněných bude ještě vyšší,“ poznamenala 
krajská policejní mluvčí. Kriminalisté se tímto 
případem zabývají od září loňského roku.

Zdravotnická záchranná služba
Zdravotničtí záchranáři zaznamenali v  loň-
ském roce osmiprocentní nárůst počtu vý-
jezdů. „Čísla ročních statistik potvrzují dlou-
hodobě vzestupnou tendenci. V  roce 2012 
zasahovaly naše posádky u  49  610 případů. 
Stále přibývá stavů, které nelze v terénu řešit 
jinak než zásahem posádky zdravotnické zá-
chranné služby,“ říká náměstek pro léčebnou 
péči krajské záchranky Dorián Pfeifer. 
Přibylo také tísňových volání na  linku 155. 
Operátoři zdravotnického operačního středis-
ka v roce 2012 převzali rekordních 209 613 ho-
vorů (575 hovorů denně). Pouze čtvrtina volání 
však spadá do kategorie případů, které jsou ná-
sledně řešeny výjezdem posádky zdravotnické 
záchranné služby. Kromě přebírání tísňových 
výzev a koordinace posádek v terénu poskytu-
je zdravotnické operační středisko velké množ-
ství konzultací a slouží často jako poradna při 
akutním zhoršení zdravotního stavu. Zdravot-
nická záchranná služba Zlínského kraje se po-
dílí na  zajišťování iktového, kardiologického, 
traumatologického a transplantačního progra-
mu a spolupracuje se specializovanými centry 
po celé České republice.  Vojtěch Cekota

Více požárů i výjezdů záchranky

Hasičům přibylo práce. Dramatické okamžiky prožívali i v lednu tohoto roku při hašení ve zlínském továrním areálu.     Foto: HZS ZK
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výběr školy

Maturita, nebo výuční list? 
Rozhodnout se kolem 14. roku o volbě po-
volání je jedním z  oříšků, který musí roz-
lousknout děti společně se svými rodiči, 
učiteli a výchovnými poradci. Někteří mla-
dí muži a slečny mají to štěstí, že jsou díky 
svým zájmům a schopnostem jasně vyhra-
nění a výběr školy se pak od toho přirozeně 
odvíjí. Jiní – a těch je v tomto věku asi vět-
šina – se však teprve hledají a volba školy 
je pak pro ně daleko složitějším martýriem. 

„Zlínský kraj jako zřizovatel středních škol má 
maximální zájem na tom, aby žáci i  jejich ro-
diče měli k dispozici veškeré informace, na je-
jichž základě se mohou rozhodovat. Velmi 
praktickým a osvědčeným pomocníkem je ur-
čitě virtuální burza středních škol – www.bur-
zaskol.cz, kde jsou soustředěné veškeré údaje 
a zájemci se zde mohou podle svého zaměření 
snadno zorientovat v  pestré nabídce oborů,“ 
uvedl Petr Navrátil, radní Zlínského kraje zod-
povědný za oblast školství, mládeže a sportu. 
Tato virtuální burza je součástí informačního 
a  vzdělávacího portálu www.zkola.cz, který 
kraj provozuje již od roku 2004 a který se těší 
velké oblíbenosti u  široké veřejnosti. Během 

února by si všichni, kdo vycházejí, měli vyjas-
nit, na kterou střední školu si podat přihlášku 
a tu potom – nejpozději do 15. března – doru-
čit ředitelům příslušných škol. 
Pokud žáci nemají to štěstí, že jsou díky svým 
vynikajícím studijním výsledkům do  maturit-
ních oborů přijímáni bez přijímacích zkoušek, 
musí počítat s tím, že 22. a 23. dubna budou 
vykonávat SCIO testy z českého jazyka, mate-
matiky a  obecných studijních předpokladů. 
Kdyby z vážných - např. zdravotních - důvodů 
tento termín propásli, mají v prvním kole šanci 
ještě 6. května.

Aktuální informace jsou na burze škol
Některé střední školy mohou vyhlásit ještě 
druhé, případně třetí kolo přijímacích zkou-
šek – to však zájemci musí sledovat individu-
álně na webových stránkách jednotlivých škol 
a v souhrnné aktuální informaci na www.bur-
zaskol.cz. 
„Kraj je zřizovatelem osmdesáti středních škol 
a  tradičně se s  největším náporem uchazečů 
potýkají gymnázia a  samozřejmě také umě-
lecké školy. U  těch je převis zájemců způso-
ben tím, že to jsou organizace s nadregionál-

ní působností, do nichž se hlásí žáci i z jiných 
krajů,“ konstatoval Stanislav Minařík, vedoucí 
krajského odboru školství. „Děti, které vychá-
zejí, už většinou mají jasno, jakým směrem se 
ubírat, protože i v rámci krajské pedagogicko-
-psychologické poradny existuje pracoviště, 
které jim s výběrem vhodného zaměření kva-
lifikovaně pomůže ještě předtím, než si podá-
vají přihlášku,“ sdělil dále doktor Minařík. Na-
víc SCIO testy podle něj mají výhodu v tom, že 
zohledňují celkovou osobnost žáka, a tak na-
příklad u  technických oborů je mnohem dů-
ležitější dosáhnout uspokojivého bodového 
hodnocení u matematiky, zatímco v oborech 
orientovaných na  práci s  lidmi se zase více 
zohledňují humanitní a  všeobecné studijní 
předpoklady.

Přijímačky nanečisto
„Některé školy umožňují zájemcům vyzkoušet 
si přijímačky takzvaně nanečisto, aby si děti 
zvykly na cizí prostředí a psychicky se na svůj 
velký den připravily,“ dodal Stanislav Minařík.
Šance získat kvalitní vzdělání a zajímavou od-
bornou průpravu však není jen věcí premian-
tů. Zajímavé možnosti, které s  sebou nesou 
dobrou perspektivu pro úspěšné uplatnění 
na trhu práce, nabízejí také učební obory. 
Zlínský kraj již několik let usiluje o to přesvěd-
čit žáky a  rodiče, že stále platí to, co platilo 
vždy. Totiž že „řemeslo má zlaté dno“. Proto 
není nutné, aby se děti šikovné spíše manu-
álně ve školních lavicích trápily akademickými 
teoriemi, když se mohou připravit být mistry 
svých oborů. „Ročně Zlínský kraj ze svého 
rozpočtu vynakládá pět milionů korun, kte-
rými podporujeme širokou škálu učňovských 
specializací. Jde nám o  to připravit pro praxi 
zručné mechaniky, zedníky, instalatéry, malíře 
a natěrače, frézaře a řadu dalších řemeslníků, 
po  nichž je poptávka. Motivujeme je finanč-
ním příspěvkem, který žáci dostávají formou 
měsíčního stipendia ve výši od tří set do pěti 
set korun. Za prospěch s vyznamenáním mo-
hou na konci školního roku ještě navíc získat 
jednorázovou odměnu až do  výše pěti tisíc 
korun,“ přiblížil systém radní Petr Navrátil 
s tím, že více informací o podporovaných obo-
rech najdou zájemci na  již uvedené webové 
adrese www.zkola.cz.  Helena Mráčková

Praktická výuka v prostorách Střední průmyslové školy polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín.     Foto: Ivo Hercik
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 ▪ Terénní auto pro učně
Kroměříž – Velkého kvalitativního posunu 
vpřed se dočkal odborný výcvik všech au-
to-oborů na Střední škole – Centru odbor-
né přípravy technické Kroměříž. V  závěru 
loňského roku škola převzala přímo od au-
tomobilky vůz Hyundai ix35 za  symbolic-
kou jednu korunu jako učební pomůcku, 
na které budou moci žáci prakticky nacvi-
čovat diagnostické a  opravárenské úko-
ny. „Tato škola je členem Svazu prodejců 
a opravářů motorových vozidel ČR a pilotní 
škola pro auto-obory ve Zlínském kraji. Pro-
to se zařadila mezi několik vybraných orga-
nizací, kterým se této pomoci dostalo,“ uve-
dl krajský radní pro školství Petr Navrátil.

 ▪ Úspěch na Regiontouru
Zlín, Brno – Druhé místo v soutěži o Velkou 
cenu cestovního ruchu v kategorii „nejlepší 
jednotná kampaň“ získala na veletrhu Re-
giontour v Brně Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy. Oceněný projekt má 
název Významné turistické akce a cíle vý-
chodní části České republiky. Jde o společ-
ný projekt propagace šesti krajů ležících ve 
východní části České republiky. „Jako hlav-
ní cíl jsme si vytýčili zvýšit počet zahranič-
ních turistů a prodloužit délku jejich poby-
tu,“ uvedla ředitelka CCRVM Dana Daňová.

 ▪ V Kroměříži budou opět vařit
Kroměříž – V plném proudu je rekonstruk-
ce kuchyně tak, aby bylo možné přibližně 
na  konci druhého čtvrtletí letošního roku 
začít vařit v opravených a hygienicky vyho-
vujících prostorách Kroměřížské nemocni-
ce. „Ve vnitřních prostorách budou prove-
deny nové úpravy povrchů stěn, podlah 
a  stropů a  bude vybudována nová expe-
diční rampa se zastřešením. Budou zhoto-
veny nové rozvody vody, kanalizace, vytá-
pění, elektroinstalace a  vzduchotechniky,“ 
popsal ředitel nemocnice Pavel Calábek. 
Po ukončení celkové rekonstrukce prostor 
kuchyně, kterou kraj podpoří částkou asi 43 
milionů korun a nemocnice asi 14 miliony 
pořízením vybavení, bude po více než pěti 
letech obnoven stravovací provoz. 

Zlínský kraj – Prvním miminkem narozeným 
letos ve Zlínském kraji je Sára Stašová. Naro-
dila se dvě hodiny a dvacet minut po silves-
trovské půlnoci v Uherskohradišťské nemoc-
nici. Po porodu vážila 4,4 kilogramu a měřila 
53 centimetrů. Její maminka Marcela Stašo-
vá z Uherského Brodu za přítomnosti svého 
manžela Patrika a  tříletého syna Dominika 
přijala od hejtmana Zlínského kraje Stanisla-
va Mišáka kytici, panenku pro svou dcerku 
a finanční hotovost 10 000 korun. 
Hejtman Stanislav Mišák popřál malé Sáře 
i celé její rodině hodně štěstí, úspěchů a hlav-
ně důvodů ke smíchu.
Na  první miminko letošního roku dlouho 
nečekali ani v  Nemocnici Valašské Meziříčí. 
Hned 1. ledna v 9.19 tam přišel na svět chla-
peček Šimon, který vážil 3 800 gramů a měřil 
52 centimetrů. 
Dvojnásobnou slávu zažili na začátku roku 
ve Zlíně. Prvními miminky narozenými v roce 
2013 ve zlínské Krajské nemocnici T. Bati jsou 
totiž dvojčátka Dominika a  Gabriela Rybo-

ňovy. Dominika se na svět přihlásila 1. ledna 
v 11.31 a po porodu vážila 928 gramů a měřila 
35 centimetrů. Její sestřička Gabriela se naro-
dila v 11.33 hodin, vážila 1120 gramů a měřila 
38 centimetrů. Maminka Gabriela Kozáková 
ze Stříteže nad Bečvou má doma už dvě děti.
První dítě letošního roku se rozkřiče-
lo ve  vsetínské nemocnici prvního ledna 
v  19.50. Mamince Petře Gadžorové ze Vsetí-
na se narodila dcerka Miriam. Holčička měla 
3,10 kg. 
V Kroměřížské nemocnici byl prvním naroze-
ným Matěj Horák, který přišel na svět ve stře-
du 2. ledna. Po  porodu vážil 2  800 gramů 
a měřil 48 centimetrů. Na svět přišel 45 minut 
po druhé lednové půlnoci.
Jednotlivé nemocnice rovněž zveřejnily, kolik  
v  loňském roce přišlo na  svět dětí. Nejvíce, 
celkem 2  405, jich bylo ve  Zlíně.  Následu-
jí Uherské Hradiště s 1 121 dětmi a Valašské 
Meziříčí s 856. Ve Vsetínské nemocnici přived-
li na svět 670 dětí a v Kroměřížské nemocnici 
563 dětí. (red)

První miminko je ze Slovácka

Zlínský kraj – Více než 23 milionů korun 
bude v letošním roce k dispozici pro menší 
obce ve Zlínském kraji. V rámci Podprogra-
mu na podporu obnovy venkova je možné 
realizovat rekonstrukce a obnovu venkovské 
zástavby a občanské vybavenosti v majet-
ku obcí a dále opravy a výstavbu místních 
komunikací. Příjemci mohou být výhradně 
obce do dvou tisíc obyvatel, které mají obtíž-
ný přístup k jiným formám dotací. Mají šanci 
získat dotace v minimální výši 50 000 korun, 
maximálně pak až jeden milion korun. Pro 
ukončení příjmu žádostí je stanoven termín 
8. února 2013. Schválení konkrétních dota-
cí bude na programu zastupitelstva na jeho 
dubnovém zasedání. (red)

Vesnice dostanou 
od kraje miliony

V kraji přibyly dvě obce. Nyní jich je 307
Zlínský kraj – Mapa Zlínského kraje vypadá 
od letošního roku jinak. Přibyly totiž dvě obce 
– Krhová a Poličná. Obě vznikly osamostatně-
ním od Valašského Meziříčí. Pro Zlínský kraj to 
znamená zvýšení počtu obcí na 307 a změnu 
v pořadí velikosti měst podle počtu obyvatel.
O  osamostatnění původně místních částí 
Valašského Meziříčí rozhodli jejich obyvate-
lé v  referendu loni v  dubnu, oficiálně získaly 
obce samostatnost od  ledna letošního roku. 
Jde přitom o  staronové obce. Poličná byla 
jako místní část připojena k Valašskému Me-
ziříčí v roce 1976, Krhová pak již v roce 1953. 
Na začátku ledna se v obou obcích konaly vol-
by do obecních zastupitelstev.
Vzhledem k tomu, že obě nové obce jsou po-
měrně lidnaté (v  každé z  nich žije přibližně 
1  700 lidí), znatelně ubyl počet obyvatel Va-

lašského Meziříčí. Podle tamní radnice nyní 
ve  městě a  ostatních místních částech žije 
přibližně 23  050 obyvatel. Nyní je tak Valaš-
ské Meziříčí pátým největším městem Zlín-
ského kraje, když se před něj dostalo Uherské 
Hradiště. Ve Zlínském kraji je celkem 30 měst, 
v nichž podle Českého statistického úřadu žije 
bezmála 60 procent obyvatel kraje. Největším 
městem je Zlín (75 318 obyvatel), následuje 
Kroměříž (29 154), Vsetín (26 638), Uherské Hra-
diště (25 818) a Valašské Meziříčí (23 050). Více 
než 10  000 obyvatel dále žije v  Otrokovicích 
(18 343), Uherském Brodě (16 758), Rožnově 
pod Radhoštěm (16 728) a Holešově (11 755). 
Pomyslnou desítku největších měst pak uzavírá 
Bystřice pod Hostýnem (8 186). Údaje, s výjim-
kou Valašského Meziříčí, jsou čerpány z výsled-
ků Sčítaní lidu, domů a bytů. (jjn)

Sára je prvním občanem Zlínského kraje v roce 2013.    Foto: Petr Zákutný
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Informace Zlínského kraje
 ▪ Sociální fond

Vyhlášení výběrového řízení na přidělení 
neinvestičních dotací ze Sociálního fon-
du Zlínského kraje na  podporu sociálně 
zdravotních aktivit v  roce 2013 schváli-
li krajští radní. Celkem bude rozdělena 
částka dva miliony korun. 
Dotace jsou určeny na  vzdělávací pro-
gramy pro občany pečující o  osoby se 
zdravotním postižením, dále na  aktivity 
mateřských a  rodinných center zaměře-
né na  posílení vzájemných vztahů v  ro-
dině a  jejich soudržnost i  na  vzdělávací 
programy a  cvičení určené seniorům 
a  osobám se zdravotním postižením. 
Dále jsou podporovány činnosti spojené 
s  oceňováním bezplatných dárců krve 
i  derivátů krve, posuzování zabezpečení 
bezbariérového užívání staveb a  projek-
ty v  oblasti hipoterapie a  canisterapie. 
Výzva k  předkládání žádostí společně 
se vzorem žádosti o  dotaci je zveřejně-
na na  webových stránkách kraje. Lhů-
ta k  předkládání žádostí je stanovena 
do 8. února 2013.

 ▪ Fond kultury
Odbor kultury a  památkové péče Kraj-
ského úřadu Zlínského kraje vyhlásil 
jednokolové výběrové řízení na přidělení 
dotací z  Fondu kultury Zlínského kraje 
na podporu kulturních aktivit a akcí, kte-
ré se uskuteční v roce 2013. 
Dotace jsou určeny na  podporu kultur-
ních aktivit a akcí, tj. na realizaci mimořád-
ných kulturních akcí místního, regionální-
ho a  nadregionálního významu zejména 
v oblastech: estetické výchovy dětí a mlá-
deže, rozvoje amatérské a místní kultury, 
zájmové umělecké činnosti, podpory pro-
fesionálních kulturních aktivit, podpory 
lidových tradic a řemesel či výstav. Žada-
telem může být fyzická nebo právnická 
osoba. Lhůta k předkládání žádostí je sta-
novena do 8. února 2013. Bližší informace 
jsou na stránkách Zlínského kraje.

 ▪ Podpora neziskového sektoru
Podprogramy na  podporu aktivit v  ob-
lasti dobrovolnictví, prevence rizikové-
ho chování a  integrace romské menšiny 
schválili krajští radní. Celkem tak v letoš-
ním roce půjde na  dotace pro zajištění 
těchto činností částka ve  výši tři a  půl 
milionu korun. Do 7. února 2013 mohou 
neziskové společnosti působící v  těch-
to oblastech předkládat své žádosti 
na  základě výzev, které jsou zveřejněny 
na webových stránkách kraje.
Během února pak budou jednotlivé žá-
dosti vyhodnoceny tak, aby v  březnu 
mohly být dotace předloženy ke schvále-
ní krajské radě a  následně v  dubnu pak 
i  zastupitelstvu. Více na  stránkách Zlín-
ského kraje. Pro neziskové organizace 
v  oblasti prevence rizikových typů cho-
vání je vyčleněno 2,5 milionu korun, pro 
rozvoj občanské společnosti se počítá 
s částkou 500 000 korun. Na projekty po-
moci romské menšině je pak vyčleněno 
rovněž 500 000 korun.

Martyrium shánění peněz začíná
Zlínský kraj –  Se začátkem kalendářního roku 
se sociální služby nejen ve Zlínském kraji zno-
vu ocitají v  existenční nejistotě. Schválené 
státní dotace jsou ještě nižší než loni. „Odmítli 
jsme krátit částky pro jednotlivé poskytova-
tele služeb na  hodnotu dotací stanovenou 
Zlínskému kraji ministerstvem práce a sociál-
ních věcí. Do Prahy jsme poslali takové návrhy 
výše dotací, které považujeme pro fungová-
ní služeb za  nezbytné,“ uvedla krajská radní 
pro oblast sociálních věcí Taťána Nersesjan. 
V součtu za celý Zlínský kraj je v letošním roce 
zapotřebí 568 milionů korun. Ministerstvo 
má ale pro sociální služby ve  Zlínském kraji 
vyhrazenou pouze částku 414 milionů korun.
 „Vzhledem k  tomu, že chceme předejít loň-
ským problémům, kdy ministerstvo bez do-
statečné znalosti situace přidělilo dotace 
nerovnoměrně a  často zmatečně (některé 
služby nedostaly ani korunu, ale zaniklá služ-
ba dotaci získala), byli jsme připraveni kon-

zultovat s ministerstvem jejich návrhy. Už teď 
je ale zřejmé, že objem dotací je naprosto 
nedostatečný, takže náš hlavní úkol je jednat 
s  MPSV o  dalším dofinancování provozu so-
ciálních služeb v  průběhu tohoto roku,“ do-
dala radní s  tím, že zároveň budou probíhat 
jednání s městy a obcemi, aby i samosprávy 
přidělovaly dotace ze svých rozpočtů se zna-
lostí věci. Také Zlínský kraj má v rozpočtu při-
pravenu částku na  podporu poskytovatelů 
sociálních služeb. Snižování dotací mimo jiné 
přinese zvyšování úhrad od klientů, snižování 
kvality poskytovaných služeb, případně jejich 
kapacit, nízké mzdy či omezení oprav a  ná-
kupů. „Špatně nastavený systém financování 
každoročně zbytečně odčerpá poskytovate-
lům sociálních služeb, úředníkům, politikům 
i samotným klientům spoustu času a energie, 
které by bylo možné při nastavení efektivního 
financování využít daleko užitečněji,“ uzavře-
la radní Nersesjan. (gad)

Zlínský kraj – Mohlo by se zdát, že v nastalém 
zimním čase zavládne v  lesích idylický klid. 
Pravda je to však pouze částečná. Většina vege-
tace včetně lesních stromů sice utlumila svoje 
životní pochody, ovšem i  v  tomto období se 
rozhoduje o tom, jak úspěšné budou jednotlivé 
lesní organismy v dalším roce. Nejprve si musí-
me zrekapitulovat všechny skutečnosti, které 
budou další vývoj ovlivňovat. Pro rozhodující 
složku lesa, tj. lesní stromy, nejsou některé fak-
tory z  uplynulého období právě příznivé. Po-
měrně horké léto roku 2012 je sice za námi a vy-
soké teploty by nás již trápit nemusely, ale letní 
deficit zásoby podzemní vody je velmi závažný 
a  ještě zhoršený nízkým srážkovým úhrnem 
podzimních měsíců. Však se také v lese objevilo 
větší množství souší, které signalizují oslabení 
stromů. Naopak některé druhy hmyzu včetně 
těch nebezpečných, schopných způsobit v  le-
sích kalamitu, dostaly svoji příležitost. Podpo-

rováni teplem svědčícím jejich vývoji se hmyzí 
škůdci mohli vrhnout na oslabené stromy a roz-
množit svoje řady, které mohou být na jaře ješ-
tě nebezpečnější, zejména pokud bude nadále 
chybět voda v půdě a jaro bude teplé s brzkým 
nástupem. Velkou komplikací by dále byla vě-
trná nebo sněhová kalamita, která by nabídla 
stromové zlomy a vývraty jako živné prostředí 
k dalšímu namnožení škodlivých organismů. Co 
lze v nastalé situaci dělat? Bezprostředně je tře-
ba trpělivě a soustavně vyhledávat suché mrtvé 

a silně poškozené stromy a odstraňovat je z les-
ních porostů. Přitom je nutné hodnotit míru 
jejich napadení a skutečnost, zda lze jednotlivá 
stádia škůdce ještě zahubit nebo zda již do-
spělci opustili mateřské stromy a v bezpečném 
úkrytu čekají na svojí jarní příležitost. Pokud si 
vlastník nebude vědět rady, měl by urychleně 
vyhledat svého odborného lesního hospodáře 
a poradit se s ním, jak dále postupovat. Pokud 

dosud svého konkrétního odborného lesního 
hospodáře nezná, je možné kontaktovat ja-
kéhokoliv lesníka nebo pracovníka obecního 
úřadu, kteří mu mohou pomoci zprostředkovat 
spojení na příslušnou odborně zdatnou a zod-
povědnou osobu. Následně bude nezbytné 
pomocí stromových lapáků nebo feromono-
vých lapačů nalákat a  soustředit co největší 
množství kůrovců do připravených lokalit, kde 
je bude možné účinně eliminovat. Neřešení si-
tuace se vlastníkovi zcela určitě vymstí vyšší-
mi škodami na jeho lese i peněžence, protože 
bude muset zpracovávat a asanovat dřevo se 
zvýšenými náklady a prodávat je za nevýhod-
né ceny. Pokud nechá situaci dojít do extrémní 
polohy, zřejmě se nevyhne ani nákladům spo-
jeným s  obnovou zničeného porostu a  navíc 
může ohrozit i  lesy cizích vlastníků. Orgánům 
státní správy lesů potom nezbude nic jiného, 
než situaci řešit sankcemi a stanovováním ná-
pravných opatření, což je stav, který nemůže 
nikoho rozumného těšit. Zdeněk Florián

Co čeká na majitele lesů v zimním období

Ilustrační foto: M. K.

Ilustrační foto: Ivo Hercik
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Petr Bazala

 ▪Učitel v  ZUŠ Alfréda Radoka Valašské 
Meziříčí, vyučuje hru na  klavír, akor-
deon, korepetuje v tanečním oboru.

 ▪  Narodil se v roce 1976 v Novém Jičíně.

 ▪  Vystudoval Konzervatoř Jana Deyla 
v Praze.

Eliška Hasalíková

 ▪ Žákyně Petra Bazaly v ZUŠ Valašské Me-
ziříčí, hraje na akordeon.

 ▪  Narodila se v  roce 2001 ve  Valašském 
Meziříčí.

rozhovor

Králova vila se nachází kousek od nákupního centra Čepkov Zlín.Kapacita naší restaurace je cca 40 míst, v létě se zahrádkou 70 míst. Náš restaurant je zre-
konstruován do  funkcionalistického stylu z období 30. let. U nás najdete ideální prostředí ke konání poklidných snídaní s obchodními přáteli a nabízíme také 
rezervace naší restaurace k obchodním večírkům, svatbám, narozeninám atd. K těmto příležitostem je Vám restaurant celý k dispozici i se zahrádkou v letních 
měsících. Jsme schopni zajistit i živou kapelu, která zpestří Vaši akci. Budeme se na Vás těšit a jsme schopni pro Vás zajistit cokoli po předběžné domluvě.

www.kralovavila.cz

inzerce

Učitel hudby Petr Bazala a  jeho žačka Eliška 
Hasalíková se loni v  červenci zúčastnili v  ame-
rickém Los Angeles talentové soutěže WCOPA 
– Mistrovství světa v  interpretačním umění. 
Prestižní soutěže s více než tisícovkou účastníků 
z 51 zemí se zúčastnili poprvé a hned během ní 
sbírali zlaté medaile. Petr Bazala kromě toho ješ-
tě postoupil a zvítězil ve finálové show, která se 
vysílala po celých Spojených státech.

Jak jste se dostali na  talentovou soutěž 
v Los Angeles a v čem jste na ní vynikli?
Petr: Ani jsem nedoufal, že nás vyberou, když 
jsme se do soutěže přihlásili. V  loňském roce 
Eliška získala třetí místo na mezinárodní sou-
těži v Ostravě, následně na soutěži v chorvat-
ské Pule jsme získali druhé místo. Já jsem pak 
vyhrál v Los Angeles zlaté medaile v katego-
riích open, classic a vlastní tvorba, získal jsem 
tři plakety za nejlepší výkon a medaili za show 
business. Získal jsem rovněž titul absolutního 
vítěze.
Eliška: V Americe jsem vyhrála dvě zlaté me-
daile a  dvě zlaté plakety za  nejlepší výkon. 
Hrála jsem na  akordeon valčík a  skladbu 
Krásný den, kterou pro mne složil pan učitel 

Bazala. Společně s  dalšími účastníky soutěže 
z  Česka jsme získali medaile za  nejlepší tým 
světa. Byl to velký zážitek, ještě jsem to všech-
no nestačila vstřebat.

Můžete přiblížit svou cestu k hudbě?
Eliška: Maminka mne nejdříve chtěla nechat 
učit hrát na cimbál. Ale měli jsme doma har-
moniku po dědovi, a tak jsem nakonec začala 
hrát na ni, i když na mne byla zpočátku těžká 
a řezala mě do ramen.
Petr: V základní škole jsem chodil do harmo-
niky a  hodně jsem improvizoval. Později mi 
došlo, že musím hrát i to, co mi učitelé zada-
jí. Pro studium konzervatoře jsem se rozhodl 
v  sedmé třídě. A  na  konzervatoři už jsem to 
bral vážně a cvičil pět, šest, někdy i osm hodin 
denně. Bavilo mě to. 
Eliška:  Snažím se hrát alespoň dvě hodiny 
denně. Bezprostředně po soutěžích nebo tře-
ba o Vánocích si dávám pár dnů oddech.

Stane se někdy, Eliško, že se ti cvičit ne-
chce?
Eliška: Někdy také. Přijdu ze školy domů, jsem 
utahaná, sednu si k televizi. Ale pak začnu cvi-
čit. A stane se také, že mě potom hra tak chyt-

ne, že začnu improvizovat, učit se nové písně 
a vydržím u toho dlouho. 

Chystáte se na další podobné soutěže?
Petr: Do  Ameriky určitě ne. Bylo to mimo 
jiné i  finančně náročné. Bez řady sponzorů 
bychom se tam ani neměli šanci dostat. V po-
dobných soutěžích se – na rozdíl od vrcholo-
vého sportu – nevyhrávají žádné peníze. Ale 
bylo by fajn si zase někdy někam zajet zahrát.
Eliška: Zúčastním se letos okresního kola 
soutěže ZUŠ, možná postoupím do krajského 
a třeba i celostátního…

Máte ze své žačky určitě radost...
Petr: Eliščina úsilí, píle, vytrvalosti a pravidel-
ného cvičení si nesmírně vážím. Takového 
žáka, který má nadání a své nadání cílevědo-
mě rozvíjí, dostane učitel hudby možná jed-
nou za dvacet třicet let.

Eliško, mohla by se stát hudba tvým život-
ním povoláním?
Eliška: Nepřemýšlela jsem o tom. Možná ně-
kdy… Ještě nevím, čím bych chtěla být. Har-
moniku bych si ale chtěla nechat určitě aspoň 
jako koníčka.  Vojtěch Cekota

Šikovnější dítě než Elišku jsem neučil, říká Bazala

Úspěšní akordeonisté Eliška Hasalíková a Petr Bazala.    Foto: Ivo Hercik
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kulturaTrienále textilu bez hranic
Uherské Hradiště – Slovácké muzeum v Uher-
ském Hradišti se stalo partnerem meziná-
rodního projektu nazvaného Trienále textilu 
bez hranic. Jedná se už o třetí ročník. Základy 
této přehlídky vznikly na  Slovensku v  roce 
2006 zásluhou Klubu slovenských výtvarníků 
Arttex. V  překvapivém vývoji se stává udá-
lostí, o niž se ucházejí umělci ze všech konti-
nentů. Je proto poctou, že v hradišťské Galerii 
Slováckého muzea bude od 14. února k vidě-
ní přehlídka artefaktů od 92 autorů z 25 zemí. 
Po  mimořádném úspěchu na  Slovensku 
(Trenčín, Bratislava, Liptovský Mikuláš) se 
i  Galerie Slováckého muzea ujímá svého 
spolupořadatelství a  pro expozici připravila 
tři výstavní sály ve dvou podlažích. Návštěv-
níci uvidí nepřebernou přehlídku autorských 
rukopisů, postupů, technologií a  materiálů. 
Ve  vzájemné konfrontaci přinese nové po-
znání o  tom, co se v  současném textilním 

výtvarnictví odehrává a  jaké nové trendy se 
ve  světovém umění objevují v  originálním 
pojetí a  zpracování. Od  závěsných obrazů 
přes prostorové objekty, v  nichž nápaditost 
použitých matérií nezná mezí (bavlna, len, 
hedvábí, vlna, ovčí rouno, vlasy, ruční papír, 
dráty, nanovlákno a další). 
Mezi vystavenými díly objeví návštěvníci také 
oceněné práce – Mysl od  Nobuko Koizumi 
z  Japonska (Grand Prix Boženy Augustínové 
za nejlepší dílo), Sněhové perly od Niny Niso-
nen z Finska (Cena Klubu textilních výtvarní-
ků Arttex) a ještě i jiná oceněná díla. K dalším 
obdivovaným exponátům budou nepochyb-
ně patřit i  výtvory z  Indonésie, Austrálie, Ji-
hoafrické republiky, USA, Kanady a  mnoha 
evropských zemí.
Výstava potrvá do  24. března tohoto roku 
a po ukončení se projekt představí ještě v Ma-
ďarsku a v Polsku. (mm)

Vsetín – Osloboděná slibka – to je název valaš-
ské opery se stovkou zpěváků, hudebníků a só-
listů z několika valašských folklorních souborů. 
Vznikla na motivy pověsti z Velkých Karlovic, 
zapsané Helenou Mičkalovou. „Dojemný příběh 
lásky, jíž není přáno, nenechá jedno oko v pub-
liku suchým,“ říká o této lidové zpěvohře pro or-
chestr, sóla a sbor umělecký vedoucí a dirigent 
Jiří Kašpar. Osloboděná slibka je svým pojetím 
a obsahem ojedinělým dílem. Autorkou scéná-
ře je Ivana Kašparová, režie se ujal šéf Divadelní-
ho souboru Masarykova gymnázia Vsetín a člen 
Divadelního souboru Jana  Honsy Karolinka Mi-
roslav Urubek. V hlavních rolích vystupuje Klára 
Blažková-Obručová a Rudolf Danajovič. Taneční 
choreografie pocházejí z  dílny Jaroslavy Špač-
kové.  Opera měla svou premiéru v listopadu 
v Domě kultury ve Vsetíně. Od té doby se už 
uskutečnilo několik repríz. (vc)

Úspěch sklízí 
Osloboděná slibka

Luhačovice – Digitální vizualizace urbanistic-
kých a  architektonických plánů slovenského 
architekta Dušana Jurkoviče v  Luhačovicích 
bude od února k vidění v Muzeu Luhačovic-
kého Zálesí. 
Dušan Jurkovič postavil v  Luhačovicích v  le-
tech 1902–1907 čtrnáct objektů. Navázal 
na starší lázeňskou výstavbu a organicky pro-
pojil moderní přístup s principy lidového sta-
vitelství. Vytvořil unikátní lázeňský celek, citli-
vě zakomponovaný do  přírodního prostředí. 
Řada návrhů staveb a  urbanistických plánů 
však zůstala pouze na papíře. 
Digitální vizualizace umožňuje detailní plas-
tický pohled na  původní Jurkovičovu urba-
nistickou koncepci a  modeluje architektovy 
představy o podobě lázní z roku 1903. Výsled-
kem je 3D model, propojující stávající i zanik-

lé stavby a neuskutečněné Jurkovičovy plány 
v  Luhačovicích. Vizualizace bude součástí 
stálé expozice Známé i neznámé Luhačovice 
v  Muzeu Luhačovického Zálesí. Doprovodná 
výstava k projektu potrvá do 6. října letošního 
roku. Projekt byl uskutečněn za finanční pod-
pory ministerstva kultury. (bp)

 ▪ Odzemek je kulturním dědictvím
Zlínský kraj – Ministerstvo kultury rozhod-
lo o zápisu dalších fenoménů do Seznamu 
nemateriálních statků tradiční lidové kul-
tury ČR. Je mezi nimi i mužský sólový tanec 
valašský odzemek. „Pro turistický region 
Východní Morava se tímto zápisem potvr-
zuje skutečnost, že se jedná o území s vý-
jimečným bohatstvím lidových obyčejů 
a tradic,“ řekl krajský radní Ladislav Kryštof. 
V  celostátním seznamu kulturního dědic-
tví je nyní osm položek, z toho tři jsou ze 
Zlínského kraje – slovácký tanec verbuňk, 
slovácká jízda králů a valašský odzemek.

 ▪ Do soutěže se zapojilo 70 fotografů
Zlínský kraj – Sedm desítek fotografů se 
zapojilo do soutěže nazvané Mládí a (ver-
sus) stáří vyhlášené Zlínským krajem. Smy-
slem této soutěže je především upozornit 
na soužití a vztahy mladé a starší generace 
a napomoci vytvářet podmínky důstojné-
ho stárnutí. Vyhlášení výsledků se usku-
tečnilo koncem ledna v expozici ve druhé 
etáži v  sídle Zlínského kraje. Zároveň zde 
byla zahájena výstava všech soutěžních 
fotografií, kterých se sešlo 124. K  vidění 
budou až do konce února.

 ▪ Novoroční koncert pomáhá
Zlín – Částku 265  440 korun dali dohro-
mady donátoři a návštěvníci novoročního 
koncertu, který pořádal 11. ledna v  Kon-
gresovém centru Zlínský kraj společně 
s městem Zlínem. Získané prostředky byly 
rozděleny mezi charitativní organizace: 
Azylový dům pro matky s  dětmi v  tísni 
– Oblastní Charita Uherský Brod,  Azylo-
vý dům pro ženy a matky s dětmi Vsetín, 
Naděje Otrokovice, STROP Zlín, Tyfloservis 
– krajské ambulantní středisko Zlín a Unie 
Kompas – poradna Logos Zlín. Každý ze 
subjektů obdržel 44 240 korun.

Vize velkých Luhačovic podle Dušana Jurkoviče

Josef Holcman představuje novou knihu.    Foto: Ivo Hercik

Vizualizace podle Jurkovičova plánu.    Foto: archiv

Josef Holcman vydal fejetony a balady
Zlín – „Byl bych spokojen, kdyby čtenář od-
halil, že knížka by se chtěla zastat všech, kteří 
si uvědomují současný svár světa mezi tech-
nikou a duší. Chtěla by vyjádřit obavu z kon-
fliktu vědomí a podvědomí, ducha a hmoty, 
vědy a přírody, ale i naději, že pudová povaha 
člověka a jeho staleté instinkty, jakož i zvyky a 
obyčeje, porazí zpupnost spotřebitelské spo-
lečnosti,“ říká o své nové publikaci Stroj se (ne)
zadrhl její autor Josef Holcman. Knihu před-
stavil 9. ledna na besedě v krajské knihovně.
Základem knížky jsou fejetony, které autor, ro-
dák ze slováckých Skoronic, už léta však zlín-
ský soudce, každoročně vytvářel na zakázku 
coby „zprávy“ o dění v oblasti etnokulturních 
tradic a folklorních festivalů, zejména festiva-
lu strážnického. Holcman vnímá citlivě člově-
ka i společnost, hodnoty i emoce, svět vnější i 
vnitřní. Jeho nová knížka obsahuje rovněž tři 
dosud nepublikované balady, jejichž zákla-
dem jsou kronikářské zápisy autorova otce 
Vojtěcha. (vc)
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sport

Roste rychlobruslařský talent
Otrokovice – Ve  stopách olympijské vítězky 
a  mnohonásobné mistryně světa Martiny 
Sáblíkové se vydala teprve třináctiletá otro-
kovická sportovkyně Tereza Štěbrová. Dívka, 
která se věnovala krasobruslení a inlajnu, teď 
zkouší, jaká je rychlobruslení dřina. Ale daří 
se jí. Ve své kategorii patří u nás mezi špičku. 
Objíždí domácí i zahraniční závody a po vteři-
nách si vylepšuje časy. A co víc, dohlíží na ni 
samotný trenér hvězdné Sáblíkové Petr No-
vák. Není tedy vyloučeno, že v  Otrokovicích 
roste nová hvězda tohoto sportu. 
„Začátky byly hodně těžké. Zkoušela jsem to 
v  Brně v  Centru sportu nejdříve na  starých 
bruslích. Byla to dřina. Teď už závodím na kla-
sických klapačkách a  to je velký rozdíl,“ říká 
mladá otrokovická naděje. I  když se věnuje 
rychlobruslení, paradoxně je pro ni led ne-
dostatkovým zbožím. S  tolerancí rychlobrus-
lařského klubu mohla bruslit na stadionu jen 
jednou týdně opatrně podél mantinelů. Když 
mrzne, trénuje Tereza na  rybníku, pokud je 
nad nulou, musí si vystačit s bruslením doma 
na desce. „V ponožkách. Ale stejně tak trénuje 
třeba i Martina Sáblíková. Rychlobruslaři u nás 
musejí improvizovat. Ale nejdůležitější je tré-
novat na  ledu. Za  to jsem vždycky vděčná,“ 
vysvětluje Tereza.

Naráží přitom na  problém, který mají všichni 
čeští rychlobruslaři. Totiž ten, že v  tuzemsku 
neexistuje krytý ovál. „U nás máme víc než dvě 
stovky zimních stadionů, ale rychlobruslaři ne-
mají kde trénovat. V zahraničí závodí na dlou-
hých ledových oválech a to je úplně jiná káva,“ 
říká bratr Terezy a  asistent trenéra v  jedné 
osobě Martin Štěbra. Mladá závodnice občas 
jezdívá trénovat do Brna či Žďáru nad Sázavou. 
Mimo sezonu bruslí na  inlajnech na  umělém 
otrokovickém oválu a věnuje se cyklistice.
Tuto zimu už Tereza startovala na  třech za-
hraničních podnicích. V  německém Inzellu, 
Drážďanech a v Zakopaném, kde na ni osob-
ně dohlížel šéftrenér Novák. Ten jí i na dálku 
kontroluje časy a gratuluje ke každému rekor-
du. Osobní rekordy utěšeně narůstají, přičemž 
nejrychleji jela Tereza právě na krytém oválu 
v Inzellu. „Je to opravdu rozdíl,“ přitakává.
A  jestli bude jednou stejná hvězda jako její 
vzor Martina Sáblíková? Čas ukáže. Je přitom 
i  teoretická šance, že by Tereza mohla Mar-
tinu a  další skvělou českou rychlobruslařku 
Karolínu Erbanovou doplnit  při závodě trojic 
na olympijských hrách v roce 2014. „Špičková 
rychlobruslařka ale roste minimálně šest let,“ 
upozorňuje trenér Novák. A Tereza bruslí za-
tím druhou zimu…  (oh)

Třináctiletá Tereza Štěbrová (vpravo) je velkou nadějí rychlobruslení.    Foto: archiv

 ▪ Fotbalistky Slovácka uspěly
Uherské Hradiště –  Osm ženských fotba-
lových týmů z  České republiky i  Sloven-
ska se sjelo před Vánocemi do Uherského 
Brodu, aby poměřily síly v halovém turnaji 
Kamenex cup. Jako nůž máslem turnajem 
procházely ženy ze Slovácka. Jediné jejich 
zaváhání přišlo ve  druhém zápase, když 
po  vlastním gólu remizovaly se sloven-
ským týmem Dúbravka A. Přesto byl turnaj 
až do  samotného konce napínavý. Stej-
ně dobře se totiž dařilo pražským fotba-
listkám ze Sokola Vysočany. V  posledním 
zápase si to obě družstva rozdala o vítěz-
ství. Z  duelu vyšly vítězně jasným pomě-
rem 5:1 fotbalistky Slovácka, které mohly 
oslavit titul.

 ▪ Orság zazářil na mistrovství Evropy
Karolinka – Ve velkém stylu zakončil uply-
nulý rok nejlepší sportovec Zlínského kraje 
za rok 2011 Jiří Orság. Vzpěrač Sokola Ka-
rolinka dominoval na evropském šampio-
nátu juniorů do  23 let. V  izraelském Elitu 
nejen že nenašel v  hmotnostní kategorii 
nad 105 kilogramů přemožitele, ale výko-
nem 241 kilogramů v  nadhozu dokonce 
překonal český rekord. Celkově pak zvlá-
dl 427 kilogramů a nechal za sebou Rusa 
Lochneva a Arménce Hakobyana.

 ▪ Konečný rozdával rány ve Zlíně
Zlín – Večer ve velkém stylu zažili v prosin-
ci příznivci boxu v hale Euronics ve Zlíně. 
Na  exhibiční vystoupení tam totiž přices-
toval bývalý boxerský mistr světa Lukáš 
Konečný. Diváci nejprve zhlédli exhibiční 
souboje talentovaných boxerů, kickboxerů 
a thajboxerů. Vyvrcholením této sportovní 
show pak bylo vystoupení Lukáše Koneč-
ného, který nejprve předvedl trénink a zá-
pas se svým boxerským kolegou. Potom 
dal šanci dobrovolníkům z řad publika.

 ▪ Zlín bude hostit Press Cup 
Zlínský kraj – Osm družstev složených 
například z novinářů, hasičů, policistů či 
zástupců zlínské radnice se utká na tradič-
ním turnaji v malé kopané. Akce nazvaná 
Press Cup se uskuteční 9. února ve spor-
tovní hale Euronics, pořadatelem je Syndi-
kát novinářů České republiky. Záštitu nad 
turnajem, jenž se letos koná již poosmnác-
té, převzal hejtman Zlínského kraje.

 ▪ Duo skončilo bronzové
Zlín – Dvojice Martin Struhař a  Jan Krejčí 
zaznamenala výrazný úspěch na  turnaji 
v kolové v německém Ehrenbergu. Zlínští 
borci, kteří hrají domácí extraligu, nevyšli 
z  měření sil se zahraniční špičkovou kon-
kurencí vůbec špatně. Ba co víc, z  dobře 
obsazeného turnaje si odvezli bronz. Zlíňa-
né sice začali dvěma porážkami, ale rych-
le se dokázali otřepat, porazili německé 
a  francouzské mužstvo. Na  závěr pak po-
razili belgický Gent, což stačilo na konečné 
třetí místo. 

Zlínský kraj – Od začátku února až po  po-
slední den v roce mohou být v pohotovosti 
běžci ze Zlína a okolí. A to nejen ti kovaní zá-
vodníci, ale zkrátka všichni, kdo běhají rádi. 
Je pro ně totiž připraven jubilejní třicátý 
ročník Celoroční soutěže běžců – vytrvalců. 
„Seriál zahrnuje osmnáct závodů, které se 
poběží na tratích buď přímo ve Zlíně, nebo 
v přilehlém okolí. Délka závodů bude od tří 
kilometrů až po  půlmaratony,“ informoval 
za pořadatele Zbyněk Raška. 
Podle něj jsou běhy určeny široké veřejnosti 
a vyzkoušet si zaběhnout ostrý závod může 

přijít opravdu každý. Přitom už při jednom 
absolvovaném závodu se výkon účastníka 
zaznamenává do celkové výsledkové listiny. 
Do  té se nakonec započte osm nejlepších 
výsledků. 
„Už se těšíme na  první závod, který startu-
je v  sobotu 9. února Během Jižními Svahy 
ve  Zlíně,“ zve všechny příznivce běhu Zby-
něk Raška.  Nejvíc závodů se uskuteční právě 
ve Zlíně, ale na účastníky čeká například také 
Běh vítězství ve Slavičíně, Běh na Hostýn či 
Slopenská desítka. Sérii zakončí Silvestrov-
ský běh 31. prosince.  (oh)

Zlínsko čeká seriál běžeckých závodů
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UŽIJTE SI PROSTOR
Zasklíváme balkony a lodžie
Díky zasklení získá váš byt:

• balkon chráněný před 
větrem, deštěm, sněhem
• ochranu před vnějším 

hlukem a prachem
• lepší tepelnou ochranu

ŠETŘETE ZA ENERGIE
S OKNY OD FIRMY 

EXPOWIN®

Nabízíme velmi široký výběr
 Plastová okna

 Kompozitová okna
 Dřevěná okna

K objednaným oknům 
jako dárek vnitřní parapety 

ZDARMA!

OKNA – DVEŘE
ŽALUZIE

PARAPETY
SÍTĚ

BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE

ZASKLÍVÁNÍ 
BALKONŮ

 

p p

Cena již od 7.990Kč vč. DPH

Zaměření zdarma 

Doprava zdarma

Stěrka Leifheit 

v hodnotě 388Kč zdarma

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE
Zvyšte bezpečí svého domova

 bezpečnostní třída 2-4
 možnost protipožárního 

zabezpečení
 celá montáž během 

jednoho dne
 výběr z 8 typů a až 19 dekorů

2. bezpečnostní tř. -30% 

26.029Kč 18.220Kč

 Zaměření zdarma

Doprava zdarma

Uherské Hradiště, Dvořákova 1210, tel.: 734 311 136, uh@expowin.cz
Zlín, Gahurova 5265, tel.: 734 314 277, info@expowin.cz | Kroměříž, Břest 134, tel.: 810 222 777

Zaměření a doprava zdarma v rámci Zlínského kraje. 
Platnost akčních nabídek do 28.2.2013

Z ěř

Zimní slevy

až 50 %!W
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zajímavosti, soutěžMinipivovary ve Zlínském kraji
Ještě v první polovině 90. let bylo ve Zlín-
ském kraji několik velkých pivovarů. 
K  nejznámějším patřily ty v  uherskohra-
dišťském Jarošově, Brumově-Bylnici či 
Vsetíně. Pivo se ale vařilo také v Kroměříži 
či v  Uherském Ostrohu. Dnes je již v  re-
gionu pouze jeden průmyslový pivovar 
v Uherském Brodě. Prapor pestrého pivo-
varnictví tak nyní ve  Zlínském kraji drží 
především minipivovary.

Sedm minipivovarů
Podle serveru www.pivni.info je ve Zlínském 
kraji sedm minipivovarů. Na  Vsetínsku fun-
guje Valašský pivovar Bon, Minipivovar Valá-
šek, který vaří pivo přímo ve Vsetíně, a Rož-
novský pivovar. V Kroměříži existuje Pivovar 
Černý orel a  Pivovar Kroměříž, jenž používá 
značku Maxmilian.  Další zařízení je v provo-
zu v  Uherském Brodě pod názvem Rodinný 
pivovar Balkán a  v  krajském městě působí 
Pivovar Malenovice, nabízející své produkty 
pod značkou Zlínský švec.
Počet minipivovarů v celé České republice se 
v  polovině loňského roku pohyboval kolem 
150 a do tří let by jich podle odborníků moh-

lo být až 220. Řada minipivovarů patří do ka-
tegorie restauračních, tedy těch, kdy je pivo 
vařeno přímo v  konkrétní restauraci, která 
zároveň zajišťuje hlavní odbyt. Na  ostatní 
prodej pak připadá jen malá část. Druhou 
skupinu tvoří produkčně orientované mini-
pivovary, které dodávají do několika restau-
rací a prodávají přímo zákazníkům. Sem patří 
i Pivovar Malenovice.
 
Zlínský švec
„Naše pivo Zlínský švec prodáváme pří-
mo v  pivovaru. Zájem je jak o  pivo stáčené 
do sudů, tak i do lahví. Hlavní část produkce, 
asi 80 procent, ale směřuje do hospod a re-
staurací ve Zlíně, Otrokovicích, Sazovicích či 
Hulíně,“ poznamenal provozovatel maleno-
vického pivovaru Martin Velísek.  
V  loňském roce uvařili 960 hektolitrů piva, 
letos je plánovaný výstav okolo 1  200 hek-
tolitrů. „Do  budoucna uvažujeme i  o  zřízení 
vlastního výčepu či šenku,“ dodal Velísek, 
který s pivovarem původně začínal v Sazovi-
cích. Od loňského roku ale sídlí v prostorách 
někdejšího šternberského pivovaru u  male-
novického hradu.  (jjn)

 ▪ Zbyl jen jediný
Na  území dnešního Zlínského kraje v  mi-
nulosti fungovalo mnoho průmyslových 
pivovarů. V  90. letech se ale ocitly v  krizi. 
Mimo jiné i v souvislosti se ztrátou sloven-
ského trhu po rozdělení země v roce 1993. 
Jejich výstav se neustále snižoval až pod 
hranici rentability a  postupně ukončovaly 
svou činnost. Například Jarošovský pivovar 
skončil s vařením piva v roce 1997, Pivovar 
Vsetín ho následoval o  rok později. Pivo-
var v Uherském Ostrohu zcela osiřel v roce 
2000, v Brumově-Bylnici pak poslední pivo 

uvařili v  roce 2001. Dnes tak ve  Zlínském 
kraji funguje jediný průmyslový pivovar. 
Jde o  Pivovar Uherský Brod, který patří 
do skupiny Pivovary Lobkowicz. 

Soutěžní otázka: Pod jakou značkou nabí-
zí své výrobky Pivovar Kroměříž? 

Odpověď posílejte na  emailovou adresu 
redakce@oknodokraje.cz nebo na  adresu 
Okno do  kraje, Vavrečkova 5262, 760  01 
Zlín do 10. února. Výherci (5., 25. a 50. pří-
chozí správná odpověď) budou odměněni.

 ▪ Minulé kolo soutěže
Správná odpověď: Instalovaný výkon 
elektrárny v  Bohuslavicích nad Vláří je 
37  W (2x 18,5 kW).

Výherci: Josefa Benischková (Zlín), Jan Sti-
gler (Napajedla), Stanislav Jurák (Újezdec 
u Luhačovic)

Minipivovar v Malenovicích, v němž se vaří Zlínský švec.    Foto: Ivo Hercik

Pivovarské rybníky v Brumově.    Foto: Ivo Hercik

Okno do kraje / únor 2013  strana 13



inzerce

I n f o  a  v s t u p e n k y  n a  d o b í r k u :  P r a g o k o n c e r t ,  t e l .  5 7 7  4 3 2  5 8 0  |  e - m a i l :  m i k e s k o v a @ p r a g o k o n c e r t . c o m  w w w . m a s t e r s o f r o c k . c z

8. 3. Zlín 
Sportovní hala EURONICS

Swedish Empire Tour

22.3. Zlín Kongresové 
centrum

 23. 3. Zlín 
Zimní Stadion Luďka Čajky

Za doprovodu

Zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů
V programu 

BEAUTY 
AND THE BEAT

TARJA TURUNEN
& MIKE TERRANA

ZLÍN 
Kongresové 

Centrum

4. 4.
5. 4.
6. 4.

 
  

Částka ve výši 3 500 Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním 
schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Výše poskytnuté PRESTO Půjčky musí přesáhnout částku 
50  000  Kč (do výše se přitom nezahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru a za pojištění schopnosti splácet, v případě 
půjčky na zaplacení úvěrů se nezahrnují ani poplatky za předčasné splacení původních úvěrů).

NAVÍC ODMĚNA 3 500 KČ

PRESTO Půjčka

Proč se jen dívat? 
Chytřejší je výhodných 
nabídek opravdu využít.

UniCredit Bank
náměstí Míru 66, Zlín
tel.: 955 959 929
e-mail: zlin.namestimiru@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz

845_UCB_Zlin_inz_SnS_104x147_v02.indd   1 4.1.13   15:15

MYSLÍ,SRDCEM,RUKAMA
www.ssno.cz

Obory vzdělání od 1. září 2013 :

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

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

Bystřice pod Hostýnem

Zlínský kraj – Východní Morava je regionem, 
jehož obyvatelé jsou hrdi na tradice a odkaz 
svých předků a  měsíc únor toho může být 
důkazem.  Na jeho počátku vyvrcholí maso-
pustní období, které začíná svátkem Tří krá-
lů a končí 40 dnů před Velikonocemi.  Tak-
řka všechny obce regionu, včetně krajského 
města Zlína, ožijí rozvernými veselicemi 
a  průvody v  tradičních fašankových, resp. 
masopustních průvodech a  zábavách. Prv-
ní masopustní veselí propukne již 2. února 
ve  Valašském muzeu v  přírodě v  Rožnově 
pod Radhoštěm. 

Největšímu věhlasu a zájmu se těší fašankové 
veselí a průvody s tanci „pod šable“, které patří 
neodmyslitelně k  obci Strání v  Bílých Karpa-
tech. Předzvěstí oslav bude neděle 3. února, 
kdy bude v  zámečku Strání otevřena výstava 
fotografií Pavla Popelky s názvem Rodný kraj. 
Součástí straňanského fašanku je tradičně 9. 
února Den otevřených dveří ve sklárnách Květ-
ná s  ukázkami ruční výroby skla, prodejem 
výrobků, zabijačkovými specialitami. Sobotní 
program obsahuje obchůzky řady lidových 
souborů, jarmark lidových řemesel, zabijač-
kových specialit. Děti mají svůj dětský fašank 
v neděli.  Konec masopustu proběhne v úterý 
12. února ve znamení fašančárských obchůzek 
„Pod šable“ a večerním pochováváním basy.

Další masopusty a fašanky
sobota 2. 2. 2013

 Rožnov p.  Radhoštěm – Masopust v  Dřevě-
ném městečku od  9.00 do  16.00. Spojený 
s  řeznickým jarmarkem, kde proběhne mj. 
soutěž o nejlepší valašskou klobásu a nejlepší 
valašskou tlačenku.

sobota 9. 2. 2013
 Francova Lhota – Fašankový průvod obcí 
s pochováváním basy, pochovávání v kultur-
ním domě od 20.00.

 Horní Lideč – Celodenní obchůzka. Podívaná, 
která určitě stojí za zhlédnutí. Fašankový prů-
vod tvoří velké množství nápaditě oděných 
postav. Večer následuje v místním Kačabaru 
masopustní zábava s  pochováváním basy. 

 Slavičín – Masopustní ples s  pochováváním 
basy.

 Kunovice – Od 13.00 zahájení fašanku výstře-
lem z děla a průvod masek po městě, od 13.00 
prodej koblihů a milostí v kulturním zařízení 
Pálenice (zpívá pěvecký sbor Tetičky), večer 
od  19.00 pochovávání basy s programem 
(cimbálová muzika Lintava).

 Kroměříž – Masopustní jarmark na Hanáckém 
náměstí, Masopustní průvod městem. 

 Zlín – XIV. Lešetínský fašank od 10.00, vystou-
pení folklorních souborů, pochovávání basy, 
průvod masek a  soutěž o  nejlepší příchozí 
masku. Nebudou chybět stánky lidových ře-
mesel, občerstvení, ochutnávka domácí zabi-
jačky, pivní stan či dětský kolotoč.

 Mikroregion Ostrožsko – Fašankové zábavy 
a průvody se konají ve všech obcích mikrore-
gionu:  Blatnici, Blatničce, Boršicích u Blatnice, 
Hluku, Ostrožské Lhotě, Ostrožské Nové Vsi, 
Uherském Ostrohu, Veselí n. Moravou. 

 Mikroregion Bílé Karpaty – Fašankové ob-
chůzky, průvody masek, zabijačky, pochová-
vání basy v obcích Březová, Dolní Němčí, Hor-
ní Němčí, Slavkov, Vápenice 

neděle 10. 2. 2013 
 Uherský Brod – Brodský fašank s pochovává-
ním basy, Dům kultury.  

úterý 12. 2. 2013
 Luhačovice – Pochovávání basy. Plně v soula-
du s historickou tradicí se v Luhačovicích fa-
šanková obchůzka a  následné pochovávání 
basy koná den před Popeleční středou.

Stranu připravila Centrála cestovního ruchu Vý-
chodní Moravy. Podrobný přehled akcí ve Zlín-
ském kraji naleznete na  internetové adrese 
www.vychodni-morava.cz/kalendar-akci.

Vysílá Československý rozhlas

V letošním roce si připomínáme 90. výročí 
zahájení vysílání Československého rozhla-
su v  roce 1923 a  zároveň 60. výročí zahá-
jení vysílání Československé televize v roce 
1953. Pracovníci Muzea regionu Valašsko 
ve  Valašském Meziříčí při této příležitosti 
připravili pro návštěvníky tematickou vý-
stavu, která počátky i rozvoj rozhlasového 
a  televizního vysílání v  Československu 
názorně přibližuje. K  nejstarším exponá-
tům, které budou na výstavě k vidění, patří 
například rádio RADIOLA 20 z  roku 1925 
či PHILIPS 634A z roku 1932. Pocházejí  ze 
soukromé sbírky Miloslava Matysky a Jaro-
slava Půlpána. Na  zámku Kinských ve  Va-
lašském Meziříčí je výstava otevřena od 31. 
ledna do 9. června. 

Výstavy v Baťově mrakodrapu

1. 2. – 28. 2. Ozvěny souboru Kašava
Výstava nabídne ohlédnutí za více než čty-
řicetiletou historií tohoto souboru; 3. etáž 
(pracovní dny 7.00 – 17.00)

1. 2. – 28. 2.  Divoká příroda
Výstava fotografií Roberta Hlavici zachycu-
jící prchavé okamžiky ze života divoké zvě-
ře; 14. a 15. etáž (pracovní dny 7.00 – 17.00)

1. 2. – 28. 2.  Trilobit
Výstava k 80. výročí založení ZUŠ Zlín. Před-
stavena budou díla žáků výtvarného obo-
ru; 16. etáž (denně do 22.00)

Fašank ve Strání.    Foto: archiv

Počátky rozhlasu u nás.    Foto: archiv MRV

zábava, volný časÚnor: Masopust, fašank, končiny
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Částka ve výši 3 500 Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním 
schopnosti splácet a aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Výše poskytnuté PRESTO Půjčky musí přesáhnout částku 
50  000  Kč (do výše se přitom nezahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru a za pojištění schopnosti splácet, v případě 
půjčky na zaplacení úvěrů se nezahrnují ani poplatky za předčasné splacení původních úvěrů).

NAVÍC ODMĚNA 3 500 KČ

PRESTO Půjčka

Proč se jen dívat? 
Chytřejší je výhodných 
nabídek opravdu využít.

UniCredit Bank
náměstí Míru 66, Zlín
tel.: 955 959 929
e-mail: zlin.namestimiru@unicreditgroup.cz
www.unicreditbank.cz
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Obory vzdělání od 1. září 2013 :

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

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

Bystřice pod Hostýnem

centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz

Budeme pečlivě sledovat vaše těhotenství
• Těhotenský screening vrozených vad
• 2D a 3D ultrazvuková diagnostika
• Včasná detekce možných vrozených vad
• Genetické poradenství

• 2D a 3D ultrazvuková diagnostika
• Včasná detekce možných vrozených vad
• Genetické poradenství

Poliklinika (4. patro) 

Tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín

mobil:  606 780 317

telefon: 577 645 172

www.maternit21.czNeinvazivní test chromozomálních aberací v ČR a SR



(prezenční i kombinovaná forma studia) 

www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz

Doporučujeme

Hostýnský YEŤTY,
běžecký závod pro celou rodinu

16. 2., Chvalčov – Svatý Hostýn 
www.hm52.cz

Dokonalý wellness den v Luhačovicích!
  Celý den ve wellness & spa centru 
  1x Relaxační masáž nebo protistresová masáž hlavy 50 minut
  1x Dvouchodové lehké jídlo kdykoliv během dne
  Bylinkový čaj u krbu v Lobby baru na zakončení wellness dne

Cena 990 Kč/osoba
Poukaz je pro jednu osobu a můžete ho  zakoupit na hotelové 
recepci nebo objednat na 577 113 666, recepce@augustian.cz. 

Nutná rezervace předem. www.augustian.cz

Termín dalšího vydání: 25. až 27. února. Pokud magazín v těchto 
dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206. 


