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Valašský mikulášský jarmek
Náměstí ve Valašských Kloboukách každoročně ožívá 

mikulášským jarmekem, na němž nechybějí tradiční masky.  
Foto: Lenka Zvonková 
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Kateřinice
Titul Vesnice roku 2014 Zlínského kraje  
si připsala obec Kateřinice ze Vsetínska. 

Foto: Ivo Hercik



UTB ve Zlíně, FLKŘ se sídlem v Uherském Hradišti, Ústav Ochrany obyvatelstva 
řeší projekt Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem 
„Inovace a rozvoj výuky bezpečnosti se zaměřením na krizové řízení“, regis-
trační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/28.0185.
Záměrem projektu je vytvoření jedinečného interaktivního systému, který bude 
aktuální k potřebám trhu práce. Systém bude využívat moderní informační a ko-
munikační technologie, poznatky a zkušenosti z reálného prostředí každodenní 
praxe.
Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávacího procesu v bakalářských studijních pro-
gramech a pomáhat absolventům bakalářských studijních programů zlepšit uplat-
nitelnost v praxi.
V  rámci projektu pořádá pro odborníky a širokou veřejnost ve dnech 10. - 11. 9. 
2014 konferenci s názvem „Metody a postupy ke zkvalitnění výuky krizového 
řízení a přípravy obyvatelstva na řešení krizových situací II“.

www.oknamontplast.cz

ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ
U Olšavy 2541, Uherský Brod

tel.: 572 635 969
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 ▪ Dny lidí dobré vůle
Velehrad – Ruční přepisování Bible, před-
stavení aktivit na  ochranu životního pro-
středí, fotografický workshop, prezentace 
Charity České republiky, ale také napří-
klad soutěž ve fotbalových dovednostech 
či setkání vozíčkářů. To je jen malá ukáz-
ka toho, co nabídnou tradiční Dny lidí 
dobré vůle ve Velehradě. Letos se konají 
ve dnech 4. až 5. července. 
Vyvrcholením prvního dne je slavnostní 
večer u  příležitosti státního svátku spo-
jený s  prezentací vzdělávacích a  chari-
tativních projektů. Přímý přenos večera 
nabídnou již tradičně program ČT 2 a Čes-
ký rozhlas 2. V  programu, moderovaném 
Filipem Tomsou a Barborou Černoškovou, 
účinkují například Jiří Pavlica a Hradišťan, 
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Vác-
lav Neckář, Ewa Farna či Pěvecký sbor Sto-
janova gymnázia Velehrad.
V  sobotu dopoledne je na  programu 
Slavnostní poutní mše svatá. Hlavním 
celebrantem bude Jan Graubner, arcibis-
kup olomoucký a  metropolita moravský. 
Rovněž mše je přenášena Českou televizí 
a Českým rozhlasem. Její začátek je stano-
ven na  10.30. Více o  programu na  strán-
kách www.velehrad.eu.

 ▪ Ovčácký den
Prlov – Tradiční vzdělávací a  prezentační 
akce zaměřená na chov ovcí se uskuteční 
v sobotu 28. června v Prlově. Návštěvníci 
Ovčáckého dne se mohou těšit na ochut-
návku a  prodej jehněčích, skopových 
valašských i  slovenských specialit nebo 
na  představení kulturních a  řemeslných 
tradic. Součástí doprovodného programu 
bude i  soutěž v  pojídání halušek či akce 
pro děti. Začátek akce, jež se koná za  fi-
nanční podpory Zlínského kraje, je stano-
ven na 10.00.
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Vážení spoluobčané, milé čtenářky a čtenáři,

nástup prázdninových měsíců v  nás každoročně navozuje  
atmosféru odpočinku a letní pohody. Pro většinu z nás je to ob-
dobí dovolených a  časem, kdy se více zajímáme o  cestování. 
Hledáme náplň volných dnů a zábavu pro děti, které tráví za-
sloužené prázdniny. Roste počet našich spoluobčanů, kteří pro 
strávení volných dnů volí pobyt v  tuzemsku. S  hrdostí mohu 
říci, že Zlínský kraj je regionem, který domácí i zahraniční turis-
té stále více vyhledávají jako místo pro svou dovolenou. 

Není divu, Zlínský kraj nabízí ve své rozmanitosti řadu atraktiv-
ních turistických cílů, mezi nimiž nescházejí atraktivní historic-
ké objekty, krásné přírodní prostředí, zajímavá místa. To, čím je náš kraj specifický, je bohatost 
lidových tradic, šíře kulturní nabídky, která k  nám přitahuje opakovaně návštěvníky. Zlínský 
kraj si bohatství kulturního života váží a dle svých možností maximálně podporuje rozmanitost 
kulturní nabídky pro obyvatele kraje i jeho návštěvníky. Posuďte na několika příkladech sami, 
jak široké je spektrum akcí, které byly podpořeny z krajského Fondu kultury: Kroměříž, město 
nazývané „Hanácké Atény“, nabídne v červenci svým návštěvníkům hodnotné koncerty během 
festivalu Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2014. Ten je součástí cyklu Rok české hudby. 
Podobný žánr nabídne festival Janáček a  Luhačovice, který zpříjemní atmosféru lázeňského 
města Luhačovic. 

Zcela jiný charakter mají folklorní Portášské slavnosti pořádané v polovině července ve Valaš-
ské Bystřici. Je zde udržována slavná tradice portášů, bývalých strážců hranic. Milovníci příro-
dy a folkové hudby se rádi setkají na Amfolkfestu, který je charakterizován jako „Malý festival 
na konci světa, v malebném prostředí valašských kopců.“ „Koncem světa“ je zde míněn Pulčín, 
malá osada na  jižním Valašsku. Divadelní umění si užijete na  Brumovském divadelním létě, 
které oživí atraktivní prostředí hradu Brumova. 

Kraj nezapomíná ani na národnostní menšiny či etnika, podporu získal například Festival ži-
dovské kultury Holešov 2014, který proběhne na konci července. Není smyslem těchto řádků 
podávat výčet všech podpořených akcí, těch jsou každoročně desítky. Spíše chci ukázat žán-
rovou pestrost kulturní nabídky kraje, která se snoubí s již zmíněnou a mnohými návštěvníky 
vnímanou rozmanitostí celého regionu. 

Kultura a cestování k sobě patří a já přeji všem obyvatelům i návštěvníkům kraje, aby si obojího 
naplno užívali. 

 Ing. Ladislav Kryštof, 
radní Zlínského kraje

Vážení čtenáři,

v květnovém vydání magazínu Okna 
do  kraje vyšlo poděkování za  vaši 
dosavadní přízeň s tím, že další číslo 
dostanete již v nové podobě. Zlínský 
kraj vyhlásil veřejnou zakázku, kte-
rou připravila odborná firma. Cílem 
je zajistit na dalších pět let objektiv-
ní informování veřejnosti o  činnosti 
Zlínského kraje, jeho úřadu a  o  ak- 
tuálním dění na území kraje. 

V  průběhu řízení byl podán podnět 
Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže k posouzení jednoho z krité-
rií zakázky. Uvádíme závěr ze stano-
viska zaslaného Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže:

Zadavatel předává orgánu dohledu 
dokumentace o  průběhu zadávací-
ho řízení a  je připraven respektovat 
jakékoliv případné rozhodnutí orgá-
nu dohledu. Zadavatel má však za to, 
že se porušení zákona svým postu-
pem nedopustil. 
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Fryšták a Jarohněvice. Hotovo
Zlínský kraj – Silničáři mohou ohlásit stavební 
dokončení prvních dvou investičních staveb 
na krajské silniční síti v  letošním roce. Moto-
risté dostávají tříkilometrový úsek rekonstru-
ované silnice mezi obcí Horní Lapač a městem 
Fryšták a 2,2 kilometru rekonstruované silnice 
v úseku z kroměřížských Vážan do Jarohněvic. 
Obě stavby byly zahájeny ještě v  minulém 
roce. „Silnice mezi Horním Lapačem a Fryštá-
kem, s  výjimkou 900metrového průtahu 
osadou Žabárna, který už byl obnoven před 
několika lety, nutně potřebovala opravu,“ říká 
Bronislav Malý z  Ředitelství silnic Zlínského 
kraje. Velkým příspěvkem k bezpečnosti pro-
vozu byla i úprava nepřehledného horizontu 
snížením vozovky. Náklady na  rekonstrukci 
činily přes 28 milionů korun. 
K  úpravě výškových poměrů přistoupili stav-
baři i u druhé stavby. Konkrétně šlo o úpravu 
výškového i směrového uspořádání velmi ne-
přehledné křižovatky, kdy při výjezdu vozidel 
ze silnice od Drahlova na silnici II/432 neměli 
řidiči dobrý výhled. Celkové náklady na  re-
konstrukci úseku Vážany – Jarohněvice pře-
sáhly 11 milionů korun.

Stavební boom na silnicích
Zatímco u  Fryštáku a  Jarohněvic se již řidiči 
komplikací obávat nemusejí, na  řadě míst 
v  kraji je situace jiná. V  letošním roce totiž 
zažívá síť silnic II. a  III. třídy doslova investič-
ní boom. Od  začátku roku již bylo zahájeno 
18 nových investičních staveb – rekonstrukcí 
krajských silnic. Tou zatím poslední je rekon-
strukce 2,5 kilometru silnice mezi obcemi 
Rokytnice a Jestřabí na Zlínsku. Důvodem tak 
rozsáhlé investiční aktivity je blížící se konec 
možnosti čerpat peníze z  Regionálního ope-
račního programu Střední Morava. „Dotace 
z tohoto programu nám pomohou realizovat 
všechny zmiňované rekonstrukce,“ uvedl Bro-
nislav Malý z Ředitelství silnic Zlínského kraje. 
Rekordní investiční aktivita s sebou pochopi-
telně přináší i omezení v dopravě. 
A kde všude se letos pracuje na větších rekon-
strukcích? Jde například o  úseky silnic mezi 
Bystřicí pod Hostýmem a Loukovem, Koryča-
nami a  Jestřabicemi, Halenkovem a  Novým 
Hrozenkovem. Stavbaři se budou zabývat 
i mosty, například u vsetínské Jasenky, v Rož-
nově pod Radhoštěm či ve Zlechově.  (tz)

Hygienici sledují i napajedelský Pahrbek.    Foto: Ivo Hercik

 ▪ V pohraničí pomohou kamery
Zlínský kraj – Podporu ministerstva vni-
tra má plán Krajského ředitelství Policie 
ČR ve  Zlíně na  instalaci kamer u  silnič-
ních tahů směrem na  Slovensko. „Krajští 
policisté ve  Zlíně přišli s  tím, že by rádi 
posílili kamerový systém v  příhraničních 
oblastech jejich kraje. Vzhledem k  tomu, 
že mám zkušenosti s  kamerovým systé-
mem v  příhraničí v  Plzeňském kraji, kde 
se systém osvědčil při boji s  krádežemi 
aut i  s  drobnou kriminalitou, uložil jsem 
policejnímu prezidentovi, aby možnost 
kamerového systému v příhraničí Zlínské-
ho kraje analyzoval,“ slíbil ve Zlíně ministr 
vnitra Milan Chovanec. 
Ministr dále uvedl, že kamerový systém 
by měl začít fungovat nejpozději na  za-
čátku příštího roku. Náklady v řádu milio-
nů korun zřejmě uhradí stát. Instalováno 
by mohlo být 15 až 20 kamer.

 ▪ O východ Moravy je zájem
Zlínský kraj – Ani letošní mírná zima, kte-
rá nepřála zimním sportům, nezastavila 
pokračující dynamiku růstu návštěvnosti 
Zlínského kraje. 
V  prvním čtvrtletí přijelo do  Zlínského 
kraje 124  533 hostů, kteří zde strávili 
329  484 nocí. Meziročně vzrostl jak po-
čet hostů (+ 14,1 %), tak přenocování 
(+ 9,9 %). V dynamice růstu počtu hostů 
patří Zlínskému kraji celostátně druhá 
příčka za  krajem Ústeckým. Ve  srovná-
ní růstu přenocování je Zlínský kraj třetí 
za kraji Ústeckým a Jihomoravským. Celo-
státní hodnoty v počtech hostů stagnují, 
v  počtech přenocování zaznamenávají 
pokles o přibližně 3 %.
Zlínský kraj drží rostoucí trend v počtech 
domácích hostů, kterých v  prvním čtvrt-
letí přijelo o 7 % více než vloni. Naprosto 
ojedinělý je ale přírůstek zahraničních 
hostů, který činí 48,2 %. 
Tento růst dlouhodobě staví Zlínský kraj 
na špici pomyslné tabulky růstu počtu za-
hraničních turistů.

Zlín – Moderní výcvikový polygon vznikl v are-
álu hasičské centrální stanice ve Zlíně. Sloužit 
bude nejenom samotným hasičům, ale také 
záchranářům, policistům či kynologům. Jde 
o multifunkční zařízení, k dispozici jsou napří-
klad trenažéry pro zásah při úniku nebezpeč-
ných látek či práce ve výšce, sutinové cvičiště 
pro vyhledávání zavalených osob a  podobně. 
V areálu je i plocha, kde lze simulovat podmín-
ky u dopravních nehod. Vybudování si vyžáda-
lo více než deset milionů korun, na financování 
se podílel i Zlínský kraj.
Podobné zařízení dosud hasičům citelně chy-
bělo. Mimo polygon pro výcvik v dýchací tech-
nice, který byl již dříve vybudován v  objektu 
stanice Valašské Klobouky, museli hasiči k  vý-

cviku často využívat soukromých objektů a za-
řízení nebo výcvikových prostor v sousedních 
krajích. Tento systém přinášel pro profesionální 
hasiče spoustu problémů.  (tz) 

Zlínský kraj  –  Vyrážíte rádi k  vodě do  příro-
dy? Pak určitě není od věci vědět, jaký je stav 
vody v  konkrétních nádržích, přehradách či 
přírodních koupalištích. Poradí vám pracov-
níci krajské hygienické stanice. Vzorky vody 
ke kontrole jakosti vody využívané ke koupání 
jsou odebírány na  deseti koupacích místech 
ve  čtrnáctidenních až měsíčních intervalech. 
Na  Zlínsku je kontrolována vodní nádrž Vše-
mina, otrokovické Štěrkoviště, napajedelský 
Pahrbek a  Luhačovická přehrada (u  této pře-
hrady jsou dvě odběrná místa). Na  Vsetín-
sku jde o  přehrady Bystřička (i  zde jsou dvě 
místa), Horní Bečva a  vodní plochu v  Novém 
Hrozenkově. Dalším místem je pak koupališ-
tě Albatros v Ostrožské Nové Vsi. Výsledky lze 
najít na www.khszlin.cz v sekci Koupací sezona 
2014 na hlavní stránce.  (red)

Hasiči mají moderní výcvikové prostory

Kde se dá koupat?
Poradí hygienici

Výcvik na polygonu.    Foto: HZS ZK
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 ▪ Region zná nejlepší zaměstnavatele
V  České republice je několik celostátních 
soutěží, v  nichž jsou oceňovány úspěšné 
a  odpovědné firmy. Jedním z  těchto oce-
nění je i  titul Sodexo Zaměstnavatel roku, 
který společnosti posuzuje podle vztahu 
k zaměstnancům. Letos si krajské prvenství, 
vypsané pro podniky do  500 zaměstnan-
ců, připsala firma Lapp Kabel z  Otrokovic. 
Na  druhém místě skončila zlínská Kovárna 
Viva, třetí místo pak připadlo společnosti 
Moravia Cans z  Bojkovic. Součástí soutě-
že je i  anketa mezi studenty vysokých škol 
ekonomických, technických a  humanitních 
oborů. Ti vybírají společnost, ve  které by 
chtěli po  skončení studií pracovat. Ve  Zlín-
ském kraji přitom nejčastěji uváděli jako nej-
atraktivnějšího zaměstnavatele společnost 
Continental Barum.

 ▪ Lidí bez práce ubylo
O dvě tisícovky méně uchazečů o zaměstná-
ní. Taková byla během května situace na trhu 
práce ve Zlínském kraji. Zatímco na začátku 
měsíce bylo v evidencích 31 558 lidí bez prá-
ce, na jeho konci to již bylo 29 574. Celková 
míra nezaměstnanosti ve Zlínském kraji čini-
la v tomto období 7,3 procenta, což je pod 
průměrem celé země. Ještě lepší byla situa-
ce v okresech Zlín a Uherské Hradiště. Napří-
klad Zlínsku s nezaměstnaností 6,4 procenta 
patří v  pomyslném žebříčku všech okresů 
v zemi 19. příčka. Okresy Vsetín a Kroměříž 
pak vykazují shodně míru nezaměstnanosti 
na úrovni 8,3 procenta.

 ▪ Mzdy v kraji vzrostly
Průměrná hrubá mzda v podnicích Zlínské-
ho kraje v  prvním čtvrtletí letošního roku 
meziročně vzrostla o  886 korun na  21  687 
korun. Vyplývá to z  údajů Českého statis-
tického úřadu. Procentuální zvýšení mezd 
ve  Zlínském kraji bylo největší v  celé zemi. 
Na pomyslném žebříčku krajů se náš region 
posunul směrem vzhůru – před Karlovarský 
a Olomoucký kraj. 

Jak podpořit zaměstnanost? Kraj volí několik cest

Aktivní politika zaměstnanosti byla také nos-
ným tématem květnového zasedání Krajské 
ekonomické rady Východní Moravy. „Všechny 
prezentace se soustředily na  podporu za-
městnanosti v  regionu coby zásadní proti-
krizové východisko,“ shrnul průběh jednání 
Jaroslav Drozd. Připomenul, že k  hlavním 
dlouhodobým protikrizovým opatřením 
Zlínského kraje patří aktivní investiční poli-
tika, rozšíření portfolia podpory učňovských 
oborů a  řemesel, nabídka podnikatelských 
příležitostí ve  Strategické průmyslové zóně 
Holešov, příprava projektů z  Regionálního 

operačního programu, rozvoj cestovního ru-
chu a další aktivity.     
Největší objem investic, přes 300 milionů 
korun, směřuje letos do  oblasti vzdělávání, 
a to zejména do zlepšení tepelně izolačních 
vlastností školních budov. Částky kolem 
250 milionů dále kraj investuje do  rozvoje 
dopravní infrastruktury a  do  modernizace 
zdravotnických zařízení, více než sto milio-
nů půjde do sociálních služeb. Tyto investice 
s sebou samozřejmě přinášejí pracovní příle-
žitosti. „Považuji za velmi dobrou zprávu, že 
v  poměru hrubého domácího produktu je 

Zlínský kraj aktuálně na pátém místě v rámci 
čtrnácti krajů České republiky a  také v  uka-
zatelích nezaměstnanosti jsme momentálně 
na  průměrných republikových hodnotách. 
Domnívám se, že všechna opatření, která kraj 
v rámci svých vlastních možností pro rozvoj 
zaměstnanosti činí, se na tomto trendu pozi-
tivně podepisují,“ konstatoval Jaroslav Drozd.

Úspěšné firmy nabídnou práci 
Zlínský kraj si uvědomuje, jak velký význam 
mají pro ekonomickou a  sociální stabilitu 
regionu místní firmy. Vytvořil proto široké 
portfolio konkrétních nástrojů, jak posílit je-
jich konkurenceschopnost. Prostřednictvím 
voucherů podporuje spolupráci podniků 
s  univerzitami, organizuje obchodní mise či 
pravidelně oceňuje ty firmy, které se umí díky 
inovacím rozvíjet.  (jjn, hm)

Zlínský kraj – Posílení zaměstnanosti. I  to je jedna z  významných priorit Zlínského kraje. 
K  dosažení tohoto cíle volí několik cest – od  aktivní investiční politiky přes podporu 
učňovských oborů až po  podporu firem. „Krajské samosprávy do  vínku mnoho nástrojů 
na podporu zaměstnanosti nedostaly. O to větší aktivitu musíme vyvíjet v hledání vlastních 
nástrojů jak přispět k tomu, aby lidé v regionu měli práci,“ říká hejtman Stanislav Mišák.

Celkem 46 konkrétních případů spolupráce 
mezi firmami z  regionu a  vysokoškolskými 
pracovišti podpoří hejtmanství v  rámci třetí 
etapy projektu Inovační vouchery ve  Zlín-
ském kraji. „Na podporu inovační spolupráce 
poputuje celkem 6,6 milionu korun, z  čehož 
4,95 milionu činí dotace z Regionálního ope-
račního programu Střední Morava. Druhou 
část ve  výši 1,65 milionu korun vyplatí ze 
svého rozpočtu Zlínský kraj,“ uvedl hejtman 
Stanislav Mišák. Celkově bylo letos odevzdá-
no 85 žádostí, z nichž 15 nesplňovalo kritéria 
hodnocení. Inovační vouchery fungují tak, že 
firma si dohodne čerpání konkrétní služby 
od vysoké školy. Po úspěšné realizaci ze strany 

univerzity a úhradě ceny je její část ve výši ma-
ximálně 75 % proplacena. Firmy tak mohou 
získat inovační voucher v hodnotě 60 000 až 
149 999 korun, který využijí k nákupu služeb 
v hodnotě od 80 000 do 199 999 korun.
Podpořené firmy chtějí své záměry realizovat 
prostřednictvím spolupráce s  šesti vysokými 
školami. Zdaleka největší zájem byl o Univer-
zitu Tomáše Bati ve Zlíně (32 projektů). Násle-
dují Vysoké učení technické v Brně, Univerzita 
Palackého v  Olomouci, Vysoká škola báňská 
– Technická univerzita Ostrava a  Mendelova 
univerzita v  Brně. Více informací o  projektu 
lze najít na internetových stránkách projektu 
www.objevtesmer.cz.  (tz)

Sídlo v  Otrokovicích, 300 kmenových a  ex-
terních zaměstnanců, vlastní vývoj a  výroba 
speciálních skladovacích palet a systému, ex-
port do  více než 90 zemí po  celém světě. To 
je základní charakteristika společnosti Avex 
Steel Products, která získala hlavní cenu v ak-
tuálním ročníku soutěže Inovační firma Zlín-
ského kraje. Do akce, oceňující firmy, kterým 
se podařilo díky inovacím rozvinout své pod-
nikání, se letos zapojil rekordní počet firem 
– hodnotitelé se zabývali více než třemi de-
sítkami přihlášek. Soutěž pořádá Zlínský kraj, 
její organizací je pak pověřeno Technologické 
inovační centrum.
Kromě hlavní ceny pro společnost Avex Steel 
Products hodnotitelé vyhlásili i firmy na dru-
hém a  třetím místě, které si odnesly čestná 
uznání za  inovační aktivity. Druhé místo tak 
získala Fatra. Napajedelská společnost je vý-
znamným středoevropským zpracovatelem 
plastů, který zaměstnává přes 1 000 lidí. Více 
než polovina produkce, jako jsou například 
podlahové krytiny, hydroizolační fólie, paro-
propustné fólie, granulát a  profily, směřuje 
na  zahraniční trhy. Třetí místo přiřkli porotci 
firmě Koma Modular. Podnik z Vizovic je speci-

alistou na modulární výstavbu. Její modulární 
systém umožňuje rychlou a efektivní realizaci 
objektů. Tato společnost přitom získala v sou-
těži Inovační firma Zlínského kraje hlavní cenu 
v roce 2010. 
Do užšího finále dále postoupily firmy Satturn 
Holešov a Moravia Cans z Bojkovic. Holešov-
ská společnost vyvíjí aktivity v oblasti elektro-
nických komunikací. Firma z Bojkovic pak vy-
víjí a vyrábí aerosolové nádobky. Pilotní ročník 
soutěže se konal v roce 2009. Po vyhodnocení 
zkušeností bylo rozhodnuto o dvouletém cyk-
lu pořádání. Další ročníky tak byly v roce 2010 
a 2012, další se uskutečnil letos.  (jjn)

Více než šest milionů na vývoj

Nejlépe inovuje výrobce speciálních palet

Vyhlášení soutěže Inovační firma Zlínského kraje.    Foto: MF
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stavba roku

S rekordem a nejvyšším oceněním
Krajské kulturní a vzdělávací centrum ve Zlíně získalo Grand Prix architekta Pavla Nováka.    Foto: Pořadatelé soutěže

Odborná komise složená z pořadatelů sou-
těže z  krajské stavební společnosti Svazu 
podnikatelů ve stavebnictví, České komory 
architektů, České komory autorizovaných 
inženýrů a  techniků činných ve  výstavbě 
a Zlínského kraje hodnotila stavební poči-
ny již podvanácté.  

Ve  dvanáctileté historii soutěže o  nejhod-
notnější stavební dílo ve  Zlínském kraji má 
výjimečné místo udělení ceny Grand Prix ar-
chitekta Pavla Nováka, který stál u zrodu této 
soutěže, byl prvním předsedou odborné ko-
mise, hlavním architektem města Zlína a  je 
také jeho zásluhou, že fenomén funkcionalis-
tické architektury nepřestal ve Zlínském kraji 
existovat a přesáhl nejen hranice regionu, ale 
i České republiky. Cena byla prozatím udělena 
jen jednou. V ročníku Stavba roku 2006 Zlín-
ského kraje získala titul Grand Prix architekta 

Pavla Nováka stavba Podnikatelského a  ino-
vačního centra v  baťovském areálu ve  Zlíně. 
Členové odborné poroty se shodli, že jako 
druhé stavbě v historii soutěže udělí nejvyšší 
cenu stavbě Krajské kulturní a vzdělávací cen-
trum 14|15 ve Zlíně.
Cenu hejtmana letos získala stavba Rekon-
strukce a rozšíření Úpravny vody v aglomera-
ci Kroměříž.  „Úpravna vody zásobuje pitnou 
vodou celý okres Kroměříž a  obec Nezamy-
slice, tedy skoro 100 tisíc obyvatel. Proto si 
velmi vážím všech stavbařů, kteří rekonstrukci 
za téměř 182 milionů korun museli zvládnout 
za  plného provozu vodárenského zařízení 
a za zvýšených bezpečnostních opatření,“ říká 
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Cenu Syndikátu novinářů ČR Zlínského kraje 
letos získala stavba firemní modulární školka 
Oskárek pro společnost Lapp Kabel v Otroko-
vicích.  (jb)

I  přes nepříznivou situaci ve  sta-
vebnictví vypovídá 55 staveb při-
hlášených do  aktuálního ročníku 
soutěže Stavba roku Zlínského kra-
je o snaze investorů i stavebních fi-
rem tento stav překonat. Není bez 
zajímavosti, že počet přihlášených 
staveb je letos ještě vyšší než loni, 
kdy Zlínský kraj získal prvenství 
mezi jednotlivými kraji. Navíc byla 
letos teprve podruhé v  historii 
udělena nejvyšší cena – Grand Prix 
architekta Pavla Nováka.

Kategorie: Průmyslové a zemědělské stavby
Vítěz: Výrobní komplex MITAS Otrokovice

Kategorie: Domy pro bydlení
Vítěz: Polyfunkční dům – Galerie Zelný trh v Uh. Hradišti

Cena hejtmana Zlínského kraje
Rekonstrukce a rozšíření úpravny vody v aglomeraci Kroměříž

Kategorie: Realizace rozvojových projektů měst a obcí
Vítěz: Revitalizace Gahurova prospektu ve Zlíně

Kategorie: Dopravní, inženýrské a ekologické stavby
Vítěz: Silnice I/49: Malenovice - Otrokovice

Kategorie: Rodinné domy
Vítěz: Stavba rodinného domu Zlín-Prštné

Cena novinářů
Firemní modulární školka Oskárek pro společnost Lapp Kabel

Kategorie: Stavby realizované mimo území Zlínského kraje
Vítěz: Lovecký areál Radějov Pusté
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V  prosinci 2012 byl zahájen projekt „Podpora spolupráce škol a  fi rem se 
zaměřením na  odborné vzdělávání v  praxi“ se zkráceným názvem POSPOLU 
(www.projektpospolu.cz). Cílem tohoto projektu je podpořit vzájemnou 
spolupráci středních škol a  zaměstnavatelů (podniků a  fi rem) a  navrhnout 
a ověřit systém optimální spolupráce uvedených partnerů ve vybraných oborech 
středního vzdělávání. V  projektu POSPOLU probíhají pilotáže různých forem 
spolupráce škol a fi rem ve vybraných partnerstvích.
Realizátorem pilotáže se stala i  Střední škola MESIT, o.p.s., Uherské 
Hradiště (www.skola.mesit.cz), která zapojuje do partnerství 7 fi rem z regionu. 

V  rámci pilotáže ověřuje spolupráci školy a  fi rem v  odborném výcviku pro 
následující skupiny žáků maturitního oboru Mechanik strojů a zařízení – 
Mechanik CNC strojů  a učebních oborů Strojní mechanik –  Zámečník 
a Obráběč kovů. 
Pilotáž je zaměřena i na rozšířené formy spolupráce, jako jsou stáže učitelů 
odborného výcviku ve fi rmě a využití odborníků z praxe v teoretické výuce.

POSPOLU – podpora spolupráce škol a fi rem

inzerce

vesnice roku

Rozhodla pospolitost a respekt 
Pospolitost a  vzájemný respekt občanů 
a  jejich zapojení do  dění v  obci. Tak vidí 
hlavní příčinu letošního úspěchu Kateřinic 
v soutěži Vesnice roku 2014 Zlínského kraje 
jejich starosta Vojtěch Zubíček. Obec, ležící 
jen pár kilometrů od Vsetína, v malebných 
Hostýnských vrších, v  soutěži zabodovala 
již v  loňském roce, kdy získala třetí místo 
a bílou stuhu za výchovu dětí a mládeže.

„Jsme pyšní na to, jak se lidé dali dohromady. 
Jak se zejména díky soutěži o vesnici roku za-
stavili, zamysleli se nad tím, co se jim podařilo 
v uplynulém čase udělat a dokázat,“ říká kateři-
nický starosta Vojtěch Zubíček. Ziskem krajské-
ho titulu ale nic nekončí, naopak. V obci se již 
připravují na  celostátní finálové kolo. „Jdeme 
do  toho s  maximálním nasazením. Chceme 
všem ukázat, že i když jsme na východě naší re-
publiky daleko od Prahy, jsme požehnaný kraj. 
Že jsme tu šťastní, a že se nám tu u nás na Va-
lašsku opravdu dobře žije,“ dodává.                                                                                                                                         

Hlavní úkol? Vytvořit důstojné podmínky
„Jsme přesvědčeni, že naším hlavním úkolem 
je vytvořit důstojné podmínky pro život našich 
občanů, pro zakládání mladých rodin a zejmé-

na pro výchovu našich dětí a nových generací. 
Tady je naprosto zásadní spolupráce obce se 
školou a školkou, naším sborem Českobratrské 
církve evangelické a s dobrovolnými organiza-
cemi, které nabízejí našim dětem a  občanům 
možnost realizovat se v  celé řadě aktivit,“ vy-
světluje starosta.
A  jaké mají v  Kateřinicích plány na  nejbližší 
roky? Třeba revitalizaci zeleně či vybudování 
vodní nádrže s poldrem v horní části obce. „Zá-
sadním krokem ale bude především pokračo-
vání Projektu mobility obce Kateřinice. Cílem 
je bezbariérově zpřístupnit a  propojit spole-
čensky významné objekty a místa v naší obci. 
V  minulém roce byly již realizovány dva dílčí 
projekty,“ vysvětluje starosta.

Přes tři stovky obcí
Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 306 
obcí v rámci celé země. Ve Zlínském kraji se roz-
hodlo svoji obec hodnotící komisi představit 
14 soutěžících. O  titul Vesnice roku Zlínského 
kraje 2014 soutěžilo pět obcí z okresu Zlín, tři 
z okresu Vsetín, pět z Uherskohradišťska a dále 
jedna obec reprezentující okres Kroměříž. Ko-
mise krajského kola soutěže všechny přihláše-
né obce postupně navštívila.  (red)

O soutěži
Soutěž Vesnice roku vyhlašuje ministerstvo 
pro místní rozvoj společně se Spolkem pro 
obnovu venkova a  Svazem měst a  obcí 
a ve spolupráci s mnoha dalšími institucemi 
už od roku 1995. Jejím cílem je snaha po-
vzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti 
na  vývoji svého domova, popularizovat 
rozmanitost a pestrost uskutečňování pro-
gramů obnovy vesnic a  seznámit širokou 
veřejnost s významem venkova. Soutěže se 
mohou zúčastnit obce vesnického charak-
teru, které mají maximálně 6 200 obyvatel 
a mají zpracovaný vlastní strategický doku-
ment zabývající se rozvojem obce, program 
obnovy vesnice nebo program rozvoje 
svého územního obvodu. Obce přihlášené 
do soutěže jsou nejdříve hodnoceny v kraj-
ských kolech, následně se vítězné obce 
utkají v celostátním finále.

Výsledky v kraji
1. místo: Kateřinice (zlatá stuha)
2. místo: Bánov (modrá stuha)
3. místo: Hošťálková (oranžová stuha)
4. místo: Modrá (zelená stuha)
5. místo: Babice
Další ocenění
Diplom za kroniku: Březnice
Diplom za  moderní knihovnické a  infor-
mační služby: Bohuslavice nad Vláří
Diplom za rozvíjení lidových tradic: Kyselo-
vice
Diplom za  péči o  květinovou výzdobu 
obce: Babice
Diplom Zlatá cihla (kategorie A): Hošťálko-
vá (Venkovská usedlost č. p. 16)
Diplom Zlatá cihla (kategorie B): Podhradí 
(hasičská zbrojnice)
Diplom Zlatá cihla (kategorie C): Modrá 
(Areál Živá voda)
Cena naděje pro živý venkov: Pitín
Osobnosti Programu obnovy venkova 
ve  Zlínském kraji: Jaroslav Němeček (sta-
rosta obce Pohořelice; za záchranu a obno-
vu areálu v  obci), Kateřina Ondrová (kni-
hovnice obce Košíky; za  rozvoj kulturního 
a společenského života v obci)

Vesnicí roku 2014 Zlínského kraje se staly Kateřinice.    Foto:  Ivo Hercik
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Zlínský kraj – Tablety a  pamětní medaile. To 
byly odměny pro celkem šestnáct studentů, 
kteří dokázali uspět na nejvyšší úrovni celore-
publikových soutěží nejrůznějšího oborové-
ho zaměření, případně o  svých schopnostech 
a píli přesvědčili už i v mezinárodní konkurenci, 
anebo prostě dělají něco, co není zcela obvyklé 
a co si zasluhuje pochvalu a uznání. Letos tuto 
akci, určenou pro žáky druhého stupně základ-
ních škol a škol středních, zorganizoval Zlínský 
kraj ji po třinácté.
Mezi oceněnými byli například Jan Klvánek 
ze Střední průmyslové školy strojnické Vsetín, 
který si díky podpoře svých učitelů a vlastnímu 
vědeckému zápalu vytvořil 3D tiskárnu, na kte-
ré vymodeloval z  rozehřátého plastu nejprve 
píšťalku a později i plastickou podobiznu dívky 
podle obrázku, svým zájmem o  tuto moderní 
technologii dokázal motivovat i  své spolužá-
ky. Nebo Matěj Jalůvka ze Střední průmyslové 
školy stavební Valašské Meziříčí, který byl zase 
vyhodnocen jako nejtalentovanější učeň České 
republiky v oboru klempíř a získal Zlatou plake-
tu českých ručiček. 
Vedle těchto spíše technicky a prakticky založe-
ných chlapců se do  řady oceněných postavila 

také Kateřina Potocká z Konzervatoře P. J. Vej-
vanovského v  Kroměříži, která získala v  sou-
těži s  mezinárodní účastí Pro Bohemia cenu 
Absolutního vítěze ve hře na klavír. Příkladem 
pro ostatní vrstevníky, a zdaleka ne jen pro ně, 
může být Barbora Ráčková ze Střední školy prů-
myslové, hotelové a  zdravotnické v  Uherském 
Hradišti, která se ve  volném čase jako dobro-
volník věnuje péči o  dlouhodobě ležící paci-
enty, především seniory v různých odděleních 
nemocnice. „Těmto starým lidem chybí společ-
nost, tak za nimi chodíme, hrajeme si s nimi hry, 
povídáme si nebo je doprovázíme na procház-
kách,“ uvedla.

Na základě výzvy zveřejněné Zlínským krajem 
byla k ocenění nominována řada žáků, z nichž 
pak odborná komise vybrala celkem šestnáct 
žáků, z toho dvanáct jednotlivců a  jeden čtyř-
členný tým. Lze říci, že co ocenění, to příběh 
budící respekt.
Hejtman Stanislav Mišák vyzdvihl, že oceňova-
ní žáci už ve svém dorosteneckém věku vynika-
jí natolik, že mohou být skvělým příkladem jak 
pro své spolužáky, tak i pro mnoho dospělých. 
„Neříkají si celebrity, nemají potřebu strhávat 
na sebe pozornost, ale přesto si plným právem 
zaslouží, aby se o nich vědělo. Je velmi povzbu-
divé vidět, kolik je u mladých lidí zájmu nepro-
marnit čas, ale zodpovědně rozvíjet své nadá-
ní,“ vyjádřil se hejtman. 
Radní pro oblast školství, mládeže a sportu Petr 
Navrátil mimo jiné poděkoval rodinám oceně-
ných dívek a chlapců. Protože právě v rodinách, 
jak řekl, se vytvářejí podmínky pro to, k čemu 
jsou děti v životě vedeny a mohou-li uspět i tak-
to výrazným způsobem, jako ti letos vyzname-
naní. Mezi gratulujícími byl také náměstek hejt-
mana pro zdravotnictví Lubomír Nečas, radní 
pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan 
či radní pro kulturu Ladislav Kryštof. (hm)

Mladý vědec, zručný řemeslník i zdravotní sestřička

Zlínský kraj – Vyzdvihnout přínos lékařů, 
sester, záchranářů či zdravotnických asisten-
tů, tedy všech, kdo zachraňují lidské životy 
a pečují o zdraví nás všech. To je hlavní smy-
sl nového projektu s názvem Pracovník roku 
ve zdravotních službách Zlínského kraje. 

Občané mohou své tipy na  jednotlivce i  or-
ganizace posílat až do konce srpna letošního 
roku. Obdržené návrhy budou prostřednic-
tvím komise odborníků posuzovány podle 
kritérií zohledňujících především profesi-
onální a  etický přístup k  povolání zdravot-
níka. Mezi hodnotiteli budou krajský radní 
pro oblast zdravotnictví, vedoucí odboru 
zdravotnictví krajského úřadu a dále zástupci 
lůžkových i ambulantních zdravotnických za-
řízení Zlínského kraje i profesních organizací, 
jako jsou například lékařské komory, asociace 
sester a podobně.
Předpokládá se ocenění čtyř osob, a to dvou 
lékařů a dvou pracovníků v kategorii nelékař-
ský zdravotnický personál (zdravotní sestra 
či bratr, záchranář, asistent). Slavnostní vy-
hlášení a ocenění vítězů ankety se uskuteční 
na podzim letošního roku. 
Bližší informace o  projektu, včetně návodu, 
jak postupovat při nominaci, jsou k dispozici 
na webu kraje www.kr-zlinsky.cz prostřednic-
tvím banneru na hlavní stránce. (red)

Uherské Hradiště – Stavba centrálního objek-
tu chirurgických oborů v  Uherskohradišťské 
nemocnici je téměř dokončena. Během léta 
se už budou řešit pouze drobné práce s  ne-
dodělky a  úpravy pro lékařskou technologii 
a techniku. 
Postupně se také začne budova vybavovat. 
Do  nové budovy se přestěhují všechny chi-
rurgické obory – chirurgie, ortopedie, trau-
matologie, ORL, urologie, oční oddělení, ARO, 
iktové centrum, centrální JIP i  část oddělení 
RTG. Veřejně přístupné prostory potom dopl-
ní například nová lékárna a bufet. Celá stavba 
přijde Uherskohradišťskou nemocnici na  asi 
320 milionů korun bez daně z  přidané hod-
noty. Vše si financuje z vlastních zdrojů, přes-
něji z úvěru, který si na realizaci stavby vzala.
Centrální objekt chirurgických oborů je při-
praven až pro 150 pacientů, pro které budou 
připraveny maximálně dvoulůžkové pokoje 
s  vlastním sociálním zařízením, tudíž větší 
soukromí i pohodlí. 
Odpadne také přejíždění a přesuny mezi jed-
notlivými odděleními.  (tz)

Zachraňují životy  
a zdraví. Oceňte je

Nemocnice září díky 
pavilonu novotou

Nový centrální pavilon je stavebně dokončen.    Foto: archiv

Kraj oceňuje žáky pravidelně.    Foto: Ludvík Valouch

 ▪ Vybírali kvalitní potraviny
Zlínský kraj – Celkem sedm výrobků s výji-
mečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi 
ze Zlínského kraje ocenila odborná ko-
mise soutěže Regionální potravina 2014. 
O tuto značku, která je zárukou místního 
regionálního původu, se letos ucháze-
lo 135 produktů od  47 výrobců. O  logo 
soutěžili v  devíti kategoriích, nejsilnější 
zastoupení měly pekařské výrobky a kate-
gorie ostatní.
Výrobky hodnotily komise tvořené zá-
stupci ministerstva zemědělství, zlínského 
krajského úřadu, Státního zemědělského 
intervenčního fondu, Státní zemědělské 
a potravinářské inspekce, Státní veterinár-
ní správy ČR, Agrární komory ČR a Potravi-
nářské komory ČR.
Soutěž Regionální potravina je projek-
tem Ministerstva zemědělství určeným 
na podporu malých a středních zeměděl-
ců a  producentů potravin v  jednotlivých 
krajích České republiky. Oceněný výrobek 
získá právo zdarma užívat značku Regio-
nální potravina po  dobu čtyř let na  oba-
lu svého výrobku. Podrobné informace 
o soutěži na www.regionalnipotravina.cz.
Přehled oceněných: Tlačenka Voma (vý-
robce Voma s.r.o., Uherský Brod), Sýr z far-
my kořeněný (Farma – ZPZ s.r.o., Valašská 
Bystřice), Smetanový jogurt z  Valašska, 
čokoláda (Mlékárna Valašské Meziříčí 
spol. s r.o.),  Pšeničný chléb (Tomáš Vrána, 
Biofarma Juré, Lužkovice), Včelí kusanec 
(Pekárna Přílepy s.r.o., Přílepy), Hostětin-
ský mošt jablko a  rakytník BIO (Moštár-
na Hostětín s.r.o., Hostětín), Bramborový 
knedlík s  masovou náplní 300g (Josef 
Martínek, Valašské Meziříčí – Krhová).
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Senioři objevili nový sport
Luhačovice – Nový druh sportu se zrodil 
na  historicky prvním ročníku krajského tur-
naje pro kluby seniorů v  pétanque v  lázních 
Luhačovice. Vinou počasí se sportovní zá-
polení muselo přesunout zvenčí do  prostor 
Společenského domu a  tomuto prostředí se 
také musela přizpůsobit sportovní disciplína. 
Hrálo se na krytých terasách a šlo o něco mezi 
čárou a pétanque. 
Hlavními partnery akce byl Zlínský kraj 
ve  spolupráci se společností Lázně Luhačo-
vice a Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. „Uva-
žovali jsme o  názvu tohoto sportu, mohl by 
se jmenovat čátanque,“ uvedla krajská radní 
pro sociální záležitosti Taťána Valentová Ner-
sesjan. „Turnaj byl zajímavý nejen druhem 
sportu, ale i tím, že organizace celého dne se 

ujali studenti univerzity. Propojení generací, 
sportovní nadšení seniorů a ochota a humor 
studentů vytvořily neopakovatelnou atmo-
sféru,“ uvedla dále krajská radní.
Ze zúčastněných 22 družstev se do  vítěz-
né trojice probojovala tři nejlepší družstva. 
Na  prvním místě se umístil Klub seniorů ze 
Vsetína, druhé místo získal Klub seniorů Tlu-
mačov a  třetí místo si vybojoval Klub vojen-
ských důchodců VODUBYS z  Bystřice pod 
Hostýnem. 
Mimo jiné byla vyhlášena kategorie nejstar-
šího družstva, kterým se stal Klub seniorů 
při souboru Jasénka Vsetín, nejmladším sou-
těžním družstvem byl Senior Klub Tlumačov 
a  nejstarší hráč bojoval v  čátanque za  klub 
„Kozáků“.  (pro)

Peníze pro sociální služby jsou připraveny
Zlínský kraj – Poskytovatelé sociálních služeb 
ve  Zlínském kraji mohou žádat Zlínský kraj 
o  dotace. Krajští radní již stanovili pravidla, 
podle nichž se bude stanovovat výše podpory 
z rozpočtu kraje jednotlivým žadatelům. 
Krajské zastupitelstvo navíc v  závěru loňské-
ho roku schválilo v  rámci krajského rozpočtu 
na  rok 2014 částku ve  výši 10 milionů korun 
jako rezervu k  dofinancování poskytovatelů 

sociálních služeb. Z této částky může být uspo-
kojena až třetina poskytovatelů z  celkového 
počtu zhruba tří stovek.
Strategií Zlínského kraje při rozdělování finanč-
ních prostředků ze svého rozpočtu poskyto-
vatelům sociálních služeb na  území kraje je 
vyloučení střetů zájmů, transparentnost, rovný 
přístup ke všem poskytovatelům sociálních slu-
žeb a soulad s pravidly Evropské unie.  (red)

Mladým lidem poradí web
Zlínský kraj – Řešení pro celkem 400 životních 
situací. To slibuje mladým lidem nový web, 
jehož vznik je výsledkem společného úsilí 
Zlínského a  Olomouckého kraje.  Interneto-
vá aplikace, dostupná na  www.kudykam.eu, 
je určena především žákům devátých roční-
ků základních škol, žákům středních škol, ale 
i ostatním. 
Nabízí pomoc s  řešením situací, které jsou 
spojeny s jejich věkem, studiem a jeho ukon-
čením, hledáním dalšího uplatnění, ale i napří-
klad s  hospodařením ve  vlastní domácnosti, 
zdravím a  podobně. Práce na  celé výsledné 

službě řídí Zlínský kraj a  partnersky se na  ní 
podílí také kraj Olomoucký. 
„Určitě tímto projektem nemůžeme postih-
nout všechny situace, do kterých se mladý člo-
věk dostává, ale věříme, že pokrýváme nejčas-
tější otázky žáků ve věku od ukončení základní 
školy až po  ukončení střední školy. Za  velmi 
přínosné považuji i  to, že žáci mohou získat 
návod na  řešení takových situací, na které se 
stydí zeptat nebo je jim nepříjemné konzulto-
vat je s  jinými lidmi,“ říká Petr Navrátil, radní 
Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže 
a sportu. (tz)

 ▪ Kraj podpoří bezpečnost na hřištích
Zlínský kraj – Dva miliony korun poputují 
ze Zlínského kraje na  nákup bezpečných 
branek na hřiště v regionu. Vyplývá to z do-
hody s krajským fotbalovým svazem. Pro-
jekt počítá s nákupem branek, jež nejdou 
převrhnout, a  jejich následnou distribucí 
k fotbalovým klubům s minimálně jedním 
mládežnickým družstvem. Mnoho fotba-
lových hřišť ve Zlínském kraji je totiž stále 
vybaveno starými tréninkovými brankami, 
které jsou pouze položeny na zemi bez ja-
kéhokoliv zajištění a představují značné ri-
ziko pro sportovní aktivity především dětí 
a  mládeže. Zlínský kraj se proto rozhodl 
na  tuto situaci reagovat. V  rámci projektu 
bude na základě požadavků oddílů poříze-
no v prvním kole 160 branek při poloviční 
spoluúčasti oddílů. S projektem nazvaným 
Bezpečné branky počítá i rozpočet pro le-
tošní rok, jehož návrh schválili loni v  pro-
sinci krajští zastupitelé.

 ▪ Hvězdou i s handicapem
Staré Město – Nelehký úkol měla odbor-
ná porota soutěže pro osoby s  tělesným 
a mentálním postižením s názvem Nad ob-
laky aneb Každý může být hvězdou. V na-
bitém krajském finále konaném ve Starém 
Městě musela totiž vybrat pětici zpěváků, 
kteří budou region reprezentovat v  celo-
státním kole. To se bude konat na začátku 
října v  Olomouci a  barvy Zlínského kra-
je budou nakonec hájit Antonín Havlík, 
Dagmar Chmelařová, Jiří Vašíček, Renata 
Vaníčková a  Jan Pokuta. V  rámci soutěže 
byly uděleny i  tři speciální ceny hejtmana 
Stanislava Mišáka. Ten je osobně předal 
Antonínu Havlíkovi, Dagmar Chmelařo-
vé a  Renatě Vaníčkové. Kmotrou festivalu 
Nad oblaky aneb Každý může být hvězdou 
na  celostátní úrovni je Kateřina Kornová, 
patronát nad festivalem převzali: zpěvač-
ka a  herečka Monika Absolonová, zpěvák 
a herec Alan Bastien, Miss ČR a Miss Europe 
1995 Monika Žídková, sochař a malíř Kurt 
Gebauer.

 ▪ Hasiči si odnesli ocenění
Zlínský kraj – Téměř padesátka profesio-
nálních a  dobrovolných hasičů byla oce-
něna v rámci tradičního setkání hejtmana 
Zlínského kraje s  představiteli Hasičské-
ho záchranného sboru Zlínského kraje 
a Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. 
Letos se jednalo již o desátý ročník. Tradi-
ce oceňování byla zahájena v  roce 2005, 
za tu dobu bylo Zlínským krajem oceněno 
přibližně 390 dobrovolných a profesionál-
ních hasičů. Věk oceněných se pohybuje 
od  dvanácti let, kde se jedná především 
o  úspěchy v  požárním sportu mládeže. 
Členové SDH bývají oceněni za  dlouhole-
tou aktivní činnost ve sboru, výkon funkce 
starosty, velitele zásahové jednotky, za vý-
chovu mladých hasičů atd. Jedenkrát bylo 
uděleno též ocenění In memoriam.
Ve  Zlínském kraji působí 430 profesio-
nálních hasičů a  dále zde máme celkem 
21  000 dobrovolných hasičů registrova-
ných v  359 sborech. Například okres Zlín 
má největší členskou základnu mladých 
hasičů v České republice. 

Senioři si s nepřízní počasí poradili.    Foto: L. Valouch
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Jarmila Šuláková

 ▪Moravská folklorní zpěvačka. Bývá ozna-
čována za královnu lidové písně nebo 
valašskou královnu matku.

 ▪Narodila se 27. června 1929 ve Vsetíně.

 ▪ Vyučila se švadlenou, ale od roku 1950 
až do odchodu do penze v roce 1985 
pracovala jako prodavačka prodejny 
Supraphonu.

 ▪ Provdala se za houslistu Ludvíka 
Schmidta. Má jednu dceru.

 ▪ V roce 1979 jí byl udělen titul zasloužilá 
umělkyně, v roce 1989 národní uměl-
kyně. 

 ▪ V letech 1995 až 2011 pravidelně vystu-
povala se skupinou Fleret.

Valašská královna lidové písně Jarmila Šuláková 
slaví koncem června své 85. narozeniny. Ale úraz 
nohy ji připoutal na  lůžko a my jsme s ní hovo-
řili ve společnosti její dcery na jednom z pokojů 
Vsetínské nemocnice.

Vaše celoživotní působení v oblasti lidového 
zpěvu bylo široce známé a  uznávané. Přesto 
jste byla od roku 1950 až do odchodu do dů-
chodu v  roce 1985 zaměstnána na  plný úva-
zek v prodejně Supraphonu. Nechtěla jste se 
živit jen zpěvem?
Jeden čas mi to nabízeli v Brně, když jsem zpívala 
v BROLNu. Měla jsem tam současně zpívat v ope-
ře. Zvažovala jsem to, ale pak se to neuskutečnilo. 
A ve Vsetíně mě bavila moje prodejna s gramo-
fonovými deskami. Zpívání tak zůstalo jen koníč-
kem.

Jaké to bylo prodávat v Supraphonu?
Líbilo se mi to moc, protože jsem si mohla pouš-
tět muziku, kterou jsem měla ráda. Vždycky v po-
ledne se na dvě hodiny zavíralo a to byl čas, kdy 
jsem si pouštěla nejrůznější desky. Chodila tam 
za mnou i dcera a pouštěla si do sluchátek třeba 
pohádky. 

Jaký byl tehdy výběr desek? Stávaly se na ně-
které i fronty?
Velice žádaná byla cizina, zahraniční zpěváci. 
Vedoucí se mě ptal, kolik kusů takového titulu 
potřebuji. Já řekla, že sto padesát. Dostala jsem 
pak třeba dva kusy. To se na pult vůbec nedostalo 
a odložila jsem desky svým nejvěrnějším zákaz-
níkům.

Lidé ve  Vsetíně si pamatují, jak jste jezdila 
do práce na kole...
Ano, jezdila jsem na kole do vysokého věku. Auto 
jsme nikdy nepotřebovali a nepoužívali. Nemám 
ani řidičský průkaz. Vždycky stačilo kolo a nohy. 
Nebo autobus a vlak.

Jak jste dělila svůj čas mezi zaměstnání 
a umělecké aktivity?
Času bylo někdy málo. Velice mi pomáhala man-
želova maminka, která zpravidla hlídala dceru. 
Někdy jsem se vracela ze zpívání pozdě v  noci, 
spala jsem třeba jen dvě hodiny a už jsem zase 
šla prodávat desky. Naštěstí jsem zpěv nemusela 
moc nacvičovat. Měla jsem na  muziku dobrou 
paměť.

Zpívalo se mezi lidmi například před padesáti 
lety víc než dnes?
Dnes je to horší. Prostředí v domácnostech začí-
ná být hluché na pěkné melodie. To ubližuje ná-
rodu. Mám proto radost, když se děti ještě ve ško-
le učí lidové písně.

Máte nějakou nejoblíbenější písničku?
To se nedá říct. Hodně se mi líbí písničky od nás 
z Valašska, ale i ze Slovácka. Kdybych si chtěla za-
zpívat teď v nemocnici, vybrala bych si „Hory sa 
čerňajů, lúky zeleňajú…“

Kdy jste byla v životě nejšťastnější?
Nejkrásnější byla láska s mým mužem. Deset let 
jsme spolu chodili, patnáct roků trvalo naše man-
želství a pak manžel v pětapadesáti zemřel…

Co byste chtěla vzkázat svým posluchačům 
z našeho kraje?
Že srdečně zdravím své krajany. Miluji nade všec-
ko svůj rodný Vsetín, nikdy bych nezůstala nikde 
ve světě, ačkoli jsem poznala mnoho zemí. Mám 
ráda hory valašské a  lidi, kteří tu žijí. Přeji všem, 
aby se dožili ve zdraví takových let jako já. Děkuji 
za to Pánu Bohu. Vojtěch Cekota

Jarmila Šuláková slaví a vzpomíná
Jarmila Šuláková.    Foto: archiv
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Kraj uspěl v soutěži muzeí
Praha, Zlín – Nejvyšší ocenění získal Zlínský 
kraj a  jeho kulturní organizace v  letošním, 
v  pořadí již dvanáctém, ročníku prestižní Ná-
rodní soutěže muzeí Gloria musaealis 2013. 
Výsledky byly vyhlášeny v  Obecním domě 
v  Praze. První místo, Cenu Gloria musaealis 
v kategorii Muzejní výstava roku 2013, získala 
krajská příspěvková organizace Muzeum jiho-
východní Moravy ve  Zlíně za  stálou expozici 
„Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost“. 
Vysoké ocenění, a sice druhé místo v kategorii 
„Muzejní počin roku“, získal Zlínský kraj a jeho 
příspěvkové organizace – 14|15 Baťův institut, 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně a Kraj-
ská galerie výtvarného umění ve Zlíně za pro-
jekt „14|15 Baťův institut“.
Expozice „Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra sku-
tečnost“, která byla v  14I15 Baťově institutu 
zpřístupněna dne 1. května 2013, a která zís-
kala hlavní cenu v  kategorii Muzejní výstava 
roku 2013, mapuje dějiny baťovského koncer-
nu od  založení firmy až do  jejího znárodnění 
v roce 1945. Stručně shrnuje i poválečný vývoj. 
Baťovská éra je rozdělena do řady témat, kte-
rá se zabývají základními obory působnosti 

koncernu od  výroby, budování zahraničních 
společností přes prodej, reklamu, dopravu až 
po nevýrobní sféru. 
Další díl expozice je věnován zlínskému filmo-
vému studiu, jeho historii, produkci a  osob-
nostem s  ním spojeným. Závěrečným okru-
hem je fenomén moderního cestovatelství 
s prezentovaným sbírkovým fondem inženýrů 
Hanzelky a Zikmunda, Eduarda Ingriše a Stani-
slava Škuliny.
Druhé místo v  kategorii Muzejní počin roku 
2013 získal Zlínský kraj a  jeho příspěvkové 
organizace – 14|15 Baťův institut, Muzeum ji-
hovýchodní Moravy ve Zlíně a Krajská galerie 
výtvarného umění ve  Zlíně za  projekt „14|15 
Baťův institut“, kdy náročnou rekonstrukcí 
dvou objektů bývalého továrního areálu fir-
my Baťa vzniklo moderní integrované kulturní 
a vzdělávací centrum Zlínského kraje splňují-
cí náročné požadavky dnešní společnosti jak 
na rozsah a standard služeb, tak na kvalitu pro-
středí a prostorové kapacity.
Vyhlašovateli Národní soutěže Gloria mu- 
saealis jsou Ministerstvo kultury ČR a Asociace 
muzeí a galerií ČR.  (red)

 ▪ Za technickými památkami
Kroměříž – Kroměříž je historické město 
plné památek, které si vysloužilo přízvisko 
Hanácké Atény. Kromě prohlídky centra 
města, arcibiskupského zámku s  nádher-
nými zahradami či biskupské mincovny 
ovšem nabízí zvědavým návštěvníkům 
další atraktivní paletu turistických cílů – 
soubor technických památek ve  městě 
a v blízkém okolí. Některé z nich se přitom 
pro pravidelné prohlídky otevírají letos 
poprvé. Hvězdárna, vodárna či mincovna. 
Navštívit lze deset míst. Mezi ty tradičnější 
cíle patří větrný mlýn ve Velkých Těšanech 
či biskupská mincovna. Ty, které dosud 
byly veřejnosti skryty, pak představuje na-
příklad areál lokomotivního depa a  točna 
na vlakovém nádraží či nezvykle zachovalý 
protiatomový kryt. Další unikáty pak repre-
zentují hvězdárna, soubor lidových staveb 
v Rymicích, Linduškův časostroj, kroměříž-
ské pivovary, Foucaltovo kyvadlo a arcibis-
kupská vodárna. Pro letošek je připraveno 
několik termínů, kdy budou tyto zajíma-
vosti otevřeny společně. Nejbližší možnost 
se nabízí 2. srpna, kdy se konají akce Vete-
ránem nejen Kroměřížskem, Festival Stop-
time a Empírový den v Květné zahradě. 

 ▪ Blíží se další akademie
Luhačovice – Lázeňské Luhačovice se 
stanou dočasným domovem těch nejta-
lentovanějších mladých houslistů. V  ter-
mínu od  28. července do  9. srpna se zde 
totiž koná již 18. ročník Akademie Václava 
Hudečka. Pod jeho odborným vedením 
budou v  individuálních hodinách praco-
vat na  zvoleném repertoáru a  následně 
se představí publiku na  absolventských 
koncertech. Tradičně přijíždějí i  vítězo-
vé předešlých ročníků, kteří dnes studují 
na prestižních zahraničních školách, či sami 
jsou již profesory houslové hry nebo členy 
významných orchestrů doma i v zahraničí.
Korepetitory v  hodinách i  na  koncertech 
jsou špičkoví klavíristé, Slávka Vernerová 

Pěchočová a Lukáš Klánský, doprovodným 
orchestrem je Musica Minore a  není bez 
zajímavosti, že houslisté tohoto ansámblu 
jsou bývalými studenty této akademie. 
Zahajovací koncert se uskuteční 28. čer-
vence od  19.30 v  DK Elektra v  Luhačovi-
cích. Akademie se koná pod záštitou hejt-
mana Stanislava Mišáka.

Vsetín – My jsme Valaši, jedna rodina. Tak zní 
podtitul 8. ročníku Mezinárodního folklorní-
ho festivalu Vsetínský krpec, jehož dějištěm 
je město Vsetín. Letos se uskuteční ve  dnech 
26.  až 29. června a  příznivci folkloru a  dobré 
zábavy se mají na co těšit. Ve čtvrtek 26. červ-
na je na programu koncert k 85. narozeninám 
zpěvačky Jarmily Šulákové, na  němž vystoupí 
například Brněnský rozhlasový orchestr lido-
vých nástrojů či Zdeněk Hrachový. Samotné 
zahájení festivalu se koná v pátek. Až do neděle 
budou vystupovat jednotlivé folklorní a hudeb-
ní soubory, mimo jiné z  Polska a  Chorvatska. 
Po oba víkendové dny bude pod názvem Kdo si 
hraje, nezlobí připraven program pro děti i do-

spělé s  tvořivými dílnami a  ukázkami tradiční 
valašské kultury. Program dále zpestří ukázky 
zahánění ovcí, komentovaná příprava specialit 
z jehněčího masa či tematická módní přehlídka 
a praktické ukázky zpracování vlny a lnu. 
Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec 
je od svého prvního ročníku, který se uskuteč-
nil na  přelomu tisíciletí v  roce 2000, pořádán 
ve  dvouletých intervalech jako bienále lidové 
kultury. Této čtyřdenní slavnosti folkloru, lido-
vých tradic a  umění se účastní jak zahraniční, 
tak české a  domácí vsetínské soubory, cimbá-
lové a dechové muziky. Během uplynulých roč-
níků Vsetínský krpec hostil soubory takřka ze 
všech kontinentů.  (jjn)

Vsetínský krpec nabídne pestrý program

Expozice Princip Baťa. Dnes fantazie, zítra skutečnost.    Foto: CCRVM
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 ▪ Pohár hejtmana do Štítné
Zlínský kraj – Až dramatický penaltový roz-
střel rozhodl finálové utkání Poháru hejt-
mana Zlínského kraje. Z výhry se nakonec 
radovali fotbalisté Štítné nad Vláří, stříbro 
patří týmu Rak Provodov. Finálové utkání 
se hrálo na zlínském fotbalovém stadionu 
Letná. Účastníci závěrečné fáze turnaje, 
kterého se mohou účastnit družstva z kraj-
ských soutěží a přeboru, přitom patří k his-
toricky nejúspěšnějším týmům v  tomto 
poháru. Štítná totiž obhájila loňský triumf, 
Provodovští jsou pak jeho čtyřnásobným 
vítězem.

 ▪ Stříbro z Německa putuje do Zlína
Zlín, Německo – Tradičního evropského 
mistrovství v  disciplínách TFA (Toughest 
Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije), 
které se konalo v  Německu, se zúčastnila 
i reprezentace hasičů České republiky. V ní 
nechyběl ani zástupce zlínských profesio-
nálních hasičů Josef Vlk. Tento několika-
násobný evropský a  světový šampion se 
postavil na  startovní čáru nejnáročnější 
hasičské soutěže spolu s dalšími 143 borci. 
Stejně jako v  loňském roce ukázal, že ho 
vynikající sportovní forma rozhodně neo-
pouští. Ve své kategorii (M45, 45 – 49 let) 
získal po  vyrovnaném souboji stříbrnou 
medaili.

 ▪ Valachy Tour plná hvězd  
Velké Karlovice – Seriál Valachy Tour, kte-
rý přináší závody pro veřejnost v různých 
disciplínách v  přírodě Beskyd za  účasti 
známých sportovců, čeká další pokračo-
vání. V sobotu 12. července se ve Velkých 
Karlovicích uskuteční závod horských kol 
Bike Valachy. A  opět přinese příležitost 
poměřit síly s hvězdami světového formá-
tu. „Těší nás, že stejně jako loni přijal naše 
pozvání Jaroslav Kulhavý, olympijský vítěz 
z Londýna 2012. Společně s ním se postaví 
na start i jeho dva stájoví kolegové z týmu 
Specialized Racing – František Raboň a Te-
reza Huříková,“ uvedl prezident Valachy 
Tour Vladimír Sušil. Sportovci se mohou 
registrovat na  www.valachytour.cz, pro 
on-line přihlášky předem platí zvýhodně-
né startovné. Na výběr jsou dvě trasy: delší 
varianta činí 45 km s převýšením 1 600 me-
trů a i díky četným terénním pasážím bude 
skutečnou výzvou pro zdatné sportovce. 
Fitness trasa nabídne 20 km a  700 metrů 
převýšení. 

 ▪ Doplavala pro dva tituly  
Zlín – Velkým úspěchem skončilo víkendo-
vé Mistrovství České republiky pro plavky-
ni zlínského plaveckého klubu Michaelu 
Gogelovou. Vybojovala dva tituly na  pr-
sařských tratích. Navíc splnila limit pro 
zařazení do mladší juniorské reprezentace. 
Michaela zaplavala stometrovou vzdále-
nost ve výborném čase 1:18.97, následně 
potvrdila svoji suverenitu na  dvoustovce 
v čase 2:50.42.

Zlínský kraj – Sportovcem Zlínského kraje 
za  rok 2013 byla ve  zlínském Kongresovém 
centru vyhlášena snowboardistka Šárka Pan-
čochová. Vzhledem k  tomu, že si po  nároč-
né sezoně užívala zaslouženého odpočinku 
v  jižní Americe, převzal za  ni od  hejtmana 
Zlínského kraje Stanislava Mišáka cenu její 
bratr Jan. Ocenění se dočkali i další úspěšní 
sportovci. Letošní ročník ankety vyhlašované 
Zlínským krajem byl již dvanáctým v pořadí. 
Kromě vítězky v  hlavní kategorii byli vyhlá-
šeni ti nejlepší také v  kategoriích Nejúspěš-
nější handicapovaný sportovec, Nejúspěš-
nější trenér, Nejúspěšnější sportovní kolektiv 
a Nejúspěšnější sportovec jednotlivec do 18 
let. Uděleny byly i Cena fair-play a Cena hejt-
mana Zlínského kraje.
Šárka Pančochová až do  svých 14 let vyrůs-
tala v  Maršově, místní části Uherského Bro-
du. Ve Světovém poháru závodí od listopadu 
2007. V  roce 2008 se stala juniorskou mist-
ryní světa v  disciplíně Big Air. V  lednu 2010 
poprvé vyhrála závod Světového poháru 
v rakouském Kreischbergu na U-rampě. 
Tímto vítězstvím se zároveň kvalifikovala 
na  Zimní olympijské hry 2010, které se ko-
naly v  kanadském Vancouveru, kde skonči-
la na  U-rampě na  14. místě. Na  Mistrovství 
světa 2011 v  La Molině vybojovala svou 

první velkou medaili mezi dospělými, když 
ve  slopestylu skončila druhá. Jejím dalším 
úspěchem je zisk stříbrné medaile ve slope- 
stylu v premiérovém startu na X Games 2013. 
Na zimních olympijských hrách v Soči v roce 
2014 obsadila páté místo.  (van)

Přehled oceněných
Absolutní vítěz: 
Šárka Pančochová (snowboarding)
Ostatní ocenění: Adam Bartoš (volejbal), Mi-
chal Hubáček (orientační běh), Karel Imríšek 
(karate), Klára Křížová (alpské lyžování), Mo-
nika Machová (rychlostní kanoistika), Lud-
vík Písek (krasojízda/kolová), Petra Růčková 
(házená), Zdeněk Stromšík (atletika), Adéla 
Sýkorová (sportovní střelba).
Nejúspěšnější handicapovaný sportovec: 
Marek Bartošek (sportovní střelba)
Nejúspěšnější trenér: Rostislav Vlach (lední 
hokej)
Nejúspěšnější sportovní kolektiv: PSG Zlín 
(lední hokej)
Nejúspěšnější sportovec jednotlivec do  18 
let: Roman Macek (fotbal)
Cena fair-play: Marcel Frajt, Marek Hábl, Mi-
lan Hanko (fotbal)
Cena hejtmana Zlínského kraje: Jan Gášek 
(požární sport)

Velehrad, Modrá – Bezmála devět desítek spor-
tovců ze čtyř domovů pro osoby se zdravotním 
postižením zápolilo na 13. ročníku Sportovních 
her pro lidi s handicapem. Jejich dějištěm byla 
obec Modrá. „Připravili jsme pro závodníky tři at-
letické disciplíny. Kromě toho byly na programu 
dvě netradiční soutěže družstev a  také soutěž 
vozíčkářů s doprovodem,“ uvedla vedoucí pořá-
dajícího Domova pro osoby se zdravotním po-
stižením Velehrad Vincentinum Milena Mareč-
ková. Handicapovaní sportovci se utkali v běhu, 
hodu granátem či míčkem na cíl, skoku do dálky 
z místa a podobně. Celá akce měla navíc výbor-

nou atmosféru, nechyběli fandící diváci, nejlepší 
soutěžící pak získali medaile i věcné dary.  (red)

Titul patří Šárce Pančochové

Hry v Modré. Atletika i netradiční soutěže

Soutěžilo se i v netradičních disciplínách.   Foto: archiv

Titul patří snowboardistce.    Foto: archiv Šárky Pančochové
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VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN 
náměs�  T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín, www.vosezlin.cz

TŘÍLETÉ PRAKTICKY ZAMĚŘENÉ STUDIUM
Bakalářský studijní program
(prezenční i kombinovaná forma studia)

MARKETING

Přihlášky do 18. 7. 2014
tel. 577 006 561
e-mail: j.topicova@vosezlin.cz

Vyšší odborné studium
(denní forma studia)

MARKETING PRO STŘEDNÍ STUPEŇ ŘÍZENÍ

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ

Přihlášky do 8. 8. 2014
tel. 577 006 562
e-mail: j.handlova@vosezlin.cz

•  důraz na cizí jazyky, IT, měkké 
dovednos� 

•  povinná odborná praxe v ČR 
nebo zahraničí

•  škola s dlouholetou tradicí 
a moderním přístupem

zajímavosti

V elitním klubu je 15 památek
Zlínský kraj – Seznam národních kulturních 
památek, jež se nalézají na území Zlínského 
kraje, se rozrostl na 15 položek. Nově na něm 
přibylo Mikuláštíkovo fojtství v  Jasenné 
a větrný mlýn ve Vekých Těšanech. Rozhodla 
o tom Vláda ČR, která na návrh ministerstva 
kultury prohlašuje národní kulturní památ-
ky svým nařízením.

Statut  národní kulturní památky je uznáním 
toho, že objekt je nositelem těch nejvýrazněj-
ších kulturních a historických hodnot. „Prohlá-
šení fojtství v Jasenné a větrného mlýna ve Vel-
kých Těšanech za národní kulturní památky je 
samozřejmě i prestižní záležitostí, vede ke zvý-
šení turistického ruchu i k možnosti lépe dosáh-
nout na některé dotační tituly v rámci památ-
kové obnovy. Pro majitele památky znamená 
zápis především ocenění jejich dosavadní prá-
ce a  úsilí,“ uvedla Jana Spathová z  Národního 
památkového ústavu v Kroměříži.
Roubené Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné bylo 
postaveno roku 1748. „Náleží k  nejhodnot-
nějším památkám tzv. karpatské architektury 
a k nejvýznamnějším památkám celé východní 
Moravy,“ vysvětluje Jana Spathová. Větrný mlýn 
ve Velkých Těšanech patří ke sloupovému typu 

s  celodřevěnou otočnou konstrukcí. Je dvou-
patrový, přibližně čtvercového půdorysu, krytý 
sedlovou šindelovou střechou. Pochází z 90. let 
19. století. „Je dokladem užitkového lidového 
stavitelství, u nás již nepříliš častého, se zacho-
vaným unikátním vnitřním zařízením včetně 
kvalitních stavebních detailů. Náleží k  nejza-
chovalejším objektům svého druhu v  rámci 
celé České republiky,“ dodala Jana Spathová.

Libušín bude obnoven
Součástí národní kulturní památky Pustevny 
je i objekt Libušín. Mimořádně cennou stavbu 
ovšem pohltily plameny. Prakticky okamžitě 
byla spuštěna veřejná sbírka. V polovině červ-
na přitom na účtu číslo 107-6978880207/0100 
bylo k  dispozici bezmála 6,5 milionu korun. 
Připraven pomoci je i  Zlínský kraj. „Až bude 
vše kolem obnovy vyjasněno, jsme připraveni 
finančně pomoci,“ řekl hejtman Stanislav Mi-
šák. 
Dobrou zprávu má i ministr kultury Daniel Her-
man. „Je vysoká pravděpodobnost, že dosáh-
neme v plné výši na evropské fondy, z kterých 
by obnova národní kulturní památky mohla 
být financována,“ řekl ve sněmovně. Podle něj 
by mohla být obnovena do roku 2017.  (jjn)

Národní kulturní památky v regionu 
■  Hřbitov ve Střílkách
■  Zámek Kroměříž s Květnou a Podzámec-

kou zahradou
■  Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cy-

rila a Metoděje ve Velehradě 
■  Hrad Buchlov 
■  Slovanské hradiště sv. Klimenta u Osvěti-

man
■  Soubor pozůstatků velkomoravské  

sídelní aglomerace Staré Město -Uherské 
Hradiště – Modrá

■  Zámek Buchlovice 
■  Evangelický kostel ve Velké Lhotě 
■  Fojtství ve Velkých Karlovicích 
■  Valašské muzeum v přírodě
■ Pustevny 
■  Památník protifašistického odboje 

Ploština
■  Zámek Vizovice
■  Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné
■  Větrný mlýn ve Velkých Těšanech

Dočká se i Společenský dům?
Kdy a zda se seznam národních kulturních 
památek ve  Zlínském kraji rozšíří, není 
jasné. Žhavým kandidátem je ale v  kaž-
dém případě Společenský dům v  Otro-
kovicích. Návrh na  prohlášení byl již pro-
jednán s  vlastníkem objektu, s  Národním 
památkovým ústavem, Krajským úřadem 
Zlínského kraje a v závěru roku byl podán 
k ministerstvu kultury. Společenský dům je 
architektonicky a historicky pravděpodob-
ně nejcennější stavbou Otrokovic.

Větrný mlýn ve Velkých Těšanech.    Foto: Ivo Hercik 
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inzerce

10.-13. 7. 2014
Areál likérky Vizovice

Cpt. Mendess & Rock ‘n‘ Roll Army | Embryo | Citron & Tanja | RockSymphony - M. Jandová & H. Toužimský s Filharmonií B. Martinů Zlín 
Kreyson | Škwor | Doga | Sebastien & Tony Martin | Salamandra | Legendy se vrací | Six Degrees of Separation | The Snuff | Forrest Jump | Black Widow

Exkluzivní festivalový set k novému albu, včetně Best of - největších hitů!

Show se setlistem vytvořeným fanoušky!
První samostatná show v ČR!

Speciální SCORPIONS set 
- odehrání alba „Lovedrive“! Speciální noční show plná ohňů a pyroefektů!

www.mastersofrock.cz
Klinika reprodukční medicíny

a gynekologie Zlín

www.darovatvajicka.cz

PLODNOST
NENÍ SAMOZŘEJMOST

Darujte svá vajíčka a pomozte tak druhým.

Obdržíte až 15 000 Kč
jako náhradu výdajů spojených s darováním.

Měsíc červenec je ve  znamení nástupu 
prázdnin, ale také hned v  jeho úvodu sla-
víme dva státní svátky – Den slovanských 
věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje a Den upá-
lení mistra Jana Husa. Červencové akce bu-
dou směsí oslav, kulturních zážitků, sportu 
a  folkloru. K  těm nejvýznamnějším akcím 
budou patřit Dny lidí dobré vůle na  Ve-
lehradě, Slovácká jízda králů a  Dolňácké 
slavnosti písní a  tanců v  Hluku či tradiční 
závody horských kol Bikemaraton Drásal 
České spořitelny. Přinášíme stručný výběr 
z  bohaté nabídky akcí, další nabídku hle-
dejte na www.vychodni-morava.cz .

Přehled akcí 
 2. – 4. 7. – Cyrilometodějská pouť ze Svatého 

Hostýna na  Velehrad. Putování s  noclehy 
ve Štípě a Napajedlích. www.hostyn.cz. 

 4. 7. Pěší pouť ze sv. Antonínka na Velehrad.

 3. 7. – 9. 8. Hudba v  zahradách a  na  zámku 
v  Kroměříži. 15. ročník hudebního festivalu. 
www.hudba-kromeriz.cz 

 3. – 6. 7. Jízda králů a Dolňácké slavnosti písní 
a tanců, Hluk. www.mestohluk.cz 

 5. 7. Bikemaraton Drásal České spořitelny, 
Holešov. Závod horských kol pro všechny ka-
tegorie. www.drasal.cz

 7. – 11. 7. Festival Luhačovický Švihák. Humor 
v lázeňském městě. www.luhacovice.cz 

 7. – 13. 7. Malířská škola na Soláni.  
www.zvonice.eu 

 12. 7. Bike Valachy 2014, závod horských kol. 
Velké Karlovice. www.valachy.cz 

 12. 7. – 13. 7. Buchlovské kování. Přehlídka mi-
strů černého řemesla. www.hrad-buchlov.cz 

 12. 7. Hejův nožík. 18. ročník setkání řezbářů 
v Rožnově pod Radhoštěm. www.vmp.cz 

 14. – 18. 7. Festival Janáček a  Luhačovice. 
www.luhacovice.cz 

 18. – 20. 7. Otrokovické letní slavnosti 2014. 
Tentokrát v Retro stylu. www.otrokovice.cz 

 19. 7. Pekařská sobota. 21. ročník setkání pe-
kařů v Rožnově pod Radhoštěm. www.vmp.cz 

 25. 7. – 2. 8. Letní filmová škola v Uherském 
Hradišti. 40. ročník. www.lfs.cz 

 26. 7. Festival česneku v Buchlovicích.  
Vše s česnekem a o česneku.  
www.festivalcesnekubuchlovice.cz 

 26. 7. Pulčinský Amfolkfest. Festival na konci 
světa, 19. ročník folkového festivalu ve Franco-
vě Lhotě-Pulčíně. http://amfolkfest.cz 

 27. 7. – 2. 8. Týden židovské kultury. Holešov. 
www.mks.holesov.cz 

zábava, volný časČervenec na Východní Moravě

Kraje budou propagovat gastronomii 

Výstavy v Baťově mrakodrapu

1. 7. – 31. 7.   Výstava k Mezinárodnímu 
dni boje proti drogám
Prezentace organizací podílejících se 
na protidrogové politice ve Zlínském kraji 
(3. etáž, pracovní dny 7.00 – 17.00)

1. 7. – 31. 8.  Josef Sousedík – Edison 
z Moravy
Výstava přibližující život a dílo Josefa Sou-
sedíka, vynálezce a  držitele 45 patentů 
(16. etáž, denně do 22.00)

Další zajímavé akce

 ▪ Sport, koncerty a zábava
Uherské Hradiště – Improvizovaná pláž 
v centru města, plno sportu, koncertů a zá-
bavy. Tak již tradičně vypadá na začátku čer-
vence Uherské Hradiště. Koná se zde totiž 
akce s názvem Slovácké léto. Letos termín 
akce připadá na 4. až 13. července. Přesto-
že hlavní náplní akce je turnaj v plážovém 
volejbale, za dobu svého trvání se z ní stala 
respektovaná sportovně-kulturní událost. 
Více na www.slovackeleto.cz.

 ▪ Baťův institut nabízí tábory
Zlín – 14|15 Baťův institut, společně s  ob-
čanským sdružením Aktivně životem, 
připravil nabídku zajímavých letních pří-
městských táborů pro děti. Na  táborech 
s názvem Záhady baťovského Zlína na děti 
čeká zajímavý program v  muzeu, galerii 
i knihovně. Těšit se mohou i na výlet na hrad 
v  Malenovicích. Více na  www.14-15.cz či 
na aktivity@aktivnezivotem.cz. 

 ▪ Formanský den
Velké Karlovice – Kůň v  proměnách času. 
Tak zní podtitul již 30. ročníku Formanské-
ho dne ve  Velkých Karlovicích. Den plný 
tradičních i  netradičních soutěží a  ukázek 
letos připadá na 5. červenec. Těšit se může-
te například na  formanské závody, ukázku 
přepadení parního vlaku, rytířská klání či 
přehlídku dostihových šampionů. Stej-
ně pestrý je i  doprovodný program. Více 
na www.formanskyden.cz.  

Zlínský kraj – Gastronomie a  folklór Moravy 
a  Slezska. Tak zní název projektu, na  němž 
chtějí společně spolupracovat Zlínský, Ji-
homoravský, Moravskoslezský a  Olomouc-
ký kraj. Právě tyto čtyři regiony se rozhodly 
v  rámci každoroční spolupráce v  oblasti 
cestovního ruchu zaměřit tentokrát pozor-
nost na  zmapování gastronomie a  folklóru 
na území Moravy a Slezska.
Moravské kraje zahájily spolupráci na  spo-
lečných propagačních materiálech a  dopro-
vodných akcích v cestovním ruchu již v roce 
2005. Výsledkem jsou například produkty 
Na kole celou Moravou a Slezskem, Duchov-
ní dědictví Moravy a  Slezska, Lázně s  chutí 
Moravy a  Slezska. Jednotlivé projekty byly 
přijaty velmi příznivě odborníky v cestovním 

ruchu i  laickou veřejností. Přínos je přede-
vším v komplexnosti poskytnutých informací 
o  celém území Moravy a  Slezska. Byla po-
tvrzena větší efektivita společné propagace 
produktů a atraktivit cestovního ruchu, které 
území jednotlivých regionů přesahují. 
Součástí projektu Gastronomie a  folklór Mo-
ravy a Slezska je tisk propagačního materiálu 
včetně jeho distribuce a  prezentace na  tis-
kové konferenci při veletrhu cestovního ru-
chu Regiontour 2015 a  společná prezentace 
na gastronomickém veletrhu v Turíně v  říjnu 
2014. Materiál bude vydán v nákladu 40 000 
kusů v několika jazykových mutacích. Jednot-
livé kraje v zájmu společné věci sdruží své fi-
nanční prostředky.
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Klinika reprodukční medicíny
a gynekologie Zlín

www.darovatvajicka.cz

PLODNOST
NENÍ SAMOZŘEJMOST

Darujte svá vajíčka a pomozte tak druhým.

Obdržíte až 15 000 Kč
jako náhradu výdajů spojených s darováním.

tel.: +420 577 044 223  
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť 
a zpevněných ploch

Pokládka asfaltového betonu  nišerem

Vysprávky komunikací 
a ploch asfaltovými technologiemi

Čištění komunikací a ploch

Realizace a opravy mostních objektů 
a silničního příslušenství

Prodej kameniva

Výškové úpravy uličních vpustí 
a poklopů šachet v komunikacích

www.suszlin.cz



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

AKCE 49.000,-
Model Revolution

Podzámčí 61, 763 61 NAPAJEDLA
tel./fax: +420 577 941 012 
bytcentrum@volny.cz, www .bytcentrum .com

celokožený model
25 odstínů kůže      

POMÁHÁME LIDEM 
PŘEKONÁVAT BARIÉRY 

ALTECH, spol. s r.o. 
myslová 1146 

Uherské Hradiš  

VOLEJTE ZDARMA 800 303 304 

www.altech-uh.cz 
altech@aeromec.cz 

Máte potíže s chůzí po schodech?

ZDARMA návrh nejlepšího řešení 
přímo od českého výrobce

 

 

Doporučujeme

Dny lidí dobré vůle 
4. – 5. 7.,  Velehrad
www.velehrad.eu

PROTIHLUKOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ 

BYTOVÉ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

Zasklívání
balkonů a lodžií

 rámové zasklení    
 bezrámové zasklení
 otevírané zasklení

*akce platí do 31. 7. 2014* k l í d 31 7 2014 Objednejte si ještě dnes! Volejte 810 222 777

info@expowin.cz
810 222 777 

WWW.EXPOWIN.CZ

Kroměříž, Břest 134
Tel.: 810 222 777

E-mail: kromeriz@expowin.cz

  bezpečnostní třída 2 a 3
   včetně nové zárubně s nerezovým prahem
   protihluková izolace (Rw=39dB)
  protipožární odolnost
  9-ti bodový bezpečnostní systém
  bezpečnostní vložka + 5 klíčů
  panoramatické kukátko
  mnoho variant vzhledu

2. bezp. třída 
19.990 Kč*

3. bezp. třída 
24.990 Kč*

Montáž během jednoho dneMM nMonMonMon ážtážtážtážtáž běběběběběhh mhemhemhem jjjejejedddnodnodnohhhohoho dd ednednedne
Oboustranná bezpečnostní vložka ZDARMA!

ROPROPROTIHTIHTIH UKLUKLUK ÉOVÉOVÉOVÉ AA RPROPRO IPTIPTIP ŽÁOŽÁOŽÁOŽÁ ÍNÍRNÍRNÍ 

NOVÉ DVEŘE DO BYTU 
ZA SUPER CENY!

*včetně DPH, dopravy, 
demontáže, montáže, 
v rámci Zlínského kraje

sleva 20% 
na zasklení*

sleva 20% 
na vertikální 

žaluzie*

+

info@expowin.cz
810 222 777 

www.expowin.cz

Uh. Hradiště, Dvořákova 1210
Tel.: 734 311 136

E-mail: uh@expowin.cz

Zlín, Gahurova 5265
Tel.: 734 314 277

E-mail: info@expowin.cz      

Kroměříž, Břest 134
Tel.: 810 222 777

E-mail: kromeriz@expowin.cz

2 vozu 
Fabia Tour: 5,2–5,9 l/100 km, 121–139 g/km

okna či centrální zamykání.
4 roky! Například model ŠKODA Fabia Tour Easy může být váš již od 189 900 Kč s financováním 

fabiatour.cz * Cena platná s financováním ŠKODA Finance od ŠkoFINu.

ŠKODA Fabia Tour od189 900 Kčse ŠKODA Finance od ŠkoFINu

Příští zájezd na Jadran? Se ŠKODA Fabia Tour již od 189 900 Kč*.

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

LAST MOMENT S FABIA TOUR

Prima autosalon, Velehradská 4260, 767 01 Kroměříž 
Tel.: 573 331 531, www.prima-kromeriz.cz

MRO_V2_Fabia_Tour_100x130_ZEL_b1fa9c2acf0c43d48207eb10a314310a_indd   1 5/20/2014   1:40:17 AM


