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Valašský mikulášský jarmek
Náměstí ve Valašských Kloboukách každoročně ožívá

mikulášským jarmekem, na němž nechybějí tradiční masky. 
Foto: Lenka Zvonková 

Magazín Zlínského kraje srpen 2014 / ročník X

Lázeňský areál
Novotou září lázeňský areál v Luhačovicích, 

který prošel zásadní proměnou.
Foto: Ivo Hercik
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• pružiny tla né
• pružiny tažné
• pružiny zkrutné
•  pojistné kroužky, 

závla ky

• pružinový drát
•  výrobky z pružinového 

drátu
• technické poradenství

Výroba pružin všech typ  dle požadavk  zákazníka.



 ▪ Ministryně postoj kraje podporuje

Zlínský kraj –  Podporu Zlínskému kraji, ale 

i dalším regionům znevýhodněným v rám-

ci stávající podoby tzv. územní dimenze, 

tedy výše fi nančních prostředků garanto-

vaných území kraje v plánovacím období 

2014 – 2020, vyjádřila na  jednání s  kraj-

skou radní Taťánou Valentovou Nersesjan 

ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová. 

Krajská radní využila k diskusi o této pro-

blematice osobní jednání s  ministryní. 

Jednalo se o  další z  řady aktivit, kterými 

vedení Zlínského kraje v čele s hejtmanem 

Stanislavem Mišákem bojuje za rovné po-

stavení krajů v ČR a o další neprohlubování 

rozdílů mezi nimi. „Vyjednávali jsme přija-

telnější podmínky pro Zlínský kraj, který 

v současné době ve srovnání s některými 

dalšími kraji ČR nemá garantovány ade-

kvátní evropské fi nanční prostředky pro 

nadcházející plánovací období. Vyjádřili 

jsme nespokojenost s  navrhovaným pří-

stupem k  řešení územní dimenze, pra-

covně nazývaným „dvourychlostní kraje“. 

Tento problém se týká i dalších krajů v re-

publice, jako je například Vysočina či Jiho-

český kraj. Jde o to, že území krajů, kterým 

je umožněno využívat integrovaný nástroj, 

tzv. ITI, jsou zvýhodněna nejen tím, že mo-

hou plánovat svůj rozvoj, ale navíc i vyšší 

fi nanční alokací,“ vysvětlila jádro problému 

krajská radní Valentová Nersesjan. Čelní 

představitelky ministerstva pro místní roz-

voj měly v rukou i apel hejtmana Zlínského 

kraje Stanislava Mišáka směrovaný v  této 

věci v červnu letošního roku přímo na pre-

miéra Bohuslava Sobotku. S jeho obsahem 

se ztotožnily. „Paní ministryně i náměstky-

ně vnímaly a chápaly požadavky hejtmana 

a celého vedení kraje, a deklarovaly, že nás 

v  této věci podpoří a  budou prosazovat 

tzv. kohezní bonus, tedy způsob vyrovnání 

krajů, které nemají garantovány adekvátní 

fi nance,“ uvedla krajská radní Valentová 

Nersesjan. 

Stejný postoj podle jejích slov doporuču-

je ministryně ostatním hejtmanům s  tím, 

že pokud se na něm shodnou, bude také 

ministerstvo pro místní rozvoj rovnost kra-

jů podporovat. Aktivity vedení Zlínského 

kraje v čele s hejtmanem ve věci spraved-

livých příležitostí pro čerpání prostředků, 

aby bylo prorůstové a efektivní, neutucha-

jí. Ať už se jedná o osobní jednání, písem-

nou komunikaci či stanoviska, případně 

připomínky k  veškerým výstupům týkají-

cím se zmíněné problematiky.

 ▪ Den Zlínského kraje oslaví jubileum

Zlínský kraj – První jubileum, totiž svůj 

pátý ročník, oslaví Den Zlínského kraje. 

Tedy akce, která připomene 14 let od za-

ložení kraje a  představí jej v  jeho plné 

rozmanitosti. Organizátoři stanovili ter-

mín na  sobotu 4. října, centrem bude 

tradičně okolí sídla Zlínského kraje, tedy 

21. budovy ve Zlíně. Den Zlínského kra-

je ale jako vždy pozve početné účastníky 

na řadu dalších míst, kterými se pyšní prá-

vě a jen Zlínský kraj.
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Milé čtenářky a čtenáři,

srdečně vás zdravím uprostřed léta, které je pro většinu z nás 

symbolem dovolených a  pohody. Celý rok je netrpělivě vy-

hlížíme, plánujeme a  těšíme se. Školáci mají své dva měsíce 

prázdnin jisté, učitelé taky, a přejme jim to. Radost z volna jim 

totiž dost často zkalí jedovatými poznámkami nepřejícní bližní. 

Docela se jim divím, takhle si kazit léto závistí! My, co máme 

letní volno poněkud kratší, se na ně o to déle můžeme těšit. Po-

tkávat spolupracovníky a bavit se o tom, kde kdo už byl a kam 

se ještě chystá. Koneckonců i  do  té práce se za  slunných rán 

líp vstává. Jen je škoda, že vykonávané zaměstnání podle prů-

zkumů baví pouze jednoho Čecha z deseti. A taky že pracovní 

doba je u nás jedna z nejdelších v Evropě. Možná proto patří Češi k národům, kterým se nejmé-

ně daří skloubit pracovní a soukromý život.

Snad miliony Čechů vyjedou přes léto do zahraničí. Ale zajímavé je, že spousta jich dává před-

nost pobytu na chalupě či chatě. Takových rekreačních objektů je v naší republice na 400 tisíc, 

předčí nás jen Švédové. Na chalupy se utíká před stresem a civilizací, za odpočinkem a poho-

dou. A taky na hřiby, maliny či byliny. Mnozí, ať už na chalupě, u moře nebo doma, pro navození 

pocitu relaxace sahají po alkoholu a v jeho konzumaci jsme v Evropě bezkonkurenčně první. 

Navíc Zlínský kraj drží toto smutné prvenství i mezikrajsky v rámci celé České republiky. Vypadá 

to, že vyznáváme názor:„ Život je krásný, ale člověk musí byt pořád trochu opitý.“ A možná už 

ani nevnímáme jako vtip tento dialog lékaře a pacienta: „Je mi líto, pane, nedá se nic dělat, tu 

nohu vám musíme amputovat.“ „Díky bohu, já už jsem si myslel, že mi zakážete pít.“ 

Rozhodně nechci ani nebudu moralizovat, ale brát nadměrnou konzumaci alkoholu na  leh-

kou váhu určitě nelze. Závislost přináší starosti a  trápení celým rodinám, vliv alkoholu stojí 

za velkou částí nehod a trestných činů včetně vražd. Úhel pohledu lidí na pití se velmi různí, 

jak naznačuje i Miroslav Horníček: „Je odsouzeníhodné, když se sportovci opíjejí. Na druhou 

stranu je dobré a chvályhodné, když opilci sportují.“ Nakonec ale vždy každý sám musí nést 

zodpovědnost i následky.

Ať už léto trávíte v práci, doma, na chalupě či u vody, přeji pohodu a vydatný odpočinek. Pokud 

k tomu patří třeba i sklenice dobrého vína, tak „na zdraví“! Když totiž zůstane jen u té jedné, 

může být dokonce lékem…

 Mgr. Taťána Valentová Nersesjan,

radní Zlínského kraje
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Lázeňský areál je atraktivnější
Luhačovice – Lázeňský areál v Luhačovicích se 

změnil k  nepoznání – v  uplynulých měsících 

totiž prošel nejrozsáhlejší proměnou v  jeho 

historii. Bylo vysázeno přes 470 stromů, bez-

mála 15 300 keřů a zhruba 7 500 trvalek. Pro-

měna parku byla symbolicky ukončena v červ-

nu. Celkové náklady činily zhruba 27,8 milionu 

korun. Práce na  proměně areálu nebyla jed-

noduchá. Nově pojatou zeleň bylo nezbytné 

sladit s  různorodým architektonickým stylem 

budov tak, aby atmosféra místa byla zachová-

na. Za jednotící prvek byl zvolen tok říčky Šťáv-

nice, která se vine celým areálem. Na  ni pak 

navazují další úseky. Vzhledem k  tomu, že se 

jedná o výjimečný zásah, který ovlivní pohled 

na Luhačovice na několik dalších generací, byl 

i  rozsah prací zcela mimořádný. V  listopadu 

bylo vykáceno celkem 283 vzrostlých stromů, 

2 320 m2 keřů a 962 m2 nárostů. „Káceny byly 

zejména stromy přestárlé a  provozně nebez-

pečné, které ohrožovaly bezpečný pohyb 

návštěvníků. Řada stromů vykazovala špatný 

zdravotní stav se sníženou vitalitou a  mno-

hé byly nakaženy houbovou infekcí. Některé 

stromy označili odborníci přímo za havarijní,“ 

zdůraznil Eduard Bláha, ředitel Lázní Luhačo-

vice, a.s. Po vykácení a odstranění přestárlých 

dřevin a  nevzhledných přerostlých keřů bylo 

ještě na  podzim během pouhých čtyř týdnů 

vysázeno téměř pět set nových vzrostlých 

stromů. V  jarních měsících práce pokračovaly 

především výsadbou tisícovek keřů a  trvalek. 

Celkově se jedná o zeleň se zvýšenými nároky 

na kvalitu. Stromy svým původem i celým ob-

dobím života pocházejí ze shodných klimatic-

kých oblastí, jako jsou Luhačovice.  (jjn)

Lázeňský areál je k nepoznání.    Foto: Ivo Hercik

 ▪ R49 čeká na stavební povolení

Zlínský kraj – Ředitelství silnic a dálnic po-
dalo žádost o vydání stavebního povolení 
na pětikilometrový úsek rychlostní komu-
nikace R49, který o stavební povolení při-
šel letos na  jaře. Bez něho nelze rozběh-
nout výstavbu silnice z Hulína do Fryštáku. 
Ta byla slavnostně zahájena již v  roce 
2008. „Stavební řízení probíhá. V  případě, 
že získáme stavební povolení, jsme připra-
veni zahájit stavební práce na hlavních sta-
vebních objektech ještě v  letošním roce. 
Finanční prostředky na  tuto stavbu byly 
pro rok 2014 v rozpočtu schváleny. Jejich 
čerpání záleží na výsledku stavebního po-
volení,“ sdělila Oknu do  kraje mluvčí ŘSD 
Nina Ledvinová. Pro rychlou realizaci této 
dopravní stavby se vyslovil při své dubno-
vé návštěvě Zlínského kraje také premiér 
Bohuslav Sobotka. Rychlostní komunikace 
R49 má v budoucnu vytvořit další dálniční 
propojení České republiky a Slovenska.

 ▪ Stavba roku Zlínského kraje

Zlín - V minulém čísle jsme představili ví-
těze všech kategorií v  aktuálním ročníku 
soutěže Stavba roku 2013 Zlínského kraje. 
U  kategorie Rodinné domy jsme bohužel 
uveřejnili chybnou fotografi i. Tímto chy-
bu napravujeme a zároveň přidáváme pár 
podrobností k vítěznému domu. Ten stojí 
ve zlínské části Prštné, investory jsou man-
želé Dočkalovi. Autorem díla je Ing.  arch. 
Jan Přehnal. Dům byl stavěn od  května 
2011 až do října 2013 fi rmou Centring.

Babice – Muzeum myslivců a pytláků Na Mý-

tince v  Babicích. Tak zní název nové polož-

ky na  seznamu turistických cílů ve  Zlínském 

kraji. Muzeum je členěno na  tři expozice. 

První seznamuje s  historií myslivosti a  také 

pytláctví, druhá je věnována dřívějšímu vy-

bavení příbytků lidí na  vesnici, třetí pak při-

bližuje vývoj hospodářských strojů. Celkem 

na návštěvníky čekají čtyři stovky sbírkových 

předmětů. Ve  venkovních prostorách jsou 

navíc umístěny voliéry. Slavnostní otevření 

muzea se konalo v polovině června, jeho vy-

budování si vyžádalo asi pět milionů korun. 

Část nákladů pokryla dotace Zlínského kraje, 

podařilo se získat i peníze z evropských fon-

dů. Muzeum sídlí v citlivě rekonstruované bu-

dově. Otevřeno je každou sobotu a neděli až 

do září, a to od 14.00 do 16.00.  (red)

Myslivci a pytláci 
mají muzeum

Zlín – Stadion mládeže v  centru Zlína bude 

zdobit socha nejslavnějšího českého atleta 

všech dob, Emila Zátopka. Sochu si objednalo 

město Zlín, na jejím zhotovení se fi nančně po-

dílí i Zlínský kraj. Socha sportovce, který svou 

sportovní dráhu začínal právě ve Zlíně, bude 

odhalena v den Zátopkových narozenin, tedy 

19. září. Jejím autorem je sochař Radim Hanke, 

který jako předobraz zvolil fotografi i z  roku 

1952, na níž je Emil Zátopek zachycen při do-

běhu maratonu v Helsinkách.

Město vzdalo poctu čtyřnásobnému olympij-

skému vítězi již dříve. Jeho jméno nese jedna 

ze zlínských základních škol, která shodou 

okolností letos oslavila 50. výročí. Jde o  jedi-

nou školu ve Zlínském kraji, která nabízí rozší-

řenou výuku ve třídách zaměřených na plavá-

ní (od roku 1963), atletiku (1969) a lední hokej 

(1974). Mezi absolventy této školy patří napří-

klad Tomáš Dvořák, Petr Čajánek, Petr Leška, 

Jana Komrsková či Martin Hamrlík.  (red)

Zlínský kraj – Rostoucí obliba regionálních piv-

ních značek se projevuje i  ve  Zlínském kraji. 

Zatímco ještě na  začátku roku 2013 jich bylo 

sedm, nyní podle serveru www.pivni.info vy-

stoupal jejich počet na 12. Kromě toho nabídku 

piva v regionu doplňuje tradiční pivovar v Uher-

ském Brodu. Na Vsetínsku funguje Valašský pi-

vovar Bon, Minipivovar Valášek, který vaří pivo 

přímo ve Vsetíně, Rožnovský pivovar, na Hutis-

ku-Solanci vznikly Balitovy valašské pivovary 

a ve Velkých Karlovicích Karlovský minipivovar. 

V Kroměříži existuje Pivovar Černý orel, Pivovar 

Kroměříž, jenž používá značku Maxmilian, a Sel-

ský pivovárek Kroměříž. Na Zlínsku pak mohou 

lidé ochutnat výrobky slavičínského Pivova-

ru Hrádek, Pivovaru Vraník v  Trnavě a  přímo 

ve  Zlíně působí Pivovar Čechmánek a  Pivovar 

Malenovice. Počet minipivovarů stoupá v  celé 

České republice. Do tří let by jich podle odbor-

níků mohlo být až 220. Řada minipivovarů patří 

do  kategorie restauračních, tedy těch, kdy je 

pivo vařeno přímo v konkrétní restauraci, která 

zároveň zajišťuje hlavní odbyt.  (jjn)

Emil Zátopek bude
mít ve Zlíně sochu

Přibývá minipivovarů
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 ▪ Další Perly Zlínska

Zlínský kraj – Ohodnotit celkem 143 vý-
robků od  43 žadatelů. Takový úkol měla 
před sebou odborná komise udělující 
známku kvality Perla Zlínska. Nejvíce vý-
robků, bezmála šest desítek, přihlásili pe-
kaři a cukráři, následovaly masné a mléčné 
výrobky a velký zájem o značku byl i mezi 
včelaři. Hodnotitelé nakonec udělili Perlu 
Zlínska dvěma desítkám výrobků.  
Akce, kterou pořádá Agrární komora Zlín 
ve spolupráci se Zlínským krajem, se letos 
konala již podeváté. „Je potřeba neustále 
podporovat místní producenty všemi pro-
středky, které máme. Nejde jen o to, aby se 
na pulty obchodů dostaly kvalitní a zdravé 
potraviny, ale i vytváření a udržování pra-
covních míst pro naše lidi a zachování ven-
kovské krajiny,“ řekl hejtman Stanislav Mi-
šák. Ocenění budou slavnostně předána 
u příležitosti Dne Zlínského kraje v říjnu. 

Přehled oceněných výrobků: Uzený bok 
(Radek Šerý, Brumov-Bylnice), Šnek se 
sýrem s vepřovým a kuřecím masem (Ra-
ciola s.r.o., Uherský Brod), Uzená šunka 
s kostí (Zdenek Ritter, Valašské Klobouky), 
Smetanový jogurt čokoládový (Mlékárna 
Valašské Meziříčí s.r.o.), Sýr z  farmy koře-
něný (Farma ZPZ s.r.o., Valašská Bystřice), 
Vdolek hanácký (Avos a.s., Kroměříž), Ko-
pretina s  náplní (Pekárna Přílepy s.r.o.), 
Střelenský koláč (Pekařství Střelná s.r.o.), 
Bylinkové chichinky (Stanislava Elšíková, 
Vizovice), Čoko boro (Čokoládovna Car-
letti s.r.o., Vizovice), Med květový, bylinný 
(Ing. Karel Kolínek, Nedašov), Med medo-
vicový (Ing. Pavel Buřinský, Kroměříž), Med 
květový (Richard Černošek, Žalkovice), 
Mošt jablko-BIO (Moštárna Hostětín s.r.o.), 
Hruškovica – Žufánek (Žusy s.r.o., Blatnič-
ka), Česnek Janča (Jan Janča, Doubravy), 
Česnek dukát (Aleš Dosoudil, Morkovice), 
Ovocná přesnídávka s jablky a meruňkami 
(Linea Nivnice), Bramborový knedlík s ma-
kovou náplní (Josef Martinek, Krhová), 
Martinský bramborák (Jospo s.r.o., Hole-
šov). Cenu hejtmana Zlínského kraje získal 
med Ing. Karla Kolínka. 

Potraviny z regionu dostupnější pro všechny

Plány jsou ale velkorysejší – dostat kvalitní 

produkty těchto výrobců ve větší míře ke kon-

zumentům, například do  kuchyní škol, do-

movů pro seniory či nemocnic. Pro zachování 

zaměstnanosti bude brzy zajímavý i odběr re-

gionálních produktů například hypermarkety, 

které se stěhují do menších měst a brzy budou 

nuceny opustit obchodní strategii založenou 

na nízké ceně, která je ryze účelová. „Jsme za-

plaveni množstvím dovážených potravin, přes-

tože naši podnikatelé jsou schopni nabídnout 

zboží minimálně stejné kvality. Cílem je dosáh-

nout toho, aby se produkty našich zemědělců 

a  zpracovatelů co nejlépe prodávaly přímo 

v  našem regionu,“ vysvětluje předsedkyně 

výboru krajského zastupitelstva pro oblast ze-

mědělství, životní prostředí, územní plánování 

a rozvoj venkova Milena Kovaříková.

Prvním výstupem projektu je katalog dostup-

ný na  www.potravinazregionu.cz. Obsahuje 

produkty oceněné známkou kvality Perla Zlín-

ska, Regionální potravina Zlínského kraje či 

s označením Pro-Bio. „Postupně uvítáme zapo-

jení co největšího počtu stravovacích zařízení 

v  našem kraji, která mají zájem podporovat 

regionální výrobce potravin, jejichž produkty 

jsou vyrobeny výhradně z českých surovin a se 

100% podílem regionální práce,“ uvedla Milena 

Kovaříková. Kraj, komora a  univerzita usilov-

ně jednají s  ministerstvem zemědělství nejen 

o fi nanční podpoře subjektů v oblasti zpraco-

vání zemědělských produktů a  jejich uvádění 

na  trh, ale též o  dalších fázích projektu, které 

by mohly být realizovány na celém území ČR. 

„Pro lepší orientaci je velmi důležité vytvořit 

centrální databázi potravin všech značek kva-

lity z regionu především proto, aby si vzájem-

ně nekonkurovaly, ale šly společnou cestou 

ke svému cíli, tedy spotřebiteli,“ dodala.  (red)

Zlínský kraj – Potravina z regionu. Tak jednoduše zní název pilotního krajského projektu, 

jehož cílem je nabídnout zákazníkům kvalitní potraviny od zemědělců a producentů ze 

Zlínského kraje. Na této aktivitě se kromě kraje podílejí Agrární komora Zlín a Univerzita 

Tomáše Bati. V  rámci projektu byl zpracován katalog potravin regionálních výrobců 

v tištěné i elektronické podobě. 

Polešovice, Kroměříž – Vinařské slavnosti v Po-

lešovicích spojené s  vyhodnocením soutěže 

TOP Víno Slovácka a  Dožínky Zlínského kraje 

v Kroměříži. Takové je menu na sobotu 23. srp-

na. Na pořádání a podpoře obou akcí, jež patří 

již k tradiční nabídce kulturních akcí v regionu, 

se podílí Zlínský kraj. V obou případech přitom 

nejde jen o zábavu. Smyslem aktivit je podpo-

ra tradičních producentů potravin, zemědělců 

a vinařů.

TOP Víno Slovácka je regionální známka pro 

kvalitní vína. Letos se koná již posedmé. Při-

hlásit se mohou vinaři ze Zlínského kraje a při-

lehlých obcí Blatnice pod Svatým Antonínkem 

a Blatnička. Vína musejí být vyrobena z hroznů 

odrůd vinné révy majících původ na  území 

České republiky. Vzorky vín z  loňské sklizně 

jsou rozděleny do čtyř kategorií podle obsahu 

zbytkového cukru. Deseti nejlépe ohodnoce-

ným vínům bude udělen certifi kát a  medaile 

TOP Víno Slovácka 2014, kterou mohou být 

oceněná vína označena na  obalu. Dále bude 

udělena cena za tři nejlepší kolekce vín, před-

stavující nejméně pět vzorků. Slavnostní vy-

hlášení výsledků se uskuteční na  Vinařských 

slavnostech dne 23. srpna v Polešovicích, kde 

bude příležitost k  neformálnímu setkání mi-

lovníků dobrého vína. Návštěvníci budou mít 

možnost v  areálu školního hřiště ochutnat 

od 14.00 všechna vína přihlášená do soutěže. 

Dále zde bude připravena také ochutnávka 

BIO vín. V podvečer od 17.00 bude pokračovat 

ochutnávka vín v ulici Vinařská, kde bude ote-

vřeno deset sklepů místních vinařů. Připraven 

je i bohatý kulturní program.

Dožínky Zlínského kraje se letos konají již po-

osmé a program nabídne pestrou směsici uká-

zek zemědělských tradic, folkloru a  dobrého 

jídla. Od 10.00 bude centrem města procházet 

krojovaný průvod, o  hodinu později dorazí 

na Velké náměstí, kde budou slavnosti zaháje-

ny. V 11.30 bude zahájeno vyhlášení výsledků 

soutěže Regionální potravina a předání cen.

Od 13.00 hod. bude v prostorách zámku pro-

bíhat doprovodný program, a  to prezentace 

a prodej regionálních potravinářských výrobků 

(„Regionální potravina“), výstava hanáckých 

krojů a  prezentace pekařských dovedností 

(Slavnosti chleba).

Ovčáci a zemědělská výstava

Do  palety akcí, kterými Zlínský kraj přispívá 

k  podpoře zemědělství a  potravinářství, pat-

ří i Ovčácký den na Valašsku, který vždy hostí 

Prlov, a  Zemědělská výstava v  Kroměříži. Obě 

akce se konaly v červnu. 

Ovčácký den na Valašsku je tematicky zaměřen 

na chov ovcí a na prezentaci a prodej nejen jeh-

něčích a skopových valašských či slovenských 

specialit. Jeho posláním je přiblížit a ukázat ná-

vštěvníkům kvalifi kovanou práci v zemědělství 

při chovu ovcí a  zpracování jejich produktů, 

a tím přispívat k navrácení zdravého způsobu 

života nejen na  venkov. Kroměřížská výstava 

si zase klade za cíl upozornit veřejnost na vý-

znam zemědělství a  potravinářství nejen pro 

národní hospodářství, ale i pro okres Kroměříž 

a celý Zlínský kraj. Výstava je zároveň chovatel-

skou přehlídkou skotu, prasat, koní a drobného 

zvířectva.   (red)

Srpen? Na krajské dožínky a za dobrým vínem

Krajské dožínky.    Foto: Město Kroměříž

Ovčácký den v Prlově.    Foto: AK Valašska
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domovy pro seniory

Stavby domovů pro seniory začaly
Vizualizace budoucí podoby Seniorparku ve Valašském Meziříčí.

Moderní vybavení, komfort, lepší 

dostupnost či prostory bez bariér. 

To jsou hlavní přínosy pro budoucí 

klienty domovů pro seniory ve  Va-

lašském Meziříčí, vsetínské Jasence 

a Luhačovicích. Provoz budov navíc 

bude levnější. 

 ▪ Ombudsmanka varuje: 

Při výběru buďte opatrní

Velmi alarmující zprávu zveřejnila v červ-

nu veřejná ochránkyně práv. Ombuds-

manka v  ní veřejnosti nabízí zjištění, 

učiněná během návštěv pobytových zaří-

zení pro seniory, která nedisponují opráv-

něním k  poskytování sociálních služeb. 

Tyto neregistrované služby se většinou 

prezentují jako hotely, penziony či domy 

pro seniory nebo pro lidi s  postižením. 

„Kvalita služeb a péče v nich není vázána 

povinnými standardy kvality a  obvykle 

chybí i odborný personál. Nelze proto vy-

loučit, že klienti závislí na pomoci a péči 

zde mohou být vystavováni špatnému 

zacházení,“ stojí v úvodu zprávy. Návště-

vy několika zařízení v letech 2012 až 2014 

tyto obavy potvrdily. 

Například bylo zjištěno, že v  žádném za-

řízení neexistuje plně funkční signalizace, 

senioři musejí pomoc přivolávat křikem, 

ve většině z nich nelze pokoje, toalety či 

sprchy zamknout. Nedůstojné podmínky 

byly zjištěny i  při stravování. Alarmující 

je pak poznatek, že někde jsou podávány 

léky podle uvážení personálu bez přísluš-

ného vzdělání. V polovině zařízení se ob-

jevilo nerespektování lidské důstojnosti 

klientů.

„Mým základním doporučením ve vztahu 

ke všem navštíveným zařízením je nepro-

dleně vytvořit podmínky pro úspěšné za-

registrování sociální služby, jinak činnost 

ukončit,“ píše v  závěru zprávy veřejná 

ochránkyně práv Anna Šabatová.

 ▪ Pomůže katalog sociálních služeb

Při výběru domova pro seniory výrazně 

pomůže Katalog sociálních služeb Zlín-

ského kraje, který je v  elektronické po-

době dostupný na  www.socialnisluzby-

zk.cz. Obsahuje totiž jen ty s  registrací, 

které musejí plnit standardy a  podléhají 

inspekcím. Domovy pro seniory se dají 

najít v rubrice Životní situace – Problémy 

ve stáří.

Stavby všech tří zařízení již byly v  těchto 
dnech zahájeny. „Na tyto dlouhodobě připra-
vované investice se nám podařilo získat fi -
nanční prostředky z evropských fondů. Kon-
cem příštího roku už začnou nové domovy 
sloužit seniorům z regionu a pevně věřím, že 
zde najdou příjemné prostředí a kvalitní služ-
by,“ uvedla krajská radní odpovědná za soci-

ální oblast Taťána Valentová Nersesjan.

Rovnoměrněji po celém kraji

Největší investici představuje Seniorpark 

ve Valašském Meziříčí. Právě zahájená první 

etapa bude stát 87 milionů, po  dokončení 

nabídne objekt 51 lůžek. 

V tomto případě se ale ještě počítá s druhou 

etapou, jejímž výsledkem budou další lůžka 

pro osoby s Alzheimerovou chorobou. Na 78 

milionů korun pak přijde Domov pro seniory 

Jasenka ve Vsetíně, i zde vznikne na pět de-

sítek míst. 

„Tato nová zařízení budou náhradou za  do-

mov pro seniory v  Podlesí. Jeho současný 

stav je nevyhovující, rekonstrukce na dnešní 

standardy by byla fi nančně náročnější než 

novostavba. Objekt je navíc umístěn zcela 

izolovaně v okrajové lokalitě, navíc v zátopo-

vé oblasti,“ upozornila radní Taťána Valentová 

Nersesjan. 

Další výhodou tohoto řešení, které docení jak 

samotní klienti, tak i  jejich blízcí, je pak rov-

noměrné a  dostupnější rozmístění kapacit 

do dvou největších měst v regionu.

Třetím nově budovaným zařízením je pak 

Domov pro seniory Luhačovice, budova se 

40 lůžky si vyžádá investici téměř 50 milionů 

korun. Také zde jde o  moderní a  komfortní 

náhradu za starší nevyhovující zařízení. 

Kapacity máme, rozhoduje kvalita

Ve Zlínském kraji je v domovech pro seniory 

k dispozici asi 2 800 lůžek. Vzhledem k po-

čtu obyvatel starších 65 let Zlínský kraj zaují-

má mezi všemi kraji v České republice druhé 

místo. „Co do  kapacity pobytových služeb 

pro seniory jsme na  maximu. Rozhodně ji 

nehodláme snižovat. Stejně tak není s ohle-

dem na méně vybavené kraje reálné ani další 

navyšování. Naší prioritou je sociální služby 

zkvalitňovat a prosazovat, aby byly skutečně 

rovnoměrně rozmístěny po celém území kra-

je,“ doplnila Taťána Valentová Nersesjan.

Dalším příkladem zkvalitnění pobytových 

sociálních služeb pro seniory je také projekt 

připravovaný v domově pro seniory v Rožno-

vě pod Radhoštěm. Ten je v provozu od roku 

1975 a jeho vybavení i technický stav pokojů 

již neodpovídá potřebám. 

Projekt řeší nejenom úpravy vedoucí k  na-

pravení tohoto stavu, ale zabývá se i zavede-

ním nových metod práce se seniory. 

Náklady, spočívající především v rekonstruk-

ci a modernizaci 102 pokojů, činí 37 milionů 

korun. Větší část pokryje dotace ze Švýcar-

ských fondů, částkou zhruba osm milionů 

pak přispěje i Zlínský kraj.  (jjn)

Budoucí budova domova pro seniory v Luhačovicích. Vizualizace – Domov pro seniory Jasenka ve Vsetíně.
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výběr školyvýběr školy

životní prostředí

chrankychranky

Co možná nevíte o Zlínském kraji

Hasičům přibylo práce. Loni hasili 856 požárů.    Foto: HZS ZKHasičům přibylo práce. Loni hasili 856 požárů.    Foto: HZS ZK

Kolik je v  kraji chráněných území, jak mo-

hutné jsou nejstarší stromy, která vodní ná-

drž je největší, jak vypadají lesy? Na všech-

ny položené otázky, ale i mnohé další, dává 

odpověď nejnovější Atlas životního prostře-

dí Zlínského kraje. S  tím nejzajímavějším 

vás seznámíme na této straně.

 Ve Zlínském kraji je přes 180 zvláště chráně-

ných území, tedy například přírodních pamá-

tek a  rezervací, včetně těch národních. Patří 

sem i chráněné krajinné oblasti – ty najdeme 

v regionu dvě. Starší a větší z nich představuje 

CHKO Beskydy, která byla vyhlášena v  roce 

1973. CHKO Bílé Beskydy vznikla v  roce 1980, 

v roce 1996 byla zařazena na seznam biosféric-

kých rezervací UNESCO. Kromě toho vzniklo 

na území kraje ještě šest přírodních parků.

 Ve  Zlínském kraji jsou desítky Památných 

stromů. Nejmohutnější z nich je Ctiborův dub, 

jehož obvod kmene činí 900 centimetrů. Na-

jdete ho, tedy již spíše jen jeho torzo, pod zříce-

ninou Stříleckého hradu v Chřibech.  Mezi další 

pozoruhodné stromy patří Kaňovická lípa, 

Valdštejnův dub u  hradu Lukov, Kobzova lípa 

ve Francově Lhotě či topol v Suché Lozi.

 Největší vodní nádrž v kraji je u Slušovic. Do-

káže zadržet bezmála deset milionů kubických 

metrů vody. Nejstarší je přehrada Bystřička, 

která byla uvedena do provozu již v roce 1912. 

Z  těch velkých je pak vůbec nejmladší vodní 

nádrž v  Karolince. Dokončena byla teprve 

v roce 1985.

 Lázeňská místa, pro něž jsou stanovena 

ochranná pásma přírodního léčivého zdroje, 

nalezneme ve Zlínském kraji na několika mís-

tech. Kromě Luhačovic, Ostrožské Nové Vsi 

a Kostelce u Zlína jde také o Buchlovice, Chro-

pyň a Rožnov pod Radhoštěm. 

  Lesní porosty zabírají ve Zlínském kraji rozlo-

hu přes 154  000 hektarů, tedy asi 39 procent 

jeho rozlohy. Nejrozšířenější dřevinou v  lesích 

je s bezmála 44 procenty smrk ztepilý, následu-

je buk lesní, borovice lesní či habr obecný. 

 V kraji jsou celkem tři ptačí oblasti, jež spolu 

s  evropsky významnými lokalitami tvoří sou-

stavu NATURA 2000. První z nich je Horní Vsac-

ko, která má rozlohu asi 27 hektarů. Vyskytuje 

se zde například chřástal polní, čáp černý či 

datlík tříprstý. Druhou ptačí oblastí jsou Hos-

týnské vrchy s lejskem malým a strakapoudem 

bělohřbetým. Částí své rozlohy zasahuje 

do Zlínského kraje i ptačí oblast Beskydy.

 ▪ Střety zvěře s vozidly

Pod koly aut ročně v  celé zemi zahynou 
stovky tisíc kusů zvěře. Pro Zlínský kraj je 
odhad následující. 
Daleko nejčastější jsou srážky se zajícem 
polním – zhruba 2 200 kusů ročně. Srnců 
obecných zemře na následky srážky s au-
tomobilem kolem 1 700. Počty ostatních 
zvířat, naříklad daňků, jelenů či divokých 
prasat, se pak pohybují řádově v  desít-
kách kusů.
A  jaká jsou opatření, vedoucí ke  snížení 
rizika střetů zvířat s  vozidly? Například 
pečlivá údržba zeleně kolem cest, budo-
vání svodidel či oplocení nebo pachové 
ohradníky. Právě posledně jmenované 
opatření nabývá i ve Zlínském kraji na vý-
znamu. Poprvé byly v našem regionu in-
stalovány v roce 2011 a výsledky předčily 
očekávání. V  místech, kde byly bariéry 
umístěny, došlo k poklesu nehod se zvěří 
od 60 do 90 procent. Padlo proto rozhod-
nutí v projektu, který fi nančně podporuje 
rovněž Zlínský kraj, pokračovat i v dalších 
letech. Bariéry tvoří kůly nesoucí hmotu 
se směsicí pachů člověka a šelem. To způ-
sobuje, že zvěř se takto lemovaným ko-

munikacím snaží vyhýbat.

 ▪ Podpora včelařů

Důležitou součástí životního prostředí 
jsou i včely – právě ony mají ze všech opy-
lovačů v přírodě největší význam. Ekolo-
gičtí badatelé například spočítali, že pří-
nos jednoho včelstva pro společnost se 
dá vyjádřit částkou 40  000 korun za  rok. 
Není proto náhoda, že Zlínský kraj se 
dlouhodobě věnuje podpoře včelařství, 
a to již od roku 2006. 
Za tu dobu podpořil bezmála 550 začína-
jících včelařů tím, že jim přispěl částkou 
5,16 milionu korun jako pomoc se zahá-
jením činnosti. Včelaři za tyto peníze na-
koupili zhruba 1 400 rojů a 1 700 úlů.
V  neposlední řadě se tímto programem 
podařilo výrazně omladit členskou zá-
kladnu včelařů a  zvýšit opylovací službu 
v krajině.

Lesy tvoří asi 39 procent rozlohy kraje.    Foto:  Ivo Hercik
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Zlínský kraj – Vzhledem k  současné situa-

ci na trhu práce nejen ve Zlínském kraji, ale 

i  k  přípravě programovacího období 2014-

2020, zahájila Rada Zlínského kraje kroky 

směřující k  založení paktu zaměstnanosti 

na území regionu. 

Strategický odbor krajského úřadu nyní z pově-

ření krajské rady začne oslovovat klíčové akté-

ry a  v  červenci 2015 by se podle předběžných 

předpokladů již mohly začít realizovat konkrétní 

projekty na  zvýšení zaměstnanosti v  regionu. 

Přínos paktu má spočívat zejména v efektivním 

propojování a úzké spolupráci stávajících fi rem 

a organizací, mezi nimiž by měly fi gurovat kraj-

ská pobočka Úřadu práce ve Zlíně, hospodářské 

a agrární komory, Sdružení pro rozvoj Zlínského 

kraje, zástupci zaměstnavatelů, Univerzita T. Bati, 

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, 

některé odborné střední školy a gymnázia, vět-

ší města a samozřejmě Zlínský kraj coby hlavní 

garant.

K  30. červnu 2014 činil podíl nezaměstnaných 

na  obyvatelstvu Zlínského kraje 7,1 %, což je 

pod průměrem země. Kraj si ale uvědomuje, že 

v období let 2014-2020 budou ztíženy možnos-

ti kohezní politiky, proto musí hledat všechny 

způsoby, jak podpoře zaměstnanosti co nejvíce 

napomoci.

Systém paktů zaměstnanosti, který se v českých 

a  moravských poměrech teprve zkušebně roz-

jíždí, je v  zahraničí „trendy“, protože v  řadě ev-

ropských zemí se pakty dobře osvědčily. Jejich 

podstatou je úzké partnerství namísto konku-

rence všech činitelů na trhu práce. V Rakousku 

již od roku 1997 fungují v devíti regionech. Po-

dle expertů zabývajících se touto problematikou 

má právě dobře nastavená spolupráce partnerů 

v rámci paktů vliv na trvale nízkou, v současné 

době čtyřprocentní, míru nezaměstnanosti v Ra-

kousku. Dobré zkušenosti s pakty zaměstnanosti 

mají také v Německu, Španělsku či Skotsku.

„Kraj má v  současné době již vytvořené různé 

nástroje na podporu partnerství mezi zaměstna-

vateli, hospodářskými komorami, úřady práce, 

fi rmami, školami a mnoha dalšími subjekty v re-

gionu, které ovlivňují trh práce, avšak jako tvůrci 

prostředí máme zájem na tom, aby provázanost 

a spolupráce těchto partnerů byla co nejinten-

zivnější a  přinášela synergické efekty,“ řekl již 

dříve hejtman Stanislav Mišák, když na začátku 

roku 2014 umožnil první jednání potenciálních 

členů zatím jen teoreticky diskutovaného paktu. 

Tehdy, na  konci února, na  semináři konaném 

v sídle Zlínského kraje, své zkušenosti s pilotně 

zaváděným paktem zaměstnanosti prezentovali 

kolegové z Moravskoslezského kraje.  (hm)

Podpora zaměstnanosti. Všichni spojí síly

Zlínský kraj – Rada Zlínského kraje mění složení 

dozorčích rad krajských nemocnic. V souvislos-

ti se záměrem profesionalizovat dozorčí rady 

v  nemocnicích Zlínského kraje budou někteří 

stávající členové dozorčích rad od  srpna na-

hrazeni novými. Nově bude z devíti členů do-

zorčí rady šest členů působit ve všech čtyřech 

nemocnicích Zlínského kraje. Jde o  zástupce 

všech politických stran, které jsou součástí Za-

stupitelstva Zlínského kraje, ale zároveň o od-

borníky v jednotlivých souvisejících oblastech, 

tedy o  lékaře, ekonomy a  právníky. Jsou jimi 

náměstek hejtmana Lubomír Nečas, radní Jaro-

slav Kučera, ekonom Libor Karásek, šéf záchran-

ky Josef Valenta a  chirurgové Radim Slováček 

a Robert Teleky.  Zbývající tři členové dozorčích 

rad budou zástupci zaměstnanců příslušné ne-

mocnice. „Jejich úkolem je aktivní účast na říze-

ní nemocnic. Problematikou té které nemocni-

ce se musí zabývat nejméně jedenkrát za  dva 

měsíce, ke každému materiálu předkládanému 

Radě Zlínského kraje představenstvem nemoc-

nice musí dát své stanovisko,“ podotkl hejtman 

Zlínského kraje Stanislav Mišák. Nemocnice 

již také seznámily kraj s výsledky hospodaření 

za  první čtyři měsíce letošního roku. Celkový 

výsledek hospodaření za všechny čtyři nemoc-

nice je kladný.  (red)

Zlínský kraj – Ve  školách Zlínského kraje se 

tradičně naplno pracuje i v průběhu letošních 

prázdnin, jen učitele a žáky vystřídali stavbaři.  

Mezi nejvýznamnější patří akce spolufi nanco-

vané z Operačního programu Životní prostře-

dí. Jde o stavební opatření vedoucí k úsporám 

energií na Obchodní akademii a Vyšší odbor-

né škole Valašské Meziříčí za  25,785 milionu 

korun, Střední škole hotelové a služeb Kromě-

říž (26,506 milionu) a na Gymnáziu a Střední 

odborné škole Slavičín (25,207 milionu).

S  fi nanční podporou z  Regionálního operač-

ního programu je přes letní měsíce napláno-

vána inovace technologií praxe v Integrované 

střední škole – COP Valašské Meziříčí v  ná-

kladech 27,51 milionu, modernizace centra 

odborného vzdělávání na  Střední průmyslo-

vé škole a  Obchodní akademii Uherský Brod 

(21,188 milionu) a revitalizace centra pro od-

borné vzdělávání na Gymnáziu a SOŠ Slavičín 

(21,875 milionu). 

Dále se realizuje rekonstrukce školní kuchy-

ně Střední školy oděvní a  služeb Vizovice 

a  stavební úpravy pro umístění MŠ na  ZŠ 

Zlín, Mostní. Kromě již uvedených větších 

akcí jsou na  prázdniny naplánovány opravy 

v  celkových nákladech bezmála 12 milionů 

korun na  těchto školách: Střední umělecko-

průmyslová škola Uherské Hradiště, Střední 

škola hotelová a  služeb Kroměříž, Základní 

umělecká škola Valašské Klobouky, ZŠ a  MŠ 

Vsetín, Turkmenská. 

V  investicích do škol se ale bude pokračovat 

i  v  dalších měsících. Krajští radní již schválili 

také opravu fasády na Gymnáziu J. A. Komen-

ského v  Uherském Brodě, stavební úpravy 

dílen na  středním odborném učilišti tamtéž 

či rekonstrukci sociálního zařízení na Střední 

škole informatiky, elektrotechniky a  řemesel 

v Rožnově pod Radhoštěm. (gad)

Dozorčí rady nemocnic 
mění formát

Učitele a žáky 
vystřídali stavbaři

Zlínská krajská nemocnice.    Foto: archiv

Cílem je podpořit tvorbu pracovních míst.    Foto: archiv

 ▪ V Kroměříži ruší některé poplatky

Kroměříž – Vyjít vstříc pacientům a  zá-

roveň zvýšit jejich komfort při využití 

některých služeb se rozhodlo vedení 

Kroměřížské nemocnice. Nově zrušilo ně-

které poplatky, které byly v rámci nemoc-

nice vybírány. 

„S  okamžitou platností jsme zrušili po-

platky za přítomnost otců u porodu. Věří-

me, že nastávající rodiče toto rozhodnutí 

potěší a alespoň trošku přispěje k tomu, 

že se nastávající maminky budou v  pří-

tomnosti svých blízkých cítit lépe,“ po-

znamenala Lenka Mergenthalová, před-

sedkyně představenstva nemocnice. 

Dalším zrušeným poplatkem, který po-

těší širší okruh pacientů, je pak poplatek 

za parkování. Pokud si pacient vyzvedne 

recept v některé ze dvou lékáren nemoc-

nice a  předloží přitom výjezdový lístek, 

bude mu umožněn bezplatný výjezd.

 ▪ Další stavby dokončeny

Zlínský kraj – Další dvě stavby začaly 

po  náročných rekonstrukcích sloužit 

motoristům ve  Zlínském kraji. Jde o  sil-

nici mezi Šarovy a  Bohuslavicemi a  část 

komunikace kolem zoologické zahrady 

a  zámku Lešná ve  Zlíně. Hlavním důvo-

dem opravy silnice u Šarov byl její hava-

rijní stav. Opravy si vyžádaly více než 11 

milionů korun. Stavební práce trvaly při-

bližně tři měsíce. Ve velmi špatné kondici 

byla i silnice v blízkosti zoologické zahra-

dy. Stavbaři na několika úsecích pracovali 

čtvrt roku, celkové náklady jsou bezmála 

13 milionů korun. 

Obě stavby jsou podpořeny z  prostřed-

ků Regionálního operačního programu 

Střední Morava, stejně jako množství le-

tos probíhajících či připravovaných sta-

veb. Stavbaři momentálně pracují na  asi 

dvou desítkách silnic v kraji.
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Záchranka nejen zachraňuje
Zlínský kraj – Pro veřejnost není Zdravotnická zá-
chranná služba Zlínského kraje neboli „záchran-
ka“ neznámou organizací. Vždyť denně můžeme 
na silnicích potkat houkající žluté sanitky. Úze-
mí Zlínského kraje pokrývá v současnosti síť 13 
výjezdových základen s 27 posádkami tak, aby 
sanitka dorazila na  místo události k  pacientovi 
maximálně do  dvaceti minut, kdykoliv a  kde-
koliv je to zapotřebí. Pro práci záchranářů má 
stěžejní význam činnost zdravotnického operač-
ního střediska. Tato nedílná součást záchranky 
řídí a  efektivně koordinuje činnost záchranářů. 
V případě potřeby vyškolení operátoři navádějí 
laického zachránce přímo po telefonu, co dělat 
a jaké kroky učinit do doby, než dorazí výjezdo-
vá skupina. Pro přivolání záchranné služby slouží 
veřejná telefonní linka číslo 155. S bližší ukázkou 
činnosti záchranky je možné se seznámit na pra-
videlně konaných „Dnech otevřených dveří“, 
prohlídkách nebo exkurzích, které záchranka 
na všech svých výjezdových základnách pořádá. 
Každoročně navštíví prostory záchranky něko-
lik tisíc občanů zejména z  řad dětí a  studentů 
všech typů škol. Mají tak možnost nahlédnout 
na všechny činnosti záchranářů, nejen práci v te-
rénu. Kromě prohlídky provozních prostor, tech-
nického vybavení a vozového parku se návštěv-
níci mohou seznámit s  nácvikem některých 
technik první pomoci na  výukových modelech 
a  taktéž se dozvědět, jak správně přivolat zá-
chranku, aby bylo možné co nejrychleji na místo 
události vyslat odbornou pomoc. 
Ve Zlíně, Vsetíně, Uherském Hradišti, Kroměříži, 
Valašském Meziříčí a  mnoha dalších městech 
a  obcích našeho kraje se konaly tematicky za-
měřené ukázky práce záchranářů u zásahů, které 
byly doplněny odborným výkladem popisujícím 
postup ošetření zraněných. Občané tak měli 
možnost si vyzkoušet ošetřit dělníka po  pádu 
z  výšky, poskytnout pomoc cyklistovi s  poru-
chou vědomí, naučit se jak správně sundat 
ochrannou přilbu poraněnému motocyklistovi 
nebo procvičit se v provádění nepřímé srdeční 
masáže a komunikaci se zraněným. Děti i dospě-
lí si prohlédli sanitní vozy včetně jejich špičkové-
ho vybavení.

Nelze opomenout akce Den s Besipem a Preven-
tivní vlak, jejichž cílem bylo seznámit veřejnost, 
především žáky a  studenty základních a  střed-
ních škol, s hlavními riziky nesprávného chování 
na silnicích a železnicích. Diváci mohli na videu 
zhlédnout, jaká nebezpečí je mohou na komu-
nikacích potkat, pokud nebudou respektovat 
stanovená pravidla. 
“Za tyto ukázky své práce, které záchranáři pre-
zentují obyvatelům kraje v  době svého osob-
ního volna a  bez nároku na  odměnu, jim patří 
obrovský dík,“ sdělil Josef Valenta, ředitel krajské 
záchranky.
V okolí Zlína se každoročně pořádá několik au-
tomobilových soutěží, z  nichž nejvýznamnější 
zůstává Barum rally. Záchranka zabezpečuje 
zdravotnický dozor během rychlostních zkoušek 
jezdcům a samozřejmě i přihlížejícím divákům. 
Na  základě nemalých zkušeností s  vyprošťová-
ním zraněných ze závodního auta se záchranáři 
z  našeho kraje podíleli na  vytvoření metodic-
kého průvodce vyprošťovacích technik. Ten se 
stal doporučeným manuálem pro rallye soutěže 
po celém světě. 
Letos v  září proběhne oslava desátého výročí 
založení příspěvkové organizace Zdravotnická 
záchranná služba Zlínského kraje. Její ředitel Jo-
sef Valenta uvedl: „Za 10 let své existence se naše 
záchranka stala moderně vybavenou a efektivně 
fungující organizací s více než čtyřmi sty zaměst-
nanců, kteří velmi zodpovědně poskytují neod-
kladnou přednemocniční péči téměř šesti stům 
tisícům občanů. Současně se stala spolehlivou 
složkou integrovaného záchranného systému 
a dobrým partnerem nemocnic, ostatních zdra-
votnických zařízení, škol i  organizací sociálních 
služeb. V této souvislosti patří mé upřímné po-
děkování stávajícím i  bývalým zaměstnancům 
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje 
za jejich příkladně odvedenou profesionální prá-
ci pro naše občany. Současně chci ocenit spolu-
práci, pomoc, součinnost i náklonnost ze strany 
Zlínského kraje coby zřizovatele naší organizace, 
ale též ze strany měst a obcí, Policie ČR, Hasičské-
ho záchranného sboru, krajských nemocnic, škol 
i mnoha dalších institucí a fi rem.“   (red)

 ▪ Bobři řádili, škodu uhradí stát

Nedakonice – Náhrada škody ve  výši 
65  625 korun způsobené bobrem evrop-
ským na  lesním porostu bude vyplacena 
Lesnímu družstvu Nedakonice. Tyto peníze 
byly do rozpočtu Zlínského kraje poukázá-
ny ze státního rozpočtu. Kraj náhrady škod 
způsobených zvláště chráněnými živoči-
chy proplácí již několik let. V drtivé většině 
se jedná o škody způsobené vlkem na ov-
cích a  bobrem na  ovocných stromech, 
okrasných dřevinách a lesním porostu. 

 ▪ Tuny spotřebičů. Kraj recykluje 

Zlínský kraj – V  loňském roce obyvate-
lé Zlínského kraje odevzdali k  recyklaci 
28 522 televizí, 11 650 monitorů a 236 840 
kilogramů drobného elektra. Informace 
vycházejí ze studie neziskové společnosti 
ASEKOL, která pro kraj zajišťuje sběr a  re-
cyklaci vytříděných elektrozařízení. „Tím 
uspořili 11 831 MWh elektřiny, 525 953 litrů 
ropy, 53 398 m3 vody a 506 tun primárních 
surovin,“ vyčíslil náměstek hejtmana Ivan 
Mařák. 

 ▪ Hospodaření kraje bez výhrad

Zlín – Mezi významné body červnové-
ho Zastupitelstva Zlínského kraje patřilo 
projednání materiálu o hospodaření kraje 
za  rok 2013, který dává přehled o  všech 
fi nančních tocích Zlínského kraje v  uply-
nulém kalendářním roce. Součástí toho byl 
také závěrečný účet a účetní závěrka, kte-
ré se opírají o  audity ministerstva fi nancí, 
a  které byly bez výhrad. Na  jednání také 
složili slib tři noví členové. Zastupiteli se 
stali Josef Zicha (STAN - TOP09), Petr Koch-
wasser a  Daniel Sedlecký (oba ČSSD). Vy-
střídali své stranické předchůdce, kteří se 
mandátu vzdali kvůli svým novým zaměst-
náním, neslučitelným s funkcí zastupitele.

 ▪ Nominujte kulturní osobnosti

Zlínský kraj – Do konce srpna 2014 mohou 

občané Zlínského kraje posílat na  odbor 

kultury krajského úřadu své tipy na  udě-

lení ceny Pro Amicis Musae, tedy ocenění 

za významný a podstatný přínos kulturní-

mu rozvoji regionu.  Tato cena je ve  Zlín-

ském kraji udělována od  roku 2005 a  to 

obvykle jednomu, maximálně dvěma 

kandidátům, kteří jsou se Zlínským krajem 

spjati buď trvalým bydlištěm, místem na-

rození, působením na území regionu či ji-

nou bezprostřední osobní vazbou. Návrhy 

mohou podávat občané či zástupci obcí, 

měst, společenských a  kulturních institu-

cí. Výzva, formulář, pravidla a podrobnosti 

na www.kr-zlinsky.cz.

 ▪ Otevřené brány budou pokračovat

Zlínský kraj – I  v  nejbližších letech hodlá 

Zlínský kraj pokračovat v úspěšném projek-

tu Otevřené brány, díky němuž jsou široké 

veřejnosti zpřístupněny vybrané sakrální 

památky v kraji s průvodcem. Krajští radní 

schválili uzavření smluv o spolupráci se za-

interesovanými subjekty, kam patří přede-

vším jednotlivé farnosti, na období let 2015 

až 2018. Kromě toho schválili také přidělení 

dotací farnostem na  odměny průvodcům 

a  na  propagaci. Ročně kraj na  tyto účely 

přispěje celkovou částkou 492 000 korun.Akce záchranářů lákají množství zájemců.    Foto: archiv
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UNIVERZITA T ETÍHO V KU
 zájmové studium pro seniory ve Zlín , 

v Uherském Hradišti, v Krom íži a ve Vsetín
 p ednášky z r zných obor

 výuka práce s po íta em a využití internetu
 výtvarná tvorba – základy kreslení pro za áte níky

 p ijetí není podmín no žádnými zkouškami

Univerzita t etího v ku 
na FLK  UTB v Uh. Hradišti:

 Základy teorie státu a práva 
 Angli tina 50+ 

(pro za áte níky až mírn  pokro ilé)
Kontakt: Mgr. Jitka Va áková, FLK  
Studentské nám stí 1532 
Uherské Hradišt
jvarakova@flkr.utb.cz, www.utb.cz

Univerzita t etího v ku 
na SPŠS ve Vsetín :

 Psychologie a Trénink pam ti
 Základy práce s po íta em

Kontakt: Ing. Mgr. Jarmila H ebí ková, 
rektorát UTB ve Zlín , www.utb.cz
Ing. Miroslav Václavík, SPŠS Vsetín
mvaclavik@spssvs.inext.cz 
www.spssvsetin.cz

P ihlášky: na recepci UTB nám. T. G. Masaryka 5555 a na Mostní 5139 ve Zlín  nebo na webu UTB, 
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osobnost

Vlastimila Češková

 ▪Nejstarší obyvatelka Zlínského kraje 

a celé České republiky.

 ▪Narodila se 2. března 1905 v Mikulůvce 

na Vsetínsku.

 ▪Měla devět sourozenců.

 ▪Navštěvovala národní školu v Mikulůvce 

a měšťanskou školu a učitelský institut 

ve Valašském Meziříčí.

 ▪ Pracovala jako učitelka.

 ▪ V roce 1935 se provdala za mlynáře. Ro-

dina se usadila v Jarcové. Měli dvě děti.

 ▪Nyní žije s dcerou a zetěm v rodinném 

domku u Češkova mlýna v Jarcové.

 ▪ Rovných 50 let pobírá starobní důchod.

Málokterému člověku bývá dopřáno slavit troj-

ciferné narozeniny. Bývalá učitelka a mlynářka 

Vlastimila Češková z Jarcové na Vsetínsku měla 

tuto výsadu už desetkrát. Začátkem letošního 

března jí hejtman Stanislav Mišák blahopřál 

k  úctyhodným 109. narozeninám. Vlastimila 

Češková je nejen nejstarší obyvatelkou Zlín-

ského kraje, ale v  současnosti i  celé České re-

publiky. 

Jak to všechno začalo? Jaké vlastně bylo 

vaše dětství?

Tatínek byl řídící učitel a zakladatel školy v Mi-

kulůvce. Maminka byla ve škole učitelkou ruč-

ních prací. Měla jsem devět sourozenců. Jako 

dcera z učitelské rodiny jsem později také stu-

dovala v učitelském ústavu a sama začala učit. 

V  Hošťálkové, v  Růžďce, Bystřičce, Mikulůvce. 

Ale manžela jsem si našla z mlynářské rodiny. 

Brali jsme se po pětileté známosti v roce 1935. 

V  letech 1933-1935 si se sourozenci postavil 

mlýn v Jarcové, který se dodnes nazývá Češkův 

mlýn.

Proč jste přestala učit ve školách?

Když nám Němci v  roce 1938 ořezali republi-

ku, spousta učitelů z  pohraničí se přesouvala 

do  vnitrozemí a  hledala uplatnění. U  mne se 

soudilo, že se dokážu uživit ve mlýně a že moje 

místo ve  škole může přijmout některý učitel 

z  pohraničí, který by jinak neměl žádný zdroj 

obživy. Tak jsem dělala mlynářku a  pracova-

la v  rodinném hospodářství. Když nám v  roce 

1958 mlýn znárodnili, ještě asi čtyři roky jsem 

tam zůstala, ale nakonec jsem skončila jako 

skladnice v kojeneckém ústavu.

Na  které období svého života nejraději 

vzpomínáte?

Asi na období, když jsem pracovala ve mlýně. 

Někteří moji bývalí žáci jezdili do  mlýna jako 

zákazníci… V  manželství jsem byla šťastná. 

Manžel byl moc hodný, ale zemřel už v  roce 

1985.

Máte nějaký recept na to, jak se dožít vyso-

kého věku? Záleží třeba na tom, co jíte?

Neznám žádné speciální pokrmy, které by pro-

dlužovaly věk. Řekla bych, že spíše než jídlo, 

je to určitý životní styl: střídmost, skromně 

žít, nelenošit, pracovat, všemu se naučit. Jedli 

jsme hodně střídmě, masa moc nebylo.

V  roce 2011 jste absolvovala jako nejstarší 

pacientka na  klinice ve  Zlíně oční operaci. 

Byla úspěšná?

Ano. Měla jsem asi šestnáct dioptrií a  teď 

po zákroku mohu číst bez brýlí. 

Jak nyní trávíte svůj čas? Co vás těší?

Ještě čtu, nejraději detektivky nebo harlequin-

ky. Nebo hraji s dcerou pasiáns. Ráda se dívám 

na televizi – na staré fi lmy, kriminální příběhy 

i pohádky. Na zprávy ne, ty mne rozčilují.

Zajímala jste se někdy víc o politiku?

Ani ne. V politice bylo vždycky všelijakých ne-

plech až až.

A ven na vzduch se dostanete?

O  čagánku. Nebo s  oporou někoho z  rodiny. 

Na zahrádce je hezky. Někdy vyrazíme i někam 

dál.

Měla jste nějakou zásadu, kterou jste se 

v  životě řídila a  kterou byste doporučila 

mladším?

Pomáhat lidem. Bídy bylo moc. Do mlýna cho-

dili lidé, kteří neměli co jíst. Každý něco dostal. 

 Vojtěch Cekota

Snažila jsem se vždy pomáhat, říká nejstarší Češka
Vlastimila Češková přijímá gratulaci od hejtmana Zlínského kraje.    Foto: Ludvík Valouch
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kultura

Liptál nabídne exotický folklor
Liptál – Folklorní soubory z  Kanady, Mexika, 

Ruské federace, Korey, Maďarska, Itálie a  Slo-

venska. A samozřejmě také z České republiky. 

Nejenom to nabídne 45. ročník Mezinárod-

ního folklorního festivalu Liptálské slavnosti 

2014. Letos se akce koná od 20. do 25. srpna.

Liptálské slavnosti patří k  nejvýznamnějším 

folklorním akcím – ať už kvůli tradičně silné 

zahraniční účasti, tak i s ohledem na to, že se 

zúčastněné soubory představují i mimo hlavní 

dějiště festivalu. Od středy do pátku budou za-

hraniční soubory vystupovat ve Vsetíně, Vše-

mině a Senince a o víkendu se vše bude ode-

hrávat v liptálském amfi teátru. V letošním roce 

slaví ženský sbor Rokytenka 10. výročí založe-

ní, a tak bude jeden z pořadů věnován tomuto 

jubileu. Vystoupí v  něm CM Jiřího Janouška 

z  Prahy se sólistkou Markétou Janouškovou, 

zpívat bude Vlasta Grycová. Pozvaní jsou 

také Ludmila Vašková a  Josef Laža. V  sobotu 

je na  programu Zbojnický večer, ohňostroj 

a taneční zábava při cimbálové muzice. V pro-

gramu slavností nebudou chybět ani tradiční 

víkendové řezbářské, kovářské a  řemeslnické 

dny. Festival vyvrcholí v  neděli slavnostním 

průvodem obcí a galaprogramem.  (red)

 ▪ Koncert Hradišťanu v nemocnici

Uherské Hradiště – Přímo v  areálu Uher-

skohradišťské nemocnice se 9. srpna 

v  18.00 uskuteční benefi ční koncert cim-

bálové muziky Hradišťan a  jejích hostů, 

kterými budou Kristýna Daňhelová, Ven-

dula Pančochová, Katarína Mikulová, Pav-

lína Hejcmanová a Tomáš Šulaj. Koncert se 

koná v rámci celoročního projektu nemoc-

nice Rok seniora. Vstupenky lze zakoupit 

v  Record Music v  Prostřední ulici v  Uher-

ském Hradišti a v bufetu či na sekretariátu 

Uherskohradišťské nemocnice. Výtěžek  

koncertu přispěje ke zlepšení prostředí od-

dělení, na kterých jsou nejčastěji hospitali-

zovaní senioři.

 ▪ Štefan Margita v Luhačovicích

Luhačovice – Koncertem světově proslulé-

ho tenoristy Štefana Margity, který vystu-

poval na  scénách nejslavnějších operních 

domů po  celém světě, bude ukončený 

6.  září v  Městském domě kultury Elektra 

v Luhačovicích 2. ročník Dnů slovenské kul-

tury. Součástí programové nabídky tohoto 

projektu bude také 5. 9. v  Lázeňském di-

vadle komedie Ani za  Milión s  hereckým 

obsazením Kamily Magálové a  Mariána 

Geišberga. Hosté se mohou těšit v  hale 

Vincentka na výstavu fotografi í slovenské-

ho fotografa Jozefa Lomnického, na  Lá-

zeňském náměstí 4. 9. zhlédnout společné 

vystoupení folklorního souboru Družba 

z  Trenčína a  Oldšava z  Uherského Brodu 

nebo si vyposlechnout v Muzeu luhačovic-

kého Zálesí příběh Slovenské búdy Dušana 

Jurkoviče a Pavla Blaha.

 ▪ Poděkování Zlínskému kraji

Zlín – Klub společenského tance Aleše 

a Dany Mědílkových získal záštitu hejtma-

na Zlínského kraje Stanislava Mišáka pro 

pořádání Oblastní soutěže moravského 

regionu v  rámci Národního šampionátu 

mažoretkových skupin ČR. Soutěž se kona-

la v Otrokovicích a mažoretky TŠ Mědílko-

vých, které reprezentovaly Zlínský kraj, zde 

zahájily vítězné tažení k titulu. V oblastním 

kole získaly dva tituly mistrů a postup čtyř 

skupin, v  Hranicích další dva tituly Mistrů 

Moravy a  Slezska a  postup na  Mistrovství 

ČR v Poděbradech. Na  tomto šampionátu 

získaly v  červnu letošního roku titul Mistr 

České republiky. Tímto klub děkuje Zlín-

skému kraji za podporu.

Liptálské slavnosti tradičně nabízejí i ukázky exotického folkloru.    Foto: archiv

Vizovice – Pátek 22. srpna a sobota 23. srpna. 

Tyto dny by si měli v kalendáři zaznačit všich-

ni milovníci dobré muziky a švestek. Jde totiž 

o  termín konání letošního ročníku multižán-

rového festivalu spojeného se soutěží v  po-

jídání švestkových knedlíků – Vizovického 

Trnkobraní. Pořadatelé již oznámili komplet-

ní hvězdný program. Jako překvapení letos 

na  Trnkobraní zahraje kapela Kryštof. Ná-

vštěvníci se mohou dále těšit na takové hvěz-

dy české hudební scény, jako je Tomáš Klus, 

Tři sestry, Mandrage, Inekafe, Desmod, Aneta 

Langerová, Mig 21, Monkey Business a  další 

kapely a  interpreti. Součástí doprovodného 

programu bude také představení od Járy Ci-

mrmana v podání ochotnického divadla DNO 

či projekce hudebních komedií. Festivalový 

program v areálu likérky se odehraje v pátek 

a sobotu, v neděli pak na něj plynule naváže 

folklorní program přímo ve Vizovicích. V are-

álu u  Sokolovny zahrají soubory Vizovjánek 

a Ocún, dětský soubor ze ZUŠ Zlín nebo ABBA 

Rock Show live band. Představí se zde i  de-

chové a folklorní soubory z Polska, Slovinska 

a Bulharska.  (red)

Zádveřice-Raková – Odborný pracovník, pu-

blicista, prozaik, básník a  vydavatel, Ing.  Jan 

Zetěk, se 23. června dožil sedmdesáti let. Na-

rodil se sice v Pardubicích, od svých čtyř let ale 

žije v obci Zádveřice-Raková. Od roku 1968 za-

číná publikovat, v roce 1991 pak zřizuje vlastní 

vydavatelství Region a  od  roku 1992 začíná 

rovněž vydávat časopis Podřevnicko. Jan Zetěk 

je rovněž spoluautorem publikace o  historii 

obce Zádveřice-Raková (1983), Slovníku osob-

ností kulturního a společenského života Valaš-

ska (1998, 2001) a rovněž spoluautorem a vy-

davatelem monografi e Vizovice v  písni, tanci, 

muzice a  vyprávění (2005). Dále je autorem 

knih Oheň, voda a lidé (1991), Hubertovo krá-

lovství (1999), Zádveřice-Raková, Osudy obce 

na  Valašsku (2011) a  Skryté příběhy (2011). 

Z  jeho básnické tvorby je nutno zmínit publi-

kace Kmocháčkova cesta (2002), Podřevnická 

zastavení (2004) a Podřevnický špalíček (2013). 

Výběr z  jeho básní (Robota, Holúbci, Přílucké 

stodoly, Nešťastné číslo, Roba a peň) byl uve-

řejněn v roce 2004 v monografi i Současná poe-

zie, The Contemporary Poetry, a jeho básni Ro-

bota byla nakladatelstvím ALISA udělena cena 

Benjamina Kinga. (mik)

Vizovické Trnkobraní 
má hvězdnou účast

Jan Zetěk jubilantem
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sport

 ▪ Drásal ještě více vyrostl

Holešov – Jak rychle se dá na  kole projet 

175 kilometrů dlouhá trasa s  celkovým 

převýšením kolem 5 000 metrů? Odpověď 

hledali účastníci závodu Obr Drásal. Jde 

o letošní novinku, která byla součástí klasic-

kého maratonu Drásal. Ten se jel v okolí Ho-

lešova již pojedenadvacáté. Na start první-

ho ročníku extrémního závodu se postavilo 

140 závodníků. První z  nich, Jan Jobánek, 

dorazil do cíle za 7 hodin, 42 minut a 29 vte-

řin. Po  něm následovalo ještě dalších 119 

jezdců, včetně několika žen. Jen pro srov-

nání – klasický Drásal měří 115 kilometrů.

 ▪ Zaskákali si v létě

Rožnov pod Radhoštěm – Bezmála sedm 

desítek skokanů a skokanek z České repub-

liky, Slovenska a Polska se zúčastnilo na za-

čátku července 56. ročníku rožnovských 

závodů ve skoku na  lyžích. Akci uspořádal 

Oddíl klasického lyžování TJ Rožnov pod 

Radhoštěm. Závodů se zúčastnila prakticky 

celá česká špička. Z rožnovských závodníků 

na sebe upozornil šestým místem doroste-

nec Lukáš Kuběna, bronz pak brala v ženské 

kategorii juniorka Michaela Rajnochová. 

Mezi muži, kde vládl Jakub Janda, skončil 

na čtvrtém místě Jan Michálek.

 ▪ Vabroušek opět dominoval  

Otrokovice – Celkem sedm vítězství. Taková 

je bilance Petra Vabrouška na triatlonovém 

podniku Moraviaman, který se tradičně 

koná v Otrokovicích jako součást domácího 

poháru v dlouhém triatlonu. Zatím posled-

ní titul si připsal na  konci června. Po  pla-

vecké části na 3 800 metrů byl ještě čtvrtý, 

na kole se mu ale podařilo na trati dlouhé 

180 kilometrů všechny soupeře stáhnout 

a vybudovat si obrovský náskok. V závěreč-

ném maratonském běhu si již náskok jen 

udržoval. Petr Vabroušek po otrokovickém 

závodu odcestoval do Spojených států, kde 

si připsal další skvělý výsledek. V premiéro-

vém ročníku Challenge Ironman v Atlantic 

City skončil na sedmém místě.

 ▪ Úspěch na Pražských primátorkách 

Praha – Na nejstarší a nejvýznamnější ves-

lařské soutěži měl prostřednictvím otro-

kovického klubu zastoupení i  Zlínský kraj. 

Příjemné překvapení se konalo hlavně 

v  závěrečném závodě osmiveslic mladších 

mužů. Poprvé po 70 letech se na start po-

stavila kompletní otrokovická osma mužů, 

která vyhrála fi nále B a celkově tak obsadila 

6. místo. Skvěle si vedl v kategorii veteránek 

i  trojlístek otrokovických závodnic. Spo-

lečně s  kolegyněmi ze  Smíchova dosáhly 

ve  své kategorii na  nejvyšší příčku. Dařilo 

se i  mladším. V  závodě osmiveslic starších 

žaček dojela posádka Otrokovic společně 

s  Olomoucí na  3. místě. Ještě lépe zajela 

osma starších žáků, která opět ve spoluprá-

ci s Olomoucí vybojovala stříbro.

Zlín – Barum Czech Rally Zlín, nejvýznam-

nější automobilová soutěž na území České 

republiky, napíše v letošním roce již 44. díl. 

Soutěžní motory zaburácejí ve Zlíně a jeho 

blízkém okolí o  posledním prázdninovém 

víkendu, oblíbená rally proběhne v termí-

nu 29. až 31. srpna. 

Zlínská rally je součástí seriálu Mistrovství 

Evropy v  rally 2014 a  současně se jede jako 

Mediasport Mezinárodní mistrovství České 

republiky v rally 2014. Barumka je dlouhodo-

bě jednou z nejvýznamnějších motoristických 

akcí v České republice a její tradice úzce sou-

visí s  popularitou rallysportu v  zemi, o  čemž 

svědčí každoročně velké zástupy motoristic-

kých fandů podél rychlostních zkoušek.

Automobilová rally, která má centrum v  mo-

ravském městě Zlíně, je od roku 1983 součás-

tí mistrovství Evropy a  od  roku 2007 patřila 

do  seriálu Intercontinental Rally Challenge 

(IRC) konaného pod výraznou mediální pod-

porou promotéra šampionátu, satelitní stanice 

Eurosport. Tento krok vedl k výraznému posu-

nu ve vývoji soutěže, což bylo patrné zejména 

na kvalitě startovního pole. Před dvěma lety se 

objevilo ve Zlíně celkem dvacet vozů katego-

rie Super 2000. V  loňském roce se seriály FIA 

ERC a IRC spojily v jeden společný a silný šam-

pionát, přičemž Eurosport nadále zůstal v roli 

hlavního promotéra. Barumku každoročně 

sleduje ve Zlínském kraji přes dvě stě tisíc spo-

kojených diváků, což zařazuje zlínskou rally 

do  pozice nejvíce navštíveného sportovního 

podniku na území České republiky.

I v letošním roce bude ředitelství rally umístě-

no v krajském městě Zlíně a jeho dominantní 

budovy 21. Start a cíl rally proběhne před bu-

dovou zlínské radnice na náměstí Míru. Samot-

né rally předchází technická přejímka konaná 

ve čtvrtek 28. srpna v odpoledních a večerních 

hodinách v  servisním areálu Continental Ba-

rum spol. s r.o. v Otrokovicích. V pátek 29. srp-

na proběhne v brzkých dopoledních hodinách 

kvalifi kační zkouška v Pohořelicích pro priorit-

ní jezdce FIA a ERC, na kterou naváže testovací 

rychlostní zkouška (shakedown) pro nepriorit-

ní jezdce. V podvečer se uskuteční slavnostní 

start soutěže před zlínskou radnicí na náměstí 

Míru. Samotná rally odstartuje večerní divác-

kou Super RZ v ulicích Zlína, po které budou 

následovat dvě plnohodnotné etapy. Cíl rally 

se uskuteční v  neděli 31. srpna v  16.00 před 

zlínskou radnicí na  náměstí Míru. Celá rally 

měří celkem 642 km a  obsahuje 15 rychlost-

ních zkoušek na osmi úsecích v celkové délce 

237 ostrých kilometrů na asfaltovém povrchu 

různé kvality.   (tz)

Zlínský kraj – Účast krajské reprezentace 

na  Hrách VII. letní olympiády dětí a  mládeže 

České republiky 2015 je potvrzena. Nadějní 

sportovci ve  věku do  osmnácti let budou náš 

kraj reprezentovat v červnu příštího roku v Plz-

ni. Zlínský kraj se od roku 2003 úspěšně účastní 

všech doposud uskutečněných dvanácti olym-

piád v rámci projektu Olympiáda dětí a mládeže.

Olympiáda dětí a  mládeže České republiky je 

projektem Českého olympijského výboru a kra-

jů ČR a svým charakterem navozuje atmosféru 

opravdových olympijských her. Mladí účastníci 

tak nejsou ochuzeni o  zapálení olympijského 

ohně, slavnostní ceremoniály, život v olympijské 

vesnici nebo složení olympijské přísahy. Letní 

olympiáda dětí a mládeže probíhá od roku 2003 

v lichých letech a zimní olympiáda dětí a mláde-

že probíhá od roku 2004 v sudých letech.

Účast krajské reprezentace bude stejně jako 

v  předchozích letech organizačně zabezpečo-

vat Odbor školství, mládeže a sportu Krajského 

úřadu Zlínského kraje a náklady spojené s účastí 

budou kryty z krajského rozpočtu. V roce 2008 

Zlínský kraj zimní olympiádu dětí a  mládeže 

přímo pořádal, v roce 2013 pak pořádal její letní 

variantu.  (gad)

Barumka startuje po čtyřiačtyřicáté

Děti opět pojedou na olympiádu 

Barum Czech Rally Zlín je tuzemskou jedničkou.    Foto: Petr Sagner
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V Luhačovicích připravují druhý ročník Food Festivalu

„Na druhém ročníku Food Festivalu se 

představí nejen hotelové kuchyně Re-

sortu Luhačovice, ale také kuchyně 

hotelu Alexandria, která neodmyslitelně 

patří k tradicím luhačovické gastro-

nomie. Připravili jsme program pro děti

i dospělé, ale stěžejní je samozřejmě 

samotná gastronomická sekce. Letos se

v jednotlivých menu objevují oprav-

dové speciality, takže se hosté mají na co 

těšit,“ představuje letošní Food Festival              

Dana Husková z Resortu Luhačovice. 

Druhý ročník Food Festivalu Luhačovice, 

který pořádá Resort Luhačovice, se letos 

odehraje v sobotu 16. srpna v areálu 

Luhaparku od 10 do 19 hodin.

tématem Food Festivalu Luhačovice. 

Na návštěvníky čekají historické 

recepty i výstava historických kuchař-

ských knih, stejně jako moderní 

gastronomie luhačovských hotelů.    

N a h l é d n u t í 

do tajemství 

luhačovické 

kuchyně od 

historie až po 

s o u č a s n o s t 

je letošním

www.resort-luhacovice.cz

zajímavosti

Kde se dveře netrhnou? 
Zlínský kraj – Východní Morava je atraktiv-

ním turistickým regionem, což lze snadno 

doložit statistikami o cestovním ruchu v jed-

notlivých krajích. Pojďme se ale nyní podívat 

na ty nejlákavější cíle podle jejich průměrné 

roční návštěvnosti. Údaje vycházejí z  infor-

mací Centrály cestovního ruchu Východní 

Moravy, která návštěvnost sleduje dlouho-

době.

Zoo Zlín-Lešná

Průměr 500 000 návštěvníků. Zlínská zoolo-

gická zahrada je nejnavštěvovanějším turistic-

kým místem na Moravě, mezi všemi zahradami 

v České republice jí patří druhá příčka. Zoo Zlín-

-Lešná byla otevřena v  roce 1948, nyní je zde 

k vidění přes 1 300 zvířat. Atraktivitu místa dále 

zvyšuje zámek přímo v  areálu zoo a  expozice 

tematicky členěné podle kontinentů.

Valašské muzeum v přírodě

260  000 návštěvníků. Rožnovský skanzen 

vznikl již v roce 1925, což jej řadí mezi nejstarší 

muzea v přírodě ve střední Evropě. Jako první 

vzniklo Dřevěné městečko, následovaly Valaš-

ská dědina a Mlýnská dolina.

Zámek a zahrady Kroměříž

110  000 návštěvníků. O  jejich atraktivitě asi 

nejlépe vypovídá to, že jsou zařazeny na  se-

Zoo ve Zlíně je moravskou jedničkou.    Foto: CCRVM

znam Světového kulturního a  přírodního 

dědictví UNESCO. V  minulosti byl zámek ma-

jetkem olomouckých biskupů a  arcibiskupů, 

kterým sloužil jako letní sídlo.

Zámek Buchlovice

75  000 návštěvníků. Zámek v  Buchlovicích 

z  přelomu 17. století se řadí k  nejvýznamněj-

ším barokním zámkům na Moravě. Za návštěvu 

stojí také rozsáhlá zámecká zahrada.

Baťův kanál

70 000 návštěvníků. Baťův kanál je technicky 

vzato vnitrozemský průplav. Vodní cesta vyu-

žívá jak tok řeky Moravy, tak umělé kanálové 

úseky. Jeho historie sahá do  30. let minulého 

století, původně sloužil k přepravě uhlí. Po vál-

ce jeho význam upadal a začal chátrat. V 90. le-

tech se započalo s jeho obnovou pro turistické 

využití. Dnes je jeho součástí i velmi atraktivní 

cyklostezka a další infrastruktura.

Archeoskanzen Modrá

 66  000 návštěvníků. Vznikl teprve v  roce 

2004, ale už se stihl zařadit mezi nejnavštěvo-

vanější památky. Nabízí pohled do  běžného 

života obyvatel Velké Moravy, všechny stavby 

byly postaveny na  základě archeologických 

nálezů z oblasti středního Pomoraví. Poblíž ar-

cheoskanzenu je navíc unikátní expozice Živá 

voda Modrá.

Hrad Buchlov

65 000 návštěvníků. Počátky hradu se datují 

do  1. poloviny 13. století. Byl založen českým 

králem jako strategicky položená obranná 

pevnost a jako středisko se soudní pravomocí. 

Posledními majiteli panství se roku 1800 stali 

Berchtoldové, kteří už od  první poloviny 19. 

století z hradu zřídili přístupné muzeum. 

Zlínský kraj vyhlašuje fotosoutěž na  téma 

ZLÍNSKÝ KRAJ A  JEHO LIDÉ. Mohou se do  ní 

zapojit amatérští fotografové neomezeného 

věku s  trvalým bydlištěm ve  Zlínském kraji. 

Sběr snímků bude ukončen 31. srpna. 

Jak už název soutěže napovídá, zaslané sou-

těžní snímky by měly tematicky zachycovat 

život v našem kraji a jeho obyvatele v nejrůz-

nějších podobách a  situacích typických pro 

Zlínský kraj. Maximálně tři fotografi e opat-

řené názvem snímku mohou soutěžící spolu 

s  přihláškou zasílat elektronicky na  speciální 

e-mailovou adresu fotosoutez@kr-zlinsky.cz 

nebo poštou na  adresu Jan Vandík, Odbor 

Kancelář hejtmana, Zlínský kraj, třída Tomáše 

Bati 21, 761 90 Zlín. 

Vyhlášení se uskuteční v říjnu na Dni Zlínské-

ho kraj, tedy 4. října.  (red)

Hledá se typický obrázek života v kraji

Přihlásit je možné až tři fotografi e.   Foto: Ludvík Valouch
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NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM  
ANGLICKÉHO JAZYKA 

TERMÍNY PRO ZÁPIS: 

 
–

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

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

Srpen je měsícem vrcholícího léta a nabízí 

pestrou směsici akcí a aktivit. Na své si při-

jdou děti, sportovci, milovníci hudby, umě-

ní i tradic.  

1. a 2. srpna

  Bystřička, Starý dobrý western, 16. ročník hu-

debního festivalu. www.bystricka.cz 

1. až 3. srpna 

  Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Rad-

hoštěm. Jánošíkův dukát: 16. ročník Meziná-

rodního festivalu slovenského folkloru v  ČR 

a  14. ročník Mistrovství Valašského království 

ve stloukání másla. www.vmp.cz 

 2. srpna

  Bystřice pod Hostýnem, Hostýnská 50ka, zá-

vod horských kol. www.x-sports.cz

  Den otevřených dveří ve sklárnách v  Květné. 

Od 8.00 do 13.00. www.strani.cz

8. a 9. srpna

  Zoo Zlín – Lešná. Noční prohlídky Zoo za svitu 

lampionů. www.zoozlin.eu

  19. ročník Slavností piva. Roštín, Kamínka. Ten-

tokrát v duchu Okresního přeboru s protago-

nisty Slavoje Houslice. www.kaminka.cz 

6. až 10. srpna

  Velké Karlovice, Karlovské muzeum. Setkání 

řezbářů u Karlovského muzea. 20. ročník akce. 

www.velkekarlovice.cz 

9. srpna

  Zvonice Soláň, Karolinka. Haferové mlsání 

a 7. folklorní festival. www.zvonice.eu

9. a 10. srpna

  Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Rad-

hoštěm. Dny řemesel a setkání kovářů. 24. roč-

ník akce. www.vmp.cz

  Archeoskanzen Modrá u  Velehradu. Veligrad 

2014 – historický festival. Boj o hradiště. Histo-

rická bitva. www.archeoskanzen.cz 

16. srpna

  Luhačovice, areál GOLF. FOOD festival Luhačo-

vice. www.resort-luhacovice.cz

  Rusava. Rusavská 50ka. Závod horských kol. 

www.rusavska50ka.com 

  Karolinka. Sklářský jarmark. 26. ročník tradiční 

akce. www.karolinka.cz

21. až 24. srpna 

  Zlín. Festival dechových orchestrů Zlín. 17. roč-

ník. http://vdozlin.cz

  Kroměříž. Floria – léto, zahrádkářská výstava. 

www.vystavistefl oria.cz 

23. a 24. srpna

  Svatý Hostýn. Orelská pouť na Svatém Hostý-

ně. www.hostyn.cz 

  V rámci poutě 23. srpna Běh na Svatý Hostýn. 

www.behnasvatyhostyn.cz 

Dalších více než 200 akcí naleznete na adrese 

www.vychodni-morava.cz. 

Připravila Centrála cestovního ruchu Východ-

ní Moravy.

zábava, volný časSrpen na Východní Moravě

Putujeme Moravou. Nový projekt krajů

Výstavy v Baťově mrakodrapu

4. 8. – 31. 8.  Motokros ve fotografi ích

Výstava fotografi í Kláry Macháčové z  pro-

středí motokrosových závodů (3.  etáž, pra-

covní 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)

Výstava panenek odhaluje i unikáty

Zlín – Více než tisícovka panenek, přes tři 

stovky plyšáků a desítky kočárků. To vše je 

k vidění až do 7. září ve 14|15 BAŤOVĚ IN-

STITUTU ve Zlíně na největší výstavě sbě-

ratelských panenek v ČR. Mezi zajímavosti 

sbírky Moniky Chmelařové patří reborno-

vané panenky připomínající živá miminka, 

až metr vysoké panny nebo kolekce zámec-

kých panenek. O víkendech se lidé mohou 

těšit na komentované prohlídky. Výstava se 

koná v budově 15. Otevřena je denně od 

9.00 do 19.00. Více na www.14-15.cz.

Golf ve Slušovicích

Slušovice – Přijďte si v neděli 24. srpna bez-

platně vyzkoušet své první odpaly a sezná-

mit se se základy golfu na  městské hřiště 

ve  Slušovicích (dostihový areál). Sdružení 

Derby Golf Club Slušovice pořádá od 10.00 

do 18.00 Den otevřených dveří. K dispozici 

bude potřebné vybavení a po hřišti vás pro-

vedou zkušení golfi sté. Info a rezervace: tel. 

606 737 952, e-mail: dgcs@volny.cz. 

Společenský dům v Otrokovicích

Otrokovice – V  minulém čísle jsme uved-

li, že Společenský dům v  Otrokovicích má 

šanci být zapsán na seznam národních kul-

turních památek. Ve skutečnosti jde o zápis 

mezi kulturní památky. Za  nepřesnost se 

omlouváme.

Ohlas loňského cyrilometodějského jubilea při-

měl Zlínský, Jihomoravský a Trnavský kraj k rea-

lizaci projektu Putujeme Moravou. Na webové 

stránce www.velka-morava.eu jsou představe-

ny turisticky zajímavé velkomoravské lokality 

na  území těchto regionů. Dále byla vydána 

dvojjazyčná česko-slovenská skládačka s map-

kou pro žáky základních škol a rodiny s dětmi 

a propagační záložka do knihy s upozorněním 

na novou webovou stránku. Za Zlínský kraj se 

na projektu podílela Centrála cestovního ruchu 

Východní Moravy, vše bylo možné uskutečnit 

díky podpoře Fondu mikroprojektů Programu 

přeshraniční spolupráce SR-ČR.   (red)

Soláň bude hostit haferové mlsání.   Foto: Ivo Hercik
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Už je to rok, co úžasn  
vidím a kone n  nepot ebuji 
v obchod  dvoje brýle.

Ji ina Trn áková

810 999 999

info@gemini.cz

www.gemini.cz

KlinikaGemini

Využijte bonusu 10 000 K  k 10. výro í 
Gemini na laserovou operaci o í.
Akce platí do 17. 10. 2014.

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

Realizace a opravy komunikací,
chodník , parkoviš  
a zpevn ných ploch

Pokládka asfaltového betonu  nišerem

Vysprávky komunikací 
a ploch asfaltovými technologiemi

išt ní komunikací a ploch

Realizace a opravy mostních objekt  
a silni ního p íslušenství

Prodej kameniva

Výškové úpravy uli ních vpustí 
a poklop  šachet v komunikacích

www.suszlin.cz

VÝKUP KOVOVÉHO ODPADU

Akce 1000 + 1

A
 PA

P
ÍR

U

Buďte i Vy naším spokojeným zákazníkem!

Ke každé jedné tisícikoruně, 
kterou od nás dostanete, 
obdržíte půllitrové pivo v plechu.

mapa a ceník na www.vykupna.cz

777 770 680

Akce začíná 21.6.2014 a končí 31.8.2014. Zákazník má nárok na odměnu (pivo) jen za každou celou tisícikorunu, kterou obdrží za vykoupený materiál.  Akce se netýká firem. Pivo není vhodné pro řidiče, užijte si ho až po práci.  :-))  

Výkupna s.r.o., provozovna areál Svit Zlín, Malotova ulice (vedle Intersparu)

Akce 1000 + 1
Buďte i Vy naším spokojeným zákazníkem!

Ke každé jedné tisícikoruně, 
kterou od nás dostanete, 
obdržíte půllitrové pivo v plechu.

zábava, volný čas



www.kr-zlinsky.cz 

www.oknodokraje.cz

SUPER LOKALITA
VIZOVICE - JANOVA HORA
PRODEJ BYT

Nová výstavba byt  ve Vizovicích - 1+kk, 2+kk, 2+1, 3+1 (4+1)
Doprodej hotových byt  3+1 a 5+1
Interiér podle p ání zákazníka
Ceny od 770.590,- K  v . DPH (1+kk)

tel.: 602 741 566
e-mail: marcon@ham-zlin.cz

w w w. b y t y - v i z o v i c e . c z

Kuchy  v cen  bytu

BYT
Y 

PŘ
ED DOKO

N
ČENÍM!

PROTIHLUKOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ 

BYTOVÉ BEZPE NOSTNÍ DVE E

Zasklívání
balkon  a lodžií

 rámové zasklení    
 bezrámové zasklení
 otevírané zasklení*akce platí do 30. 9. 2014* k l í d 30 9 2014

info@expowin.cz
810 222 777 

WWW.EXPOWIN.CZ

Krom íž, B est 134
Tel.: 810 222 777

E-mail: kromeriz@expowin.cz

  bezpe nostní t ída 2 a 3
   v etn  nové zárubn  s nerezovým prahem
   protihluková izolace (Rw=39dB)
  protipožární odolnost
  9-ti bodový bezpe nostní systém
  bezpe nostní vložka + 5 klí
  panoramatické kukátko
  mnoho variant vzhledu

2. bezp. t ída 
19.990 K *

3. bezp. t ída 
24.990 K *

*v etn  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. Hradišt , Dvo ákova 1210
Tel.: 734 311 136

E-mail: uh@expowin.cz

Zlín, Gahurova 5265
Tel.: 730 157 792

E-mail: info@expowin.cz      

Krom íž, B est 134
Tel.: 810 222 777

E-mail: kromeriz@expowin.cz

PROTIHLUKO ÉÉVÉ A PROTIPOŽÁŽÁŽÁRNÍÍ

BEZPE NOSTNÍ DVE E DO BYTU

Montáž b hem jednoho dneMMMonMonMon ážtážtážtážtáž bbbbb hhemhemhem jjjejejedddnodnodnohhhohoho dddnednedne
Oboustranná bezpe nostní vložka ZDARMA!

Doporučujeme

Den Zlínského kraje
4. října, Zlínský kraj

www.kr-zlinsky.cz

ZLATÉ JABLKO
DENN  9:00 - 21:00
tel.: 571 817 347, 777 021 700

Centrála „ EDOK“ 
PO - PÁ 9:00 - 17:00, SMLUVNÍ KURZY
tel.: 577 212 359, 577 001 665

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
SMLUVNÍ KURZY

NEJVÝHODN JŠÍ 
SMLUVNÍ KURZY

BEZ POPLATKU

ŠÍŠÍ
YY

MUZEUM | GALERIE | KNIHOVNA

 STÁLÉ EXPOZICE I KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY 
 KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE

PRONÁJEM PROSTOR PRO SEMINÁŘE, KONFERENCE NEBO WORKSHOPY.  
VÍCE NA .


