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Legenda zůstává?Nadílka cyklostezek

Květná je nová. A nádherná Od začátku září je Kroměříž ještě atraktivnější. Po náročné 
rekonstrukci byla totiž zpřístupněna obnovená Květná 
zahrada.  |  Foto: Ivo Hercik

Několik důvodů k radosti mají 
nově cyklisté na Zlínsku.

Kraj i město Zlín 
chtějí zachovat 
úroveň rally.

Magazín Zlínského kraje
říjen 2014  |  ročník  X 10 Na Lesní čtvrti ve Zlíně se jí nejlépe
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Již brzy pro Vás otevřeme vzorkovou 
prodejnu stínící techniky a interiérových 

dveří na Mariánském nám. v Uherském Brodě



Města a obce ve Zlínském kraji se dosud rozvíjely 
velmi dobře.

nebojovali mezi sebou. Ať už pro-
ti opozici, nebo v samotné koalici 
a navzájem si nepodrývali autoritu.
Města a obce ve Zlínském kraji se 
dosud rozvíjely velmi dobře. Do-
konce lépe než v jiných regionech 
České republiky. Mým osobním přá-
ním je, abychom si tento trend udr-
želi, a navázali na něj i v budoucnu. 
Jsme krajem, ve kterém se snoubí 
přírodní krásy naší krajiny s regio-
nálním folklorem, jehož věhlas pře-
sahuje i za hranice naší republiky. 
I když nám počasí momentálně ne-
přeje a venku je vesměs deštivo, 
přeji vám, milí spoluobčané, pří-
jemně strávený podzimní čas v na-
šem kraji. Udržujme si stále pozitiv-
ní energii a duševní pohodu, díky 
které bude i ten sebepošmournější 
den mnohem krásnější.

MUDr. Lubomír Nečas,
náměstek hejtmana Zlínského kraje

kovým počtem 13 875 kandidátů. 
Pro srovnání s  rokem 2010 je to 
o dvě politické strany více s nárůs-
tem o 464 kandidátů. 
Komunální volby se vždy těší vel-

Troufám si říci, že tyto volby ne-
záleží až tak na politické ideologii 
jednotlivých stran, nýbrž na lidech, 
kteří svou kandidaturou chtějí něco 
změnit. Důkazem snad může být 
i fakt, že celých 82 % kandidátů je 
bez politické příslušnosti. Věřím 
proto, že každý z nás si najde chvil-
ku ze svého drahocenného času, 
pozorně si pročte volební listinu 
a „vykroužkuje“ si své adepty. 
Brzy po volbách pak nastane ob-
dobí, kdy se budou formovat nová 
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vedení měst a obcí. Pevně věřím, 
že v kraji vzniknou takové koalice, 
které budou úspěšně řešit proble-
matiku daného města či obce. Nám, 
politikům, rovněž přeji, abychom 

Vážené čtenářky a čtenáři,
léto nám dalo již definitivně sbo-
hem a za našimi okny se příroda 
začíná pomalu připravovat na nad-
cházející podzimní a zimní období. 
Listy stromů se zbarvují do pest-
rých podzimních barev, venku se 
dříve stmívá a mnozí z nás tráví 
chladnější večery v rodinném kru-
hu.
V měsíci říjnu nás čekají významné 
volby do Senátu Parlamentu Čes-
ké republiky, ale také volby do za-
stupitelstev obcí, městysů a měst. 
Podle údajů Českého statistického 
úřadu je ve Zlínském kraji registro-
váno na 34 politických stran s cel-

kému zájmu občanů. Možná už jen 
proto, že mezi kandidáty jsou i lidé, 
které velmi dobře známe. Přátelé, 
známí, sousedé, nebo zkrátka lidé, 
které potkáváme jen tak na ulici. 

co nového 
v nemocnicích

Kraj dává peníze  
dobrovolným hasičům
Rozdělení sumy 1,144 milionu ko-
run celkem 78 obcím na výdaje je-
jich jednotek dobrovolných hasičů 
projednala krajská rada a doporuči-
la krajským zastupitelům přidělení 
těchto dotací schválit. Do rozpočtu 
kraje byly tyto peníze poukázány 
z Generálního ředitelství Hasičské-
ho záchranného sboru ČR. Dotace 
jsou určeny na krytí výdajů jedno-
tek za jejich odbornou přípravu, 
uskutečněný zásah a věcné vybave-
ní neinvestiční povahy. Z rozpočtu 
Generálního ředitelství HZS bylo 
do rozpočtu Zlínského kraje přijato 
v roce 2014 na výdaje jednotek sbo-
rů dobrovolných hasičů obcí 5,554 
milionu korun.  /vc/ 

Odešel profesor  
Pavel Škarka
V pondělí 8. září zemřel profesor 
Pavel Škarka, který patřil k  vý-
znamným osobnostem českého 
průmyslového designu. Byl také 
pokračovatelem pedagogických 
tradic  ve výuce designu v České 
republice: za více než čtyřicet let 
vychoval několik generací absol-
ventů. Profesor Škarka byl také jed-
ním z prvních nositelů a realizátorů 
myšlenky vzniku Univerzity Tomáše 
Bati ve Zlíně a její Fakulty multime-
diálních komunikací, v jejímž čele 
stál v letech 2002 až 2005. Po další 
čtyři roky zastával funkci proděka-
na pro rozvoj této fakulty. Od roku 
1999 až dosud byl vedoucím Ateli-
éru průmyslového designu.  /red/
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sLOVO
úVOdeM

Vsetín, Uherské Hradiště | Budo-
va polikliniky Vsetínské nemocnice 
se dočkala zateplení. Srpnového 
slavnostního ukončení této vý-
znamné investice v hodnotě té-
měř 18 milionů korun se zúčastnil 
i zlínský hejtman Stanislav Mišák. 
V  budově bylo vyměněno 272 
oken a  zatepleno přes tři tisíce 
čtverečních metrů fasády. Rea-
lizaci díla umožnila dotace z ev-
ropských fondů prostřednictvím 
operačního programu Životní pro-
středí. Podíl Vsetínské nemocnice 
činil asi 11,5 milionu korun. Kromě 

oken byly vyměněny také vstupní 
dveře a rekonstruovala se střecha 
objektu. Součástí byla také sana-
ce venkovního schodiště a úprava 
přístupu do druhého nadzemního 
podlaží. Hlavním cílem stavební 
akce bylo snížení tepelných ztrát 
a úspora nákladů za vytápění, ale 
také zlepšení prostředí pro pacien-
ty a pracovních podmínek uvnitř 
polikliniky.
Nový vjezd do areálu začal fun-
govat začátkem září v Uhersko-
hradišťské nemocnici. Je umístěn 
v blízkosti původního vjezdu smě-
rem k sídlišti Štěpnice. Motoristé 
do  něj vjíždějí přímo z  nového 
kruhového objezdu. Starý vjezd 
do nemocnice bude nadále slou-
žit pěším návštěvníkům a jízdním 
kolům.  /vc/

www.oknamontplast.cz
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staví se nová základna 
záchranky 

Stavba nového objektu výjez-
dové základny Zdravotnické 
záchranné služby Zlínského 
kraje byla zahájena v polovině 
září v Rožnově pod Radhoštěm. 
Nová dvoupodlažní budova 
bude čtvercového půdorysu 
s  jednopodlažní přístavbou, 
kde bude umístěna ordinace pro 
pohotovostní lékařskou službu. 
Budou zde tři garáže pro sanit-
ní vozy s technickým zázemím, 
sklady léků a  zdravotnických 
pomůcek. Ve druhém podlaží 
budou umístěny šatny s hygi-
enickým zázemím a jednotlivé 
pokoje a pracovny záchranářů, 
řidičů, lékaře a staniční sestry. 
Jde o investici v hodnotě téměř 
17 milionů korun, z toho nece-
lých 11 milionů uhradí Evropská 
unie. Ve Zlínském kraji je v pro-
vozu 13 výjezdových základen 
ZZS. Staveb, které se letos za-
hajují, je v kraji celá řada. Jejich 
přehled přineseme v  příštím 
vydání.  /vc/

Z regIONu

Jde o službu, ne o soutěž
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Pane hejtmane, jsme v polovině 
volebního období. Pro vás ve dru-
hém, kdy stojíte v čele kraje. Podle 
průzkumu veřejného mínění – po-
slední byl před několika týdny – 
jste  ze sedmého místa postoupil 
na páté mezi čtrnácti hejtmany. 
Ptát se, jestli vás to těší, by bylo 
asi zbytečné…
Především, a to bych chtěl zdůraznit, 
funkce hejtmana je služba občanům 
kraje, kteří mi dali důvěru, a jak je 
vidět, ta důvěra trvá. Ovšem není to 

soutěž o příčky na pomyslném žeb-
říčku. A já se snažím dělat všechno 
pro to, aby byla naplněna základní 
myšlenka daná zákonem, že kraje 
jsou odpovědny za regionální rozvoj, 
za vytváření důstojného prostředí 
pro občany, kteří v nich žijí. 

Vaším nejdůležitějším progra-
mem posledních dnů je asi přípra-
va rozpočtu na příští rok…

Jako každý rok ani letos není jeho 
příprava jednoduchá. Záměrů, které 
bychom chtěli zrealizovat, je daleko 
více než finančních prostředků, které 
máme k dispozici. Ale přesto bude 
finančně pokryto nemálo investic. 
Jinak se ale snažíme opravdu ušetřit, 
kde to jenom trochu jde. Rozpočet 
je de facto hotov , jde do posledního 
připomínkového řízení. Pokud ještě 
přijdou žádosti, tak musím sdělit, že 
v tomto návrhu již nebudou akcep-
továny. Můžeme se k nim vrátit až 

při úpravě rozpočtu v následujícím 
roce, když do rozpočtu zapojujeme 
přebytky za předchozí rok.

Vraťme se k tomu letošnímu. Co 
se z plánovaných investičních akcí 
podařilo letos dokončit? 
Letošní rok byl zvláštní v tom, že 
jsme samozřejmě dokončovali stav-
by, ale hlavně jsme projekčně připra-
vovali a zahajovali investiční akce, 

které budou dokončeny v příštím 
roce. Letos jsme se zaměřili převážně 
na investice v dopravě. Již jsme pře-
dali opravené cesty za více než 164 
milionů korun, na stavbách za další 
bezmála půl miliardy stavbaři ještě 
pracují. Ani zdravotnictví nevyšlo 
zkrátka. Například v  Uherskohra-
dišťské nemocnici bude koncem 
roku dokončena I. etapa výstavby 
centrálního objektu, v  Kroměříži 
a ve Vsetíně bylo zrekonstruováno 
tepelné hospodářství, v KNTB byla 
dokončena II. etapa zateplení budov 
a připravují se další investiční akce. 
Pro Zdravotnickou záchrannou služ-
bu bylo zakoupeno šest sanitních 
vozů, dalších 18 dostanou záchranáři 
příští rok. V resortu školství jsme se 
zaměřili na úspory energií ve ško-
lách. V  tom budeme pokračovat 
i v roce příštím. V resortu sociálních 
služeb jsme dokončili rekonstrukci 
bytových jader v Domově pro seni-
ory v Rožnově pod Radhoštěm, ale 
hlavně zahájili stavební práce na do-
movech v Luhačovicích, vsetínské 
Jasence a na Seniorparku ve Valaš-
ském Meziříčí.

Víte, že je pro vás letošní rok svým 
způsobem jubilejní? Vzpomenete 
si ještě na tyto dny, ovšem v roce 
1994?
Tou první otázkou jste mne zaskočila. 
Nejprve jsem přemýšlel o tom, že ne-
mám kulatiny a čtyřicet let s manžel-
kou oslavíme až příští rok. Tou dru-
hou už ne. Samozřejmě, že na volby 
v roce 1994 si právě v těchto dnech 
vzpomínám. Stal jsem se poprvé 
starostou Otrokovic a potom ještě 
dvakrát. Pro město jsem jako starosta 
pracoval 12 let a následně ještě dva 
roky jako neuvolněný místostarosta. 
Na roky, kdy jsem měl tu čest být 
starostou, nejde zapomenout. A pro-
tože ve městě bydlím a každý den 
jím projíždím, upamatovávám se ne-
jen na rok 1994, ale také na ty další. 
Vybavuji si, jak se to či ono rodilo 
a mám radost, že jsem u toho mohl 
být. Nejen moje práce, ale i všech 
dalších, je vidět. Naši následovníci 
mají na čem stavět.  /jb/ 

Otázka pro... 
... Dalibora Sedláčka, ředitele 
Masarykova gymnázia, Střední 
zdravotnické školy a Vyšší od-
borné školy zdravotnické Vsetín: 
Jak se osvědčuje sloučení vsetín-
ského gymnázia a zdravotnické 
školy?
Slučování probíhalo sice v bouřli-
vé atmosféře, dnes ale vzájemné 
soužití bezproblémově funguje a to 
především díky vstřícnosti učitelů 
i dalších zaměstnanců obou slučova-
ných škol. Gymnázium je zaměřeno 
spíše na výkon, zatímco zdravotnic-
ké obory přinášejí jinou dimenzi za-
měřenou na člověka. Bez sloučení by 
zdravotnická škola s přibližně 250 
žáky měla problémy s financováním. 
Hrozil její útlum a přesun do Zlína. 
Nyní jsme jeden subjekt, využívá-
me výhod sloučení, nicméně každý 
obor má svůj život a samotné slou-
čení žádnému oboru neuškodilo. 
Nedošlo ke snížení kvality a zájmu 
o studium, ba právě naopak, zájem 
je vyšší. Pro Zlínský kraj coby zřizova-
tele školy sloučení znamenalo úspo-
ru finančních prostředků na provoz 
a možnost lepšího ohodnocení pro 
učitele. Pro studenty, vsetínskou 
nemocnici a v konečném důsled-
ku pro všechny občany Valašska je 
dobře, že zůstala zachována do-
stupnost zdravotnického vzdělání 
ve Vsetíně.   /vc/ 

budeme volit do obcí i senátu
Celá Česká republika se opět chys-
tá k  volbám. Letos už podruhé. 
V květnu jsme volili do Evropského 
parlamentu. Ve dnech 10. a 11. října 
budeme volit do zastupitelstev obcí 
a v některých obvodech i do Senátu. 
Případné druhé kolo senátních vo-
leb se potom uskuteční 17. a 18. října. 
„Ve Zlínském kraji budou voliči roz-
hodovat o  složení zastupitelstev 
v 307 obcích a o senátorech za vo-
lební obvod č. 78 (Zlín) a volební 
obvod č. 81 (Uherské Hradiště). Pro 

volby do obecních zastupitelstev je 
vytvořeno 685 okrsků, volby do Se-
nátu proběhnou ve 242 okrscích,“ 
sděluje krajský garant voleb a ředitel 
Krajské správy Českého statistického 
úřadu ve Zlíně Vladimír Látal. 
K 10. září bylo zaregistrováno 13 873 
kandidátů pro volby do zastupitel-
stev obcí. Největší zastoupení mají 
nezávislí kandidáti, buď v  rámci 
různých místních sdružení, nebo 
jako samostatně kandidující, těch 
je celkem 5 919, tj. 42,7 procenta 

Investice do silnic letos přesáhnou částku 
půl miliardy korun.

z celkového počtu. Způsoby hlaso-
vání se proti minulým letům nemě-
ní. Ve volebních místnostech bude 
jedna urna. 
V případě souběhu komunálních 
a senátních voleb budou voliči vklá-
dat hlasovací lístky do dvou různých 
úředních obálek. U hlasovacího líst-
ku do obecního zastupitelstva může 
volič zakřížkovat buď jednu celou 
politickou stranu, nebo stanovený 
počet jednotlivých kandidátů vy-
braných z různých volebních stran. 
Oba způsoby lze též kombinovat. 
Podrobnosti se voliči dočtou na po-
učení, které dostanou několik dnů 
před volbami domů společně s hla-
sovacími lístky.  /vc/

V rožnově vyroste nové stanoviště záchranky  |  Foto: Jan Vandík

Investice, rozpočet, ale také role krajů. To jsou hlavní 
témata rozhovoru s hejtmanem  stanislavem Mišákem.



silnice se modernizují 

Zlínský kraj  |  Tři další dokon-
čené silniční stavby ohlásilo 
za poslední měsíc Ředitelství 
silnic Zlínského kraje. Motoris-
té dostali do užívání 2,5 kilo-
metru rekonstruované silnice 
II/497 v Uherském Hradišti-Ja-
rošově, 1,8 kilometru obnovené 
silnice II/438 v Holešově-Dob-
roticích a rovněž 1,8 kilometru 
rekonstruované silnice II/150 
a  III/43729 mezi Bystřicí pod 
Hostýnem a Loukovem. To vše 
s investičními náklady kolem 60 
milionů korun. 
Silničáři také zahájili letos již 
poslední investiční stavbu 
na silniční síti Zlínského kraje. 
Jde o rekonstrukci 4,1 kilometru 
komunikace II/495 z Uherského 
Ostrohu směrem na Hluk. Stav-
ba přijde na 88,1 milionu korun. 
Probíhá za úplné uzavírky, do-
prava je vedena po objízdné tra-
se přes Kunovice. Stavební prá-
ce potrvají do konce letošního 
listopadu a po zimní přestávce  
do poloviny června 2015.   /vc/

Z regIONu

Nadílka nových cyklostezek
Napajedla, Otrokovice, Zlín  |   
Několik důvodů k radosti přineslo 
letošní léto cyklistům na Zlínsku. Už 
v červenci byl otevřen nový úsek 
cyklostezky na břehu Moravy v Na-
pajedlích. Umožní cyklistům na pá-
teřní moravské cyklotrase mimo 
jiné podjet ve směru na Pahrbek 
bezpečně napajedelský silniční 

most a  vyhnout se přecházení 
silnice. Z důvodu složitých majet-
koprávních vztahů však asfaltový 
povrch cyklostezky mezi Napajedly 
a Pahrbkem stále není kompletní 
a malou část musí bicykly projet 
ještě po nezpevněném povrchu.
Za  historickou událost lze bez 
nadsázky označit spojení Otroko-
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cyklostezka spojila Zlín s Otrokovicemi.  |  Foto: Ivo Hercik

fondů, včetně vydání územního 
rozhodnutí v roce 2012. „Přestože 
studie proveditelnosti prokázala 
efektivitu a přínosy investice do že-
lezniční trati Otrokovice – Zlín, 
rozhodlo ministerstvo dopravy 
a Správa železniční dopravní ces-
ty, že to je jenom polovičaté řešení 
a že zbývající úsek Zlín – Vizovice 
není možné nechat v současném 
stavu,“ popisuje peripetie odklá-
daného záměru krajský radní pro 
dopravu Jaroslav Kučera.
Podle radního zadalo ministerstvo 
a SŽDC v roce 2013 novou studii 
proveditelnosti, která zahrnuje 
elektrizaci celé trati až do Vizovic 
pro cílový interval vlaků osobní 
dopravy ve špičce v úseku Otroko-
vice – Zlín 15 minut a v úseku Zlín 
– Vizovice 30 minut. Podstatnou je 
i změna koncepce na princip rychlé 
železnice, přičemž místní obsluhu 
by zajišťovaly trolejbusy. Předpo-
kládá to i  zrušení některých ne-
vytížených železničních zastávek. 

elektrické vlaky do Zlína. 
Nemohly už jezdit?
Čtenáři místního tisku včetně Okna do kraje si jistě 
vzpomenou na zaručené sliby o modernizaci železniční 
trati z Otrokovic do Vizovic. 
Dlouhou dobu platilo pravidlo R+2, 
tedy že modernizace trati včetně 
výstavby nového nádraží ve Zlíně 
začnou za dva roky. Nedávno se 
však v médiích objevil údaj o za-
hájení této pro region velmi po-
třebné investice nejdříve za čtyři 
roky. Mnozí lidé se ptají: Nemohlo 
tu nové nádraží už dávno stát? 
Původním záměrem bylo financo-
vat tuto stavbu již v období 2007–
2013 z evropských fondů, kde byly 
i vyčleněny příslušné prostředky. 
V průběhu zpracování projektové 
dokumentace se ale ukázala složi-
tost technického řešení. To vygene-
rovalo mnoho problémů a zvýšené 
náklady, které byly vyvolány prů-
chodem železnice městy a obcemi. 
Aby se stihla příprava, padlo roz-
hodnutí, že se postaví jenom úsek 
Otrokovice – Zlín včetně nového 
nádraží v krajském městě. 
Následovalo zpracování studie pro-
veditelnosti, jako nutné podmín-
ky pro financování z evropských 

V neposlední řadě přehodnotila 
nová studie i křížení železnice se 
silnicemi a trasami pro pěší a z dů-
vodu bezpečnosti provozu tato 
křížení omezila.
Andrea Volaříková z tiskového od-
dělení ministerstva dopravy Oknu 
do kraje sdělila: „V srpnu 2014 se 
uskutečnilo jednání všech zúčast-
něných stran, to je SŽDC, Zlínského 
kraje, města Zlína a ministerstva 
dopravy. Na tomto jednání byla na-
lezena shoda na úpravě projektu 
elektrifikace trati z Otrokovic do Zlí-
na, a to tak, že bude odbourána 
většina přejezdů a budou nahra-
zeny podjezdy či nadjezdy. Nyní se 
dokončuje studie proveditelnosti 
na úpravu projektu, a pokud půjde 

vše dobře, tak by se mohlo začít 
stavět v roce 2018. Předpokládáme 
financování stavby z operačního 
programu Doprava II.“ 
Traťový úsek Otrokovice – Zlín střed 
bude podle současných záměrů 

částečně nebo plně zdvoukolejněn 
a v následném úseku do Vizovic 
bude pro nezbytné zvýšení kapaci-
ty dráhy vybudována nová výhyb-
na Zlín-Příluky. „Nádraží Zlín střed 
bude přebudováno v  moderní 
přestupní terminál mezi železniční, 
městskou a linkovou autobusovou 
dopravou. Nejvyšší traťová rychlost 
bude dosahovat 100 km/h,“ upřes-
nil radní Jaroslav Kučera.
Zlínský kraj bude i nadále lídrem 
spolupráce na přípravě tohoto pro-
jektu a bude pokračovat v kontrolní 
funkci nad časovým harmonogra-

mem. „Je naší prioritou dosáhnout 
zahájení stavby v roce 2018, tak jak 
je uvedeno v národních dopravních 
strategiích schválených vládou ČR 
pro období 2014–2020,“ zdůraznil 
Jaroslav Kučera.  /vc/

vic a  Zlína asfaltovou cyklostez-
kou. Na 16. září bylo naplánováno 
slavnostní otevření otrokovického 
úseku. Vede daleko od silničního 
provozu klidným prostředím na le-
vém břehu Dřevnice. Cyklisté, dlou-
há léta čekající na toto dopravní 
spojení, začali tuto trasu hojně vy-
užívat již během léta, i když ještě 
nebyla dokončena. Na otrokovic-
kou cyklostezku plynule navazuje 
na katastru Zlína obdobná komu-
nikace pro kola a pěší, která vede 
až do Malenovic. V polovině září se 
ještě dokončovaly poslední metry 
v Malenovicích a celé dílo čekalo 
na kolaudaci.
Třetím zásadním počinem v oblas-
ti rozvoje sítě cyklistické dopravy 
na Zlínsku je vybudování chybějí-
cího úseku Moravské cyklostezky 
mezi Kvasicemi a  Otrokovicemi. 
Je dlouhá 4,5 kilometru a  vede 
po  předtím neschůdném levém 
břehu Moravy. Její otevření bylo 
plánováno na konec září, ale i o této 
trase platí, že si ji lidé s jízdními koly 
našli o řadu týdnů dříve a při svých 
projížďkách podél Moravy s úlevou 
vynechali nebezpečný úsek vedou-
cí dosud po silnici.  /vc/

Vtipná připomínka potřeby nového nádraží ve Zlíně.  |  Foto: Ivo Hercik
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Na pátém dni Zlínského kraje 
nově i slib hasičů

Zlínský kraj | Profesionální hasiči 
Zlínského kraje zde složí svůj slib, 
centrum aktivit zábavného do-
poledne bude poprvé umístěno 
na platformě 14|15 Baťova institutu 
a součástí programu bude letos také 
prezentace pěstounské péče ve Zlín-
ském kraji nazvaná Děti patří domů, 
aneb staňte se pěstouny. 
Již pátý Den Zlínského kraje se 
v letošním roce uskuteční v sobotu 
4. října, v čase od 9.00 do 13.00. Pro-
gram akce je určený široké veřejnosti 
včetně těch nejmenších.
V tradičním programu Dne Zlínské-
ho kraje nebudou chybět oblíbe-
né projížďky pojízdnou Baťovou 
pracovnou s populárně naučným 
výkladem, jízda historického vlaku 
s parní lokomotivou, pozorování 
Slunce z terasy 21. budovy, projížď-

ky lodí Morava po Baťově kanálu, 
ukázky práce a techniky hasičů, po-
licie i zdravotnické záchranné služby 
a celá řada dalších aktivit.
Historie Dnů Zlínského kraje se zača-
la psát v roce 2010, kdy byl při příleži-
tosti desetiletého výročí vzniku kraje 
uspořádán první. Smyslem této akce 
je přiblížit občanům, ale i návštěvní-
kům Zlínského kraje, jeho činnost, 
činnost jeho organizací a další ak-
tivity a atraktivity související s živo-
tem v našem kraji. Tradičním dnem 
konání Dne Zlínského kraje je vždy 
první říjnová sobota.
Přímo ve Zlíně, v sídle Zlínského kra-
je, tzv. Baťově mrakodrapu, a v okolí 
14|15 Baťova institutu, se příchozí 
mohou v letošním roce těšit na zmí-
něné projížďky pojízdnou Baťovou 
pracovnou, pozorování Slunce z te-

rasy v 16. etáži 21. budovy, volně 
přístupnou zasedací místnost Zastu-
pitelstva Zlínského kraje, prezentaci 
rukodělných výrobců, ochutnávku 
a prodej nejlepších potravinářských 
výrobků Perla Zlínska 2014 a vín ze 
soutěže Top víno Slovácka. Po celý 
den budou program Dne Zlínské-
ho kraje doprovázet různá hudební 
vystoupení, a to například v podá-
ní Dechového orchestru mladých, 
včetně vystoupení mažoretek, Avi-
on Swing Bandu, dechovky Borši-
čanka či cimbálové muziky.
Novinkou letošního ročníku Dne 
Zlínského kraje bude Slib profe-
sionálních hasičů Zlínského kraje, 
který proběhne ve Zlíně poprvé, 
a to na platformě 14|15 Baťova in-
stitutu. Stejně tak poprvé bude le-
tos součástí programu prezentace 
pěstounské péče ve Zlínském kraji 
nazvaná Děti patří domů, aneb staň-
te se pěstouny. Pro děti je kromě 
množství dalších aktivit nově při-
chystáno malování na obličej a již 
tradičně oblíbená ukázka výcviku 
policejních psů.  Den Zlínského kra-
je se ale nekoná pouze v krajském 
městě. Stejně jako v minulých roč-
nících se mohou zájemci projet spe-
ciálním historickým vlakem s parní 
lokomotivou, jehož trasa povede 
z Valašského Meziříčí přes Bystřici 
pod Hostýnem, Holešov, Hulín, Kro-
měříž, Otrokovice, Vizovice a samo-
zřejmě Zlín, včetně mezizastávek 
v menších obcích. Prostřednictvím 
komentovaných prohlídek provozů 
vybraných firem ve Zlíně se mohou 
návštěvníci seznámit s profesemi 
a nejmodernějšími přístupy v oblasti 
strojírenství v rámci Dne řemesel. 
Samozřejmostí bude i letos volný 
vstup do vybraných muzeí ve Zlín-
ském kraji a také do celého 14|15 
Baťova institutu. Nadšenci plavby 
po Baťově kanálu si jistě nenechají 
ujít bezplatné půlhodinové okružní 
jízdy lodí Morava.  (gad)

Kromě tradičně bohatého programu pro 
širokou veřejnost nabídne pátý ročník dne 
Zlínského kraje i několik novinek.

Atraktivní program dne Zlínského kraje láká tisíce zájemců | Foto: archiv

systém pomůže záchranářům i pacientům

slovácko zná 
nejlepší vína

Záchranáři v kraji budou mít nový 
systém komunikace. Ten umožní 
lokalizovat místo, kde se nachází 
volající, zvýší rychlost předání in-
formací mezi jednotlivými složkami 
integrovaného záchranného systé-
mu a bude umět předat informace 
o stavu převáženého pacienta pří-
mo lékařům v nemocnici. Takové 
přínosy nabídne projekt nazvaný 
Standardizace krajského operačního 
střediska Zdravotnické záchranné 
služby Zlínského kraje.
„Současný komunikační systém je již 
morálně i technicky zastaralý. Z no-

Do Blatnice pod Svatým Antonín-
kem a Polešovic. Tam putují ceny 
z  již sedmého ročníku soutěže 
TOP Víno Slovácka. Výsledky byly 
oznámeny na konci srpna na vinař-
ských slavnostech v Polešovicích. 

vinek budou těžit jak zdravotnická 
záchranná služba, tak i nemocnice 
a občané,“ vysvětlil šéf krajské zá-
chranky Josef Valenta s tím, že vše 
by mělo fungovat od poloviny příš-
tího roku.
Projekt je spolufinancován z pro-
středků Evropské unie, Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj 
a státním rozpočtem České repub-
liky. Celkové náklady projektu činí 
30 439 000 korun, přičemž poskyt-
nutá dotace je ve výši 25 873 150 
korun a spoluúčast Zlínského kraje 
dosahuje výše 4 565 850 korun.

Degustátoři posuzovali vzorky vín 
ze Zlínského kraje a přilehlých obcí 
Jihomoravského kraje.
Do letošního ročníku přihlásilo 19 vi-
nařů a vinařských podniků celkem 
66 vzorků bílých, 11 vzorků červe-
ných a sedm vzorků růžových vín 
z loňské sklizně. Deset nejlépe hod-
nocených vín získalo certifikát, jímž 
mohou být označená na obalu. Vína 
bude možné ochutnat také u příle-
žitosti Dne Zlínského kraje.
Za nejlepší víno označila porota Ru-
landské šedé od Aleny Vyskočilové 
z Blatnice pod Svatým Antonínkem, 
druhé místo získalo Rulandské bílé 
od Richarda Drobila z Polešovic, třetí 
pak Veltlínské zelené od podniku 
ZEAS Polešovice. Nejlepší kolekci 
vín pak do soutěže poslal Jaroslav 
Vaďura z Polešovic.  /jjn/

Jak chutná region? 

Můžete sami vyzkoušet
V  letošním roce byl vyhlášen 
9.   ročník soutěže Perla Zlínska. 
Bylo do  něj přihlášeno celkem 
134 vzorků od 43 výrobců z celého 
Zlínského kraje. Z nich hodnotitel-
ská komise vybrala 20 vítězných 
výrobků, kterým udělila cenu Perla 
Zlínska 2014. 
Ocenění a  certifikáty o  kvalitě 
svých produktů si zástupci firem 
převezmou v sobotu 4. října 2014 
na Dnu Zlínského kraje, a to přímo 
z rukou hejtmana Zlínského kraje 
Stanislava Mišáka.
Smyslem soutěže je nabídnout 
spotřebitelům výrobky, které 
mají zaručenou kvalitu. Již devět 
let se její organizátoři z Agrární 
komory Zlín snaží spotřebitelům 
ukázat, že je ve Zlínském kraji řada 
kvalitních výrobců potravin, a to 
jak z řad řezníků, pekařů, cukrářů, 
tak i zelinářů, ovocnářů a dalších. 
Organizátoři jsou přesvědčeni, že 
se jim to daří, a zákazníci začínají 
kvalitní potraviny z regionu stále 
více vyhledávat. 
Co se týče distribuce oceněných 
výrobků, řada produktů se dá se-
hnat přímo u výrobce na farmě, 
tedy prodejem ze dvora. Tím je 
zaručena především čerstvost 
výrobků. Vzniká však i stále více 
prodejen s regionálními výrobky. 
Například ve Zlíně jsou hned dvě 
– Dary kraje a Z dědiny.
V rámci Dne Zlínského kraje připra-
vuje Agrární komora Zlín farmář-
ský trh, kde budou moci návštěv-
níci oceněné výrobky ochutnat 
i zakoupit a užít si i další dopro-
vodný program.  /van/

Mediální partneři
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pořadatel

Budova 21 – Baťův mrakodrap

09.00 – 13.00 Prezentace Stavby roku, Lidové stavby 
roku a Vesnice roku Zlínského kraje a SPZ Holešov  
expozice ve II. etáži
09.00 – 13.00 ZUŠKA?ZUŠKA! – Program Základních 
uměleckých škol Zlínského kraje pro celou rodinu  před 
budovou ve 2. etáži
09.00 – 13.00 „Děti patří domů, aneb staňte se 
pěstouny“  expozice ve II. etáži
09.00 – 13.00 Vystavení praporu, znaku, insignií 
a ocenění ZK  Velká zasedací místnost v 16. etáži
10.00 – 13.00 Pozorování Slunce z terasy 21. budovy  
– Hvězdárna Vsetín  terasa 16. etáž
10.00 – 13.00 Malování na obličej  před budovou ve 
2. etáži
10.00 – 10.40 Projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou 
– v pravidelných intervalech na jízdenky
10.00 – 10.15 Ukázka výcviku policejních psů  
travnatá plocha mezi parkovištěm a 21. budovou ve 
2. etáži
11.00 – 11.40 Projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou 
– v pravidelných intervalech na jízdenky
12.00 – 12.30 Mýty, legendy, anekdoty aneb 
O baťovském Zlínu trochu jinak, Mgr. Miroslava Štýbrová, 
historička Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně  terasa 
16. etáž 

platforma 14|15 Baťova institutu

doprovodný program v kraji

09.00 – 13.00 Ochutnávka a prodej nejlepších 
potravinářských výrobků Perla Zlínska 2014, vín ze 
soutěže Top víno Slovácka, prezentace ocenění Mistr 
tradiční rukodělné výroby a dalších rukodělných výrobců 
 stánky na platformě; vestibul 15. budovy
09.00 – 13.00 Ukázky integrovaného záchranného 
systému – Hasičský záchranný sbor ZK, Zdravotnická 
záchranná služba ZK a Krajské ředitelství policie ZK 
 parkovací plocha vedle 14|15 Baťova institutu – 
parkoviště CREAM
09.00 – 13.00 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně
09.00 – 13.00 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Výstava 
„Má vlast cestami proměn“
09.00 – 09.50 Avion Swing Band
09.20 – 09.30 Zahájení a přivítání hostů hejtmanem 
Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Mišákem
09.50 – 10.00 Předání praporu Zlínského kraje Veteránu 
Policie ČR
10.00 – 18.00 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Krajská galerie 
výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy
10.00 – 11.00 Cimbálová muzika Radovan Napajedla
10.15 – 10.45 Předání ocenění Perla Zlínska 2014
11.15 – 12.30 Dechová hudba Boršičanka
11.30 – 12.00 Slib profesionálních hasičů Zlínského kraje
12.30 – 13.00 Veřejné vyhlášení výsledků fotosoutěže 
„ZLÍNSKÝ KRAJ A JEHO LIDÉ“

07.30 – 16.55 Jízda Historického speciálního vlaku 
s parní lokomotivou Matěj
09.00 – 15.00 Den řemesel v Kovárně VIVA, a.s.
09.00 – 17.00 Hvězdárna Valašské Meziříčí
09.00 – 17.00 Muzeum luhačovického Zálesí 
v Luhačovicích
09.00 – 17.00 Muzeum regionu Valašsko – Zámek 
Kinských ve Valašském Meziříčí
09.00 – 18.00 Muzeum regionu Valašsko – zámek Lešná
09.00 – 17.00 Muzeum Kroměřížska
09.00 – 16.00 Národní kulturní památka Ploština
09.00 – 17.00 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
09.00 – 13.00 Den Zlínského kraje na Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně  fakulty Univerzity T. Bati ve Zlíně
10.00 – 17.00 Projížďky lodí Morava po Baťově kanálu  
 Trasa: okružní jízdy Spytihněv v délce 30 minut
11.00 – 11.15 Přivítání historického vlaku – Dechový 
orchestr mladých + mažoretky  na nádraží Zlín střed
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Budova 21 – Baťův mrakodrap

09.00 – 13.00 Prezentace Stavby roku, Lidové stavby 
roku a Vesnice roku Zlínského kraje a SPZ Holešov  
expozice ve II. etáži
09.00 – 13.00 ZUŠKA?ZUŠKA! – Program Základních 
uměleckých škol Zlínského kraje pro celou rodinu  před 
budovou ve 2. etáži
09.00 – 13.00 „Děti patří domů, aneb staňte se 
pěstouny“  expozice ve II. etáži
09.00 – 13.00 Vystavení praporu, znaku, insignií 
a ocenění ZK  Velká zasedací místnost v 16. etáži
10.00 – 13.00 Pozorování Slunce z terasy 21. budovy  
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10.00 – 13.00 Malování na obličej  před budovou ve 
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10.00 – 10.40 Projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou 
– v pravidelných intervalech na jízdenky
10.00 – 10.15 Ukázka výcviku policejních psů  
travnatá plocha mezi parkovištěm a 21. budovou ve 
2. etáži
11.00 – 11.40 Projížďky pojízdnou Baťovou pracovnou 
– v pravidelných intervalech na jízdenky
12.00 – 12.30 Mýty, legendy, anekdoty aneb 
O baťovském Zlínu trochu jinak, Mgr. Miroslava Štýbrová, 
historička Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně  terasa 
16. etáž 

platforma 14|15 Baťova institutu

doprovodný program v kraji

09.00 – 13.00 Ochutnávka a prodej nejlepších 
potravinářských výrobků Perla Zlínska 2014, vín ze 
soutěže Top víno Slovácka, prezentace ocenění Mistr 
tradiční rukodělné výroby a dalších rukodělných výrobců 
 stánky na platformě; vestibul 15. budovy
09.00 – 13.00 Ukázky integrovaného záchranného 
systému – Hasičský záchranný sbor ZK, Zdravotnická 
záchranná služba ZK a Krajské ředitelství policie ZK 
 parkovací plocha vedle 14|15 Baťova institutu – 
parkoviště CREAM
09.00 – 13.00 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně
09.00 – 13.00 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Výstava 
„Má vlast cestami proměn“
09.00 – 09.50 Avion Swing Band
09.20 – 09.30 Zahájení a přivítání hostů hejtmanem 
Zlínského kraje MVDr. Stanislavem Mišákem
09.50 – 10.00 Předání praporu Zlínského kraje Veteránu 
Policie ČR
10.00 – 18.00 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Krajská galerie 
výtvarného umění, Muzeum jihovýchodní Moravy
10.00 – 11.00 Cimbálová muzika Radovan Napajedla
10.15 – 10.45 Předání ocenění Perla Zlínska 2014
11.15 – 12.30 Dechová hudba Boršičanka
11.30 – 12.00 Slib profesionálních hasičů Zlínského kraje
12.30 – 13.00 Veřejné vyhlášení výsledků fotosoutěže 
„ZLÍNSKÝ KRAJ A JEHO LIDÉ“

07.30 – 16.55 Jízda Historického speciálního vlaku 
s parní lokomotivou Matěj
09.00 – 15.00 Den řemesel v Kovárně VIVA, a.s.
09.00 – 17.00 Hvězdárna Valašské Meziříčí
09.00 – 17.00 Muzeum luhačovického Zálesí 
v Luhačovicích
09.00 – 17.00 Muzeum regionu Valašsko – Zámek 
Kinských ve Valašském Meziříčí
09.00 – 18.00 Muzeum regionu Valašsko – zámek Lešná
09.00 – 17.00 Muzeum Kroměřížska
09.00 – 16.00 Národní kulturní památka Ploština
09.00 – 17.00 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
09.00 – 13.00 Den Zlínského kraje na Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně  fakulty Univerzity T. Bati ve Zlíně
10.00 – 17.00 Projížďky lodí Morava po Baťově kanálu  
 Trasa: okružní jízdy Spytihněv v délce 30 minut
11.00 – 11.15 Přivítání historického vlaku – Dechový 
orchestr mladých + mažoretky  na nádraží Zlín střed



Nejsem pro honbu za medailemi

Kdy vám sport poprvé učaroval?
Bylo to v šesté třídě na pionýrském 
táboře v Březnici. Skočil jsem tam 
3,70 metru do dálky, což tam sice 
nebyl nejlepší výkon, ale dal mi pře-
svědčení, že bych mohl být v atletice 
úspěšný. A rozhodl jsem se, že se jí 
budu věnovat celoživotně. V Racko-
vé jsem nejdříve hrál fotbal, potom 
jsem začal běhat. Nakoupil jsem si 
nějaké knížky, předplatil časopis 
Atletika, sestavil si tréninkový plán.

A začal jste se zajímat i o své vrs-
tevníky…
Už v Rackové a v sousedních Žera-
novicích jsem kolem sebe soustředil 
třicet až padesát dětí a začal jsem jim 
dělat trenéra. Vyrobili jsme si atletic-
ké hřiště a jednou týdně jsme závodi-
li. Bodovali jsme si své žebříčky, zpra-
covával jsem výsledky do statistik, 
vytvářel různé závodní a výsledkové 
listiny a přehledy. Nebyli jsme členy 
žádné oficiální organizace, neznali 
jsme pojem dotace. Na každé setkání 
každý přinesl pětikorunu a z toho 
jsme si postupně pořizovali spor-
tovní vybavení.

To vám vydrželo v různých for-
mách na celý život a zabralo téměř 
všechen volný čas.
Ano. Navštívil jsem desítky mistrov-
ských utkání, mítinků, krajských i re-
publikových soustředění. Podařilo 
se mi vychovat sportovce, kteří byli 
zváni na soustředění dorostenec-
kého národního mužstva a kterým 

se později věnovali i úspěšní trenéři 
celostátního významu. Zároveň to 
však byly osobnosti, které sport mi-
lují, aniž by se hnaly za vrcholovými 
výkony.

Jakých osobních rekordů jste v ži-
votě dosáhl?
Ve skoku do dálky to bylo 6,99 metru, 
v trojskoku 14,62 metru. Ale neměl 
jsem trenéra. Dělal jsem to jen pro 
radost. Nejsem žádný rekordman. 
Jsem jenom průměrný člověk, který 
se věnuje sportu pro radost. A také 
dětem.

Mnohé organizované sportovní 
aktivity přece jen směřují k tomu, 
aby se našli a vychovali špičkoví 
šampioni, kteří by pak reprezen-
tovali v cizině a na olympiádách…
V  tom je právě rozdíl mezi mým 
přístupem a postojem řady jiných 

trenérů. Jsou trenéři, kteří říkají, že 
když objeví z tisíce žáků jeden ta-
lent, že to stačí. Já prohlašuji, že je 
lepší, aby těch 999 z tisíce u atletiky 
zůstalo, i když nebudou dosahovat 
špičkových výkonů. Z  těch, které 
jsem trénoval, ti nejlepší to dotáh-
li do  širšího národního mužstva. 
Nejsem příznivec honby za výkony 
a medailemi. Nikdy jsem nevyhodil 
z oddílu dítě, i když bylo antitalent.

Téměř půl století se věnujete prá-
ci s mladými sportovci. Mění se 
nějak v čase jejich zájem o sport?
Pozoroval jsem, že v prvních letech 
po  revoluci se dospělí lidé začali 
honit za penězi a jejich děti zůstá-
valy bez dozoru na  ulici. Naproti 
sporto višti, kde jsem působil, byla 
diskotéka a já se zármutkem sledo-
val mladé lidi, kteří se tam potáceli 
do rána a přímo na schodech brali 
drogy. Ale od té doby se situace zase 
zlepšila. Teď rodiče dají rádi i tisícov-
ku ročně, aby jejich dítě systematicky 
sportovalo.

Vaší specialitou je kromě aktivní-
ho sportování ještě i práce se sta-
tistikami, tabulkami a kronikami.    
Statistika atletických soutěží mě 
hodně baví. Dnes všechno zpracová-
vám na počítači. Věnuji tomu kolem 
osmi až deseti hodin denně. Pro atle-
tické veterány v Praze jsem dělal tuto 
práci 17 let. Vedu kroniku atletického 
oddílu TJ Jiskra Otrokovice. Informa-
ce teď zpracovávám v počítačové 
podobě a posílám webmasterovi, 
který je dává na internet. A veškerou 
starší dokumentaci v papírové podo-
bě bych chtěl postupně naskenovat, 
utřídit a uchovat v digitální formě.  
 Vojtěch Cekota
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Petr gybas
✓  Narodil se v r. 1946 ve Zlíně.

✓  Mládí prožil v Rackové.

✓  Navštěvoval Základní ško-
lu v  Rackové a  v  Holešo-
vě. V roce 1964 maturoval 
na Gymnáziu v Holešově.

✓  V roce 1967 se přestěhoval 
do Otrokovic. Pracoval zde 
ve Svitu a ve Výzkumném 
ústavu kožedělném.

✓  V roce 1968 na pracovišti vý-
razně podporoval politiku 
Pražského jara. Později byl 
za to propuštěn.

✓  Tři roky byl zaměstnán u TJ 
Jiskra v Otrokovicích, poté 
se stal správcem nové spor-
tovní haly v místní části Štěr-
koviště.

✓  Dále pracoval rok jako správ-
ce chaty na Třeštíku.

✓  Po  revolučních změnách 
pracoval počátkem 90. let tři 
roky jako správce Stadionu 
mládeže ve Zlíně.

✓  Posledních 17 let před od-
chodem do důchodu pra-
coval v  soukromé firmě 
ve  Zlíně-Loukách. Firma 
zpracovávala mzdové sta-
tistiky. 

✓  Celý život se věnuje lehké 
atletice a práci s mládeží.

✓  Nyní žije v Otrokovicích, je 
rozvedený, má tři děti.

Jako aktivní senior ....
… vstává denně v  7 hodin, 
dopoledne stahuje z internetu 
sportovní výsledky minulého 
dne z celé ČR, 

… asi 10 hodin denně pracuje 
s počítačem, připravuje soupis-
ky a zápisy pro závody,

… zpracovává statistiky pro 
Sdružení veteránů ČR,

… 5× týdně dochází na stadion, 
kde kromě vlastní přípravy tré-
nuje i 89letého svěřence,

… v létě pracuje jako plavčík 
na koupališti,

… tvoří počítačové programy 
na pořádání závodů, k spánku 
uléhá krátce před půlnocí.

Téměř veškerý volný čas věnuje atletice, 
přípravě a vyhodnocování závodů, tvorbě 
statistik a práci s mládeží. Petr gybas.

dálka, Třebíč 2010 |  Foto: Milena Marčíková



Snižování nezaměstnanosti, otázky 
péče o ohrožené děti či přechod 
financování sociálních služeb ze stá-
tu na kraje podrobně projednaly 
ministryně práce a sociálních věcí 
Michaela Marksová spolu s  kraj-
skou radní pro sociální záležitosti 
Taťánou Valentovou Nersesjan. 
Program měl široký záběr. „S ředi-
telkou krajské pobočky úřadu práce 
jsme společně hledaly další cesty 
ke snižování nezaměstnanosti v kra-
ji, která se už několik měsíců drží 
pod celorepublikovým průměrem. 
Také jsme hovořily o nespokojenos-
ti měst s převodem vyplácení soci-
álních dávek na úřady práce, neboť 

se tak obcím výrazně zkomplikovala 
sociální práce s jejich občany. Úřad 
práce je připraven úžeji s obcemi 
spolupracovat a sdílet informace,“ 
uvedla Taťána Valentová Nersesjan. 
V oblasti péče o děti se představi-
telky ministerstva i  kraje shodly 
na tom, že v posledních letech se 
výrazně rozšířila pěstounská péče, 
a to i ta na přechodnou dobu. „Je 
příjemné zjištění, že se ústav pro 
děti téměř vyprázdnil a o děti je 
možné se postarat v  rodinném 
prostředí,“ podotkla ministryně 
Marksová.
Ministryně ocenila též připravenost 
Zlínského kraje na přechod financo-
vání sociálních služeb z ministerstva 
do kompetence krajů. „Byla bych 
ráda, kdyby všechny kraje byly při-
praveny tak dobře jako Zlínský: sběr 
dat, hodnocení i plánování služeb 
jsou zde už řadu let na velmi vyso-
ké úrovni,“ konstatovala Michaela 
Marksová. „Rozdělování financí 
z úrovně krajů zcela jistě zvýší efek-
tivitu a kontrolu využití finančních 
prostředků,“ očekává radní.  /red/

Zlínský kraj | Každý, kdo vykonává 
svou práci profesionálně, zaslouží 
uznání. Mezi nimi jsou ale také ti, 
kteří do toho dávají víc – berou svou 
práci jako poslání a mají velké nasa-
zení. Právě pro ně je určena anketa 
Pracovník roku v sociálních službách 
Zlínského kraje, která je vyhlašována 
již od roku 2010. „Jejím smyslem je 
morální uznání a posílení prestiže 
těch, kteří pomáhají druhým,“ vy-
světluje krajská radní pro sociální 
oblast Taťána Valentová Nersesjan.
Nominovat pracovníky na ocenění 
mohla odborná i laická veřejnost.

Uznání se uděluje konkrétním lidem 
za jejich přínos v oblasti sociálních 
služeb a sociální péče, za aktivní, 
dlouhodobou činnost v sociálních 
službách i  za  jejich propagaci. 
Do ankety bylo letos nominováno 
celkem 19 osob.

MirOSlAV BADiN (provozář, Do-
mov pro seniory Buchlovice)
V Domově pro seniory Buchlovice 
pracuje od roku 2003 s velkým na-
sazením, je všímavý a sám přichází 
s nápady, které realizuje k prospě-
chu domova. Pečlivě se stará o jeho 
vzhled i o přilehlý lesopark. Aktivně 
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Pracovní příležitosti či péče o děti.  
I o tom se jednalo s ministryní
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službu nebo zboží,“ vysvětluje kraj-
ská radní pro sociální oblast Taťána 
Valentová Nersesjan.  Tento nový, 
či spíše znovuobjevovaný, směr 
v  zadávání veřejných zakázek je 
zcela legální a je v souladu s prá-
vem evropským i národním. V sou-
časné době už odpovědný přístup 
k využívání veřejných prostředků, 
který lze rovněž vnímat jako jis-
tý návrat k tradičním hodnotám, 
testují první česká města. Úspěšní 
jsou například v Mostě, kde byl již 
v roce 2011 uchazeč o významnou 
zakázku povinen zapojit do reali-
začního týmu osoby z řad dlouho-
době nezaměstnaných. Zlínský kraj 
chce zlepšovat životní podmínky 
na svém území nejen tím, že bude 
usilovat o příznivé ceny pro realizaci 
zakázek, chce také podporovat pra-
covní příležitosti v území. Proto jsou 
v současných dnech připravovány 
pilotní zakázky, kdy si odpovědné 
zadávání chce kraj otestovat při re-
konstrukci některých budov střed-
ních škol, sociálních služeb či jiných 
krajských zařízení. 
Po vyhodnocení prvních zkušeností 
bude kraj podmínky odpovědného 
zadávání zakázek postupně uplat-
ňovat ve všech zakázkách, kde to 
bude vhodné.  Jana Pšejová

Zlínský kraj hospodaří s veřejnými 
prostředky. Podle dlouhodobých 
plánů podporuje investice v kraji, 
průběžně zajišťuje řadu nákupů 
a služeb. K tomu neodmyslitelně 
patří zadávání veřejných zakázek. 
Ve snaze o spravedlivý a transpa-
rentní výběr dodavatelů se kraj, 
stejně jako ostatní zadavatelé ve-
řejných zakázek, dostává do situací, 
kdy se velmi významným kritériem 
pro výběr stává cena zakázky. Ně-
kdy je to velmi vhodné řešení, jindy 
se ale jako ideální nejeví. „Chceme-
-li se totiž zaměřit na celkový dob-
rý život v území, musíme kromě 
investovaných peněz vnímat také 
širší souvislosti. Myslet například 
i na to, abychom podporovali růst 
zaměstnanosti, místní podnikate-
le nebo třeba pracovní příležitosti 
pro lidi, kteří obtížněji hledají své 
místo na pracovním trhu. Při každé 
zakázce můžeme získat něco víc 
než „jen“ vysoutěženou investici, 

Veřejné zakázky 
s přidanou 
hodnotou

Předávání ocenění se konalo již popáté   |  Foto: Ludvík Valouch

se podílí na zajištění společenských 
a kulturních akcí domova.

DrAHOMírA BODNárOVá (pra-
covnice přímé péče, Domov pro 
seniory luhačovice)
Její největší předností je vysoce vy-
vinutá schopnost empatie, znalost 
lidských povah a  možných změn 
v lidském chování, které přináší vyšší 
věk a stárnutí. Její přístup k uživate-
lům se vyznačuje trpělivostí, tolerancí 
a ohleduplností. Ráda se podílí na zá-
jmové činnosti uživatelů domova.

MileNA KOlAJOVá (pečovatelka, 
Charitní pečovatelská služba, Zlín)
Působí v pečovatelských službách již 
24 let. Pomáhat starým a nemocným 
lidem cítila vždy jako své poslání. Prá-
ci pečovatelky vykonává lidsky, s lás-
kou, poctivě, odpovědně, svědomitě 
a profesionálně. Vždy respektovala 
práva uživatelů a dbala na jejich dů-
stojnost. 

KATeřiNA ONDrůšKOVá (pra-
covnice v  sociálních službách, 
Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Kunovice – Cihlářská)
Je neustále empatickým a usmě-
vavým člověkem, který neodmítne 
podat pomocnou ruku. Její vstřícnost 
k přáním a potřebám druhých byla 
tak velká, že založila projekt Jiskra, 
jehož smyslem je propojení studentů 
střední školy a uživatelů domova. 

leNKA SMAžiNKOVá, (instruk-
tor-terapeut, Sociální služby pro 
osoby se zdr. postižením, Fryšták)

V organizaci působí téměř 16 let. 
Nyní jako zkušená terapeutka vy-
užívá k práci s uživateli arteterapii, 
dramaterapii, muzikoterapii, aro-
materapii, fytoterapii, provádí také 
relaxačně – léčivé masáže. Svou práci 
bere jako poslání, při kterém využívá 
své vědění, poznání, lásku i cit k po-
stiženým lidem. 

iNg. MilOSlAV BěťáK (1. náměs-
tek ředitele Diakonie ČCe, dříve 
ředitel a statutární zástupce Dia-
konie ČCe-hospic Citadela)
Mimořádné ocenění za řízení a rozvoj 
sociálních služeb a paliativní péče 
v regionu. Z jeho původního záměru 
krátkodobě se angažovat při dostav-
bě hospice Citadela ve Valašském 
Meziříčí se stalo 10 let řízení tohoto 
hospice, který za svou existenci po-
mohl více než 2 500 klientům a jejich 
rodinám.

iNg. MiCHAelA PrOCHáZKOVá 
(ředitelka, Pečovatelská služba 
Kroměříž)
Mimořádné ocenění za  výrazné 
zvýšení časové i místní dostupnos-
ti pečovatelské služby na  území 
Kroměřížska. Od roku 2008 působí 
na  pozici ředitelky Pečovatelské 
služby Kroměříž, kde se významnou 
měrou zasloužila o změnu koncepce 
této služby. 

být profesionál? u těch 
nejlepších je to jen základ
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Škola v nových prostorách

Do  prvních ročníků základních 
škol všech zřizovatelů ve Zlínském 
kraji nastoupilo kolem 6 350 žáků, 
což je zhruba o 500 více než loni. 
„Do prvních ročníků denního stu-
dia středních škol všech zřizovatelů 

měl podle předběžných odhadů 
ve Zlínském kraji nastoupit zhruba 
stejný počet žáků jako v loňském 
roce, tedy zhruba 5  900 žáků,“ 
doplnil krajský radní odpovědný 
za školství Petr Navrátil.  /red/

Prvňáčků je o pět stovek více

Na Lesní čtvrti 
se jí nejlépe

Průmyslovka se experimentů nebojí 
Otrokovice | Otrokovická střední 
průmyslová škola má vlastní vědec-
kotechnický park. Nazvali ho  Expe-
rimentárium a jde o soubor osmi 
expozic s interaktivními exponáty 
a učebními pomůckami. Určeny jsou 
jak pro studenty středních, tak pro 
žáky základních škol. V kompletně 
rekonstruovaných prostorách mají 
studenti k dispozici elektronový mi-
kroskop, 3D kino, 3D tiskárnu, termo 
kameru a další pomůcky sloužící 
k demonstraci různých fyzikálních 
a  přírodovědných jevů. Expozici 
Chemie dominuje přístroj pro che-
mickou analýzu – Ionosep.
Střední průmyslová škola Otroko-
vice je jedním z partnerů projektu 
Centra přírodovědného a technic-
kého vzdělávání pro moderní výu-
ku žáků středních a základních škol 

ve Zlínském kraji. Cílem projektu je 
přiblížit žákům základních škol nové 
metody výuky a inspirovat je tak 
ke studiu přírodovědných a tech-
nických oborů. Vědeckotechnický 
park Experimentárium vznikl na SPŠ 
Otrokovice v rámci tohoto projektu.
Experimentárium bude využito 
v rámci sdílené výuky žáků základ-
ních škol v regionu i žáky samotné 
SPŠ Otrokovice. Kromě výuky či 3D 
projekce zde budou probíhat také 
odborné přednášky.  /tz/

Zlín, Otrokovice  | Rajčatová po-
lévka s mozzarelou, vepřová pa-
nenka, bramborové pyré s mrkví 
a rozmarýnem a čokoládový krém. 
S tímto menu uspěl tým kuchařek 
Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť v le-
tošním ročníku soutěže o nejlepší 
tříchodové menu pro školáky. Za-
tímco v restauraci by vás takové 
menu asi k židli nepřibylo, ve školní 
jídelně jde o uznáníhodný počin – 

Zahájení školního roku je vždy slavnostní |  Foto: Ludvík Valouch

Krajští radní schválili zapojení 
kraje do projektu Kraje pro bez-
pečný internet. Projekt spočívá 
v e-learningové formě vzdělávání 
a soutěžních kvízů. Zájemci získají 
informace na webu www.zkola.cz 
a na plakátech, které k tomuto úče-
lu vytiskne a do všech základních 
a středních škol na území regionu 
dodá Střední průmyslová škola po-
lytechnická – Centrum odborné 
přípravy Zlín. 
E-learningová platforma projektu 
byla spuštěna 1. září 2014 na portá-
lu www.kpbi.cz a ukončení je sta-
noveno na 31. října 2014. V prosinci 

Střední odborná škola ochrany osob 
a majetku ve Zlíně má nové prosto-
ry. Svůj v pořadí již šestý školní rok 
zahájila v budově na náměstí T. G. 
Masaryka. Střední odborná škola 
ochrany osob a majetku Karviná 
s. r. o. byla založena před 20 lety 
a její absolventi se úspěšně zařazují 
do pracovního procesu v řadách Po-

Nové přístupy k realizaci praktické-
ho vyučování ve Zlínském kraji. Tak 
zní název projektu, který sleduje 
uplatnění nových forem praktic-
kého vyučování. Celý systém bude 
zkoušen již v  aktuálním školním 
roce. „Je založen na spolupráci škol 
a reálného pracovního prostředí. 
Takovým inovativním prvkem je 
především zřízení krajské agentu-
ry studentských praxí, jejíž hlavní 
činností bude zajišťování praxí žáků 
ve firmách a organizacích. Agentu-
ra bude oslovovat zaměstnavatele, 

kteří by měli zájem o žákovské praxe, 
a tyto praxe bude následně žákům 
středních odborných škol nabízet,“ 
říká krajský radní pro školství Petr 
Navrátil. Na projektu, jehož celkové 
náklady přesahují 16 milionů korun 
a který bude stoprocentně financo-
ván z Operačního programu Vzdě-
lávání pro konkurenceschopnost, 
bude Zlínský kraj spolupracovat 
s těmito školami: Střední průmys-
lovou školou a Obchodní akademií 
Uherský Brod, Střední odbornou 
školou Luhačovice, Střední školou 

Projekt podpoří spolupráci škol a firem

pak budou vyhodnoceni výherci. 
Projekt schválila rada Asociace 
krajů České republiky v září mi-
nulého roku a doporučila krajům 
koordinovaný postup v této pro-
blematice. 
Cílem je věnovat odpovídající po-
zornost hrozbám a nebezpečím 
spojeným s užíváním informačních 
a komunikačních technologií a po-
sílit v tomto smyslu zodpovědný 
přístup zejména ze strany rodičů, 
učitelů, vychovatelů a dětských 
uživatelů internetu.  /red/

průmyslovou, hotelovou a zdravot-
nickou Uherské Hradiště, Střední 
zdravotnickou školou a Vyšší od-
bornou školou zdravotnickou Zlín, 
Střední školou oděvní a služeb Vizo-
vice. Podílejí se na něm také Krajské 
centrum dalšího profesního vzdě-
lávání a Centrum uznávání a celoži-
votního učení Zlínského kraje. Cílem 
projektu, který potrvá od září 2014 
do července 2015, je nastavit a pi-
lotně vyzkoušet komplexní systém 
podpory praktického vyučování 
na středních a základních školách 
ve Zlínském kraji.  Další způsob pod-
pory praxí na odborných školách 
je postaven na principu zavádění 

nových partnerství škol a zaměst-
navatelů pro účely přípravy žáků 
ve vlastních střediscích praktického 
vyučování. V těchto školních středis-
cích praxí budou žáci vypracovávat 
a plnit úkoly zadané konkrétními 
zaměstnavateli vyplývající z jejich 
reálných potřeb. 
Rozvoje podnikatelských znalostí, 
schopností a dovedností žáků v po-
čátečním vzdělávání bude v rámci 
realizace projektu dosaženo za-
ložením a vedením studentských 
minipodniků na školách. Součástí 
projektu je také realizace podnika-
telských fór za účasti významných 
zaměstnavatelů v kraji.  /tz/

kompletně celý oběd se totiž v této 
akci musí vejít do 34 korun. Soutěže 
se zúčastnilo deset týmů z celé Čes-
ké republiky. Porotci navíc kontro-
lují i to, zda se takové jídlo skutečně 
objevuje na jídelníčku školy.
Kromě kuchařek ze zlínského gym-
názia barvy Zlínského kraje hájil 
i tým z otrokovické Základní školy 
Mánesova. Ten připravil mrkvovo-
-zázvorový krém s pažitkou, pošíro-
vaný filet Mahi-Mahi na smetano-
vém špenátu s cizrnou a opečeným 
bramborem a jako dezert bulgur 
s tvarohovým krémem a malina-
mi. A výsledek? Do Zlínského kraje 
putovala i stříbrná medaile.  /red/

licie ČR, ostatních bezpečnostních 
sborů, obecní policie, civilních bez-
pečnostních služeb i státní správy, 
nebo pokračují ve studiu na vyso-
kých školách. Od 1. září 2009 zřídila 
škola odloučené pracoviště ve Zlíně 
jako další místo poskytování vzdě-
lávání. Ve školních letech 2009-2011 
škola byla v pronájmu v prostorách 
ZŠ Želechovice a ve školních letech 
2011-2014 v pronájmu v prostorách 
SZŠ a VOZŠ ve Zlíně.  /tz/
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Velké Karlovice  |   Tradiční ochut-
návky regionálních specialit, me-
zinárodní farmářský trh, soutěž 
o nejlepší frgál, galavečeře a ku-
chařské show, ale také neobvyklou 
frgálovou manufakturu s možností 
vyzkoušet si výrobu frgálů, zcela 
novou soutěž o nejlepší valašskou 

divadlo je bez bariér
Stejně jako v předchozích le-
tech se i během letošních diva-
delních prázdnin v Městském 
divadle Zlín opravovalo a mo-
dernizovalo. Tentokrát bylo 
hlavním tématem odstranění 
bariér, které musí překonávat 
diváci s  pohybovým omeze-
ním. Diváci se tak díky nové 
bezbariérové rampě dostanou 
k hlavnímu vchodu, bez překá-
žek se budou moci pohybovat 
i na nádvoří divadla, kde vznikl 
bezbariérový chodník. Změn se 
dočkaly i toalety u všech hra-
cích prostor. Přes prázdniny se 
zrekonstruovaly také výtahy – 
osobní ke Studiu Z a nákladní 
v pomocné budově. Úpravami 
prošly obslužné pulty pokladen 
a šaten. Snížila se jejich výška, 
aby byl osobám pohybujícím 
se na vozíčku zajištěn komfort. 
Všechny další úpravy – rozšíření 
dveří, instalace madel, skleněné 
výplně a podobně byly prová-
děny tak, aby byl zajištěn kom-
fort všech osob ZTP.

rituály ve skanzenu
Od jara do zimy. Slavnosti a ri-
tuály východní Moravy. Tak zní 
přesný název výstavy, kterou až 
do konce roku nabízí Valašské 
muzeum v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm. Jde o soubor 
fotografií Pavla Popelky, etno-
grafa a ředitele Muzea J. A. Ko-
menského v Uherském Brodě, 
k jehož profesi a zálibám patří 
i filmová a fotografická doku-
mentace současného života. 
Uvedený cyklus fotografií pre-
zentuje obyčeje a slavnosti, jak 
se odehrávají v průběhu roku 
na východní Moravě, která je 
dodnes živou folklorní oblas-
tí. Fotografie jsou instalovány 
ve Velkém výstavním sále Sušák.

skláři mají muzeum
Přiblížení historie sklářské výro-
by na Horním Vsacku atraktiv-
ní formou. To nabízí muzeum, 
které vzniklo v budově bývalé 
mateřské školy v Karolince.  Ex-
pozice je rozdělena do několika 
částí, jež přibližují historii sklář-
ství nejen v Karolince, ale také 
na Moravě, či přibližují rodinu 
podnikatelů Reichů, kteří hutě 
v šedesátých letech 19. stole-
tí zakládali. Muzeum je pro 
návštěvníky otevřeno denně 
od 9.00 do 17.00.

klobásu či uvedení nového regi-
onálního piva - to vše nabídne 6. 
Karlovský gastrofestival, který se 
uskuteční 3. až 5. října ve valašských 
Velkých Karlovicích.
Tento tradiční svátek jídla na Valaš-
sku pořádá Resort Valachy spolu 
s dalšími hotely a penziony v karlo-

univerzita připomíná 
výročí bati juniora

vickém údolí Léskové. Jejich nabíd-
ku každoročně doplňují i zajímaví 
pozvaní hosté. „Vedle nové soutěže 
o nejlepší klobásu bude letošní no-
vinkou další rozšíření počtu gastro 
zastávek, na kterých budou moci 
návštěvníci ochutnávat regionální 
speciality či nakupovat krajové pro-
dukty. Letos nabídneme 14 gastro 
zastávek s šesti desítkami stánků 
mezinárodního farmářského trhu. 
Na tento hlavní bod programu, tak-
zvanou Gastro tour, je opět vstup 
zdarma. Zpoplatněny jsou jen 
vybrané doprovodné programy,“ 
uvedl ředitel Karlovského gastro-
festivalu a  pořádajícího Resortu 
Valachy Tomáš Blabla.
Jednotlivé zastávky Gastro tour 
jsou rozesety po celém údolí Lés-
kové, hosté se mezi nimi mohou 
procházet po cyklostezce Bečva, 
nebo se svézt vláčkem, koňským 
povozem a historickým autobusem. 
Nebudou opět chybět ani atrakce 
pro děti, živá muzika či ukázky li-
dových řemesel. Uskuteční se i ob-
líbené galavečeře pro milovníky 
zážitkové gastronomie. Stejně jako 
v minulých ročnících jednu z nich 
připraví hostující šéfkuchař oceně-
ný michelinskou hvězdou – letos 
jím bude Roman Paulus z pražského 
Alcronu. V jeho režii se bude konat 
také nedělní Michelinský oběd v ho-
telu Lanterna. 
Karlovský gastrofestival se během 
uplynulých pěti let zařadil mezi 
největší akce svého druhu v Čes-
ké republice, jen loni ho navštívilo 
na 14 000 lidí. Jeho mottem je po-
pularizace regionálních producentů 
a tradiční valašské kuchyně, k níž 
neodmyslitelně patří mj. kyselice, fr-
gály, slivovice, ale také třeba jehněčí 
maso a sýry, zvěřina či zabíjačkové 
speciality. Více informací na www.
karlovskygastrofestival.cz  /tz/

Výstava a slavnostní koncert. Těmi-
to aktivitami připomíná Univerzita 
Tomáše Bati ve Zlíně letošní výročí, 
vztahující se k osobnosti podnikate-
le, syna zakladatele firmy Baťa a prv-
ního předsedy správní rady univerzi-
ty. Od narození Tomáše Bati juniora 
(1914 – 2008) letos uplynulo sto let. 
„Univerzita se stala jeho srdeční zá-
ležitostí. Velmi rád se potkával se 
studenty a byl přítomen při všech 
důležitých událostech,“ vysvětluje 
kancléřka univerzity Andrea Kadlčí-
ková.  Koncert se uskutečnil 17. září, 
o den později byla otevřena vý-
stava velkoformátových fotografií 
v Univerzitním centru. Přístupná 
bude až do konce roku v pracovní 
dny od 8.00 do 18.00.

KuLTurA

Zlín, Uherské Hradiště  | Dotaci 
ve výši jeden milion korun z roz-
počtu Zlínského kraje dostane ještě 
letos Slovácké divadlo v Uherském 
Hradišti a stejně tak Městské divadlo 
ve Zlíně. Také Filharmonie Bohusla-
va Martinů ve Zlíně získá od kraje 
další dotaci, a to ve výši 200 000 ko-
run. Poskytnutí těchto finančních 
prostředků třem profesionálním 
kulturním organizacím působícím 
na území Zlínského kraje navrhují 
krajští radní. „Jde o výsledek dobré-
ho hospodaření, kdy se nám v roz-
počtu podařilo dosáhnout úspor a 
zároveň najít další příjmy. Proto jsme 
mohli tyto tři důležité instituce ještě 
více podpořit," uvedl krajský radní 
odpovědný za kulturu Ladislav Kryš-

tof. Slovácké divadlo, jehož zřizova-
telem je město Uherské Hradiště, 
Zlínský kraj letos podpořil již jed-
ním milionem korun. Také Městské 
divadlo Zlín, jehož zřizovatelem je 
město Zlín, od kraje letos již jeden 
milion obdrželo. Filharmonie Bohu-
slava Martinů, jejímiž spoluzřizova-
teli jsou město Zlín a Zlínský kraj, je 
v letošním roce z krajského rozpočtu 
dotována částkou 20 550 000 korun. 
Příspěvek 200 000 korun, který radní 
nyní schválili, je určen na turné se 
světoznámým tenoristou Rolandem 
Villazónem. Ten začne výjimečným 
koncertem 11. října ve Zlíně a bude 
pokračovat v dalších evropských 
městech.  /red/

Peníze pro Zlín i na slovácko

slavnosti jídla se ve Velkých Karlovicích letos konají pošesté |  Foto: archiv



soutěž láká desítky tisíc fanoušků  |  Foto: Jiří Zaňát

VýcHOdNí MOrAVA

Kraj i město chtějí zachovat 
úroveň legendární rally

Kam vyrazit v říjnu
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Zlínský kraj  |  Kraj je připraven 
finančně podpořit setrvání Barum 
Czech Rally Zlín v evropském šam-
pionátu. Krajští radní doporučili Za-
stupitelstvu Zlínského kraje, aby se 
zavázalo finančně podpořit moto-
ristickou soutěž Barum Czech Rally 
Zlín v letech 2015 a 2016 částkou 
dva miliony korun, a to v každém 
z  těchto let. Televize Eurosport, 
promotér evropského šampioná-

tu v rally, hodlá pro příští ročník 
snížit počet soutěží v kalendáři au-
tomobilových soutěží z dvanácti 
na deset. Proto hrozí, že by Barum 
Czech Rally Zlín, která je součástí 
evropského šampionátu, mohla být 
z tohoto prestižního podniku vyřa-
zena. Stejný přístup má k soutěži 
i město Zlín, v příštím roce by mělo 
přispět částkou tři miliony korun. 
Garance Zlínského kraje a města Zlí-

   Uherské Hradiště | Kdo má rád 
tradiční jídla regionální kuchy-
ně, zavítá 4. října do Uherského 
Hradiště, kde na  Masarykově 
náměstí proběhne první ročník 
akce s názvem „Slovácký festival 
chutí a vůní“. Součástí festivalu 
bude slavnostní křest druhého 
dílu „Kuchařky tradičních pokr-
mů na Slovácku“ a pochopitel-
ně ochutnávka tradiční slovácké 
gastronomie, vína a folkloru. 

   Soláň | Celý říjen bude ve Zvo-
nici na Soláni k vidění výstava 
akademického malíře a grafika 
Františka Peňáze, který patřil 
k výrazným uměleckým osob-

na ujistí promotéra, zastoupeného 
Francoisem Ribeirou, ředitelem Eu-
rosportu pro motoristické aktivity, 
o finančním krytí soutěže, která má 
mimo velkého sportovního význa-
mu rovněž klíčovou roli v cestov-
ním ruchu celého Zlínského kraje. 
Podle marketingových propočtů 
generuje Barum Czech Rally Zlín 
pro podnikatele i pro instituce zisk 
až 200 milionů korun.
Významná je soutěž například pro 
ubytovatele, kteří mají během sou-
těže naplněnu kapacitu prakticky 
na sto procent. Tento fakt umoc-
ňuje skutečnost, že soutěž se koná 
v období, kdy hlavní turistická se-
zona již odeznívá.  /red/

Říjen je králem podzimu. Zbarvené listy stromů proměňují 
krajinu v kouzelnou paletu, která zve do přírody na túry 
či cyklovýlety. Je také měsícem zadumaných mlhavých 
jiter, kdy jsme rádi pod střechou. Východní Morava svou 
rozmanitostí uspokojí každého.

Od začátku září je Kroměříž ještě 
více atraktivní. Po náročné rekon-
strukci byla totiž zpřístupněna 
obnovená Květná zahrada. Díky 
projektu mají návštěvníci zahrady 
možnost obdivovat Králičí kopec, 
Ptáčnici, Holandskou a Pomerančo-
vou zahradu, ale také Pstruží rybní-
ky a nový pěstební skleník. Květná 
zahrada patří k nejvýznamnějším 
zahradním dílům nejen u nás, ale 
v celosvětovém měřítku. Dokonče-
ním obnovy Květné zahrady bude 
dovršena realizační fáze projektu 
Národního centra zahradní kultury 
v Kroměříži, který byl zahájen v roce 
2010 a z Integrovaného operačního 
programu získal celkovou dotaci 
ve výši téměř 337 milionů korun. 
"Otevření Květné zahrady považuji 
za jeden z vrcholů letošního roku. 
Národní centrum zahradní kultury 
v Kroměříži však otevřením Květné 
zahrady svou činnost teprve za-
hajuje – stěžejní úlohu bude mít 
v budoucnu jeho role metodická, 
zaměřená na obnovu a péči o his-
torické zahrady a parky, a edukač-
ní, věnovaná přípravě odborných 
pracovníků i  práci s  veřejností," 
řekla Naďa Goryczková, generální 
ředitelka Národního památkového 
ústavu.  /red/

Květná je nová

sají různých stylů během celé 
výstavy. 

   Kroměříž | S  italskou kulturou, 
historií a vyhlášenou gastrono-
mií se můžete seznámit od 13. 
do 17. října v Kroměříži, kde bu-
dou probíhat Italské dny. 

   rožnov pod radhoštěm | Ma-
sarykovo náměstí v Rožnově pod 
Radhoštěm ožije Všesvatským 
jarmarkem 17. a 18. října s tradič-
ním jarmarečním sortimentem.

   Valašské Meziříčí | Ve Valašském 
Meziříčí se bude od 16. do 18. 10. 
básnit při 50. ročníku Mezinárod-
ního festivalu poezie. 

   Velehrad | Za zvukem varhan 
se vydejte 19. října do Baziliky 
Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Cyrila a  Metoděje na  Velehra-
dě. Závěrečný koncert z cyklu 
varhanních koncertů bude mít 
od 16:30 Petr Kolář.

   Uherský Brod | Dům kultury 
v Uherském Brodě nabízí pohled 

nostem Zlínského kraje. Vernisáž 
se uskuteční 4. října v 15.00.

   Uherské Hradiště | Milovníci 
pohybu v přírodě si nenechají 
ujít podzimní vyjížďku „Na kole 
vinohrady Uherskohradišťska“ 
s bohatým doprovodným pro-
gramem. Startuje se 11. října 
na Masarykově náměstí v Uher-
ském Hradišti. 

   Kroměříž | V  Kroměříži si dají 
dostaveníčko od 9. do 12. října 
zahrádkáři a zejména pěstitelé 
a  milovníci bonsají na  výsta-
vách Floria PODZIM 2014 a Floria 
Bonsai. Ukázky tvarování bon-

do Historie trampingu na Uher-
skobrodsku. Tematická výstava, 
která běží již od září, je k vidění až 
do konce října. 

   Zlín | Ojedinělou výstavu k 120. vý-
ročí založení firmy Baťa s názvem 
„K štěstí klíček je střevíček – Baťa“ 
připravilo Muzeum jihovýchodní 
Moravy ve Zlíně. Expozice bude 
přístupná od  úterka do  neděle 
až do 16. listopadu v areálu 14|15 
Baťův institut. 

   rožnov pod radhoštěm | Vše pro 
zahrádkáře a od zahrádkářů nabíd-
ne výstava Úroda z polí, zahrad 
a sadů aneb Valašský hortikom-
plex v areálu Dřevěného městečka 
v Rožnově pod Radhoštěm probí-
hající celý týden od 18. do 26. října.

   Zlín | Zlínská galerie Alternativa na-
bízí výstavu „Odkaz paní Lukrecie 
Nekšové a pana Albrechta na vý-
chodní Moravě“.  Výstava potrvá 
do 15. 10. 2014

Více informací o těchto i dalších ak-
cích naleznete na webové adrese  
www.vychodni-morava.cz.
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Vyhledávání informací o knihov-
nách a jejich fondech prostřednic-
tvím internetu je stále oblíbenější. 
Důkazem toho je i rostoucí křivka 
grafu návštěvnosti on-line služeb 
regionálních knihoven v nedávno 
vydaném souhrnu činností všech 
knihoven na území Zlínského kraje 
za rok 2013. Publikace Knihovny 

Zlínského kraje obsahuje všechna 
důležitá data z téměř čtyř set ve-
řejných knihoven ve Zlínském kraji. 
„Stoupající trend návštěvnos-
ti on-line služeb zaznamenávají 
knihovny každý rok. Lidé si zvykli 
vyhledávat v internetových kata-
lozích knihoven, sjednávat rezer-
vace či prodlužovat výpůjčky,“ říká 
Zdeňka Friedlová, ředitelka Krajské 
knihovny Františka Bartoše. A tak 
zatímco v roce 2009 využilo on-
-line služby 567 137 lidí, v roce 2012 
to bylo 871 130 a v roce 2013 už 
jejich počet přesáhl jeden milion, 
konkrétně 1 095 544 návštěvní-

ků on-line služeb. Každý rok také 
v knihovnách Zlínského kraje roste 
počet kulturních a vzdělávacích 
akcí pro veřejnost, které knihovníci 
připravují. Ročně přibývá dvě stě 
až tři sta nových akcí. Opět může-
me srovnat rok 2009, kde v tabulce 
figuruje číslo 4 991 akcí, rok 2012 
s 5 741 akcemi a rok 2013 s 5 936 

akcemi. Stoupá i samotný počet 
návštěvníků knihoven. V  roce 
2013 jich přišlo 2 683 498, což je 
o 163 580 více než v roce 2012.
Knihovny totiž dávno neslouží jen 
k půjčování knih. Staly se místem 
společenských setkávání, získává-
ní informací, vzdělávání i zábavy. 
Svůj volný čas tráví v knihovnách 
děti, mládež i dospělí. 
Tomu se přizpůsobuje vybavení 
studoven, čítáren a společenských 
sálů. Mnohé knihovny se připojily 
k celostátním kampaním a akcím 
organizovaným Svazem knihov-
níků a  informačních pracovníků 

(SKIP): Březen – měsíc čtenářů, 
literární soutěž pro děti Kde kon-
čí svět, Týden knihoven, Den pro 
dětskou knihu.
„Padesát knihoven kraje v loňském 
roce pořádalo nocování spojené se 
soutěžemi a čtením v knihovně, 
známé jako Noc s Andersenem. 
Celkem malí čtenáři nocovali 
na sto místech ve Zlínském kraji,“ 
dodává Jana Tomancová, vedoucí 
útvaru regionálních služeb knihov-
nám Zlínského kraje při krajské 
knihovně. 

Velké stěhování
Pro samotnou Krajskou knihov-
nu Františka Bartoše ve Zlíně byl 
rok 2013 rokem zcela zásadních 
změn. Knihovna se přestěhovala 
do nových prostor rekonstruované 
budovy 15 ve zlínském továrním 
areálu a  stala se součástí kom-
plexu 14|15 BAŤŮV INSTITUT. Pro 
knihovnu to znamenalo nejen pře-
stěhovat všechny své dokumen-
ty z původní Ústřední knihovny 
na tř. T. Bati a dvou depozitních  
skladů, opatřit je čipy pro elek-
tronickou ochranu a evidenci, ale 
také realizovat velké organizační 
změny. Uživatelé krajské knihovny 
začali postupně využívat novinky 
ve vybavení 15. budovy, počína-
je automatizovaným půjčováním 
a vracením knih, individuálními 
studovnami, velkým volným vý-
běrem knih, časopisů a zvukových 
dokumentů. 
Knihovníci Zlínského kraje získali 
odpovídající prostor pro pořádání 
vzdělávacích akcí, včetně moderně 
vybavené počítačové učebny. 
Díky přestěhování krajské knihov-
ny do větších prostor vzrostla cel-
ková plocha, která je ve Zlínském 
kraji věnována knihovnám. Je to 
úctyhodných 1 935 metrů čtve-
rečních. 
Podrobnější údaje o  činnosti 
knihoven přináší sborník Knihovny 
Zlínského kraje – Činnost a výsled-
ky veřejných knihoven 2013, kte-
rý v těchto dnech vydala Krajská 
knihovna Františka Bartoše.  /tz/

On-line služby knihoven 
využívá stále více lidí

inzerce

Krajská knihovna Františka Bartoše 
ve Zlíně se připojuje k 18. ročníku 
akce Týden knihoven 2014, který 
se koná ve dnech 6. až 10. října. 
Součástí programu bude výstava 
historických fotografií 15. budovy 
Jak ševci v knihovně cvikali boty, 
speciální prohlídky 15. budovy s in-
formacemi od pamětníků, kteří pra-
covali v obuvnické výrobě v 50. až 
90. letech, vystoupení divadla AS-
PIK, autorské čtení a beseda Martina 
Reinera či besedy pro školy. Více na 
www.kfbz.cz.

Jan Smiřický, Radek Holba a Josef 
Kocháň, to jsou tři mladí nadějní 
ragbisté ze Zlínského kraje, kteří 
reprezentovali koncem prázdnin 
Českou republiku na Mistrovství Ev-
ropy v ragby hráčů do 20 let. Česká 
reprezentace zde zvítězila. 

 
Pomoc pro chráněnou dílnu
Centrum služeb postiženým Zlín 
získalo od Moravského Peněžního 
Ústavu finanční dar pro svou chrá-
něnou dílnu Ergo. Obě instituce pojí 
dlouhodobá spolupráce i doba, po 
kterou působí – v obou případech 
je to 18 let. Spolupráce se netýká 
jen finanční podpory, ale spočívá 
především v odběru výrobků a slu-
žeb, čímž Moravský Peněžní Ústav 
přispívá k podpoře zaměstnávání 
lidí se zdravotním postižením.

Týden knihoven

úspěch mladých ragbistů

1 095 544 návštěvníků on-line služeb. 
Taková je bilance za rok 2013.

O služby knihovny je stále větší zájem  |  Foto: archiv



Specializovaná prodejna pánských košil Friends&Rebels

 
 
 

 

 Košile zn. BRIGHTON dl. rukáv 
    

 
 

7 prodejen 
a e-shop: 

NAJDETE NÁS: 
Havlíčkova 3,Uh. Hradiště
Po - Pá:  9,00 - 17,30
So:           9,00 - 12,00

Košile 
s dvojitým
límcem

EXKLUSIVNĚ

U NÁS

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR KOŠIL 
AŽ 1500 KS OD 490 Kč DO 990 Kč
20 LET NA TRHU

WWW.KOSILE-ONLINE.CZ

OBLÉKNĚTE SE PODLE POSLEDNÍ MÓDY SE ZNAČKOU 
Friends and Rebels a Brighton ZA PŘIJATELNOU CENU.

100% bavlna 
nežehlivá úprava
12 barev 

TOP 
CENA990 Kč

Oblek zn. ACCORD Trenčín
s vlnou od 3690 Kč

centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz

Poliklinika (4. patro) 

Tř. T. Bati 3705, 760 01 Zlín

mobil:  606 780 317

telefon: 577 645 172

Centrum prenatální diagnostiky a genetiky PREDIKO ...
... vždy něco navíc v péči o Vás a Vaše dítě

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

chromozomálních aberací

1. 11. ZLÍN Kongresové centrum  20:00

w w w . p r a g o k o n c e r t . c o m

TICKETS:

Zbrusu 
NOVÁ 
SHOW!

PARTNEŘI :

Blind Rage Tour 2014

Jediný koncert heavy metalové ikony s novou deskou u nás!

25. 10. ZLÍN | Sportovní hala Euronics 

Blind Rage Tour 2014

Jediný koncert heavy metalové ikony s novou deskou u nás!

Blind Rage Tour 2014
Damnations Day

Host:

Zlín
Gahurova 5265
info@expowin.cz
 

Uh. Hradiště
Dvořákova 1210
uh@expowin.cz
 

Kroměříž
Břest 134
kromeriz@expowin.cz

info@expowin.cz
810 222 777
www.expowin.cz

Kompozitová okna REHAU GENEO
   Ušetříte až 76 % energií    (při výměně starých dřevěných oken z 80. let)

- Nejvyšší stabilita a pevnost okenních profi lů
- Vynikající tepelná a zvuková izolace
- Použití surovin té nejvyšší jakosti
- Ochrana proti vloupání

- Protihlukové (Rw = 39dB)
- Protipožární odolnost
-Bezpečnostní třída 2 a 3
- Vč. nové zárubně s nerez. prahem
- 9ti bodový bezpečnostní systém

Rámové zasklení
Bezrámové zasklení
Otevírané zasklení
 
AKČNÍ NABÍDKA 
PRODLOUŽENA!

*do konce listopadu 2014

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

OKNA Z KOMPOZITU

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

-  Bezpečnostní vložka 
+ 5 klíčů

- Panoramatické kukátko
- Mnoho variant vzhledu

* vč. DPH, dopravy, demontáže, montáže
* v rámci Zlínského kraje

2. bezpečnostní tř. 19.990 Kč 

3. bezpeč. tř.   24.990 Kč     23.990 Kč

Zdarma oboustranná bezpečnostní vložka!

-20 % 
SLEVA 

na vertikální 
žaluzie

- 20% SLEVA 
na zasklení

* V rámci 
Zlínského kraje

+

Ke každému oknu 
vnitřní parapet ZDARMA

Zaměření a doprava zdarma

*v rámci Zlínského kraje



Kutilové pozor !Kutilové pozor !

KOLEČKA, REGÁLY
RUDLÍKY, PLYNOVÉ PRUŽINY

KOLEČKA, REGÁLY
RUDLÍKY, PLYNOVÉ PRUŽINY

MONTAKO ZLÍN
Pod Jižními svahy
K Pasekám 4453
mobil:739 404 054
www.montako.cz

10%
Sleva na zboží

při předložení kupónu
do konce listopadu

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

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

Užívejte si na svých cestách sníh, mráz i náledí! Připravte svůj vůz značky ŠKODA 
na zimní sezonu v našem autorizovaném servisu. Zkontrolujeme funkčnost topení, 
částí podvozku a důležitých prvků elektrické instalace. Právě nyní u nás za výhodné 
ceny pořídíte také kompletní zimní kola včetně ŠKODA Pneugarance na 3 roky. 
Navíc s námi jednoduše vyřešíte přezutí na zimní kola a uskladnění těch letních.

Dny výhodné zimní péče u autorizovaných servisních partnerů ŠKODA

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS

VAŠE ZIMNÍ PLÁNY 
ZAČÍNAJÍ U NÁS
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