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Den Zlínského krajeNávštěva prezidenta

Nejlepší jsou Kateřinice Pokud chcete vidět, jak to vypadá v nejlepší obci v zemi, nemusíte 
jezdit daleko. Vesnicí roku 2014 se totiž staly Kateřinice. Nejde 
přitom o první úspěch kraje v této soutěži.  |  Foto: Ivo Hercik

Prezident Miloš Zeman zavítal 
opět po roce do našeho 
regionu. 

Den Zlínského kraje 
přilákal všechny 
generace.

Magazín Zlínského kraje
listopad 2014  |  ročník  X 12 Slovácko patřilo vínu a památkám
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                  web:  www.spszl.cz
               e-mail:  reditel@spszl.cz
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                      Studijní obory:
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                   Technické lyceum
          Slaboproudá elektrotechnika:
      - aplikace počítačů v automatizaci a robotice

              - elektronické zabezpečovací systémy

       Státní maturita 2014 - úspěšnost absolventů 94,7%.
Nezaměstnanost absolventů technických oborů 1,3%.
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Zrychlili jsme tempo oprav krajských komunikací.

ství silnic a dálnic ČR také urychlení 
přípravy stavby I/35 Lešná – Palačov 
tak, aby na přelomu let 2018/2019 
byli občané okresu Vsetín napojeni 
na dálniční síť.
Nezapomínáme ani na  železni-
ci: Prioritou stále zůstává projekt 
modernizace a  elektrizace trati 
Otrokovice – Zlín – Vizovice, kde 
kraj po negativních zkušenostech 
z minulých let aktivně převzal kont-
rolní funkci nad postupem přípravy.
Přestože při průběžné bilanci víme, 
že velkou část předvolebních slibů 
jsme již proměnili ve skutky, jsme 
si vědomi toho, že závěrečný účet 
naší práce bude hodnocen ze stra-
ny široké veřejnosti. To je závazek, 
který motivuje. 
Dovolte mi, abych vám všem popřál 
pěkné podzimní dny, pevné zdraví 
a pozitivní přístup k životu.

Ing. Jaroslav Kučera,
radní Zlínského kraje pro dopravu

tění dopravní obslužnosti včetně 
jejího financování.
V každé činnosti je důležitá konti-
nuita, jednak ve smyslu navázání 
na to, co je již vytvořeno, ale i v ře-

dlouhý čas k tomu, abychom zhod-
notili plnění našich záměrů předlo-
žených voličům v roce 2012.
V oblasti dopravy jsme už v tom-
to „poločase“ zásadní cíle splnili: 
Zachovali jsme rozsah veřejné do-
pravy, zrychlili jsme tempo oprav 
krajských komunikací a zlepšili jsme 
kvalitu zimní údržby na silnicích 
druhých a třetích tříd, které jsou 
v majetku kraje tím, že jsme mimo 
jiné rozšířili úseky s  chemickým 
ošetřením vozovek.
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V roce 2015 dojde k zahájení vý-
stavby rychlostní komunikace R49 
v úseku Hulín – Fryšták s napoje-
ním strategické průmyslové zóny 
Holešov. O rok později pak před-
pokládáme pokračování výstavby 
rychlostní komunikace R55, a  to 
realizací jihovýchodního obchvatu 
Otrokovic. Vyžadujeme po Ředitel-

Vážení spoluobčané,
v době, kdy vyjde toto číslo, budou 
někde již ukončena a jinde možná 
stále ještě v plném proudu jednání 
o vedení radnic a volbě starostů 
ve městech a obcích. Chtěl bych 
proto při této příležitosti poděko-
vat všem občanům, kteří využili 
svého práva a volili své zástupce 
na další čtyři roky. S ukončením 
předcházejícího volebního období 
se také sluší poděkovat všem bý-
valým starostům a zastupitelům 
za odvedenou práci a z pozice rad-
ního Zlínského kraje pro dopravu 
si dovolím poděkovat jim zejména 
za spolupráci při údržbě, opravách 
a realizaci investic pro zlepšení sta-
vu krajských silnic a také při zajiš-

šení nových úkolů. Jsem optimista 
a věřím, že i v nadcházejícím voleb-
ním období se podaří dosáhnout 
takových výsledků, které dále zlepší 
podmínky života občanů ve měs-
tech a obcích našeho regionu.
Koalice Zlínského kraje má za se-
bou prakticky již polovinu volební-
ho období. Dva roky je dostatečně 

Setkání 
zasloužilých 
hasičů
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SloVo
úVoDeM

Zdounky | Již XII. tradiční každo-
roční setkání zasloužilých hasičů 
Zlínského kraje hostily Zdounky 
na  Kroměřížsku. Za  přítomnosti 
hejtmana Stanislava Mišáka, před-
stavitelů Hasičského záchranného 
sboru Zlínského kraje, Sdružení ha-
sičů Čech, Moravy a Slezska a dal-
ších hostů podali zástupci Aktivu 
zasloužilých hasičů Zlínského kraje 
i čtyř okresních aktivů zprávu o své 
činnosti za uplynulý rok a předsta-

vili svůj plán na další období. Hejt-
man Stanislav Mišák předal v rámci 
setkání záslužné vyznamenání II. 
stupně vedoucímu Aktivu zaslou-
žilých hasičů Jihomoravského kraje 
Ladislavu Švejdovi jako výraz uznání 
a poděkování za vzornou spolupráci 
zasloužilých hasičů Jihomoravského 
a Zlínského kraje.  /gad/
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Největší 
investice 
dokončena
Uherské Hradiště | Nový centrál-
ní objekt chirurgických oborů byl 
slavnostně otevřen v areálu Uher-
skohradišťské nemocnice. Stavba, 
která započala v září roku 2012, je 
největší realizovanou investiční akcí 
Zlínského kraje v oblasti zdravotnic-
tví za celou dobu jeho existence. Ob-
jekt včetně vybavení přišel na 585 
milionů korun. Začátkem listopadu 
budova začne plně fungovat pro 
pacienty. Přestěhují se do ní všech-

ny chirurgické obory, tedy chirur-
gie, ortopedie, traumatologie, ORL, 
urologie, oční oddělení, ARO, iktové 
centrum, centrální jednotka inten-
zivní péče i část radiodiagnostického 
oddělení. Centrální objekt chirurgic-
kých oborů pojme až 150 pacientů, 
kteří se mohou těšit na maximálně 
dvoulůžkové pokoje s vlastním so-
ciálním zařízením.  /van/



Projekt upozorní  
na úskalí internetu
Oblast informačních a komu-
nikačních technologií je jedna 
z nejdynamičtějších oblastí ži-
vota. Vedle pozitivních dopa-
dů, které s sebou vývoj této 
oblasti přináší, je třeba věnovat 
odpovídající pozornost rovněž 
hrozbám a nebezpečím spoje-
ným s užíváním informačních 
a  komunikačních technolo-
gií, což je také hlavním cílem 
spuštěného projektu Kraje 
pro bezpečný internet. Přípa-
dy trestné činnosti páchané 
v prostoru informačních a ko-
munikačních médií jsou stále 
častější, a proto se Zlínský kraj 
rozhodl participovat na reali-
zaci projektu, který schválila 
Rada Asociace krajů ČR. 
V  rámci tohoto projektu je 
k dispozici e-learningová plat-
forma vzdělávání, testovací 
a soutěžní prostředí. Cílovou 
skupinou tohoto projektu jsou 
občané všech zapojených kra-
jů. Soutěžní prostředí je určeno 
pro žáky a studenty základních 
a středních škol na území na-
šeho kraje. V závěru letošního 
roku bude provedeno vyhod-
nocení on-line kvízu. Zájemci 
o toto vzdělávání a on-line kvíz 
jsou informováni prostřednic-
tvím portálů www.zkola.cz 
a www.kpbi.cz, kde je právě 
e-learningová platforma spuš-
těna od počátku měsíce září. 
„Mezi hlavní témata vzdělávání 
patří Ochrana mladého surfa-
ře, Bezpečný mobil a Zloduši 
a havěť na  internetu,“ uvedl 
krajský radní Petr Navrátil, 
zodpovědný za oblast školství, 
mládeže a sportu. /red/

Z regIoNu

Druhá návštěva prezidenta
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Zlínský kraj | Prezident České re-
publiky Miloš Zeman a jeho man-
želka Ivana navštívili ve dnech 22. 
až 24. září Zlínský kraj. Prezidentský 
pár přivítal hejtman Stanislav Mišák 
s manželkou Pavlou.
Během třídenního oficiálního pro-
gramu se hlava státu v doprovodu 
hejtmana setkala při veřejných be-
sedách s občany Zlína, Valašského 
Meziříčí, Bystřice pod Hostýnem, 

Chropyně a  Otrokovic, zavítala 
mezi studenty zlínské univerzity či 
zaměstnance několika firem na Va-
lašsku, Slovácku i Hané.
Pro manželku prezidenta byl připra-
ven vlastní program, do kterého byla 
zařazena například návštěva Baťova 
institutu ve Zlíně, návštěva Nemoc-
nice milosrdných sester v Kroměříži 
nebo prohlídka Archeoskanzenu 
v Modré.  /hm/

Tři stovky lidí bez domova
Zlínský kraj  |  Tři stovky lidí bez 
domova, zhruba polovina z  nich 
je na Valašskomeziříčsku. To jsou 
některé výstupy z letošního sčítání 
a mapování potřeb osob ohrože-
ných sociálním vyloučením, které se 
uskutečnilo na území okresu Vsetín. 
Jako pilotní si je nechal zpracovat 
Zlínský kraj. „Nyní máme k dispozici 
ucelený pohled na situaci bezdo-
movectví v okrese Vsetín včetně 
okolností, které s problematikou 
bezdomovectví souvisí," uvedla 
krajská radní pro sociální oblast 
Taťána Valentová Nersesjan.
Tomuto tématu byla věnována 
i  konference, jež 
se uskutečnila 
ve  Zlíně za  účasti 
zástupců posky-
tovatelů sociálních 
služeb, místních samospráv obcí 
s  rozšířenou působností, úřadu 
práce, policie a pracovníků krajské-
ho úřadu. Sčítání a mapování bylo 
provedeno v dubnu letošního roku. 
Na území okresu Vsetín bylo zmapo-
váno téměř 300 osob ohrožených 
bezdomovectvím, z nichž 16 % žije 
na území Rožnovska, 49 % na Va-
lašskomeziříčsku a 35 % na Vsetín-
sku. Pobytové služby a noclehárny 
využívalo v době šetření 110 osob, 
v nízkoprahových denních centrech 
se pohybovalo 50 osob a v terénu 

žilo 176 osob. Při mapování situace 
bezdomovectví v okrese Vsetín pro-
běhlo dotazníkové šetření, kdy bylo 
úspěšně vyplněno přes 200 dotaz-
níků. Z průzkumu vyplývá, že muži 
jsou ohroženi bezdomovectvím 

v 79 %, zatímco ženy z 21 %. Nejčas-
těji zastoupenou věkovou skupinou 
jsou osoby ve věku od 55 do 64 let, 
kterou velmi těsně následuje kate-
gorie osob ve věku od 45 let do 54 
let. Důvody, které vedly ke ztrátě 
bydlení, jsou nejrůznějšího charak-
teru, nejčastější je ale přenechání 
bytu partnerovi po rozchodu. Časté 
důvody jsou  i závislost, vydědění, 
darování bytu rodinným příslušní-
kům, úmrtí rodičů, rodinné neshody, 
rozchod partnerů, výkon trestu až 
po neshody se spolubydlícím. Důvo-

63 procent dotázaných má problémy s dluhy. 

dem odchodu ze společné domác-
nosti je také nevýhodné společné 
posuzování osob pro stanovení dá-
vek na úřadech práce, proto dotáza-
ní volí jiný způsob bydlení, kde jsou 
posuzováni samostatně a mohou 
tak dosáhnout na přidělení sociální 
dávky. U skupiny ve věku 18 – 24 let 
převažuje jako důvod ztráty bydlení 
odchod od rodiny nebo ukončení 
ústavní nebo pěstounské péče.  Zají-
mavé bylo také zjištění zadluženosti 
osob bez domova: 63 % z dotáza-
ných osob uvedlo, že má dluhy.
Na konferenci byly také představe-
ny způsoby řešení bezdomovectví 
v  zemích Evropské unie. Novým 
trendem je přístup praktikovaný 
v  severských zemích, zaměřený 
na bydlení Housing first, který zna-

mená nejdříve 
poskytnout byd-
lení a potom řešit 
ostatní problémy. 
Tento systém je 

o poznání levnější.
Příklady dobré praxe v práci s bez-
domovci představily organizace ze 
Vsetínska: Azylový dům pro ženy 
a matky s dětmi Vsetín – zapojení 
uživatelů v  rámci šicí dílny, Dům 
na půl cesty Pod křídly – rekvalifi-
kace pro klienty s následným za-
jištěním pracovního místa, Charita 
Valašské Meziříčí – canisterapie a její 
využití v sociální práci s lidmi bez 
domova a Elim Vsetín – podpora 
bydlení v rámci služby azylového 
domu.  /zah/

Prezidentovým průvodcem po kraji byl hejtman S. Mišák.  |  Foto: Pavel Petruška

Výběrové řízení

Kraj nakoupil klubům  
bezpečné branky

Rada Zlínského kraje vyhlašuje výbě-
rové řízení na obsazení pracovního 
místa ředitele (ředitelky) příspěvko-
vé organizace Domov pro seniory 
Loučka. Podmínkou je vysokoškolské 
vzdělání v magisterském studijním 
programu, minimálně dvouletá zku-
šenost na vedoucí pozici, orientace 
v legislativě týkající se příspěvkových 
organizací a sociálních služeb, dobré 
organizační a komunikační doved-
nosti, občanská a morální bezúhon-
nost a řidičský průkaz skupiny B. Bliž-
ší informace jsou uvedeny na www.
kr-zlinsky.cz. Termín pro odevzdání 
přihlášek je do 31. října. /red/

První etapa projektu Bezpečná 
branka se blíží do  finále. Zlínský 
kraj podpořil krajský fotbalový 
svaz dvoumilionovou dotací na ná-
kup 170 branek. Mobilní fotbalové 
branky obdrží v této etapě 80 klubů, 
které mají několik mládežnických 
mužstev. Podmínkou je, aby dru-
hou branku zakoupil také podpo-
řený klub. Cílem projektu je zvýšení 
bezpečnosti mladých hráčů na fot-
balových hřištích ve  Zlínském kraji. 
„Důvodem je předcházení vážným 
zraněním a tragickým událostem, 
které se v nedávné minulosti staly,“ 
uvedl krajský radní Petr Navrátil, 
který zodpovídá za oblast školství, 
mládeže a sportu.  /red/



radili seniorům
Plno informací, které mohou 
pomoci. To si odnášeli zástupci 
čtyř desítek seniorských klubů 
a  dalších organizací z  konfe-
rence, kterou u příležitosti Me-
zinárodního dne seniorů, který 
každoročně připadá na 1. října, 
uspořádal Zlínský kraj. Krajská 
radní pro sociální oblast Taťána 
Valentová Nersesjan účastníky 
seznámila se sociálními služba-
mi pro seniory, Tereza Ševčíko-
vá ze sdružení Pod křídly pak 
promluvila na téma exekucí.  
O možnostech celoživotního 
vzdělávání v kraji informovala 
Jarmila Hřebíčková z Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně, Lucie Ja-
voříková z Krajského ředitelství 
policie Zlínského kraje pak pří-
tomné seznámila s problemati-
kou nekalých praktik některých 
prodejců.  /red/

Z regIoNu

univerzita zahájila nový akademický rok

Zlín| Nabídka studia na univerzitě 
je velmi široká: pro tento akade-
mický rok si zájemci mohli vybírat 
z celkem 100 studijních programů 
a 174 studijních oborů. Uskutečňo-
vána je výuka v oblasti technických 
a  společenských věd, ekonomie, 
pedagogiky, výtvarných umění 
a zdravotnictví. Neustálou inovací 
svých studijních programů a oborů 
univerzita reaguje na situaci na trhu 
práce. Z  tohoto důvodu nabídly 
všechny fakulty svým uchazečům 
řadu novinek, např. management 
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Kroměříž. Jde o silnici z Komárna 
po hranici okresu Vsetín v délce 1,6 
kilometru, o rekonstrukci 625 metrů 
silnice a připojujících se komunikací 
a hlavně o vybudování nové okružní 
křižovatky v Kroměříži-Kotojedech. 
Veřejnosti už slouží také rekonstru-
ovaný průtah Cetechovicemi v délce 
1,1 kilometru.
Pozadu nezůstalo ani Vsetínsko. 
Stavební práce a dopravní omezení 
skončily na silnici v Karolince. Posta-
vil se zde nový most a obnovilo 731 
metrů silnice. Kyvadlový provoz se 
semafory už skončil také na stejné 
silnici v úseku z Halenkova do Nové-
ho Hrozenkova. Nová vozovka je zde 
dlouhá dva kilometry. S měsíčním 
předstihem se podařilo dokončit 
výstavbu téměř 80 metrů dlouhé 
opěrné zdi na silnici mezi Lidečkem 
a Pulčínem a rekonstruovat zde 118 
metrů vozovky.  /vc/

Silničáři předávají jednu 
stavbu za druhou

Nový akademický rok 2014/15 začal v polovině září 
na zlínské univerzitě Tomáše bati. Na jejích šesti 
fakultách zahájilo studium celkem 12 009 posluchačů. 
Se svými  927 zaměstnanci patří  univerzita k největším 
zaměstnavatelům v kraji. 

Zlínský kraj  | Bez stříhání pásek 
a slavnostních proslovů dostávají 
v  posledních týdnech motoristé 
ve Zlínském kraji jednu dokončenou 
silniční stavbu za druhou za desítky 
milionů korun. Během září to bylo 
hned deset staveb v celkové hodno-
tě téměř 155 milionů korun. 
Svému účelu začal sloužit nový most 
u obce Kelníky. Mnoho řidičů, kteří 
využívají trasu ze Zlína do Uherské-
ho Hradiště, uvítalo dokončenou 
rekonstrukci 2,5 kilometru silnice 
z Březnice do Bohuslavic u Zlína. 
Další významnou stavbou je skon-
čení rekonstrukce 1,5kilometrové-
ho úseku silnice mezi Pohořelice-
mi a Oldřichovicemi. Jásat mohou 
i obyvatelé Jestřabí na jižním Valaš-
sku. Je hotova rekonstrukce průtahu 
obcí v délce jednoho kilometru. Tři 
stavby na krajské silniční síti byly 
úspěšně dokončeny také v okrese 

Silnice u oldřichovic.  |  Foto: Ivo Hercik
Nahlédněte do katastru, jestli jste ještě vlastníky

Valaši si pomáhají.
Projevili mimořádnou
míru solidarity

Zlínský kraj  |  Co nemáte zapsáno 
v katastru nemovitostí, to vám nepa-
tří. A co je psáno, to je dáno. Dokonce 
i když by někdo dosáhl převodu vaší 
nemovitosti na někoho jiného pod-
vodem, zfalšovaným dokumentem, 
pokud to zapíše katastrální úřad, 
tak jste o nemovitost přišli. Na toto 
nebezpečí, které přinesl nový ob-
čanský zákoník, upozorňují právníci. 

Nová právní úprava dopadne i na dří-
ve zapsaná práva, a to s účinností 
od 1. ledna 2015. Jak uvedl Ondřej 
Načeradský z  občanské poradny 
Společnou cestou, lidé, kteří vlastní 
nemovitost, by si proto její zapsání 
měli v katastru nemovitostí nejméně 
jednou za tři roky zkontrolovat. Ane-
bo si na katastrálním úřadu objednat 
službu sledování změn.  /vc/

Valašské Klobouky |  Mimořádný 
zájem o pomoc mladému člověku, 
který onemocněl leukémií, proje-
vili v  závěru prázdnin obyvatelé 
Valašských Klobouk a  několika 
okolních obcí. Po výzvě aktivistky 
Zdenky Wasserbauerové, která se 
už osmnáct let věnuje získávání 
dárců kostní dřeně, přišlo na valaš-
skoklobouckou polikliniku nechat 
si odebrat vzorek krve za účelem 
dárcovství kmenových buněk 140 
osob. „Za osmnáct let se mi nestalo, 
že by jednorázově na odběr krve 
pro vstup do registru dárců kostní 
dřeně přišlo tolik ochotných lidí. 
Když jsem se ptala, jak je to mož-
né, říkali mi jen: Tož to je normální, 
když někomu možem pomoct. My 
se tu všeci známe, tak jsme si to řekli, 
a kdo mohl, šel do toho,“ popsala 
situaci Wasserbauerová. Impulzem 
pro tento projev solidarity bylo dia-
gnostikování leukémie u šestadva-

ve  zdravotnictví nebo softwaro-
vé inženýrství. Posílily také obory 
zabývající se potravinářstvím či 
kosmetikou. Zhruba deset procent 
z celkového počtu posluchačů tvoří 
zahraniční studenti, z nichž největší 
skupinou jsou studenti ze Slovenska. 

Vzdělávání v každém věku
V pondělí 13. 10. zazněly fanfáry 
slavnostního ceremoniálu na uví-
tání nových posluchačů Univerzity 
třetího věku na UTB ve Zlíně. Každý 
rok tímto ceremoniálem vstoupí 

na  akademickou půdu na  150 
seniorů – posluchačů 1. ročníku, 
přičemž někteří se ke studiu opa-
kovaně vracejí. Program Univerzity 
třetího věku nabízí studium v mno-
ha různých oborech – přednáško-
vých, informatických, výtvarných, 
a to především přímo v sídle uni-
verzity ve Zlíně. 
Univerzita třetího věku však neo-
pomíjí ani ty, pro něž jsou z různých 
důvodů univerzitní posluchárny 
nedostupné. Pro tyto zájemce 
jsou připravovány zajímavé studijní 
možnosti ve spolupráci s partner-
skými organizacemi – Knihovnou 
Kroměřížska a  SPŠS ve  Vsetíně. 
Další možnost studia nabízí zlínská 
univerzita i v Uherském Hradišti, 
konkrétně na půdě tamní Fakulty 
logistiky a krizového řízení.  /tz/

cetiletého Michala ze Zlína, který 
pochází a strávil větší část života 
právě ve Valašských Kloboukách. 
Šanci na uzdravení dává pacientům 
právě transplantace kostní dřeně, re-
spektive kmenových buněk, pokud 
se najde včas vhodný dárce. Registr 
dárců je mezinárodní. Když je zjiš-
těna potřebná shoda kmenových 
buněk mezi příjemcem a dárcem, 
je dárce osloven a na specializo-
vaném pracovišti v Plzni jsou mu 
kmenové buňky odebrány. Buď 
v narkóze z pánevních kostí, nebo 
dnes většinou filtrováním dárcovy 
krve v separačním přístroji. Tento 
výkon trvá asi tři hodiny.
„V Česku je zatím poměrně málo 
dárců. Je-li dárce z  ciziny, zpra-
vidla to trvá nejméně tři měsíce, 
než se všechno vyřídí, než se mu 
odeberou kmenové buňky, dodají 
k nám a než se může uskutečnit 
transplantace. Přitom každý rok se 
v kraji najde někdo, kdo takovou 
pomoc potřebuje,“ dodala Zdenka 
Wasserbauerová. /vc/ 
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Výročí kraje opět oslavily tisícovky lidí
Zlínský kraj  | V první říjnovou so-
botu se v okolí sídla krajského úřadu 
a na mnoha dalších místech v kraji 
uskutečnil pátý ročník Dne Zlínského 
kraje, akce určené široké veřejnos-
ti. V bohatém programu nechybě-
ly projížďky pojízdnou pracovnou 
v mrakodrapu s populárně naučným 

výkladem, jízda vlaku s parní loko-
motivou, pozorování Slunce z terasy 
21. budovy, projížďky lodí po Baťově 
kanálu či ukázky práce hasičů, policie 
a zdravotníků. Historie Dnů Zlínského 
kraje se začala psát v roce 2010, kdy 
byl při příležitosti desetiletého výročí 
vzniku kraje uspořádán první ročník.

Den Zlínského kraje láká všechny věkové kategorie. | Foto: ludvík Valouch

Součástí programu byl i slavnostní slib hasičů.  |  Foto: ludvík Valouch

Děti měly příležitost vyzkoušet si netradiční zábavu.  |  Foto: ludvík Valouch

Své nezastupitelné místo mají v programu i záchranáři.  |  Foto:  ludvík Valouch

Pravidelnou atrakcí jsou jízdy historickým vlakem.  |  Foto: ludvík Valouch

...tak jako ochutnávka regionálních potravin.

Pestrý kulturní program je tradicí...
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obce z regionu uspěly několikrát
Zlínský kraj  | Vesnice roku v Pro-
gramu obnovy venkova je kaž-
doročně vyhlašována již od roku 
1995. Cílem je snaha povzbu-
dit obyvatele venkova k aktivní 
účasti na rozvoji svého domova, 
zveřejnit rozmanitost a pestrost 
uskutečňování programů obnovy 
vesnic a upozornit širokou veřej-
nost na význam venkova, ale také 
snaha vyzdvihnout aktivity obcí, 
jejich představitelů a občanů, kteří 
se snaží nejen zvelebovat svůj do-
mov, ale rozvíjejí i místní tradice 
a  zapojují se do  společenského 
života v obci. Organizátoři udělují 
několik ocenění. Například Zlatá 
stuha je za  vítězství v  krajském 
kole, Modrá stuha za  společen-
ský život, za činnost mládeže se 
uděluje Bílá stuha a zmínit může-
me i Cenu naděje za živý venkov 
– symbolem této ceny je duha, 
která symbolizuje občanskou 
společnost. Soutěž byla poprvé 

vyhlášena Spolkem pro obnovu 
venkova ČR v roce 1995 pod ná-
zvem Soutěž o nejzdařilejší pro-
gram obnovy vesnice. Od  roku 
1996 je jedním z  vyhlašovatelů 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 
a Svaz měst a obcí ČR. Ministerstvo 
zemědělství se mezi vyhlašovatele 
připojilo v roce 2007. 
První Vesnicí Zlínského kraje se stal 
v roce 2000 Břest. Dále pak Hor-
ní Lideč, Rusava, Nivnice, Osíčko, 
Modrá, Liptál, Suchá Loz, Lidečko, 
Újezd, Hvozdná, Komňa, Žlutava, 
Vysoké Pole a nyní Kateřinice. 
A jak probíhá organizace soutěže? 
Vždy ve dvou kolech – v krajském 
a celostátním. Všechny přihláše-
né obce jsou nejprve hodnoceny 
v krajském kole. Do celostátního 
kola pak postupuje za každý kraj 
vždy maximálně jedna obec, kte-
ré byla udělena Zlatá stuha v kraj-
ském kole. V rámci celostátního 
kola jsou vyhodnocena první tři 

Kateřinice slavily.  |  Foto: ludvík Valouch

ním kulturáku, kde se hrálo, zpívalo 
a tančilo. „Jsem rád, že se lidé vy-
pravili přímo na vyhlášení do Luha-
čovic. Jak jsem se dozvěděl, přijeli 
ve dvou autobusech,“ poznamenal 
Vojtěch Zubíček. Další oslavy pro-

běhly v pátek 3. října. Slavnosti se 
zúčastnil hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák a zástupci vyhlašo-

o úspěchu rozhodli  
přímo obyvatelé

Nejlepší vesnice v zemi? Pro letošek je to obec Kateřinice. Je 
sice malebná, na první pohled se ale od mnoha jí podobných 
příliš neliší. Její devizou jsou aktivní obyvatelé. 

Kateřinice  | Zlínský kraj se pyšní 
prvenstvím v soutěži Vesnice roku 
2014. Nejlepší obcí se staly Kateři-
nice ze Vsetínska. Vyhlášení pro-
běhlo při Mezinárodním dětském 
folklorním festivalu Písní a tancem 
v Luhačovicích na Zlínsku. Letoš-
ního klání se zúčastnilo 306 obcí, 
o 33 více než loni. Na druhém mís-
tě je Ořechov na Žďársku a na tře-
tím Nová Hradečná na Olomoucku. 
Hodnotící komise šampiona vybí-
rala ze 13 finalistů, vítězů jednot-
livých krajských kol. 
V soutěži kandidovaly Kateřinice 
už podruhé. Loni získaly Bílou stu-
hu, která se uděluje za činnost mlá-
deže. V letošním ročníku se obci 
podařilo zvítězit v krajském kole 
a nakonec i v celostátním. „Za to-
hle všechno děkuji obyvatelům 
Kateřinic, kteří se dali dohromady, 
začali spolupracovat a všichni se 
zapojili do života obce. Jejich čin-
nost je opravdu různorodá, mají 
spoustu aktivit, chovají koně, holu-
by, králíky a nejenom to. Naši oby-
vatelé se stali parnery, ne soupeři. 
Svoje plány vzájemně koordinují, 
respektují se a spolupracují, a to 
je podle mne hodně důležité,“ říká 
starosta Kateřinic Vojtěch Zubíček. 
Kateřinice se pyšní bohatým spo-
lečenským životem, na němž se 
podílí místní škola i spolky. Nechy-
bí tady fotbalisté a hasiči, aktivní 
zde jsou skauti, sbor Českobratrské 
církve evangelické i hudební sou-
bor Zvonky.
Titul Vesnice roku si samozřejmě 
zaslouží pořádnou oslavu. Ta se 
uskutečnila už v sobotu večer v míst-

vatelů soutěže z ministerstva země-
dělství, Spolku pro obnovu venkova 
ČR a Svazu měst a obcí ČR. 
Jak obec naloží s výhrou, která po-
dle předsedy komise pro vítěze činí 
dva miliony korun, se zatím neví. 

Podle starosty by bylo ideální, kdyby 
peníze šly na bezbariérové úpravy 
společenských budov. „Tohle tady 

rozhodně chybí. Samozřejmě je 
toho víc, co obec prostrádá, na-
příklad bychom rádi vystavěli více 
bytů jak pro mladé, tak pro seniory, 
na tohle ale zatím peníze nemáme,“ 
říká Zubíček. 
Vítězná vesnice postupuje do sou-
těže Evropská cena obnovy vesni-
ce, která se pořádá každé dva roky. 
„Na tohle se všichni už moc těšíme. 
O evropském kole v obci všichni 
mluví a shodou okolností v součas-
nosti spolupracuje se zdejším česko-
bratrským sborem jeden Američan 
z partnerského sboru z Pittsburghu, 
který zdejší obyvatele učí anglicky,“ 
vysvětlil Zubíček.
A kde vůbec obec Kateřinice leží? 
Nachází se v Hostýnských vrších 
devět kilometrů severozápadně 
od Vsetína, žije zde kolem 1 000 
obyvatel. I když se v Kateřinicích 
nedochovalo příliš historických 
památek, svou polohou a přírod-
ními krásami přitahuje jak aktivní 
turisty, tak i milovníky procházek, 
protože vesnice není průjezdná, 
a tak je na místní silnici poměrně 
malý provoz a dobré cesty vedou 
až na paseky. Kateřinice protíná 
řada turistických a cyklistických 
stezek, v zimě jsou zde vytvářeny 
dobré podmínky pro běžecké tra-
sy po hřebenech místních kopců. 
Rovněž milovníci botaniky najdou 
na stráních celou řadu zajímavých 
i vzácných exemplářů.  /srn/

místa. Obce přihlášené do  sou-
těže jsou hodnoceny v  mnoha 
oblastech, rozhoduje například 
společenský život, aktivity obča-
nů, podnikání, péče o  stavební 
fond a obraz vesnice, občanská 
vybavenost, inženýrské sítě, péče 
o veřejná prostranství či přírodní 
prvky a zeleň v obci. 
Kateřinice přitom nejsou jedinou 
obcí ze Zlínského kraje, která zís-
kala nejvyšší ocenění. V roce 2011 

obec působí malebně. Zajímavou ji ale dělají obyvatelé.  |  Foto: Ivo Hercik
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si titul připsala Komňa, v roce 2008 
Lidečko a v roce 2006 Liptál. Osíč-
ko získalo druhou cenu v roce 2004 
a na bronz dosáhly Rusava (2002) 
a  Suchá Loz (2007). Zlínský kraj 
tak patří k historicky nejúspěšněj-
ším regionům. Jedním z důvodů 
je i  nebývalá podpora soutěže 
ze strany hejtmanství – její roční 
výše činí zhruba 2,4 milionu korun. 
Ostatní kraje dávají obcím daleko 
méně. /srn, jjn/



S jakým projektem jste v soutěži 
Můj první milion předběhl všech-
ny soupeře?
Zpracoval jsem projekt uplatnění 
moderní cloudové aplikace Pixel-
Square, která slouží ke správě vizu-
álního obsahu ve velkých firmách. 
Řešil jsem problém, se kterým jsem 
se setkával v pracovní praxi ve vel-
kých firmách, jejichž marketingové 
týmy mívají neskutečný chaos ve vi-
zuálních materiálech, ve fotografi-
ích, grafikách. Firma pořídí napří-
klad 1 500 fotografií svého nového 
modelu, ale záhy jsou tyto snímky 
ztraceny na  různých serverech, 
a když někdo konkrétní fotku hledá, 
nemůže ji najít. To stojí ve firmách 
čas i peníze. PixelSquare tento pro-
blém řeší.

Jakým způsobem?
Všechny tyto soubory se nakopí-
rují přes internet na jedno místo, 
na náš server. Pomocí naší aplikace 
s nimi může firma pracovat. Z růz-
ných míst, prostřednictvím počítače 
nebo třeba mobilního telefonu. Pře-
vádět je do různých formátů a veli-
kostí anebo je také sdílet s jinými 
firmami, zájemci či třeba novináři. 
Velmi to usnadňuje práci s vizuálním 
materiálem.

Vytvořili jste aplikaci. Kdo ji 
od vás koupí?
Máme první verzi aplikace, Pixel-
Square 1.0, se kterou jdeme na trh. 
Budeme ji nabízet firemním zákaz-
níkům, se kterými už nějaký čas spo-
lupracujeme. Nyní hodně objíždí-
me firmy a děláme jim prezentace. 

Máme na to hodně pozitivní reak-
ce. Ukazuje se, že na českém trhu 
je v tomto směru mezera. Máme 
rozjednaných asi deset firem a vy-
padá to, že brzy budeme mít i první 
platící.

Pracoval jste na projektu sám, 
nebo společně s dalšími?
PixelSquare je projekt firmy Digital 
Brain. Pracovali jsme na něm zhruba 
v pěti až šesti lidech. Dva progra-
mátoři, produktový manažer a lidé 
na marketing a obchod. Já to celé 
zastřešuji.

Co soudíte o soutěži Můj první 
milion?
Je rozhodně super a vřele ji dopo-
ručuji všude, kudy chodím. Moc 
nám to dalo. Soutěž nás dokopala 
k tomu, abychom si udělali pořád-
ný byznys plán. Tedy vizi, kolik kusů 
produktu chceme prodat, kolik nás 
to bude stát, a strategii postupu, aby 
to všechno vyšlo. Soutěž trvá asi pět 
měsíců, má několik kol, takže se váš 
záměr postupně vyvíjí. Porotci jsou 
zkušení a často kladou dotazy, které 
by si člověk sám nepoložil a na co 
hned neumí odpovědět. 

Zůstanete ve Zlíně?
Teď ještě žiji ve Zlíně, ale za týden 
se budu stěhovat do Prahy, takže 
potom budu žít částečně ve Zlíně 
a částečně v Praze a budu přejíž-
dět. Chceme náš produkt nabízet 
firmám, které jsou soustředěny 
převážně v Praze, tak k nim musím 
být blíž. V Praze se ale nezastavíme 
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Jan Valuštík
✓  Narodil se v r. 1989 v Karviné.

✓  Mládí prožil v  Bohumíně, 
kde rovněž navštěvoval zá-
kladní školu a gymnázium.

✓  V letech 2010–2013 studoval 
obor marketingové komuni-
kace na Fakultě multimedi-
álních komunikací Univer-
zity Tomáše Bati ve  Zlíně; 
získal titul bakalář.

✓  Zakladatel společnosti Di-
gital Brain a aplikace Pixel-
Square, pracuje také na pro-
jektu Futurello.com.

✓  Vítěz ročníku 2013/2014 sou-
těže Můj první milion.

✓   Je svobodný.

Jan Valuštík je mladý nadějný podnikatel.  Jde do byznysu se 
skupinou několika dalších mladých kolegů s plným nasazením.

a  míříme do  zahraničí. Nicméně 
Zlín a podnikatelské centrum v 23. 
budově, kde jsem v soutěži vyhrál 
bezplatný nájem kanceláře, je také 
obrovská šance. 

Vaše hlavní firma je Digital Brain...
PixelSquare je jen jedním z projektů 
firmy Digital Brain. To je mladá pro-
gresivní raketa, na které pracujeme 
dnem i nocí. Je to digitální marke-
tingová agentura, která vznikla tady 
ve Zlíně. Jsme na trhu asi od února.    

Může být každý tak úspěšný, tře-
ba vaši další spolužáci z fakulty?
Myslím, že mohou být stejně šikovní 
jako my. Ale my jsme do toho oprav-
du šlápli, dali jsme tomu strašně moc 
energie. Věnuji se podnikání prak-
ticky nonstop. Začínáme po osmé 
a často odcházíme, až když se v de-
set večer budova zamyká. Býváme 
tu i o víkendech. Myslím na firmu  
každou minutu, co se dá zlepšit, udě-
lat jinak… Chceme dostat do týmu 
ty nejlepší lidi. Pro šikovné lidi tu 
bude vždycky místo. Také jsme za-
čali přednášet a budeme u nás mít 
i místa pro stážisty. 

Na jiné koníčky už vám při tomto 
profesním nasazení asi čas nezbý-
vá. O rodině neuvažujete?
Ale ano, dělám i sport, miluji lyže, 
miluji kolo, hodně plavu. Teď jsem 
začal zase i více hrát, možná založí-
me i nějakou kapelu. Velkým koníč-
kem mi bylo i cestování, i když na to 
už moc čas nezbývá. A pokud jde 
o rodinu – v nejbližších pěti letech 
na to nemám myšlenky. Ale potom 
se to možná začne lámat. To už bych 
chtěl mít stabilní firmu a mít volnější 
ruce, abych se mohl  věnovat i rodin-
nému životu. Vojtěch Cekota

Zlínský kraj  | Připravit zajímavý 
podnikatelský záměr, projít sítem 
výběru, získat zpětnou vazbu 
od odborníků a jako pomyslnou 
třešničku na dortu i prestiž a pe-
níze, které pomohou s rozjezdem 
byznysu. Přesně na takovou cestu 
je možné se vydat prostřednictvím 
soutěže Nejlepší podnikatelský zá-
měr, kterou pořádá Technologické 
inovační centrum Zlín. Letos v říjnu 
se začala psát již osmá kapitola pří-
běhu o tom, jak si splnit sen a začít 
s vlastním podnikáním. Přihlásit se 
mohou až do 30. ledna 2015 stu-

denti středních či vysokých škol 
a veřejnost. Jsou připraveny ceny 
v hodnotě 450 000 korun. „V hlav-
ní kategorii, tedy v té, kde zápolí 
studenti vysokých škol a veřejnost, 
čeká na nejlepšího 70 000 korun 
a další ceny v podobě zázemí pod-
nikatelského inkubátoru či pora-
denství v obchodní a marketingové 
oblasti. Pro nejlepší soutěžící je také 
připraven šestitýdenní akcelerační 
program v co-workingovém cen-
tru,“ říká ředitelka pořádajícího 
Technologického inovačního cen-
tra Zlín Daniela Sobieská.  /jjn/

Můj první milion jde do osmého ročníku

Myslím na firmu každou minutu
Začínající podnikatel Jan Valuštík ve své kanceláři. | Foto: Ivo Hercik



Zlínský kraj  | Ocenění  Pro Amicis 
Musae za významný a podstatný 
přínos kulturnímu rozvoji regionu 
obdrží v letošním roce PaedDr. Jiří 
Jilík za literární a publicistickou práci 
a přínos k uchování a propagaci li-
dové kultury. Rozhodla o tom Rada 
Zlínského kraje na základě doporu-
čení kulturní komise.
Podáno bylo celkem deset návrhů. 
Nominováni byli ochotnická diva-
delnice Ludmila Cveková, akade-
mický malíř a restaurátor Miroslav 
Machala, šéfdirigent Filharmonie 
Bohuslava Martinů ve Zlíně Stanislav 
Vavřínek, autorka knih pro mladé 
dívky Jaroslava Ševčíková, zpěvačka 
Vlasta Grycová, výtvarník a spiso-
vatel Jaroslav Kovanda, sbormistr 
a pedagog Josef Surovík, historička 
architektury Ladislava Horňáková, 
publicista Jiří Jilík a hudebník Ro-
man Válek.

Letošního laureáta Jiřího Jilíka 
na ocenění navrhl předseda Kul-
turní komise Rady Zlínského kra-
je Jiří Severin. Ve zdůvodnění je 
uvedeno: „Jiří Jilík je nominován 
za oddanost a pracovitost, kterou 
věnoval svému rodnému kraji. 
Obnovil nadregionální podobu 
Jízdy králů ve Vlčnově, jako šéf-
redaktor se podílel na zkvalitně-
ní Slováckých novin, je autorem 
realizovaných filmových scénářů 
a  televizních dokumentů, např. 
Pětka s hvězdičkou, spolupraco-
val aktivně s časopisem Malova-
ný kraj. Organizuje v regionu řadu 
významných kulturních akcí, má 
svůj pravidelný tematicky zaměře-
ný pořad na Strážnických slavnos-
tech, pořádá výpravy za poznáním 
přírody a tajemství Chřibů. Mnoho-
stranné aktivity Jiřího Jilíka, jeho 
přínos k uchování tradiční lidové 
kultury, publicistické, organizační 
a literární aktivity přesahují území 
kraje, o čemž svědčí i několik celo-
státních ocenění jeho práce. Pra-
coval jako průvodce v Památníku 
Velké Moravy ve Starém Městě. Je 
majitelem nakladatelství Veligrad.“
Cena Pro Amicis Musae je ve Zlín-
ském kraji udělována od roku 2005. 
Jejími držiteli se stali Karel Pavlištík, 
Pavel Hejcman, Mojmír Trávníček, 
Josef Jančář, Otmar Oliva, Helena 
Chybová, Jiří Severin, Eva Urbacho-
vá, Josef Holcman a Václav Maňas 
mladší.  /hm/

Zlámanec, Zlínský kraj  | Titul 
hejtmanství uděluje od roku 2008 
za  příkladnou obnovu objektů 
lidové architektury a za význam-
ný přínos k zachování kulturního 
dědictví. Odborná komise, která 
o udělení titulu rozhodla, konstato-
vala, že obnova venkovské usedlos-
ti č. p. 37 ve Zlámanci je úspěšným 
příkladem revitalizace obytného 
domu. „Postupná obnova celé-
ho areálu ukazuje, že lze skloubit 
požadavek na uchování kulturně-
-historických hodnot objektu s po-
žadavky na moderní bydlení a ná-

roky uživatelů,“ píše se ve zprávě. 
Do soutěže, jejímž cílem je podpo-
řit a motivovat vlastníky těchto sta-
veb, se na základě výzvy sešly čtyři 
návrhy – obnova sloupkové stodoly 
přenesené z Břestku a její umístění 
do nově vznikajícího areálu Muzea 
v přírodě Rochus v Uherském Hra-
dišti - Mařaticích, dále obnova „Vý-
minku“ u mlýna č. p. 117 v Komni, 
oprava Chaloupky č. p. 256 v ulici 
Říčanská ve Vizovicích a právě ob-
nova venkovské usedlosti ve Zlá-
manci. Titul Lidová stavba se pojí 
s finanční odměnou 50 000 korun 
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Prestižní cena za mimořádný přínos 
kultuře pro Jiřího Jilíka

oceNěNí

z Kroměříže (práce se dřevem) a Jo-
sef Míšek z Hluku (těžká krojovaná 
krejčovina).
Zlínský kraj poprvé udělil titul Mistr 
rukodělné výroby v roce 2012, kdy 
ho získal Jiří Machaníček z  Uher-
ského Hradiště v oboru sekernictví, 
tesařství, Ivan Šulák z Velké Lhoty 
v oboru zakuřovaná hrnčina a Franti-
šek Zuska ze Zlína v oboru předměty 
zhotovované ze slámy. V loňském 
roce byly za své řemeslné umění 
oceněny tři ženy: Ludmila Kalivodo-
vá a Stanislava Žabková, obě z Vizo-
vic (za vizovické pečivo), a Božena 
Vráželová z  Nového Hrozenkova 
(za řezbářství – štípané holubičky). 
Předání titulů se ne náhodou pravi-
delně odehrává na půdě Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti. Tato pří-
spěvková organizace Zlínského kraje 
totiž zároveň vykonává funkci Centra 
péče o tradiční lidovou kulturu Zlín-
ského kraje.  /hm/   

Zlínský kraj  | Jednou z iniciativ, 
kterými Zlínský kraj podporuje 
tradiční lidovou kulturu svých tří 
národopisných oblastí, Slovácka, 
Valašska a Hané, je udělování titu-
lu Mistr tradiční rukodělné výroby 
Zlínského kraje. Slavnostní ocenění 
letošních lauerátů se uskutečnilo 
na začátku října v Památníku Velké 
Moravy ve Starém Městě.
Jmenovací list, symbolickou řeme-
slnickou zástěru, dárkové předměty 
a květiny od hejtmana a radních 
převzali dva muži a jedna žena: Ma-
rie Skrežinová ze Zlechova, která se 
zabývá výrobou drobných zvyko-
slovných předmětů, umělých kvě-
tin, vonic a vínků, Antonín Moštěk 
z Vlčnova, který z hlíny vytváří ka-
meninu, hrnčinu a majoliku, a Josef 
Fryzelka z Vlachovic, který vyniká 
zhotovováním bednářských vý-
robků a dalších artefaktů ze dřeva. 
Nominováni letos byli také Jiří Lisý 

Kraj ocenil své mistry tradiční 
rukodělné výroby

pro vítěze. „Tato částka má skuteč-
ně spíše symbolický význam, když 
si představíme, kolik práce a peněz 
je potřeba ve skutečnosti vynaložit. 
Mám v hluboké úctě lidi, kteří, když 
stojí před rozhodnutím, jestli raději 
starou lidovou stavbu zbourat, pře-
ce jen zvolí tu po všech stránkách 
náročnější cestu opravy,“ řekl hejt-
man Stanislav Mišák.
Mladí manželé Říhovi poděkovali 
svým blízkým a spolupracovníkům, 
kteří jim pomohli shánět finanč-
ní prostředky, protože sami, jak 
přiznali, by rekonstrukci finančně 

nezvládli. V tomto směru jim byli 
nápomocni památkáři v Kroměříži, 
v Uherském Hradišti i na krajském 
úřadu ve Zlíně.
A co bylo tím hlavním důvodem, 
proč se do obnovy pustili? „V na-
šem případě platí: Za vším hledej 
ženu. Když jsem poprvé do toho 
stavení přišel, říkal jsem si: V žád-
ném případě! Nikdy!“ prozradil Ka-
rel Říha.  /hm/

bydlí moderně, ráz domu 
a jeho hodnotu zachovali 
Manželé Vladislava a Karel Říhovi, kteří s citem opravili 
venkovskou usedlost ve Zlámanci, získali prvenství v soutěži 
lidová stavba Zlínského kraje.

usedlost ve Zlámanci.  |  Foto: Ivo Hercik

Jiří Jilík.  |  Zdroj: Wikipedia

V kraji přibyli další mistři.  |  Foto: ludvík Valouch
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Krása v dřevě ukrytá

Zlínský kraj  | Zlínský kraj a Kraj-
ská knihovna Františka Bartoše 
ve Zlíně každoročně oceňují práci 
veřejných knihoven ve Zlínském 
kraji, jejich přínos k rozvoji veřej-
ných knihovnických a  informač-
ních služeb a  jejich mimořádné 
počiny. Soutěž Knihovna roku 2014 
Zlínského kraje se konala pod zá-
štitou Ladislava Kryštofa, člena 
Rady Zlínského kraje pro oblast 
kultury a cestovního ruchu. Se-

šlo se celkem osmnáct nominací. 
Hodnotily se statistické ukazatele, 
vzhled knihoven, péče o knihovní 
fond a odborná komise posuzo-
vala i mimořádné aktivity těchto 
knihoven. Čtyři knihovny získaly 
titul Knihovna roku 2014 Zlínské-
ho kraje: Městská knihovna Hulín, 
Místní knihovna v Modré, Obecní 
knihovna Horní Lideč a Městská 
knihovna ve Slušovicích. Všechny 
oceněné knihovny mají společné 

to, že k běžné činnosti připojují 
řadu aktivit pro děti a  dospělé. 
Pět vybraných knihovnic obdr-
želo zvláštní uznání za vynikající 
práci v knihovnách: Dita Uhříková 
z Obecní knihovny Rajnochovice, 
Zoja Chodůrová z Místní knihovny 
Babice, Alena Kozubíková z Obecní 
knihovny Valašská Polanka a Hana 
Stloukalová z Městské knihovny 
J. Č. Vizovice.  /sve/

Karel Kryl 
a Kroměříž
Kroměříž  | Žádné muzeum plné vit-
rín, ale místo, kde z každého koutu 
sálají emoce. To je expozice, kterou 
připravila kroměřížská radnice v pro-
storách suterénu budovy Starého 
pivovaru. A  komu je věnována? 
Zdejšímu rodákovi, písničkáři Karlu 
Krylovi. První návštěvníci si ji mohli 
prohlédnout v polovině září. Otevře-
ní expozice je součástí kroměřížské-
ho projektu Rok Karla Kryla. Autoři 
návštěvníkům expozice připomínají 

KulTura

Uherské Hradiště  | Po třech letech 
se opět stěhují betlémy do Galerie 
Slováckého muzea. Tentokrát to jsou 
unikáty, které pocházejí ze soukro-
mých sbírek a nejsou veřejnosti tak 
známé. Několik desítek exponátů 
představí tvorbu jak neznámých li-
dových tvůrců, tak i díla profesionál-
ních výtvarníků. V časovém záběru 
od konce 19. století obsáhne expo-
zice německou, českou i moravskou 
tvorbu. Je dobré, že současní majite-

lé jsou si vědomi historicko-kulturní-
ho významu, a zapůjčují tato díla pro 
potěšení široké veřejnosti. Letošní 
výstava v Galerii SM ukáže betlémy 
skříňkové, pod šturcem, blokové 
i skládané. K raritám patří betlémy 
z Nigérie a Peru, betlém skleněný, 
několik keramických, z nichž jeden 
je inspirovaný arabskou kulturou. Vý-
stava v uherskohradišťské Galerii SM 
bude zahájena 6. 11. a potrvá do 3. 1. 
2015.  /mar/

Na Slovácko za betlémy ze 
soukromých sbírek

Dne 13. října 1874 usedli do škol-
ních lavic první tři studenti Od-
borné školy pro rýsování a vzor-
kování spojené s učebními dílnami 
pro stolářství, dřevořezbářství 
a soustružnictví C. k. ministerstva 
obchodu ve Valašském Meziříčí. 
K oslavě 140. výročí založení školy 
připravilo Muzeum regionu Valaš-
sko výstavu Krása v dřevě ukrytá, 
která je průřezem sto čtyřiceti let 
tradice této instituce, jejíž odkaz je 
ve městě dodnes živý. Dá se totiž 
říci, že v době první republiky bylo 
provinční Valašské Meziříčí díky 
vlivu dřevařské školy úrovní svých 
uměleckých a architektonických 
realizací srovnatelné s tehdejšími 
velkými kulturními centry. Výstava 
v zámku Kinských ve Valašském 
Meziříčí je přístupná od 6. listo-
padu do poloviny února příštího 
roku.  /ost/ 

Krylovy písně, ale i jeho poezii. Verše 
jsou třeba psány rtěnkou na zrcadlo 
či jsou vytesané do země. Z centrální 
chodby je možné vstupovat do míst-
ností, v nichž je navozena atmosféra 
připomínající Krylovy skladby, napří-
klad Anděl, Morituri te salutant nebo 
Bratříčku, zavírej vrátka.
Karel Kryl se v Kroměříži narodil 
12. dubna 1944. Psal vlastní hudbu 
i texty a stal se hlavním představi-
telem československého protest-
songu.  /red/

Kolednický betlém z Německa. Foto |  archiv SM

expozice Karla Kryla vyvolává emoce.  |  Foto: archiv

Titul knihovna roku putuje na čtyři místa 
ceny pro nejlepší knihovny.  |  Foto: KKFbZ



Zlínský kraj obstál ve Vídni 
na jedničku
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Zlínský kraj, Vídeň  | Svatovác-
lavské slavnosti, které Zlínský 
kraj společně s krajem Plzeňským 
uspořádaly 1. října ve Vídni v pro-
storách Velvyslanectví České re-
publiky v Rakousku, se z pohledu 
Zlínského kraje vydařily. 
Zlínský kraj využil oslav státního 
svátku sv. Václava k  prezentaci 
regionu jako takového, zejména 

pak nabídky kraje v oblasti kul-
tury, lidových tradic a cestovního 
ruchu. Součástí slavností byl od-
borný seminář připravený s pod-
porou České centrály cestovního 
ruchu – Czechtourism, který byl 
zaměřen na prezentaci potenciálu 
Zlínského kraje v oblasti kongreso-
vé a incentivní turistiky. V průběhu 
večera mělo na šest stovek hostů 

možnost prohlédnout si výrobu 
upomínkových předmětů z kuku-
řičného šustí, batikovaných kraslic, 
zdobení skleněných vánočních oz-
dob či ruční pletení košíků. Nechy-
běla také prezentace největších 
moravských lázní Luhačovic, 14|15 
BAŤOVA INSTITUTU a Univerzity 
T. Bati. K ochutnání byly připrave-
ny svatební koláčky ze Slovácka, 
valašské frgály, jablečné mošty, 
moravské víno, valašská slivovice, 
rožnovské pivo a masové speciali-
ty. Atmosféru večera oživily lidové 
kroje folklorních souborů ze Slo-
vácka a Valašska. 
„Možnost prezentovat na diplo-
matické půdě ve Vídni naši kul-
turu, naši tradiční rukodělnou 
tvorbu, kvalitní moravskou gast-
ronomii a pozvat hosty z Rakous-
ka do našeho kraje, jsme využili 
bezezbytku. Centrála cestovního 
ruchu Východní Moravy, která 
s partnery celou akci připravila, 
projevila vysokou profesionalitu 
v propagaci kraje i organizačním 
zabezpečení. Bylo pro mě příjem-
né slyšet slova chvály na adresu 
regionu od vídeňských diploma-
tických špiček," hodnotí prezen-
taci kraje Ladislav Kryštof, člen 

ceSToVNí rucH

Zlínský kraj  |  Rozvoj kulturního 
turismu je velkou šancí pro ces-
tovní ruch v Evropě a Zlínský kraj 
se svými partnery nehodlá zůstat 
pozadu – to je hlavní výstup kon-
ference Mezinárodní rozvoj Cyrilo-
metodějské kulturní stezky, která 
se 15. října uskutečnila ve Starém 
Městě. Tuto, v pořadí již třetí me-
zinárodní konferenci s tematikou 
evropského putování po stopách 
sv. Cyrila a Metoděje, organizuje 
Zlínský kraj a  jeho Centrála ces-
tovního ruchu Východní Moravy, 
tentokrát jako součást projektu 
CERTESS. 
Na konferenci byla prezentována 
řada praktických kroků, které stez-
ku podporují. Například vznikají 

nové webové stránky, je rozpra-
cován implementační plán dle 
metodiky Evropského institutu 
kulturních stezek a produktová 
strategie, která se stane zákla-
dem pro mezinárodní spolupráci. 
Nedávno byl vydán první tištěný 
průvodce po Cyrilometodějských 
poutních trasách, jsou zde popsá-
ny dvě větve putování – ze Svaté-
ho kopečku u Olomouce do Ve-
lehradu a se slovenského Šaštína 
do Velehradu. 
„Zlínský kraj se oblastí kulturního 
a poutního turismu zabývá syste-
maticky od roku 2008, kdy bylo 
toto téma zařazeno do produk-
tové nabídky Východní Moravy. 
Před dvěma lety jsme se pustili 

Kulturní turismus. Šance pro evropu

Návštěvníci mohli Východní Moravu doslova "ochutnat". |  Foto: archiv

účastníci valné hromady mezinárodního sdružení.  |  Foto: ccrVM

Rady Zlínského kraje. „Rakouská 
klientela patří v Lázních Luhačo-
vice ke stálým hostům, možnost 
prezentovat naši nabídku v prů-
běhu prestižního večera pro nás 
byla přínosná," uvedl Jiří Dědek, 
výkonný ředitel Lázní Luhačovice, 
a.s. „Rakouský trh je pro cestovní 
ruch velmi důležitý. Czechtourism 
zrušil zastoupení České republiky 
ve Vídni, takže musíme hledat jiné 
cesty k prezentaci a propagaci kra-
je. Akce, které se účastnilo na šest 
stovek pozvaných hostů včetně 
vídeňských diplomatů, nám dala 
příležitost kraj v Rakousku zvidi-
telnit. Potěšil nás zájem o seminář 
s prezentací naší nabídky kongre-
sové turistiky i ohlasy na pozvánku 
do našich lázní. Současně účastníci 
slavnosti obdivovali zručnost vý-
robců tradičních produktů, kteří 
na místě předvedli své umění. Ve-
lice mne těší, že se lidé a firmy ze 
Zlínského kraje prezentovali jako 
soudržný tým,“ dodala Dana Daňo-
vá, ředitelka Centrály cestovního 
ruchu Východní Moravy.  /urb/

do velkolepého projektu Evropské 
kulturní stezky sv. Cyrila a Meto-
děje. Naším cílem a hlavním mo-
tivem je dostat Velehrad na mapu 
významných evropských poutních 
míst a připravit spolu s partnery 
evropský projekt, který bude 
rozvíjet cyrilometodějský odkaz 
jak v rovině tematické, tak přímo 
vytvářením turistických itinerá-
řů v území zapojených partnerů. 
V současné době již spolupracu-
jeme s kolegy ze Slovenska, Itálie, 
Makedonie a z moravských krajů, 
zájem o projekt projevily institu-
ce v Řecku, Slovinsku, Bulharsku 
a  dalších zemích. Hlavní přínos 
projektu vidíme jak my, tak part-
neři zejména v lokální úrovni jak 
v oblasti kultury, historie, vzdělá-
vání, tak i cestovního ruchu, sou-
časně přispějeme ke  vzájemné 

mezinárodní výměně znalostí, 
zkušeností a poznávání druhých 
kultur," vysvětluje Dana Daňová, 
ředitelka Centrály cestovního ru-
chu Východní Moravy. 
„V Evropě je v současné době vy-
budováno 29 kulturních stezek 
s rozmanitým zaměřením. Chce-
me v příštím roce získat certifikaci 
a věříme, že Rada Evropy přijme 
naši Evropskou kulturní stezku jako 
další do stávající sítě. Jsme rádi, že 
jsme díky projektu Certess získali 
řadu konkrétních návodů a infor-
mací, jak kulturní stezku plánovat, 
jak ji připravovat, čeho se vyvaro-
vat. Dnešní konference perspek-
tivu našeho počínání potvrdila,“ 
zhodnotil jednání Ladislav Kryštof, 
člen Rady Zlínského kraje odpo-
vědný za kulturu, církve a cestovní 
ruch.  /urb/

ladislav Kryštof při zahájení konference.  |  Foto: ccrVM



ekopenzion v Hostětíně.  |  Foto: archiv

Kroje a Slovácko patří k sobě.  |  Foto: archiv

VýcHoDNí MoraVa

Zlatý Hostětín, stříbro pro  
bať ův kanál a Kovozoo

Kam vyrazit v listopadu
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Zlínský kraj  | Centrum Veronica 
Hostětín, Baťův kanál, Kovozoo 
ve Starém Městě a Archeoskanzen. 
To jsou čtyři místa ve Zlínském kra-
ji, která uspěla v soutěži o nejlepší 
turistické atraktivity Česka Desti-
naCZe 2014. Akci pořádá agentura 
CzechTourism. Z  nominací zasla-
ných zástupci turistických regionů 
vzešlo pět finalistů v každé z pěti 
kategorií. O tom, která destinace se 
stane pro rok 2014 tou nejatraktiv-
nější, následně hlasovala veřejnost 
prostřednictvím webové stránky 
www.destinacze2014.cz.  Celkem 
bylo rozděleno 166 491 hlasů. V jed-
né z kategorií, nazvané Cítit se jako 
doma, zvítězil ekopenzion Centrum 
Veronica Hostěnín, který získal 8 404 

hlasů. „Ročně k nám zavítá kolem 
7 000 návštěvníků, kterým chceme 
nabídnout trochu jiný program. 
S návštěvníky chodíme do krajiny, 
mohou si u nás zkusit tradiční řemes-
la, můžeme je naučit péct tradiční 
frgál, popovídáme jim o naší přírodní 
zahradě a podobně,“ říká o centru 
s ekopenzionem jeho ředitelka Marie 
Křiváková.
Další úspěch si region připsal v kate-
gorii s názvem Zážitek na 1000 % pro 
celou rodinu. První místo sice získal 
s 15 966 hlasy zážitkový park Země-
ráj v Kovářově, na druhém místě ale 
skončila unikátní Kovozoo ve Starém 
Městě. Pomyslný bronz pak bral Ar-
cheoskanzen Modrá. Z pohledu Zlín-
ského kraje byla zajímavá i kategorie 

   Uherský Brod | V  Uherském 
Brodě uspořádají 6. listopadu XI. 
USPÁVÁNÍ STUDÁNEK s lampio-
novým průvodem. Rodiče s dět-
mi se sejdou v zahradě Panského 
domu v 17.00.

   Zlín | Do Velkého kina ve  Zlí-
ně jste zváni na  Mezinárodní 
festival outdoorových filmů. 
Od 6. do 9. listopadu zde bude 
k  vidění největší soutěžní fil-
mová přehlídka na  světě.  
Filmy z 15 zemí světa jsou zamě-
řené na extrémní sporty a cesto-
pisy. Součástí programu budou 
besedy se zajímavými cestovateli 
a fotosoutěž.

Fénix určená pro místa, která byla 
„vzkříšena z popela“ a v současné 
době se řadí mezi oblíbené turistic-
ké atraktivity. Nejvíce hlasů v této 
kategorii získal Chrám chmele a piva 
v Žatci, s malým odstupem za ním 
skončil Baťův kanál a jeho technické 
památky.  Soutěž byla poprvé pořá-
dána v loňském roce. Ani tehdy se 
v ní Zlínský kraj neztratil. Hlasující 
zaujal například 14|15 BAŤŮV INSTI-
TUT či Zoo a zámek Lešná.  /jjn/

listopad je měsícem, kdy vzpomínáme na zemřelé, 
těšíme se na příjezd Martina na bílém koni a jeho mladé 
svatomartinské víno. Také si připomínáme dny, které 
nám přinesly svobodu a demokracii. To vše se projevuje 
v turistické nabídce Východní Moravy. 

Víte, že existuje místo, kde můžete 
najednou vidět přes tři tisícovky 
krojovaných, navštívit množství 
památek a ochutnat kvalitní slo-
vácká vína? To všechno se dá zažít 
v polovině září na Slavnostech vína 
a otevřených památek v Uherském 
Hradišti. Letos si tuto možnost, 
i  přes ne zrovna ideální počasí, 
nenechaly ujít zhruba čtyři desítky 
tisíc lidí. Město Uherské Hradiště se 
tímto projektem připojuje k osla-
vám Dnů evropského dědictví. 
Letos díky tomu bylo možné bez-
platně navštívit více než dvě desítky 
památek.  /red/

Víno a památky 
přilákaly desítky tisíc 
zájemců

svatomartinského vína. Ochutná-
vat svatomartinská a mladá vína 
bude možno ve vinném stanu až 
do pozdních odpoledních hodin.

   Kroměříž | Svátky mladého sva-
tomartinského vína zažije 11. 
listopadu také Hanácké náměstí 
v Kroměříži, kde se můžete tě-
šit na Svatomartinské hodování 
a farmářské trhy.

   Uherské Hradiště | Do Reduty 
v Uherském Hradišti se vypravte 
15. listopadu na V. přehlídku Slo-
vácko v tradici. Opět se můžete 
těšit na ukázky tradičních řeme-
sel, bohatý folklorní program 
a  degustaci svatomartinských 
vín i regionálních specialit.

   Vsetín | Dům kultury Vsetín 
uspořádá 15. listopadu velký Ga-
laprogram k 70. výročí založení 
folklorního souboru JASÉNKA

   Kroměříž | Stylově s  písněmi 
Karla Kryla můžete oslavit státní 
svátek 17. listopadu na Velkém 
náměstí v Kroměříži. Výročí 25. 

   Bystřice pod Hostýnem | Stře-
disko volného času Včelín v Bys-
třici pod Hostýnem na Masaryko-
vě náměstí uspořádá 8. listopadu 
od 8.00 již 13. Farmářský jarmark. 
Jeho součástí bude vyhodnoce-
ní a ochutnávka nejpovedenější 
marmelády ze soutěže O  nej-
chutnější marmeládu. 

   Uherské Hradiště | V úterý 11. 
listopadu Masarykovo náměstí 
v  Uherském Hradišti ožije tra-
dičním svátkem vítání a Žehná-
ní svatomartinských vín. Přesně 
v 11.00 se čeká příjezd svatého 
Martina na bílém koni a druži-
ny, která přiveze v koších lahve 

let od Sametové revoluce zde 
bude připomenuto akcí nazva-
nou Zpívání písní Karla Kryla. 

   Valašské Meziříčí | Ve Valašském 
Meziříčí  se 21. a 22. listopadu 
koná tradiční, již 12. Valašský 
krajkářský a řemeslný trh.

   Rusava | V obci Rusava si 29. listo-
padu, v posledním listopadovém 
víkendu, pozvou Mikuláše k tra-
dičnímu Mikulášskému jarmarku. 
Místní řemeslníci a  Mikulášova 
družina dají jarmarku tu správnou 
atmosféru. 

   Kroměříž | Setmělá Podzámecká 
zahrada v Kroměříži se stane cí-
lem pro Tajemné putování za Mi-
kulášem Podzámeckou zahradou, 
které je připraveno na 29. listopad 
pro malé i velké, kteří se nebojí 
čertů, andělů i místních strašidel. 
Kdo celou trasu zvládne, dočká se 
Mikuláše a malého dárku. 

Více informací o těchto i dalších ak-
cích naleznete na webové adrese  
www.vychodni-morava.cz. 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 31. prosince 2014

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE

SUPER AKCE:    OKNA Z KOMPOZITU - 37%

ZASKLÍVÁNÍ BALKONŮ A LODŽIÍ

-  Bezpečnostní vložka + 5 klíčů
- Panoramatické kukátko
- Mnoho variant vzhledu

* vč. DPH, dopravy, demontáže, montáže
* v rámci Zlínského kraje
*do 31. prosince 2014

nyní 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

2. bezpečnostní tř.  19 990 Kč 
nyní 18 499 Kč 

3. bezpečnostní tř.   24 990 Kč
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NOVÝ NISSAN PULSAR
PŘESNĚ PRO VÁS

NYNÍ S VÝHODNÝM FINANCOVÁNÍM
JIŽ OD 299 900 Kč*

e ovská 1052, Zlín-Malenovice www.unicars.cz

NYNÍ S VVÝÝHHOODDNÝM FINANCOVÁÁVV NÍÍM
Ž O 299 900 č
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*Uvedená cena se vztahuje ke stupni výbavy Nissan Pulsar DIG-T 2WD M/T Visia a platí pouze při využití financování 
Nissan Finance. Výše uvedené prvky výbavy (panoramatický kamerový parkovací systém, bezpečnostní systém Nissan 
Safety Shield) jsou na přání a nejsou zahrnuty v této základní ceně. Nabídka financování s Nissan START platí při 
využití Nissan Finance. Vzorový příklad: Nissan Pulsar 1.2 DIG-T Visia, cena vozu 299 900 Kč, délka úvěru 48 měsíců, 
výše úvěru 179 940 Kč, poplatek za uzavření smlouvy 2 699 Kč, výpůjční úroková sazba 13,65% p. a., RPSN včetně 
havarijního pojištění 22,8%, měsíční splátka 4 886 Kč, měsíční splátka včetně havarijního pojištění a povinného ručení 
5 733 Kč, celkové platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 397 843 Kč. Nissan Finance 
znamená financování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data 
a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním účelům a nemohou být považovány za návrh 
smlouvy. Kombinovaná spotřeba: 3,6–5,1 l/100 km, kombinované emise CO : 94–119 g/km.

Tak se dá charakterizovat nový projekt Střední školy MESIT, který je realizován 
ve spolupráci se Střední školou stavební – Horstav. 
Za cíl si vzaly zkvalitnit výuku v oblasti praktického vyučování. 
Střední škola MESIT získala podporu z MŠMT ČR pro projekt Vzdělávání propojené s praxí, 
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0009, který je spolufi nancován Evropským sociálním fondem 
a státním rozpočtem České republiky.
Projekt je rozdělen do  tří klíčových aktivit, z nichž 2 jsou realizovány Střední školou 
MESIT v Uherském Hradišti. 
„Za  prvé vytvoříme dvě střediska vlastní praxe pro žáky oboru Mechanik 
elektrotechnik. Díky tomu zabezpečíme část praktického vyučování, které lze 
jen obtížně absolvovat u  fi rem. Současně realizujeme odborný výcvik a  praxe žáků 
ve fi rmách se spoluprací odborníků z praxe při výuce,“ uvádí Radek Mikula, ředitel Střední 
školy MESIT. „Studentský minipodnik navazuje na  dobrou praxi v  oblasti ekonomické. 
Vybraní žáci učebních oborů Zahradnické práce, Knihař, Elektrikář, Elektrikář – 
silnoproud se podílejí na fungování reálného podniku,“ zmiňuje výhody druhé aktivity 
projektu Blanka Vyoralová, lektorka Studentského minipodniku.
Třetí aktivitu realizuje Střední škola stavební – Horstav pro žáky oboru Stavebnictví 
a  zaměřuje se na  vybavení počítačové učebny novým typem 3D tiskárny, využití 
odborníků z praxe a vytvoření zkušebny stavebních materiálů.
„Zvyšujeme tak přínos pro studenty, protože spolupracující subjekty praktického výcviku 
se etablují ze širšího teritoriálního i odborného spektra,“ shrnuje výhody projektu Dana 
Vyhlídalová Müllerová, ředitelka Střední školy stavební – Horstav. 

Přijďte se do Uherského Hradiště přesvědčit, jak se nám to daří.
28. 11. 2014 od 12:00 do 17:00 hodin
29. 11. 2014 od 8:00 do 12:00 hodin

VZDĚLÁVÁNÍ – FIRMA – PRAXE
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Zlínský kraj | Dokázali byste 
na procházce v lese vždycky přes-
ně popsat, kde se právě nacházíte? 
Není to tak jednoduché, zejména 
když s sebou nemáte mapu ani pří-
stroj zaměřující souřadnice GPS. 
A může se stát, že vy, někdo z va-
šich blízkých nebo někdo, na koho 
v horách narazíte, bude potřebo-

vat neodkladnou lékařskou po-
moc. Anebo třeba zpozorujete 
začínající lesní požár. I když budete 
mít mobil a území bude pokryto 
signálem mobilního operátora, 
možná budete operátorce tísňové 
linky jen velmi obtížně a nepřes-
ně vysvětlovat, kde se nacházíte 
a kam má případná pomoc přijet.
Tento problém pomáhají řešit tak-
zvané traumabody. 
Jsou to zelené tabulky rozmístě-
né v horském terénu na místech, 
na která lze dojet po účelových 
lesních komunikacích. Na tabul-
ce jsou uvedena čísla tísňových 

linek, zeměpisné souřadnice da-
ného místa a především kód, který 
tvoří dvojice písmen (odpovídající 
příslušnému okresu) a trojice číslic.  
Záchranáři by měli mít v budouc-
nu tato místa zakreslena ve svých 
mapách, a budou mít k dispozici 
dokonce i klíče od závor na lesních 
cestách. 

Prvních 147 traumabodů bylo 
instalováno ještě před začátkem 
letošních prázdnin ve  Chřibech 
na pozemcích podniku Lesy ČR, 
lesní správy Buchlovice. Nacházejí 
se v okresech Zlín, Kroměříž, Uher-
ské Hradiště a také Hodonín. 
„Připravili jsme koncepci, podle 
které bychom chtěli postupně 
instalovat síť traumabodů v po-
rostech našeho podniku v  celé 
republice. Buchlovice patří mezi 
první tři lesní správy v Česku, kde 
se již podařilo tento záměr realizo-
vat,“ uvedl mluvčí Lesů ČR Zbyněk 
Boublík.  /vc/

V chřibech vás záchranáři 
najdou podle traumabodů

inzerce

Slovácko | Letošní jubilant, časopis 
Malovaný kraj, poprvé vyšel krátce 
po 2. světové válce, v srpnu 1946. 
A to díky iniciativě a nadšení skupi-
ny lidí sdružených kolem proslulé-
ho organizátora folklorních aktivit 
a autora řady nyní již zlidovělých 
písní Fanoše Hřebačky – Mikulecké-
ho. Už v roce 1950 však periodikum 
zaniklo a přerušený pátý ročník byl 
dokončen až v  roce 1969. Od té 
doby se s národopisným a vlasti-
vědným časopisem Malovaným 
krajem čtenáři setkávají dodnes.
Na  jeho stránkách se dočtete 
i o výtvarném umění, architektu-
ře, hudbě či přírodě jihovýchodní 
Moravy. Můžete v něm navíc narazit 
i na medailony osobností, rozhovo-
ry se zajímavými lidmi nebo na pří-
spěvky recenzující regionální knižní 
či hudební produkci. A nechybí ani 
poezie, drobná literární dílka, kres-
by či fotografie zachycující, podob-
ně jako texty, minulý, mizející i ryze 
současný život na Slovácku. Většina 
textů přitom nestárne, a proto se 
k nim dá vracet i po letech.

Luhačovice  | Penzion Spokojené 
stáří zve na I. benefiční koncert. Vy-

Zlín  | Panskou cestu, nyní využí-
vanou jako cyklotrasa z Kostelce 
do Štípy, ozdobí třešňová alej. Sá-
zení stromků se uskuteční 4. listo-
padu od 10.00. Výsadba je možná 
díky finanční podpoře, kterou se 
podařilo získat Asociaci nestátních 
neziskových organizací Zlínského 

Malovaný kraj 
slaví

benefiční koncert

alej z třešní

Prvních 147 zelených tabulek, které mohou 
zachránit život, již bylo instalováno. 

Každá tabulka má svůj kód.  |  Foto: Ivo Hercik

stoupí na něm tanečníci Hradišťanu 
a Dívčí saxofonický orchestr Luha-
čovice. Akce se koná v sále Elektra 
v Luhačovicích dne 28. 11. od 19.00. 
Vstupné je dobrovolné.  /red/

kraje. Kromě asociace se na výsad-
bě 20 mladých třešniček budou 
podílet i zástupci 19 neziskových 
organizací. Každý stromek má své-
ho patrona, který bude uveden 
na „rodném listu“. Veřejnost tak 
získá informace o aspoň malé části 
neziskových organizací v regionu. 
Patronát nad akcí převzal náměs-
tek hejtmana pro životní prostředí 
Ivan Mařák.  /red/

„Snahou Malovaného kraje je in-
formovat čtenáře o všech částech 
Slovácka, být k  dispozici pro ty, 
kteří se zajímají o dějiny a kulturu 
regionu, ale pro něž jsou statě v od-
borných věstnících příliš rozsáhlé 
a jednostranně zaměřené, a naopak 
informace v okresních a místních 
tiskovinách nedostatečné,“ uvedla 
šéfredaktorka Eva Kovaříková.
Kromě obyvatel jihovýchodní Mo-
ravy patří k zájemcům o Malovaný 
kraj též tamní rodáci, kteří našli 
nový domov v  různých koutech 
České republiky i v zahraničí, a ti, 
kdož si Slovácko zamilovali. „Naším 
věrným příznivcem je třeba spiso-
vatel Ludvík Vaculík, časopis odebí-
rají herec Josef Somr, akademický 
malíř Jaroslav Blažek a mnohé další 
osobnosti světa kultury,“ prozradila 
Kovaříková.
Časopis má též své webové strán-
ky www.malovanykraj.cz, jež mají 
mimo jiné podnítit základní zájem 
o vlastivědu a národopis u mladé 
generace. Předplatit a číst periodi-
kum můžete i v elektronické podo-
bě. Zuzana Nešporová



VOŠ potravinářská 
a SPŠ mlékárenská Kroměříž
monotypní polyfunkční škola pro lovaná 
do oblas�  výroby a kontroly potravin nabízí

Dny otevřených dveří: 

pátek 8-16 h, sobota 8-12 h
Kontakt: 573 334 936 
vospaspsm@vospaspsm.cz  
www.vospaspsm.cz

Naše mo� o: Víš, co jíš? Nevíš? 
                        U nás se to naučíš!

14. a 15. 11. 2014
5. a 6. 12. 2014

16. a 17. 1. 2015
13. a 14. 2. 2015

MATURITNÍ STUDIUM 
(4 roky denní, 5 let dálkové)
• Analýza potravin
• Technologie potravin

VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM 
(3 roky denní, 4 roky kombinované)
• Analýza potravin
• Technologie a hygiena potravin
• Zpracování mléka

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM 
(3 roky denní i kombinované)
• Chemie a technologie potravin
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NÁBYTEK PRO VŠECHNY

404040404040%

SLEVA*

Nabídka platí do 2. 11. 2014 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách v ČR vyjma E-shopu www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží skladem, poté si zákazník zboží 
může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen. *40 % sleva z každých 10  000  Kč se odečítá při nákupu sedacích souprav, obývacích stěn, TV a konferenčích stolků.Slevy se odečítají 

z doporučených prodejních cen na vystavená provedení, dekory a látky a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky. Nevztahuje  se na akční a již 
zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky.  **Toto zboží není skladem, zákazník si je může v době platnosti nabídky v prodejně objednat.

na sedací soupravy, obývací stěny, TV a konferenční stolky

PRAHA | BRNO | HRADEC KRÁLOVÉ | PLZEŇ | ZLÍN | TEPLICE | MLADÁ BOLESLAV | ČESKÉ BUDĚJOVICE | ZNOJMO | TÁBOR | CHOMUTOV 

www.asko.cz
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Kompletní služby pro:
 domácnosti
  rmy
 úřady
  gastro - rozvoz kávy 

a doplňků

  záruční a pozáruční 
servis značek 
Jura, Delonghi, 
Saeco, ...

 ochutnávky káv

Jezdím na kafe do


