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slovo
úvodem
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do posledního roku
volebního období krajů. Po mírné
zimě jsme v očekávání příjemných
jarních a letních dní, na podzim nás
čekají volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Není ani tak důležité,
kolik úsilí a energie jsme vynaložili
na splnění vytýčených cílů, zásadní
je názor občanů, jak vnímají a hodnotí dosažené výsledky.
Začněme krajskými silnicemi II.
a III. tříd. Zlepšit jejich stav vyžadovalo urychlit přípravu nových
investic a zajistit co nejvíce finančních prostředků na realizaci staveb.
Dosažené výsledky v letech 2013 až
2015 spolu s připravenými akcemi

na letošní rok potvrzují, že se jedná
o nejúspěšnější období od vzniku
kraje. Kromě rekonstrukce silnic

finančních příspěvků měst a obcí.
To se podařilo dobrou vzájemnou
spoluprací a pochopením z jejich
strany. K tomu, abychom zefektivnili, ale hlavně i zkvalitnili veřejnou autobusovou dopravu, jsme
zahájili v minulém roce přípravu
na vyhlášení veřejné zakázky, spojené se zásadní modernizací a vybaveností autobusů. V současné
době jsme připraveni v co nejkratší

Sliby občanům v oblasti dopravy splníme.
jsme se v posledních letech zaměřili
i na celoplošné opravy, zejména silnic III. tříd. Investiční dluh státu z 90.
let na našich silnicích nelze dohnat
ve střednědobém horizontu, ale
nakročili jsme správným směrem.
Veřejná hromadná doprava je
dalším důležitým tématem. V letech 2013 a 2014 jsme se zaměřili
na udržení rozsahu autobusové
dopravy, což vyžadovalo i zvýšení

době tuto soutěž vyhlásit s tím, že
vítězní uchazeči zahájí provozování
linkové dopravy od 1. ledna 2018.
Železnice tvoří páteř dopravní
obslužnosti. Proto jsme se zaměřili na zlepšení stavu regionálních
tratí a zvýšení bezpečnosti železničních přejezdů. Ze všech akcí považujeme za nejdůležitější projekt
„Modernizace a elektrizace trati
Otrokovice-Zlín-Vizovice“, včetně

Pracujeme na moderním systému řízení dopravy
Kvalitní informování cestujících, snazší tvorbu jízdních řádů a zlepšování návaznosti
mezi spoji veřejné dopravy umožní do budoucna systém Centrálního dispečinku,
který tvoří základ projektu Komplexní odbavovací, řídicí a informační systém veřejné
hromadné dopravy ve Zlínském kraji (KORIS).
Centrální dispečink byl spuštěn
v ostrém provozu 7. prosince
2015. Jeho úkolem je sběr dat
a předávání informací, řízení
problémů, organizace dopravy,
kontrola dodržování standardů
a kvality dopravy, či zpětná vazba pro potřebnou optimalizaci
provozu.
Systém hlídá návaznosti jednotlivých spojů tak, že zasílá, v součinnosti s dispečerem, zprávy
přímo na odbavovací zařízení
ve vozidle. Dispečer má také téměř okamžitou zpětnou vazbu,
zda si řidič danou zprávu přečetl. Poskytuje aktuální informace o zpoždění či předjetí spoje
v porovnání s aktuálním jízdním
řádem a také dokáže zobrazit informace o počtech cestujících
ve vozidle.
Nezbytnou součástí systému
bylo vybavení vozidel novým
odbavovacím zařízením, které
si zakoupili jednotliví dopravci,
a tato zařízení nejen zajišťují
výdej jízdenek, ale vysílají potřebné informace o poloze spoje

Autobusy mají nová odbavovací zařízení | Foto: IH

a počtu cestujících do centrálního dispečinku, který s nimi pak
dále pracuje.
Do systému jsou zařazeny rovněž venkovní informační panely,

které byly 7. srpna 2015 předány
do zkušebního provozu. Panely
informují cestující o aktuálních
odjezdech autobusů, uvádějí
číslo odjezdového stání a infor-

vybudování nového moderního
nádraží ve Zlíně. Po neúspěšném
řešení v období před rokem 2012 se
podařilo, úzkou spoluprací se Správou železniční dopravní cesty a dotčenými městy a obcemi, úspěšně
dokončit „Studie proveditelnosti“
a zahájit projektovou přípravu tak,
aby nejpozději v roce 2019 byla
zahájena realizace této devítimiliardové stavby.
Jsou i další oblasti v dopravě, které
se řeší, jako jsou obchvaty měst,
přestupní dopravní terminály,
bezpečnost silničního provozu
a další.
Přitom je však vždy důležitá kontinuita nastavených priorit a stabilita navrhovaných řešení. Bude
ku prospěchu nás všech, občanů
Zlínského kraje, aby i v dalším období bylo navázáno na stávající
úspěšné výsledky. Děkuji všem,
kdo se na nich podíleli.



Ing. Jaroslav Kučera,
radní Zlínského kraje

mují o případném zpoždění spoje či o garantovaném nasazení
nízkopodlažního vozidla. Tyto
panely zlepšují informovanost
cestujících o provozu veřejné
linkové dopravy v současnosti
na sedmnácti místech v kraji.
„Na základě informací z Centrálního dispečinku se dají řešit
provozní změny, které se dotýkají zajištění dopravní obslužnosti
na území Zlínského kraje. Například omezení provozu nejméně
vytížených spojů či nasazování
vozidel s menší obsaditelností,
anebo naopak posílení nejvíce
vytížených spojů. Podle zjištěných informací z Centrálního dispečinku lze navrhnout i úpravu
jízdní doby nebo posun časových
poloh jednotlivých spojů. Současně se jedná i o propojení centrálního dispečinku s obdobnými
systémy v krajích Jihomoravském
a Moravskoslezském, který umožní zlepšení přeshraničních návazností. Postupně bude docházet
rovněž k rozšiřování rozsahu garantovaných návazností sledovaných dispečinkem, což v současnosti plně funguje v oblasti
obsluhované ČSAD BUS Uherské
Hradiště. Předpokládá se i další
rozšiřování míst s venkovními informačními panely,“ uvedla Věra
Fuksová, jednatelka společnosti
Koordinátor veřejné dopravy pro
Zlínský kraj.
/red/
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Starostové se setkali s představiteli kraje
Luhačovice | Na dvě stě starostů měst a obcí Zlínského kraje se sešlo na pravidelném jednání s představiteli Zlínského kraje. Dvoudenní pracovní setkání
vedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
„Velká účast svědčí o tom, že tato setkání mají
smysl a že čas zde strávený považují starostové
za užitečný. Snažili jsme se mluvit o tématech,
o kterých si myslíme, že by představitele obcí
mohla zajímat, protože jsou nadčasová,“ řekl
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Hejtman svoji prezentaci pak věnoval otázkám
spojeným s bezpečností. „Bezpečnost je mezi
lidmi stále více skloňovaným tématem a určitě se to přenáší i na starosty,“ uvedl hejtman.
Další program byl členěn podle tematických
bloků. Na hejtmana Mišáka navázal Ivan Mařák, náměstek odpovědný za životní prostředí
a venkov, který mluvil o záplavových územích
vodních toků a jejich aktivních zónách. Svou
prezentaci z oblasti zdravotnictví představil
i náměstek Lubomír Nečas, který mluvil o síti
praktických lékařů a zubních lékařů a také
o službách zdravotnické záchranné služby
ve Zlínském kraji. Radní Jaroslav Kučera informoval o investicích v dopravě, Petr Navrátil
o regionálním školství, radní Taťána Valentová
Nersesjan o spolufinancování sociálních služeb
z rozpočtu samospráv. Jednotlivé prezentace
představitelů Zlínského kraje byly doplněny
i odbornými prezentacemi pracovníků Krajského úřadu Zlínského kraje. Ti také doplnili informace o dotačních možnostech, které městům

a obcím nabízí Evropská unie, resp. odpovědná
ministerstva, či samotný Zlínský kraj. Mluvilo
se také o návrhu zákona o sociálním bydlení,
zákona o řízení a kontrole veřejných institucí či
o novém zákoně o zadávání veřejných zakázek.
Druhý den dostali prostor hosté, odborníci
z oblastí, se kterými se setkává většina starostů
měst i obcí. Mluvilo se o regulaci hazardu, veřejných prostranstvích a jejich údržbě, zpracování
osobních údajů obcemi. Stejně jako v loňském
roce starostové velmi přivítali prezentaci Jany
Zwyrtek Hamplové, lektorky a advokátky pro
veřejnou správu a veřejné právo, která prezentovala své zkušenosti z oblasti vymáhání práva
pro města a obce. Její více než dvouhodinová
prezentace byla zaměřená na vlastnické právo,
na vztah mezi obcí, občanem a médii a hlavně na trestní odpovědnost starostů, radních
i zastupitelů.
Všem zástupcům měst a obcí byli po celé dva
dny setkání k dispozici i vedoucí odborů Krajského úřadu Zlínského kraje v čele s ředitelem Vladimírem Kutým. Veškeré prezentace
z dvoudenního jednání jsou starostům, kteří se
setkání zúčastnili, zpřístupněny na webových
stránkách Zlínského kraje pod odkazem Informace pro obce. Ve Zlínském kraji je celkem 307
obcí, z toho je 30 měst. 
/rj/

Setkání v Luhačovicích. | Foto: JB

Lepší hledání místa nehody
Nového pomocníka pro určení polohy pacientů volajících na linku 155 má Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje. V život
ohrožující situaci stačí, aby volající na chytrém
mobilním telefonu přidržel nouzové tlačítko
na displeji. Tímto jednoduchým pohybem se
spustí vytáčení linky 155 a zároveň se z mobilního telefonu odešle zpráva, která obsahuje
informace o přesné poloze volajícího či doplňující informace týkající se zdravotního stavu
postiženého.

Hlavní předností aplikace nazvané Záchranka
je využití schopností chytrých telefonů pro
stanovení přesného místa události. Nouzová
zpráva, obsahující přesnou polohu pacienta, je
formou datového spojení či jednoduše pomocí
SMS odeslána přímo do informačního systému
zdravotnické záchranné služby. Během prvních
několika vteřin tísňového hovoru operátor vidí
přesnou polohu pacienta na monitoru. Součástí
nouzové zprávy je i stav baterie mobilního telefonu. Mobilní aplikace je dostupná zdarma pro
chytré telefony s operačními systémy Apple iOS
a Google Android. Podrobné informace jsou
na www.zachranka.app.cz.
/rj/

Z regionu

Zákon o pozemních
komunikacích přináší změny
Od počátku roku 2016 platí nový zákon o silničním provozu, a v důsledku toho dochází
mimo jiné i ke změně působnosti ve výkonu
státní správy: Na obecní úřady obcí s rozšířenou působností byl z obcí přesunut výkon působnosti silničního správního úřadu ve věcech
veřejně přístupných účelových komunikací.
„V praxi to znamená, že ve sporných případech, jejichž předmětem jsou přístupy k nemovitostem, je třeba se obrátit na příslušný
obecní úřad obce s rozšířenou působností,“
sdělila vedoucí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy krajského úřadu Emilie
Klinkovská.
„Do zákona je nově zapracována ochrana
těchto veřejně přístupných účelových komunikací, které je zakázáno znečišťovat nebo
poškozovat např. rozoráním. Zakázanými
činnostmi dále jsou: neoprávněná manipulace s dopravními značkami, vypouštění vody,
splašků a jiných tekutých odpadů a odstavování vraků,“ dodala Emilie Klinkovská. Více informací podají pracovníci oddělení silničního
hospodářství krajského úřadu. 
/hm/

Špičková diagnostická metoda
Zlín | Nové pracoviště s hybridním přístrojem
PET/CT, jediným ve Zlínském kraji, mají nově
v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně. Přístroj
za 51 milionů korun je umístěn v přístavbě
budovy oddělení nukleární medicíny. „Vybavení nemocnice tímto novým špičkovým
diagnostickým přístrojem, jehož pořízení jsme
podpořili dotací z krajského rozpočtu, přispěje k významnému zvýšení péče o pacienty
ve Zlínském kraji," řekl hejtman Stanislav Mišák. Nový přístroj PET/CT je součástí dodávky
přístrojů v rámci širší modernizace Komplexního onkologického centra KNTB v celkové hodnotě cca 145 milionů korun. Z nich prostředky
z Evropské unie tvoří 85 %.
„Splnili jsme slib občanům Zlínského kraje.
Dosud museli pacienti na toto speciální vyšetření dojíždět do Olomouce nebo do Brna.
Nyní bude tento přístroj našim pacientům
dostupnější," uvedl náměstek hejtmana pro
zdravotnictví Lubomír Nečas.
"Během jednoho vyšetření dostane lékař
informaci o metabolických změnách, které
provázejí nádorový proces, i o jejich přesném
umístění, " vyzdvihl výhody hybridního PET/
CT primář oddělení nukleární medicíny Jaromír Bernátek. Přístroj je vhodný pro zjišťování
většiny nádorů a jejich metastáz (např. plíce,
prs, tlusté střevo, lymfomy). V kardiologii lze
přístroj využít k vyšetření prokrvení srdečního svalu a jeho metabolismu.
Fotografie na straně 9.
/rj/

Letos bude kraj do silnic investovat téměř půl miliardy
Zlínský kraj | Loňský rok byl mimořádně příznivý co do počtu i hodnoty silničních staveb.
Ukazuje se, že rok 2016 by na tom nemusel být hůře.
„Kromě obvyklého příspěvku Zlínského kraje budeme moci čerpat
nemalé prostředky z nově se rozbíhajícího Integrovaného regionálního operačního programu a opět
také ze Státního fondu dopravní
infrastruktury,“ uvedl krajský radní
pro dopravu Jaroslav Kučera.
Slova radního potvrzuje a upřesňuje také ředitel Ředitelství silnic
Zlínského kraje Bronislav Malý:
„Pokud vše proběhne podle nastavených časových harmonogramů, prostavíme letos v investicích
do rekonstrukcí krajské silniční sítě
277 milionů korun z evropských
dotací. Spolu s vlastními zdroji
se přiblížíme částce 480 milionů
korun na investice v roce 2016.
Velké opravy spolufinancované
z rozpočtu SFDI budeme realizovat za 170 milionů korun, tím se
dostáváme celkem na 650 milionů
korun. Tedy nehrozí žádný finanční
propad oproti loňskému roku.“
Již začátkem března mělo ŘSZK
od Zlínského kraje schváleny investiční záměry na jedenáct nových staveb, k tomu dvě již roze-

Na silnicích se bude stavět . | Foto: ŘSZK

stavěné pokračují z minulého roku.
Předpokládá se, že řada dalších
staveb přibude na seznamu letošních investic ŘSZK ještě v příštích
měsících. Mezi ty nejnákladnější

nově zahajované stavby zřejmě
budou patřit zejména plánované
rekonstrukce silničních nadjezdů
ve Vsetíně a Zlíně, II. etapa rekonstrukce silnice, která spojuje Uher-

Z REGIONU
ský Ostroh a Hluk, a rekonstrukce
silnice mezi Polichnem a Újezdcem
u Luhačovic. Jen u těchto čtyř staveb se celkové náklady odhadují
na téměř půl miliardy korun.
„Motoristé se letos musí opět
připravit na řadu uzavírek a dopravních omezení, která každou
silniční stavbu nutně doprovázejí,“ upozorňuje Bronislav Malý.
Rekonstrukce obou nadjezdů budou z důvodu velkého dopravního
zatížení probíhat jen za částečných
uzavírek, kdy bude na nadjezdech
omezen počet jízdních pruhů, případně odkloněna nákladní a dálková doprava. „Snížená propustnost
těchto důležitých mostů po dobu
rekonstrukce může bohužel zkomplikovat celkovou dopravní situaci
v obou městech. Nadjezdy však
slouží dopravě bez přerušení už
několik desítek let a jsou vystaveny
všem povětrnostním vlivům. Jejich
rekonstrukce už je nezbytná,“ dodal Bronislav Malý. Rekonstrukce
obou nadjezdů budou dokončeny
až v roce 2017.
Zlínský kraj se stará prostřednictvím své příspěvkové organizace
ŘSZK o silnice II. a III. třídy, jejichž
celková délka dosahuje téměř
1 800 kilometrů. 
/red/

Zlínský kraj z pohledu bezpečnosti silničního provozu

Jeden doklad pro dopravu

Nehodovost v silničním provozu má nejen
závažné tragické následky na životech a zdraví účastníků nehod, které poznamenají jak
samotné účastníky nehod, tak i jejich rodiny,
ale způsobuje i obrovské ekonomické ztráty.
V roce 2015 zemřelo na silnicích ve Zlínském
kraji celkem 41 osob, 191 jich bylo zraněno
těžce a dalších 1 301 bylo zraněno lehce.
Hmotná škoda u nehod šetřených Policií
České republiky byla odhadnuta na 175,2
milionu korun. Souhrnná ekonomická ztráta
způsobená nehodovostí v silničním provozu
na území Zlínského kraje byla Centrem dopravního výzkumu vypočtena v celkové výši
3,05 miliard korun.
Zlínský kraj jako jeden ze dvou krajů má zpracovanou Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2011 – 2020.
Koncepce Strategie Zlínského kraje je založena na vizi „Učiňme Zlínský kraj bezpečnějším“.
Pro naplnění vize byly stanoveny postupné
cíle, které byly zahrnuty do Akčního programu, který tvoří bezpečný dopravní systém:
bezpečná pozemní komunikace, bezpečné
dopravní prostředky, bezpečné chování.
V návaznostech na uvedené cíle bude Zlínský kraj v následujícím období pokračovat

Zlínský kraj aktuálně připravuje na celém území
výběrová řízení na dopravce v linkové dopravě
s předpokladem zahájení provozu od roku 2018.
Vedle zvýšení kvality vozového parku a nasazení většího množství bezbariérových vozidel
připravuje i nastavení jednotných tarifních podmínek na celém území Zlínského kraje ve vazbě
na celokrajský Integrovaný dopravní systém,
jehož součástí bude i nový systém čipových karet
ve veřejné dopravě, týkající se linkové dopravy.
V rámci zatraktivnění veřejné osobní dopravy
došlo k uzavření horizontální spolupráce mezi
Moravskoslezským krajem a Zlínským krajem
za účelem společného a jednotného řešení zajištění propojitelnosti odbavovacího zařízení ve vozidlech a dopravních karet na hranicích krajů
a propojitelné struktury tarifů v těchto krajích.
Výsledkem této mezikrajské spolupráce bude
možnost využití jednoho jízdního dokladu napříč
všemi druhy veřejné dopravy a to bez ohledu
na hranice města, okresu nebo kraje. Toto umožňuje bezkontaktní čipová karta s jednotným
jízdním dokladem/jednotnými elektronickými
penězi v jednotné dopravní aplikaci. Pro oba
kraje z této spolupráce plynou výhody z pohledu
jednotnosti dopravních systémů a bude dosaženo i úspory nákladů. 
/red/

a rozvíjet zejména aktivity vedoucí ke zlepšení bezpečnosti na veřejných komunikacích.
Bude pokračovat dotační program „BESIP –
Zlínského kraje“, který je zaměřený na zvýšení
bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích. V průběhu měsíce dubna
2016 proběhne dotazníková akce zacílená
na obce Zlínského kraje, která upřesní potřeby jednotlivých obcí v návaznosti na naplnění
Strategie Zlínského kraje. Neméně podstatným cílem bude upřesnění zadávacích kritérií
pro úspěšné splnění podmínek dotačního
titulu. Zlínský kraj se bude nadále podílet
na finanční podpoře provozování a údržby
Dětských dopravních hřišť. V roce 2016 bude
nutné zavést bezpečnostní audity zaměřené
na nehodové úseky jednotlivých silnic, včetně
zmapování nebezpečných a problematických
železničních přejezdů. Další činností bude
zacílení na jednotlivé účastníky silničního
provozu. Především rizikové skupiny, tzn.
předškolní a školní mládež, seniory, řidiče
atd. Klíčovým úkolem Zlínského kraje je vytvořit tým složený z dopravních odborníků,
který bude postupnými a systematickými
kroky zlepšovat bezpečnost silničního provozu ve Zlínském kraji. 
/red/
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Východní Morava zná hity letošní sezony
Zlínský kraj | Nejlépe hodnoceným nápadem nové turistické sezony se stal projekt
Kroměříž 2016 – v barvách, světle, umění. Uspěl v sedmém ročníku soutěže HIT
sezony, kterou vyhlašuje Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.
V kategorii veřejného, nepodnikatelského
sektoru bylo přihlášeno šest projektů. Na vítězném projektu předloženém kroměřížskou
radnicí porota ocenila kreativitu a inovativní nápady. „Pozitivem je rozložení nabídky
do delšího časového období turistické sezo-

ny a zásah širšího okruhu cílových skupin,“
vysvětlila Dana Daňová, ředitelka Centrály
cestovního ruchu Východní Moravy.
V podnikatelském sektoru se o ocenění HIT
sezony ucházelo pět projektů. Zde bylo odbornou porotou přisouzeno ocenění HIT sezony

Kroměříž láká turisty po celý rok. | Foto: CCRVM

Hledá se nejlepší inovační firma
Zlín | Soutěž Inovační firma Zlínského kraje
zviditelňuje firmy z regionu úspěšné v oblasti
inovací. Ocenění přinese účastníkům publicitu
podpořenou hejtmanstvím, zvýší jejich image
a pomůže najít i nové zákazníky. Do soutěže se
nově mohou přihlásit i zájmová podnikatelská
sdružení, realizující konkrétní inovační aktivity.
Vyhlašovatelem soutěže je Zlínský kraj, orga-

nizátorem Technologické inovační centrum.
„Do letošního ročníku soutěže se můžete přihlásit prostřednictvím registračního formuláře
dostupného na adrese www.inovacnipodnikani.cz/soutez. Přihlášky se podávají do 13.
května, slavnostní vyhlášení se bude konat
v červnu,“ uvedla ředitelka Technologického
inovačního centra Daniela Sobieská.
Podané přihlášky posoudí tým odborníků, složený z osobností podnikatelské sféry, z oblasti

U3V. Prezidentem asociace je profesor UTB
Novým prezidentem Asociace Univerzit třetího věku v České republice se
stal profesor Roman Prokop, pedagog a ředitel Ústavu matematiky na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Asociace
zaštiť uje univerzity třetího věku na 22 veřejných vysokých školách v ČR.
Asociace, která podporuje vzdělávání starších
dospělých na univerzitní úrovni, byla založena
v roce 1993 v Praze. „Od počátku si kladla za cíl
iniciovat a zakládat univerzity třetího věku na vysokých školách v České republice, koordinovat
jejich činnost, propagovat je ve sdělovacích prostředcích, garantovat kvalitu výuky a navazovat
spolupráci s obdobnými institucemi na mezinárodní úrovni,“ vyjmenoval Roman Prokop.
„Chceme neustále posilovat význam Univerzit
třetího věku v povědomí společnosti a prosazovat dostupnost univerzitního vzdělávání pro
seniory, neboť nepochybně přispívá k udržování
kvality jejich života,“ je přesvědčen Prokop.
Ve Zlíně byla Univerzita třetího věku založena
v roce 2002. Současná Univerzita třetího věku
na UTB je určena pro zájemce od 50 let věku.

Koncipována je jako dvouletý program, který
tvoří cykly přednášek a praktických cvičení z různých vědních oborů. „V nabídce máme výuku
práce s počítačem – od základů až po kurzy
digitální fotografie, přednášky z oblasti společenských věd, kultury a umění, zdravotnictví,
technologií, a také uměleckou tvorbu ve výtvarném ateliéru,“ sdělila Jarmila Hřebíčková,
koordinátorka Univerzity třetího věku na UTB.
Výuka probíhá ve Zlíně, v Uherském Hradišti a na detašovaných pracovištích ve Vsetíně
a v Kroměříži. Zájem o kurzy se stále zvyšuje.
„Loni se v letním a zimním semestru účastnilo
přednášek a cvičení 1 392 seniorských posluchačů ve 48 semestrálních kurzech, což je o 14 procent více než v roce předcházejícím,“ dodala
Hřebíčková.
Jana Brázdilová

Z regionu
produktu Centrum Slováckých tradic, jehož
autorem je Skanzen Modrá. Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy každoročně oceňuje
i významné počiny v cestovním ruchu na území
Zlínského kraje. Toto ocenění získal tentokrát
Podhostýnský mikroregion za úspěšně realizovaný projekt Rozhledna na Kelčském Javorníku.
„Rozhledna zaujme svou krásou, cesty k ní
vedou z několika směrů turisticky atraktivní
krajinou. Umístění rozhledny na nejvyšší vrchol
Hostýnských vrchů – Kelčský Javorník – zajišťuje
skvělý výhled do krajiny. Návštěvníci mohou
pozorovat i vzdálená pohoří. Rozhledna ihned
po zpřístupnění získala tisíce nadšených obdivovatelů. Podhostýnsko vybudovalo opravdu
jedinečný turistický cíl,“ dodala Dana Daňová.
"Letos poprvé Centrála cestovního ruchu vyhlásila ocenění s příznačným názvem Osobnost – „srdcař“ cestovního ruchu. Vůbec prvním
„srdcařem“ cestovního ruchu Východní Moravy
se stala Renata Polišenská, tajemnice Regionu
Slovácko, sdružení pro cestovní ruch," zmínil
radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof.  /red/

vědy a výzkumu i akademických pracovníků.
Budou sledovat především přidanou hodnotu inovací realizovaných v uplynulých dvou
letech. „Soutěž Inovační firma Zlínského kraje a její související propagace poskytuje širší
veřejnosti velmi cennou příležitost dozvědět
se o špičkových firmách v regionu a samozřejmě o kreativitě a technické šikovnosti lidí
ve výrobní a podnikatelské sféře,“ řekl hejtman
Stanislav Mišák. 
/red/

Krajská policie ve Zlíně přijímá
nové zaměstnance
Na bezpečnost občanů ve Zlínském kraji v současné době dohlíží přes 1 200 policistů, kteří v uplynulém roce řešili necelých osm tisíc
trestných činů, z nichž objasnili téměř šedesát
procent. Což je dobrý výsledek ve srovnání
s ostatními kraji.
Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje v současné době přijímá do svých řad nové policisty,
kteří mají zájem posílit základní útvary v celém
kraji a doplnit počty příslušníků ve výkonu
služby. „Nabízíme práci, která má smysl a pomáhá celé společnosti, garantujeme hmotné zajištění, kariérní postup, včetně širokého
uplatnění dosaženého vzdělání a po dlouholeté kvalitní službě odchodné a výslužné. Rádi
v našich řadách přivítáme fyzicky i psychicky
zdatné, odvážné a perspektivní jedince se
zájmem o atraktivní a mnohdy adrenalinové
zaměstnání,“ uvedla Lenka Javorková, mluvčí
Policie Zlínského kraje. 
/red/

Pozemkové úpravy – základ pro zmírnění sucha
Zlínský kraj | Ochrana proti suchu je velkým a aktuálním tématem, kterým se
zabývá také Zlínský kraj. Způsobů, jak zadržet vodu v krajině, je několik.
Zatímco povodně nastupují rychle, trvají
relativně krátkou dobu a postihují níže položená místa, sucho nastupuje nenápadně, je
plíživé, ale jeho dopady postihují velká území. Sucho, které postihlo Zlínský kraj v roce
2015, a které trvá doposud, patří historicky
k nejvýraznějším. „Sucho, jako takové, není
nic nového. Jedním z nejsušších období byl
rok 1947. Velké sucho bylo v roce 2003, značné projevy sucha byly zaznamenány v roce
2012 – 2014 a předcházely situaci roku 2015,“
uvedl vedoucí odboru životního prostředí
a zemědělství Krajského úřadu Zlínského
kraje Alan Urc.
Extrémně suchý rok 2015
Zlínský kraj, stejně jako celá Česká republika,
je hydrologicky odkázán pouze na srážky,
na naše území jiná voda nepřitéká. Při nedostatku srážek jsou tak povrchové toky dotovány pouze z podzemních zdrojů. Za hranici
sucha se považují srážky menší než 550 milimetrů za rok. Dlouhodobý srážkový normál
pro Zlínský kraj je 786 milimetrů. V minulých

ních povodní," řekl hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák. Ministerstvo zemědělství
usiluje například o změnu způsobu hospodaření, zatravňování, obnovu rybníků, výsadbu
melioračních a zpevňujících dřevin a jiná
agroekologická opatření. „Základem pro
všechna opatření jsou komplexní pozemkové úpravy. Výsledkem by mělo být optimální
hospodaření a zároveň zabránění erozím
a odtoku vody z krajiny,“ dodal Alan Urc.
Zmínil například budování poldrů na zachycení vody při jarním tání. Výraznější stavební
opatření se týkají budování vodních nádrží.
Dalším typem opatření proti suchu je změna
způsobu hospodaření s vodou, respektive
úspory vody. Jsou to v podstatě jediná krátkodobě dosažitelná opatření. „Už v roce 2015
přikročila řada obcí k tomu, že omezila obecné užívání vody. Lidé měli zákaz používat
vodu z toků na zavlažování zahrádek, napouštění bazénů, umývání aut. V budoucnu budou
odběry vody v obcích rozděleny dle priorit
a podle toho budou úřady přijímat případná
rozsáhlejší omezení,“ doplnil Alan Urc.

TÉMA

Přehrada ve Vlachovicích?
Vlachovice | Výstavba nové nádrže, která
by zajistila dostatek vody pro obce v okolí
Vlachovic, je jedním z plánovaných opatření
na zmírnění dopadů sucha ve Zlínském kraji.
Nádrž za téměř 2 miliardy korun by plnila několik významných funkcí. Kromě zásobování
pitnou vodou by chránila obce při povodních,
za sucha by naopak zlepšovala průtoky pod
přehradou. Dalším využitím by byla rekreace
nebo sportovní rybaření.
Vláda schválila materiál Ministerstva zemědělství, ve kterém se o Vlachovicích píše.
Příprava opatření proti suchu zatím spočívá
ve vypracování odborných studií a investičních záměrů jako podkladů pro další rozhodování, zda je stavba v dané lokalitě skutečně
realizovatelná. Je zpracována vyhledávací
studie a technicko-ekonomická studie, řeší
se studie proveditelnosti. „Oblast u Vlachovic
je pro výstavbu nádrže optimální. V zájmovém území je navíc nedostatek prostor pro
akumulaci vody,“ upřesnil generální ředitel
Povodí Moravy Jan Hodovský.
Vlachovická nádrž by mohla mít rozlohu
157 hektarů a 20 až 30 milionů kubíků vody.
Jednou z hlavních podmínek při výběru
lokality vhodné pro vybudování vodní
nádrže byla i zabydlenost území. V oblasti
Vlachovic je osm chat, které by musely nádrži ustoupit. 
/sd/

Hlavní zdroje pitné vody

Rusava v Holešově, normální stav a sucho v létě 2015. | Foto: www.pmo.cz

dvou letech dosáhly srážky jen šedesáti procent hodnot normálního stavu. V důsledku
této situace došlo také k poklesu podzemních vod. Extrémně nízký výskyt srážek měl
za následek pokles průtoku vody v řekách
až pod hranici sucha. Nejvíce byly postiženy
toky Rožnovské Bečvy a Vsetínské Bečvy,
kde protékala 3 %, respektive 8% měsíčního
normálu, a Dřevnice, kde to byla jen 4 % normálu. Bez nich by byla Dřevnice bez vody.
Málo vody bylo také v nádržích, ze kterých
se čerpá pitná voda pro rozsáhlá území.
"Následky sucha může zmírnit jedině zadržování vody v krajině, ve vodních nádržích,
opatření podporující vsakování a zpomalení
odtoku. Velkou měrou k zadržování vody
v krajině přispívá zalesněná půda. Tato opatření mohou přispívat rovněž ke zmírnění
dopadů přívalových dešťů nebo také lokál-

Krajský úřad Zlínského kraje seznámil starosty a zastupitele obcí s rozsáhlými vodohospodářskými dokumenty. V dubnu je bude
projednávat krajské zastupitelstvo. Jedná
se o „Plán dílčího povodí Moravy a přítoků
Váhu" a dále „Plán dílčího povodí Dyje".
Plánování do budoucna
„Navržené plány, které se vztahují na území Zlínského kraje, jsou plně v souladu s již
schválenými národními plány. Koncepční
dokumenty obsahují celou řadu konkrétních
návrhů, jejichž realizací by mělo být v roce
2027 dosaženo příznivého stavu vod v České republice i ve Zlínském kraji. Starostové
mohli položit otázky, které je zajímají, ještě
před schvalováním obou materiálů," řekl
náměstek hejtmana Ivan Mařák, zodpovědný
za životní prostředí. 
/sd/

 Kroměřížsko – především podzemní
zdroje. Voda z pramenišť Kroměříž - Podzámecká zahrada, Postoupky – Hradisko
- Miňůvky, Břest, Skaštice, Chropyně - Plešovec, Kvasice, Hulín a Holešov je sváděna
do úpravny vody v Kroměříži a odtud je pak
upravená pitná voda rozváděna do celého
okresu. Vodní nádrž Koryčany, jako zdroj
povrchové vody, zásobuje Koryčansko
a Kyjovsko.
 Zlínsko – především povrchové zdroje:
přehrada Slušovice, přehrada Stanovnice
(Karolinka) zásobující Valašskokloboucko,
přehrada Ludkovice, vodní nádrž Štítná
nad Vláří, vodní nádrž Šanov Slavičín.
Podzemní vody z prameniště Tlumačov
– Tlumačovský les, Otrokovice-Kaplička,
jímací území Kvasice, prameniště Kosmata
Vizovice,
 Uherskohradišťsko – přehrada Bojkovice, Ostrožská Nová Ves, podzemní zdroje
z prameniště Kněžpolský les.
 Vsetínsko – vodárenská nádrž Karolinka Stanovnice, Valašské Meziříčí - řeka Bečva,
prameniště Rožnov p/R., Vsetín – Ohrada,
Kunovice - Loučka.
Záložní zdroje: přehrada Fryšták.
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Děti s autismem potřebují individuální péči
Zlínský kraj | Ulehčit složitou situaci rodinám s dětmi s poruchami autistického spektra (PAS), zamezit umisťování těchto dětí do psychiatrických léčeben a víc o autismu
informovat veřejnost. To jsou hlavní cíle kampaně Česko svítí modře.
Tématem letošní kampaně, ke které
se připojuje i Zlínský kraj, je Vzájemná komunikace. Kampaň „Česko
svítí modře“ vyzývá k tomu, aby lidé
rozsvítili modrá světla v noci 2. dubna ve svých domovech, zaměstnáních či na významných budovách.
Loni byl modře nasvícen například
Pražský hrad, budova Zlínského
kraje, Velehrad, budova poslanecké sněmovny či jaderná elektrárna
Dukovany.
Modrá barva symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, tedy jednu
z oblastí, která je pro pochopení
a začlenění osob s autismem podstatnou bariérou. V reakci na vzrůstající výskyt poruch autistického
spektra vyhlásila Organizace spojených národů 2. duben jako Světový
den zvýšení povědomí o autismu.
Svoji podporu lidem s PAS může
široká veřejnost vyjádřit také modrým laděním oblečení nebo jeho
doplňků či účastí na některé z akcí.
„Zlínský kraj se do kampaně zapojuje již potřetí. Na podporu služeb pro
lidi s autismem poputuje i výtěžek
červnového koncertu Filharmonie
Bohuslava Martinů pod širým nebem,“ uvedla radní Zlínského kraje
Taťána Valentová Nersesjan. Po celý
duben mohou lidé navštívit ve 14.
etáži Baťova mrakodrapu prodejní
výstavu Svět jinýma očima. Výstavu
tvoří obrazy a fotografie umělců,
které vedle uměleckého talentu

Autismus postihuje každé 68. dítě. | Foto: archiv

spojuje diagnóza Aspergerův syndrom nebo autismus.
Organizace Za sklem, která je garantem kampaně Česko svítí modře,
chce upozornit na nutnost včasné
intervence a diagnostiky, i na roztříštěnost a malou dostupnost
služeb pro osoby s PAS. Sdružení
Za sklem například usiluje ve Zlíně
o vybudování Vzdělávacího a aktivačního centra pro rodiny s dětmi
s PAS. Centrum by zajišťovalo individuální práci s rodinou, včetně
terapie. „Rádi bychom pomohli i při
řešení krizových situací v rodinách
s osobou s PAS, kde dojde například
k hospitalizaci pečující osoby. Krizová lůžka v ústavech nebo nemocnicích jsou pro osoby s PAS absolutně
nevhodná. Vytržení ze známého

Chráněné bydlení pro pětatřicet klientů
Vsetín| Postupný přechod z ústavní péče na péči individuální v zařízeních Zlínského kraje pokračuje.
Příkladem dobré praxe je Domov
pro osoby se zdravotním postižením Zašová. V roce 2008 bylo toto
zařízení zapojeno do celostátního

pilotního transformačního projektu
a v roce 2015 zde otevřeli pro klienty
první službu chráněného bydlení.
„Dnes disponují čtyřmi zařízeními,
která poskytují zázemí pětatřiceti
uživatelům vyžadujícím menší míru
podpory," zmínila radní Zlínského
Chráněné bydlení. | Foto: SSV

prostředí zvýší jejich frustraci a jejich stav se může zhoršit. Řešením
by byla podpora přímo v místě bydliště, fundovaná asistenční služba
v potřebném rozsahu po nezbytně potřebnou dobu, nebo pomoc
odlehčovacích služeb,“ vysvětlila
předsedkyně sdružení Za sklem
Marta Pečeňová.
Poruchy autistického spektra postihují zhruba každé osmašedesáté narozené dítě. Samostatnou
kapitolou jsou lidé s Aspergerovým
syndromem, jejichž hendikep je
běžným okem nerozpoznatelný,
ovšem výrazný deficit se objevuje
v sociální oblasti. Mají nízké sebevědomí, neumí přirozeně komunikovat. Pomoci jim může kvalitní
psycholog, terapeut. 
/sd/
kraje Taťána Valentová Nersesjan.
Většina klientů chráněného bydlení strávila svůj život v ústavech.
Byli zvyklí, že se o vše postarali
pracovníci domova. Měli navařeno, uklizeno i vypráno. „Přechod
do zcela jiného typu služby byl
pro ně ze začátku velmi obtížný.
Najednou se ocitli v neznámém
prostředí a hlavně s novými povinnostmi,“ popsala Taťána Olejníčková ze Sociální služby Vsetín.
Sociální pracovníci je na změnu
připravovali ještě před odchodem do chráněného bydlení.
Učili je, jak pečovat o domácnost,
hospodařit s penězi a postarat se
o své záležitosti. „Věříme, že naši
klienti mají to nejsložitější období
za sebou. Nyní se již sami starají o své byty i o sebe,“ uzavřela
Taťána Olejníčková. 
/sd/

TÉMA

Pomoc autistům
Zlínský kraj | Kojenecké a dětské centrum ve Valašském Meziříčí se chce stát místem, kde
vznikne poradna pro rodiny
s dětmi s poruchou autistického
spektra. Zřízena by mohla být
i odlehčovací služba pro osoby,
které pečují o děti s autismem.
Specializovaných služeb pro
rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra je totiž málo.
To zaznělo na workshopu, který
uspořádal Krajský úřad Zlínského kraje. Představil na něm změny připravované příspěvkovými
organizacemi v rámci transformačních plánů, které zahrnují
i nové služby pro rodiny s dětmi
s poruchou autistického spektra.
Kojenecké a dětské centrum
ve Valašském Meziříčí by mohlo
v budoucnu poskytovat právě
těmto dětem pomoc v oblasti
sociální, psychologické a zdravotní. Kromě poradny bude
zařízení zajišťovat odlehčovací
služby pro pečující osoby o děti
s poruchou autistického spektra.
„Pomoc pečující osobě, ve formě
dočasného převzetí péče o handicapované dítě, bude poskytována přímo v domácnostech,
kde děti žijí, nebo v zařízení.
Dětem, zvláště starším, bude
centrum nabízet službu osobní
asistence, která spočívá v tom, že
dítě za pomoci asistenta může
prožívat aktivity, které jsou běžné u jeho vrstevníků,“ uvedla
radní Zlínského kraje Taťána
Valentová Nersesjan. Rodičům
nebo jiným pečujícím osobám
nabídnou ve Valašském Meziříčí
prostor pro vzájemná setkávání
a předávání zkušeností.
Otázkami vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra
se zabývá odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu
Zlínského kraje, který například
vydává na základě doporučení
poradenského zařízení souhlasy
nezbytné ke zřízení funkce asistenta pedagoga a poskytuje finanční prostředky na vzdělávání
integrovaných žáků. „Odbornou
poradenskou péči dětem a metodickou podporu školám poskytují speciálně pedagogická
centra, která zřizuje kraj,“ zmínil
radní Zlínského kraje pro oblast
školství Petr Navrátil. 
/red/

obrazem

Filharmonie byla po letech prvním českým orchestrem, který účinkoval v Indii | Více
na straně 10.
Členové povodňové komise se školili
na krajském úřadě | V prostorách chráněného pracoviště Krizového štábu Zlínského kraje si připomněli důležité informace
týkající se svolání a fungování povodňové
komise i své povinnosti vyplývající z členství v povodňové komisi. Seznámili se také
se zmodernizovaným chráněným pracovištěm, zejména s výstupy z nového meteoradaru Zlínského kraje.

Ekologické projekty | Dvanáctý ročník soutěže žákovských projektů Enersol dal letos
vyniknout pracím s tematikou ekologické
dopravy, fotovoltaiky či ochrany vody v provozu výrobního podniku. Porotu také zaujala
práce zaměřená na aktuální téma kotlíkových
dotací. Jednačtyřicet žáků z devíti středních
škol Zlínského kraje vytvořilo 28 prací, které
putovaly do krajského kola. Odborná porota vybírala reprezentanty, kteří vystoupili
na celostátní konferenci v Nymburku. Vítězem kategorie Enersol a praxe se stal Jakub
Kovařík ze Střední školy-Centra odborné
přípravy technické Kroměříž s prací Solární
káva, v kategorii Enersol vyhrál Vít Mačuda
z Obchodní akademie Kroměříž s prací Elektromobily. Jindřich Hubáček a Eugen Spot ze
Střední průmyslové školy Otrokovice ovládli
kategorii Enersol a popularizace. "Jsem velmi
rád, že projekt Enersol dokáže vzbudit zájem
mladých lidí o téma ekologie, které je rok
od roku diskutovanější," uvedl ředitel Střední
průmyslové školy Otrokovice Libor Basel.

Návštěva zahraničního experta | Na pracovní návštěvu do Zlínského kraje zavítal
nizozemský odborník na problematiku sociálně-právní ochrany dětí Bas Stuurwold.
Strávil zde čtyři dny v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji. Cílem
projektu je změna přístupu k poskytování
péče o děti minimálně ve třech pobytových
zařízeních a nastavení takových služeb, které přispějí k předcházení umísťování dětí
do ústavů a setrvávání dětí ve své rodině.
Představitelé kraje ocenili úspěšné mladé olympioniky | Mladé sportovce a jejich trenéry, kteří úspěšně reprezentovali Zlínský kraj na letošních Hrách VII. zimní olympiády dětí a mládeže,
ocenili na krajském úřadě představitelé Zlínského kraje v čele
s hejtmanem Stanislavem Mišákem. Výprava získala na lednové
olympiádě v Ústeckém kraji celkem 4 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové
medaile a v bodovém hodnocení se mezi ostatními kraji umístila
na sedmém místě.

Jaké byly uplynulé týdny
pohledem objektivu

Nový hybridní přístroj PET/CT v krajské nemocnici ve Zlíně
| Více si přečtete na straně 4.
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Šéfdirigent: Do Zlína jezdím z Prahy vlakem
a cestou si čtu partitury
Novým šéfdirigentem zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů je od začátku koncertní sezony 2015/2016, během které si toto profesionální hudební těleso připomíná
70. výročí svého založení, Vojtěch Spurný. Poprosili jsme jej, aby se obyvatelům
našeho kraje více představil.
Když člověk zapátrá na internetu, rychle
zjistí, že jste velmi zkušeným a činorodým
hudebníkem, jehož působení se neomezuje jen na dirigování orchestru…
Vždycky mě zajímala především hudba
ve svém celku a k dirigování jsem se vlastně
dostal relativně pozdě a spíš na radu spolužáků. Už na AMU jsem studoval postupně
tři různé obory a je pravda, že mi to někteří učitelé vytýkali. Prý dělám příliš mnoho
věcí a příliš se rozbíhám do šíře. Dokonce
mě nabádali, abych svoji činnost vědomě
omezil a soustředil se jen na jednu oblast,
což se mi příliš nechtělo. Nicméně život sám
některé věci vytřídí a zůstane to, co je pro
člověka podstatné. V současné době je pro
mě na prvním místě především působení
ve Filharmonii Bohuslava Martinů a všechno,
co s tím souvisí. Kvůli tomu jsem se rád vzdal
některých svých dalších aktivit.
Jaký je váš vztah k Filharmonii Bohuslava
Martinů, co očekáváte od svého působení
v tomto městě, jakou stopu byste zde
chtěl zanechat?
S Filharmonií Bohuslava Martinů spolupracuji již deset let a poněkud neskromně se
domnívám, že za tu dobu se nám podařilo
naladit se takříkajíc na stejnou notu. Důkazem toho je řada našich společných koncertů
i šíře uváděného repertoáru. V tomto smyslu
vidím ve svém nynějším působení především
šanci pokračovat v dosavadní práci s orchestrem a vítám možnost tuto práci rozšířit,
zintenzivnit a prohloubit na všech úrovních.
Jako šéfdirigent musím ovšem řešit i některé
spíše technické otázky, které souvisejí s provozem orchestru, nicméně jistou zkušenost
tohoto typu jsem už získal během svého
působení ve Státní opeře Praha ve funkci
uměleckého šéfa. Doufám, že tady to bude
mnohem příjemnější!
Žijete v Praze a Zlín leží 300 kilometrů
daleko. Není v tom problém?
Navzdory tomu, že nejsem řidič a nevlastním
auto (v čemž jsem asi mezi dirigenty opravdu
výjimkou), se mohu do Zlína dostat rychle
a pohodlně přímým expresním vlakem za tři
a půl hodiny. Během cesty si většinou čtu
partitury nebo něco jiného – je to mnohem
pohodlnější, než kdybych létal někam za oceán. Takže problém v tom vůbec nevidím.
Jsou ve Zlíně dobří hudebníci?
Díky svému hostování v orchestru v uplynulých letech jsem velice přesně věděl,

Vojtěch Spurný | Foto: Ilona Sochorová

Vojtěch Spurný
✔ Přední český dirigent, klavírista, cembalista a pedagog.
✔ Narodil se v roce 1964 v Berouně.
✔ Studoval nejprve hru na klavír a flétnu
na Pražské konzervatoři, později operní režii, dirigování a cembalo na Akademii múzických umění v Praze. Interpretaci staré hudby a hru na cembalo
dále studoval na Hoogeschool vor de
Kunsten v holandském Utrechtu.
✔ Během své operní dirigentské praxe
spolupracoval s barokním divadlem
Drottningholm Palace, Divadlem
J. K. Tyla v Plzni, Göteborg Opera, Oslo
Opera House, Staatstheater Hannover,
Komorní operou Praha, Národním divadlem a Státní operou Praha.
✔ V letech 1999-2004 byl ve Státní opeře
Praha stálým dirigentem a v sezoně
2002-2003 zde zastával funkci uměleckého šéfa opery.
✔ Hraje na historické klávesové nástroje
včetně čtvrttónového klavíru.
✔ Je odborným asistentem na cembalovém oddělení Akademie múzických
umění v Praze.
✔ O d října 2015 působí jako šéfdirigent
ve Filharmonii Bohuslava Martinů
ve Zlíně.
✔ Je rozvedený a má 14letého syna.

ROZHOVOR
do čeho jdu a co mě tady čeká. Proto jsem
také na nabídku pana ředitele bez rozmýšlení kývl. Orchestr je ve skvělé formě díky
působení mých předchůdců, za poslední
léta se výrazně omladil, během své existence
nastudoval obrovské množství repertoáru
(Musorgského Kartinky umějí téměř zpaměti!) a nejdůležitější věcí je, že hudebníci
neztratili chuť do práce. Mám tedy na co
navazovat a současně pro ně nejsem neznámá tvář. Jak nám to bude fungovat dál,
to uvidíme – nesmíte zapomínat, že každý
dirigent se někdy „okouká“ a že každý šéf je
přinejmenším na konci druhé sezony stejně
neoblíbený jako jeho předchůdci (smích)!
Najdete si ve svém životě čas i na něco, co
s hudbou vůbec nesouvisí? Má špičkový
hudebník i nehudebního koníčka?
Protože jsem od dětství vyrůstal obklopen
hudbou (rodiče byli profesionální hudebníci
a učili na ZUŠ), stala se hudba přirozenou
součástí mého života – asi jako vzduch nebo
voda. Je pravda, že jsem jí stále obklopen
a na něco jiného mi příliš času nezbývá. Dokonce i ve volném čase chodím na koncerty
– jako posluchač. Hudba ovšem není cílem,
nýbrž prostředkem – prostředkem, který
nás spojuje s duchovnem. K tomu je ovšem
potřeba, aby člověk měl stále čisté srdce
a otevřenou mysl. Někomu pomůže četba,
dalšímu meditace, ještě jinému návštěva
kostela. Snažím se na to dbát, stejně jako
na to, abych nezanedbával svůj soukromý
a partnerský život.
Vojtěch Cekota

Filharmonie byla po letech prvním
českým orchestrem v Indii
Plni krásných zážitků a nadšení se na konci února vrátili z týdenního turné po Indii
členové orchestru Filharmonie Bohuslava
Martinů. Zlínská filharmonie se stala prvním
českým orchestrem, který účinkoval v Indii
po 57 letech. Pod záštitou ministra zahraničí
ČR, ministra kultury ČR, hejtmana Zlínského
kraje a primátora města Zlína koncertovala
filharmonie v Bombaji a Kalkatě. Orchestr řídil
Debashish Chaudhuri, indický dirigent, který
žije patnáct let v České republice a se zlínskou filharmonií spolupracuje od roku 2013.
Na piano hrála jeho manželka Jana Chaudhuri. Na koncertech zazněly skladby Bedřicha
Smetany, Petra Iljiče Čajkovského, Antonína
Dvořáka a Ludwiga van Beethovena.
„Mám radost, že to pro české hudebníky byl
nejen úžasný hudební výkon, ale i úžasný
životní zážitek. Mnozí z nich procestovali
mnoho zemí, Indie jim ale myslím dala něco
jedinečného,“ řekl po návratu do Česka Debashish Chaudhuri. „Litujeme, že toto úžasné
turné už skončilo,“ přiznal se ředitel FBM
Josef Němý.
/vc/

Valašskomeziříčskou hvězdárnu čeká rozsáhlá rekonstrukce
Na přelomu letošního jara
a léta budou v areálu Hvězdárny Valašské Meziříčí
zahájeny opravy tří objektů, které byly vybudovány
před více než padesáti
lety a v mnoha ohledech
již nevyhovují současným
požadavkům.
Řada stavebních konstrukcí a povrchů v objektech hvězdárny je
v havarijním stavu. „V roce 2016
se pouštíme již do druhé etapy
rekonstrukce, která zahrnuje
dokončení oprav hlavní budovy,
rekonstrukci hlavní kopule, ale
také havarijní rekonstrukci budo-

Hvězdárna ve Valašském Meziříčí. | Foto: HVM

vy odborného pracoviště,“ uvedl
ředitel hvězdárny Libor Lenža.
Budova odborného pracoviště

bude vybavena sociálním zařízením, bude zateplena nástavba
budovy, vyměněna okna, dveře,

Cena za počítačovou grafiku pro Josefa Ruszeláka

ných variacích tisknout ve více kusech a používat je taky s radostí
jako dárky pro přátele. Na to, že
bych měl grafiky prodávat, jsem
dlouho ani nemyslel. Chtěl jsem
obdarovávat a grafika mi to umožnila,“ vysvětlil Josef Ruszelák. Počítačové grafice se výtvarník věnuje
dva roky. Jak sám říká, je to další
možnost si hrát.
Josef Ruszelák prožil dětství
v Těšnovicích u Kroměříže, kde
mu v roce 2015 udělili Čestné občanství. Od roku 1946 žije ve Zlíně. Studoval na SUPŠ v Uherském
Hradišti. Od roku 1957 do roku
1992 byl výtvarníkem zlínského
Městského divadla. Od roku 1992
se věnuje volné tvorbě v oblasti
malířství, kresbě, volné i užité grafice a fotografii. Je spoluautorem
knihy Putování Zlínským krajem,
kterou vydalo hejtmanství. /sd/

Zlín | Zlínský výtvarník Josef Ruszelák (*1938) získal
ve 22. ročníku celostátní soutěžní výstavy GRAFIKA
ROKU 2015 cenu za počítačovou grafiku.
Porotu zaujal grafickým listem Ještě kousek, domů... Hlavním motivem grafického listu je stařenka,
kterou výtvarník potkal a která ho
svou osamoceností na frekventované ulici doslova uhranula. Během roku vytvořil desítku variant
obrazu. Po velkém váhání, zda má
list vůbec šanci zaujmout porotu,
grafiku přece jen poslal. Do prestižní soutěže se přihlásilo celkem 244
prací, z toho 140 děl je vystaveno
v Clam-Gallasově paláci v Praze.
Josef Ruszelák namaloval svůj první obraz olejovými barvami v roce

1954. V roce 1962 objevil kouzlo
grafiky a zcela mu propadl. Postupně zvládl rozmanité klasické
techniky, od suché jehly, leptu až
po náročnou akvatintu a mezzozintu. Nejraději však ve své dílně
za dlouhých nocí a při dobré hudbě experimentoval. S těmito listy
se po celá léta zúčastňoval výstav
nejen u nás a získal několik ocenění. „Na samém počátku mého
zájmu o grafiku byl docela prostý
důvod. Jako mladého malíře, který nerad své obrazy prodává, mě
lákala možnost své motivy i v růz-

KULTURA
prosklení vstupní haly, výměna
čeká i střešní plášť. Objekt bude
nově napojen na kanalizaci.
Cílem rekonstrukce provozně-technického objektu je snížení
energetické náročnosti, zlepšení
vnitřních podmínek pro umístění knihovny a rekonstrukce
kotelny.
Díky plánovaným pracím bude
areál hvězdárny pro veřejnost
na několik měsíců zcela uzavřen.
„Plánované náklady na rekonstrukci přesahují 6,5 milionu korun, z toho řádově několik stovek
tisíc korun bychom mohli získat
z Operačního programu životní
prostředí na rekonstrukci provozně-technického objektu.“
dodal ředitel.
/red/

Ozvěny Febiofestu
Vybrané snímky z Mezinárodního
filmového festivalu Praha putují
v dubnu do dalších českých měst.
V rámci regionálních ozvěn se budou filmy promítat i ve Zlíně v sálech Golden Apple Cinema od 19.
do 21. dubna. Febiofest uvede dohromady deset filmů natočených
s českou účastí. Diváci mohou
ve Zlíně vidět čtyři z nich: Eva Nová,
Šiška Deluxe, Noc bezMoci a Road-Movie. Ze zahraniční produkce to
jsou: Dáma v dodávce / The Lady in
the Van (Velká Británie), Vzpomeň
si / Remember (Kanada, Německo), James White (USA), Sufražetka
/ Suffragette (Velká Británie), Čistič
(Slovensko), Diagnóza: Šampión /
Concussion (Velká Británie, Austrálie, USA). 
/sd/

Výstavy v zámku Lešná u Valašského Meziříčí
Lešná | V polovině března zahájil zámek Lešná u Valašského
Meziříčí letošní návštěvnickou
sezonu výstavou „Žena tří staletí“, která se věnuje spisovatelce
Marii Ebner-Eschenbach (1830 –
1916). Výstava hodin a hodinek
připomíná její nezvyklý koníček.
Zajímavostí je původní hodinový
stroj ze zámku Lešná, odborníky
datovaný do let 1680 až 1750.
Prostřednictvím fotografií, listin
či zápisků z deníků spisovatelky
v její zrekonstruované pracovně

návštěvníci poznají nevšední
osobnost této ženy. Marie Ebner-Eschenbach zámek Lešná
u Valašského Meziříčí často navštěvovala. Žila zde totiž její sestra Frederika. Výstava potrvá až
do 31. srpna.
Od 1. května až do konce srpna
si mohou návštěvníci zámku prohlédnout výstavu „Šťastný život
v secesi“. K vidění budou oděvy,
módní doplňky, hračky a vybavení domácností ze secesního
období. Doprovodným progra-

Interiér zámku Lešná. | Foto: MRV

mem je zahradní slavnost, která
se koná 28. 5. v zámeckém parku
v prostředí právě kvetoucích aza-

lek a rododendronů. Návštěvníci,
kteří přijdou v secesním kostýmu,
mají vstup zdarma. 
/red/
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Regionální fotbalová akademie Zlín
Zlín | Generální manažer státních reprezentací a fotbalových akademií Marcel
Chládek jednal s vedením Zlínského kraje o možnosti založit Regionální fotbalovou
akademii (RFA).
Na území České republiky fungují od loňského roku zatím RFA v Plzni a v Jihlavě. Podepsané memorandum o spolupráci a vzniku
RFA je již v Jihočeském kraji, k uzavření dohody směřují také jednání o zřízení akademie
se sídlem v Teplicích, Olomouci a Karviné. Se
začátkem školního roku 2016/2017 by tak
mělo v uceleném režimu fungovat již sedm
akademií. Ty fungují díky vzájemné spolupráci Fotbalové asociace České republiky
(FAČR), krajských a městských samospráv
a také fotbalových klubů.
Systematická práce s talenty
Akademie pro hráče do 14 a 15 let si kladou
za cíl sjednocení výchovy nejtalentovanějších hráčů v dané lokalitě a zahájení jejich
systematické práce pod dohledem špičkových odborníků. V akademiích jsou pak pro
hráče zajištěny společné tréninkové a vzdělávací procesy po celý týden, preventivní
programy péče o zdraví s důrazem na komplexní rozvoj mladého člověka jako hráče
i osobnosti. Regionální akademie budou

přímo řízeny úsekem elitní mládeže FAČR
a finančně spravovány příslušnými krajskými
nadačními fondy.
Pro vznik Regionální fotbalové akademie
Zlín musí být dle kritérií FAČR uzavřeno memorandum o spolupráci mezi Fotbalovou
asociací ČR, Zlínským krajem a statutárním
městem Zlínem.
Kraj spolupracuje s asociací
Vzájemná spolupráce Zlínského kraje a Fotbalové asociace České republiky by měla být
zaměřena zejména na realizaci programů
a podpory výchovy fotbalové mládeže v kategorii 14 – 15 let, propagaci mládežnického
fotbalu v rámci města a kraje, spolupráci
a podporu fotbalové mládeže při vzdělávacích a výchovných programech a vzájemnou propagaci při konání akcí pořádaných
Nadačním fondem Regionální fotbalové
akademie Zlínského kraje. Další oblastí spolupráce je pořádání významných mezinárodních utkání především mládežnických
reprezentačních celků. 
/fp/

Památník na Vařákových pasekách. | Foto: archiv

tip na výlet

Lačnov a Vařákovy paseky

Obec Lačnov s necelou tisícovkou obyvatel leží již téměř 600 let v jihovýchodním
podhůří Vizovických vrchů. Je rozložena v malebném údolí Lačnovského potoka,
který společně s říčkou Seninkou napájí trojici Lačnovských rybníků, které jsou
oblíbeny zejména sportovními rybáři.
Z Horní Lidče od železniční stanice, v níž zastavují
i mezinárodní rychlíky, prochází kolem rybníků
žlutě značená turistická trasa a současně naučná stezka Vařákovy paseky. Ta turistu zavede
k tvarově zajímavým Lačnovským skalám, které
se ve třech skupinách tyčí do výšky až 14 metrů. Na jejich členitém povrchu naleznete četné
malé i velké prohlubně, dutiny, misky, voštiny
a další nerovnosti. Skály jsou vyhledávány mi-

lovníky skalního lezení, je zde na 60 cest různé
náročnosti.
Skály byly také oblíbeným místem Josefa Valčíka,
jednoho z aktérů atentátu na říšského protektora R. Heydricha. Valčík se narodil v nedaleké
Smolině a v Lačnově navštěvoval základní školu.
Necelé dva kilometry od Lačnovských skal se nacházejí Vařákovy paseky, místo, které dalo jméno
naučné stezce. Je to místo současně krásné, sou-

SPORT, VOLNÝ ČAS

Děti si prohlédnou
traktory i zvířata
Zlínský kraj | Výstava zemědělské techniky,
jízdy zručnosti a prohlídky dílen stavebních
řemesel budou součástí Mezinárodní soutěže žáků oborů Malíř a Opravář zemědělských
strojů, kterou pořádá Střední odborné učiliště v Uherském Brodě. Akce se koná ve dnech
1. a 2. dubna v areálu učiliště a na stadionu
za Sokolovnou.
V pátek 1. dubna dopoledne bude její součástí i soutěž sprejerů. Děti se mohou těšit
na výstavu hospodářských zvířat a drobného zvířectva. Na sobotu 2. dubna jsou
naplánovány odborné přednášky a ukázky
montáže sádrokartonového stropu a příčky,
kladení podlahovin, včetně jejich údržby
a ošetření, renovace a ošetření dřeva, odstranění starých nátěrů, výuka řezu a ošetřování dřevin. Zájemci si mohou nechat
překontrolovat stav brzd a tlumičů na svém
osobním autě pomocí moderního testovacího zařízení, které je vhodné pro auta 2x2
i 4x4. Zájemci o pekařství se zúčastní výuky
pletení vánočky ze šesti pramenů. 
/sd/

časně smutné – díky osudu bývalých obyvatel,
jejichž domy byly 2. května 1945 vypáleny. Čtyři
obyvatelé pasek byli mučeni a poté zavražděni
OUSE64+C
německým komandem. Den poté byl Lačnov
osvobozen Rudou armádou. Na místě původní
osady dnes stojí památník a dvě historické lípy.
Každoročně zde probíhá vzpomínkový pietní
akt, který se letos koná v neděli 1. května.
Tragédii vypálené osady připomíná muzeum
vybudované v Lačnově. Jeho součástí je replika
původní pasekářské usedlosti, tedy obytná chalupa, chlév, vozovna, stodola, sklípek s kovárnou,
sušírna, studna se zahradou a včelín.
Lačnov a jeho okolí je znám jako lokalita, kde
s příchodem jara rozkvétají koberce vzácného šafránu bělokvětého. Ten najdete na louce
nedaleko obecního úřadu, ale není to jediné
místo, další jsou například v rezervaci Sucháčkovy paseky.
Pěší turisté zpravidla volí žlutě značenou stezku
vedoucí od Lačnova ke skalám z Horní Lidče. Odtud pak lze pokračovat do Lidečka nebo Lužné,
nebo přes Vařákovy paseky do Pozděchova či
přes Trubiska do Neratova. Všechny tyto trasy
mají délku kolem 15 kilometrů. Cykloturisté pak
ocení modrožlutým pruhem značený okruh nazvaný Hornolidečská magistrála, který na svých
52 kilometrů náročné kopcovité trase sice prověří zdatnost cyklistů, současně nabídne jízdu
krásnou krajinou s řadou kouzelných výhledů
do okolí. 
/zur/
Seriál článků pro vás připravuje Centrála cestovního ruchu Východní Moravy. Více informací
na www.vychodni-morava.cz.
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JEDINEČNÉ CROSSOVERY NISSAN
POZNEJTE INOVACE V CELÉ
JEJICH KRÁSE!

NISSAN X-TRAIL

od 539.900 Kč
ZIMNÍ PNEUMATIKY
a 4X4 ZDARMA

NISSAN QASHQAI

od 379.900 Kč
ZIMNÍ PNEUMATIKY ZDARMA

NISSAN JUKE

od 299.900 Kč
ZIMNÍ PNEUMATIKY ZDARMA
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
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NABÍZÍME
PRÁCI:

Vyrábíme vstřikovací formy a jsme dodavatelem plastových dílů
interiérů do všech evropských automobilů.

OBSLUHA 5 OSÉHO FRÉZOVACÍHO CNC
(ranní a odpolední směna)

OBSLUHA VSTŘIKOLISU
▶ ochota pracovat v třísměnném provozu
▶ práce je vhodná pro ženy, pracoviště v centru Zlína
▶ beneﬁty stravenky, příplatky za odpolední a noční směnu

Kontakt:
KONFORM – Plastic, s.r.o., 46.budova, Šedesátá 5576, 760 01 Zlín
personální oddělení, mob.778 751 348,
e-mail: chludova@konform-zlin.cz

Na kole vinohrady Uherskohradišť ska
Uherské Hradiště | Region
Slovácko a Městské informační centrum Uherské Hradiště
pořádá za každého počasí 11.
ročník symbolického otevírání
cyklostezek pro všechny velké
i malé jezdce. Tradiční akce nazvaná Na kole vinohrady Uher-

skohradišťska se koná v sobotu
30. dubna a je součástí seriálu
Krajem vína 2016. Trasy je možné zdolávat na kole, koloběžce
i pěšky. Registrace účastníků
a starty jednotlivých stezek
začínají v 8.30 na Masarykově
náměstí. Doprovodný program

na náměstí startuje v 16.00.
Jeho součástí bude vystoupení
pěveckého sboru Chlapi z Vážan, cimbálové muziky Oskoruša a souboru Chasa z Ořechova,
losování tomboly, vyhlášení výsledků soutěže na facebooku
a malý vinný trh. Letos navíc se
v rámci akce Na kole vinohrady
Uherskohradišťska koná v pátek
29. dubna ve Dvoře pod Starý-

ma Horama v Boršicích degustace vína Spolku BBP a dalších
místních vinařů za doprovodu
cimbálové muziky Oskoruša
a MPS Stoprounští vinaři.
V sobotu 30. dubna se koná
na zimním stadionu v Uherském
Hradišti 38. ročník regionální
výstavy vín spolku Vinaři Mařatice. Více na www.uherske-hradiste.cz. 
/sd/
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Členové THE BIG 4 poprvé na Masters!
Po 8 letech zpět na Masters a s novým albem!

Členové THE BIG 4 poprvé na Masters!

14. – 17. 7. 2016
Areál likérky
Vizovice

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z

Premiéra nového rockového alba!

Speciální folk show!

Speciální akustický set!

Světová premiéra nového alba!
První den prodeje!

... a mnoho dalších!

tel.: +420 577 044 220
e-mail: suszlin@suszlin.cz

ZLINER s.r.o. - tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín

lakování a pískování
Lakování veškerých dílů a techniky
v největší lakovně ve Zlínském kraji (30m).
Pískování zajistíme v boxu délky 11m.
Vše na jednom místě.

Tel.: 605 527 390
E-mail: papezik@zliner.cz,

odbyt@zliner.cz

Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť
a zpevněných ploch
Pokládka asfaltového betonu finišerem
Frézování živičných povrchů
Realizace a dodávka veřejného osvětlení
Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
Čištění komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství

w w w . z l i n e r. c z

www.suszlin.cz
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