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Lidé v Kašavě si nebudují bydlení, ale domov

Betlémy budou k vidění na mnoha místech Filharmonie zve na představení Já, Jób

Vánoce v muzeích Zlínského kraje 

Magazín Zlínského kraje
prosinec 2016  |  ročník  XII

Muzea připravila v předvánočním čase tradiční 
výstavy, tvořivé dílny i rockový koncert
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ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ

Ještě do konce letošního roku bude v Domově pro seniory v Rož-
nově pod Radhoštěm dokončena revitalizace zahrady. Díky tomu 
zde vznikne několik speci ckých zón (pohybová, reminiscenční, 
relaxační a pocitová), které budou využívány pro již zavedené 
terapie, odpočinek, setkávání s blízkými a další společné akce. 
Součástí akce je i rekonstrukce kanalizace a oplocení. 

Revitalizace zahrady je druhou etapou projektu Zlínského kraje, 
jehož cílem je vytvořit z rožnovského domova moderní zařízení 
nabízející celodenní péči a širokou škálu služeb a aktivit. Během 
první etapy projektu byly zrekonstruovány a modernizovány zdejší 
pokoje, hygienická jádra i společná sociální zařízení a vznikly také 
nové terapeutické místnosti, například pro muzikoterapii.

Projekt „Sociální služby Vsetín p.o. – Domov pro seniory Rožnov 
pod Radhoštěm –  Humanizace pobytových služeb“ realizuje Zlín-
ský kraj již od prosince 2012, a to v rámci Programu švýcarsko-
-české spolupráce. Z celkového rozpočtu projektu 40,846 milionu 
Kč činí podíl dotace 34,719 milionu. 

PROMĚNA ROŽNOVSKÉHO DOMOVA PRO 
SENIORY ÚSPĚŠNĚ POKRAČUJE
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Jiří Čunek:  
Kraj musí přestat přešlapovat na místě
Zlínský kraj má nového hejtmana. Podle očekávání jím byl na ustavujícím za-
stupitelstvu zvolen Jiří Čunek, který s rekordním počtem preferenčních hlasů 
suverénně ovládl krajské volby. Spolu s ním a s jeho kolegy zasednou v kraj-
ské radě zástupci hnutí STAN a ANO a občanští demokraté. „Naším cílem musí 
být výsledek, který naši občané uvidí. Myslím si, že v základních obrysech, jak 
posunout náš kraj, se nelišíme. Já se na spolupráci se svými partnery těším,“ 
říká v pořadí čtvrtý hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Úvodní zastupitelstvo se neslo v korektní 
a přátelské atmosféře. To není úplně obvyklé. 
Překvapilo vás to?
Něco už naznačovaly samotné kampaně, které 
se obešly bez osobních útoků a byly spíše věcné. 
Navíc, když si porovnáte volební programy stran, 
které nyní tvoří zastupitelstvo, tak zjistíte velkou 
podobnost – někdy se, s trochou nadsázky, liší 
jen logem strany v záhlaví. Takže až potud šlo 
korektní atmosféru zastupitelstva očekávat. 
Musím ale přiznat, že i mě překvapila nebývalá 
vstřícnost. Bývalí radní například nabídli svým 
nástupcům pomoc v prvních týdnech jejich 
práce. Ať už toho využijí, nebo ne, je potřeba 
to opravdu ocenit. Jako další předpoklad k vy-
tvoření podmínek pro věcnou a konstruktivní 
práci pro rozvoj kraje považuji také to, že pro mé 
zvolení hejtmanem byla i část opozice.

Kam chcete tedy jako hejtman kraj nasmě-
rovat? Jaké budou priority?

Nepotřebujete žádné hluboké a vědecky se tvá-
řící analýzy, abyste viděli, co kraj trápí. Musíme 
vytvořit podmínky pro příchod investorů a tím 
zvýšit možnost na lepší výdělky pro naše lidi, 
obyvatele Zlínského kraje. Zvýšit se musí úroveň 
zdravotní a sociální péče a také hospodaření 
kraje. Hejtmanství se musí více otevřít, být trans-
parentní. To ale považuji spíše za samozřejmost 
než za cíl. 
Co je ale velmi podstatné, to je styl práce a pra-
covní nasazení. Už se nechci zabývat chybami, 
které minulé vedení kraje dělalo, ale jedno mu-
sím v této souvislosti říct – kraj nejen na mě po-
slední čtyři roky působil jako moloch bez výkonu, 
který přešlapuje na místě. Toto změnit, dát kraji 
jasný směr a rozjet ho, to považuji za to vůbec 
nejdůležitější.  

Už jste avizoval, že nebudete starostou Vsetí-
na. Nicméně senátorem chcete zůstat i nadá-
le. Nehrozí, že byste kvůli tomu měl méně 
času na kraj?
Být současně starostou a hejtmanem nejde, 
to je vcelku jasné. Nicméně pozice senátora je 

naopak pro hejtmana, a tím pádem i pro celý 
kraj, obrovským přínosem. Je to tak, že pokud 
chce hejtman kraj někam posunout, musí za svůj 
region hodně kopat i v Praze. V tomto směru je 
senátorský post obrovskou výhodou. Navíc se 
obě pozice vhodně doplňují, obohacují. Zkuše-
nosti a postřehy, které člověk získá z řízení kraje, 
z řešení jeho problémů, může ihned zúročit při 
práci na úpravách zákonů, které se dotýkají lidí. 
Takže to, že by kraj kvůli mému angažmá v horní 
komoře trpěl, určitě nehrozí. Je to přesně naopak.

Nemrzí vás, že ve Vsetíně odcházíte od roz-
dělané práce?
Mrzelo by mě to, pokud bych si myslel, že se 
nepodaří udělat to, co jsme slíbili, o čem jsme 
přesvědčeni, že posune město zase o kus do-
předu. Ale to v tomto případě nehrozí. Poskládali 
jsme dobrý tým, nastartovali potřebné projekty 
a všechno je v běhu. Mí kolegové to bez problé-
mů zvládnou.

Mluvil jste o tom, že je potřeba kraj rozjet. 
Konec roku spojený s adventem a vánočními 
svátky ale závratnému tempu příliš nena-
hrávají…
Práce není cíl, ale prostředek. Je to nástroj k tomu, 
abyste něco vytvářeli, dokázali se postarat o svou 
rodinu, pomohli svému okolí a budovali hodno-
ty, z kterých může těžit celá společnost. A k čemu 
by to pak všechno bylo, pokud byste se z toho 
nemohli těšit, trávit čas s rodinou a potkávat se 
s ostatními. Pro dobu adventní a vánoční, což je 
jeden ze základních kamenů naší kultury, to platí 
dvojnásob. Takže já osobně určitě práci a rodinu 
skloubím. A totéž, tedy krásné prožití svátků, přeji 
i všem ostatním. O to více pak budeme mít sil 
do další práce.  /sla/

ROZHOVOR

JIŘÍ ČUNEK
Hejtman Zlínského kraje
Investice, zdravotnictví, vnější vztahy

Dnes hejtman Zlínského kraje, senátor 
Parlamentu České republiky, starosta 
města Vsetína, ale také bývalý mís-
topředseda vlády a  předseda strany 
(KDU-ČSL). Vystudoval Střední průmys-
lovou školu strojní ve Zlíně. V roce 1994 
vstoupil do komunální politiky. Mezi 
lety 1998–2007 zastával funkci starosty 
města Vsetína. Od roku 2000 do roku 
2008 byl zastupitelem Zlínského kra-
je, do roku 2003 neuvolněným členem 
rady pro zdravotnictví. V roce 2006 byl 
zvolen předsedou KDU-ČSL. Jako před-
seda strany se stal v roce 2007 místo-
předsedou vlády a ministrem pro místní 
rozvoj. V roce 2012 vyhrál senátní volby 
v obvodě Vsetín. Od roku 2014 je opět 
starostou Vsetína. Jiří Čunek je ženatý 
a má čtyři děti. 

Hejtman Jiří Čunek při ustavujícím zasedání zastupitelstva. Foto: Jiří Balát
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MIROSLAV KAŠNÝ
Radní pro kulturu, památkovou péči, církve, mládež a sport

MICHAELA BLAHOVÁ
Radní pro sociální věci, 
neziskový sektor a rodinnou 
politiku

Ačkoliv má ekonomické vzdě-
lání, praxi v právní a advokátní 
kanceláři, převážnou většinu 
svého profesního života pracuje 
v sociální oblasti. Od roku 2009 
pracovala jako pastorační asis-
tentka Arcibiskupství olomouc-
kého s působností v Centru pro 
rodinu Vizovického děkanátu. Až 
do 2. listopadu, kdy byla zvolena 
do funkce radní, pracovala jako 
vedoucí sociální služby Domovin-
ka – centrum denních služeb pro 
seniory Charity Zlín. Za KDU-ČSL 

JIŘÍ SUKOP
Statutární náměstek 
hejtmana pro ekonomiku 
a finance

Až do 2. listopadu 2016 sedma- 
padesátiletý Jiří Sukop pra-
coval v soukromém sektoru, 
kde působil ve vrcholových 
managementech firem. Jeho 
úkolem bylo se postarat o eko-
nomiku a finanční záležitosti. 
Přesto však říká, že čísla jsou 
jen prostředkem toho, jak věci 
dobře řídit a udávat jim směr. 
V businessu se až dosud pohy-
boval 21 let. Od roku 2016 je 
členem politického hnutí ANO 
2011, za které také kandidoval 
v krajských volbách. Je ženatý, 
má 4 děti a žije ve Zlíně. Aktiv-
ně rád lyžuje, potápí se a blízké 
jsou mu i dlouhé procházky 
přírodou, při nichž prý nejvíce 
relaxuje. Miluje svět Terryho 
Pratchetta a svoji rodinu, která 
je vždy na prvním místě.  

JAN PIJÁČEK
Radní pro rozvoj venkova, ces-
tovní ruch a dotační programy

Dlouholetý starosta a zastupitel 
obce Vlčnov na Uherskohradišť-
sku, člen ODS a od roku 2008 
také zastupitel Zlínského kra-
je. V roce 2010 byl na dva roky 
zvolen předsedou celosvětové 
organizace samospráv Inter-City 
Intangible Cultural Cooperation 
Network, zabývající se ochranou 
nehmotné kultury světa. Předná-
ší na Vysoké škole ekonomické 
na katedře arts managementu 
lidovou kulturu a její udržitelnost 
a význam v 21. století. Je žena-
tý, má tři děti. Volný čas věnuje 
rodině, folkloru a četbě, rád si 
poslechne dobrou hudbu. Dva 
týdny dovolené tráví jako hlavní 
kuchař na táborech dětské orga-
nizace Duha.

je členkou Komise pro strategické 
plánování zřízené při Radě města 
Zlína. Má 47 let, je vdaná. S manže-
lem mají čtyři děti. Jezdí na kole, 
lyžuje, má ráda přírodu a kulturu.

Původním povoláním hudebník, 
před vstupem do politiky (KDU-
-ČSL) hrál dvacet let ve Filharmonii 
Bohuslava Martinů Zlín na violu. 
Poté byl ředitelem Základní umě-
lecké školy Zlín. V  roce 1994 byl 
zvolen do Zastupitelstva města 
Zlína. V dalším období post neob-
hajoval, vrátil se až v roce 2002. 
Od roku 2007 byl sedm let ná-
městkem primátora města, kde 

měl na starosti kulturu, sociální 
oblast, oblast evropských dotací 
a strategický rozvoj. V podzimních 
volbách 2012 uspěl ve  volbách 
do Zastupitelstva Zlínského kraje. 
Šestapadesátiletý politik je ženatý, 
má tři děti. Jeho celoživotním ko-
níčkem je hudba a turistika. Jako 
předseda spolku zajišťuje mimo 
jiné i rekonstrukci bývalého pout-
ního kostelíka ve Štípě. 

Zajímavosti o krajském 
zastupitelstvu
Dne 2. listopadu 2016 se v Baťo-
vě mrakodrapu konalo ustavující 
zasedání, na kterém bylo zvole-
no nové vedení Zlínského kraje. 
V tajné volbě byl zvolen hejtman 
Zlínského kraje, kterým byl až 
do roku 2020 zvolen Jiří Čunek, 
a další členové devítičlenné kraj-
ské rady. 
Je zvykem, že jednání ustavu-
jícího zasedání zastupitelstva 
řídí jeho nejstarší člen. Tím byl 
Jaroslav Kučera, který jednání 
zastupitelstva zahájil a předal 
slovo Stanislavu Mišákovi, do-
savadnímu a v době začátku lis-
topadu i odstupujícímu hejtma-
novi, který vyzval všechny členy 
zastupitelstva vzešlé z podzim-
ních krajských voleb ke složení 
slibu. Po odeznění státní hymny 
každý zastupitel slíbil: 
„Slibuji na svou čest a svědomí, 
že svoji funkci budu vykonávat 
svědomitě, v zájmu kraje a jeho 
občanů a řídit se Ústavou a zá-
kony České republiky.“
Zastupitelstvo je nejvyšším or-
gánem kraje, které rozhoduje 
o nejdůležitějších otázkách tý-
kajících se kraje. Mezi ty patří 
například příprava a plnění roz-
počtu, koordinace rozvoje území 
a schvalování k tomu příslušných 
koncepcí. Kromě toho stanovu-
je rozsah základní dopravní ob-
služnosti, zřizuje a ruší příspěv-
kové organizace a organizační 
složky kraje, uděluje ceny kraje, 
rozhoduje o vyhlášení krajské-
ho referenda a plní další úkoly 
stanovené zákonem. 
Zastupitelstvo kraje zřizuje jako 
své iniciativní a kontrolní orgá-
ny vždy výbory. Ze zákona je to 
výbor finanční, kontrolní a pro 
výchovu, vzdělávání a zaměst-
nanost.  
Ve Zlínském kraji je dál pro po-
třeby rozhodování členů zastu-
pitelstva zřízen Výbor pro ces-
tovní ruch, Výbor pro dopravu, 
Výbor pro kulturu a památky, 
Výbor pro nevládní organizace 
a neziskový sektor, Výbor sociál-
ní, Výbor pro strategický rozvoj 
a  investice, Výbor pro územní 
plánování, zemědělství, život-
ní prostředí a rozvoj venkova, 
Výbor pro vnější vztahy, Výbor 
zdravotní.  /rj/
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PETR gAZDÍK
Radní pro školství

Po absolvování Pedagogické 
fakulty Masarykovy univer-
zity v Brně vyučoval mate-
matiku, zeměpis a tělesnou 
výchovu na Základní škole 
Josefa Bublíka v Bánově. 
V  letech 2002 až 2010 za-
stával funkci starosty obce 
Suchá Loz. 
V krajské politice se pohy-
buje od roku 2008, kdy se 
stal členem Zastupitelstva 
Zlínského kraje. Od  roku 
2010 je rovněž poslancem 
Poslanecké sněmovny Par-
lamentu České republiky 
a od roku 2013 je jejím mís-
topředsedou. 
Je předsedou politického 
hnutí Starostové a nezávislí 
(STAN), které spoluzakládal. 
Petr Gazdík má 42 let, je 
ženatý a má čtyři děti. Mezi 
jeho zájmy patří především 
skauting a florbal.

Je vystudovanou ekonomkou, 
která se už na  počátku deva-
desátých let vrhla do vlastního 
podnikání. 
Od  roku 2007 byla ředitelkou 
Hřebčína Napajedla, a.s., vice-
prezidentkou Českého svazu 
chovatelů a  majitelů dostiho-
vých koní anglického plnokrev-
níka, činná byla i v České jezdec-
ké federaci. 

PAVEL BOTEK
Náměstek hejtmana pro 
dopravu

Vystudoval Vysokou školu do-
pravy a spojov v Žilině, na které 
v roce 1996 získal titul inženýr. 
Ve veřejném životě se pohy-
buje už více než 20 let, a  to 
výhradně v barvách KDU-ČSL. 
Od roku 1994 je zastupitelem 
obce Ostrožská Nová Ves. 
Z  toho 16 let zastával pozici 
místostarosty obce a od roku 
2014 je starostou. Krajským 
zastupitelem se poprvé stal 
v  roce 2004. Do  krajského 
zastupitelstva se opět vrátil 
v roce 2012. 

JOSEF ZICHA
Náměstek pro strategický 
rozvoj, územní plán

Má 44 let, je ženatý a má dvě 
děti. 
Mezi jeho koníčky patří kultu-
ra (především folklor, divadlo 
a film) a cestování.

Před předčasnými volbami 
do  Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 
v roce 2013, v nichž byla zvo-
lena poslankyní za hnutí ANO 
2011, nebyla politicky aktivní. 
Aktuálně je členkou předsed-
nictva hnutí ANO 2011. 
Margita Balaštíková je vdaná 
a s rodinou žije v obci Tupesy 
u Uherského Hradiště. 

MARgITA BALAŠTÍKOVÁ
Radní pro životní prostředí a zemědělství

„Jmenuji se Josef Zicha, nezů-
stanu nikdy zticha,“ říká o sobě 
s nadsázkou nově jmenovaný 
náměstek hejtmana a také dlou-
holetý starosta obce Vysoké Pole. 
Spolu s Petrem Gazdíkem a Sta-
nislavem Polčákem stál u zrodu 
hnutí Starostové a nezávislí, jež se 
zasadilo o změnu zákona o roz-
počtovém určení daní. Starostou 
Vysokého Pole se stal v roce 1998 
a jak sám říká, v této práci se „na-
šel“. Od roku 2008 je krajským 
předsedou Starostů a nezávis-
lých, minulé volební období byl 
opozičním krajským zastupite-
lem. Má 47 let, je ženatý, otec tří 
dětí. Rád rodinu vozí na výlety 
karavanem po Česku nebo si po-
slechne dobrou hudbu.

VÍTE, ŽE...
Kraj rozhoduje o záležitos-
tech, které jsou v jeho samo-
statné a přenesené působ-
nosti? 

Samostatná působnost
Při rozhodování v samostatné 
působnosti není kraj ve svém 
stanovisku nikomu podřízen. 
Díky tomu může kraj například 
zřizovat, zakládat či rušit své 
organizace (nemocnice, střední 
školy, sociální zařízení, kulturní 
zařízení a podobně), tvořit vlast-
ní rozpočet, nakupovat a pro-
dávat majetek, administrovat 
rozvojové projekty, podporovat 
sociální oblast a neziskový sek-
tor, sport, volnočasové aktivity 
dětí a mládeže, bezpečnost v 
oblasti dopravy a další oblasti 
veřejného života. 
V oblasti cestovního ruchu kraj 
například významně napomá-
há jeho rozvoji prostřednictvím 
obecně prospěšné společnosti 
Centrála cestovního ruchu Vý-
chodní Moravy, jejíž je vlastní-
kem. 
Veškeré činnosti v samostatné 
působnosti vykonává kraj v sou-
ladu s veřejným zájmem.

Přenesená působnost
Naopak přenesená působnost 
je výkonem státní správy. Jde 
tedy o to, že kraj vykonává tuto 
agendu a činnost v zájmu státu 
a pro stát. 
Kraj v jejím rámci poskytuje od-
bornou a metodickou pomoc 
obcím, organizuje integrovaný 
záchranný systém a požární 
ochranu na území kraje, zřizuje 
funkci koordinátora pro rom-
ské záležitosti, vydává některá 
správní rozhodnutí, provádí kon-
trolu nad výkonem přenesené 
působnosti obcí, přezkoumává 
rozhodnutí ve věcech přestupků 
a jiných správních deliktů, ale 
také například posuzuje vliv na 
životní prostředí, vykonává stát-
ní správu na úseku odpadového 
hospodářství, vodovodů a kana-
lizací, přezkoumává rozhodnu-
tí ředitelů škol nebo rozděluje 
dávky státní sociální podpory, 
sociální péče, příspěvky na péči 
a podobně. Žádný volený orgán 
nemůže mít na činnost státní 
správy vliv.  /rj/
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Cenu za přínos regionální 
kultuře získala Eva Nováková

Řidičům pomůže kromě 
silničářů také telefon a web

Zikmund a Hanzelka. Kniha plná přátelství 
a dobrodružství

Aby je slyšeli co nejčastěji, je pro údržbu 
krajských silnic připraveno šest desítek sy-
pačů, bezmála stovka traktorů s radlicemi 
a ve skladech mají silničáři připraveno 10 tun 
soli a 15 tun kamenné drti. Svou činnost již 
zahájily také dispečinky, na něž se mohou ob-
racet i řidiči, aktuální informace o sjízdnosti 
jsou pak k dispozici i na webových stránkách.
Zlínský kraj zodpovídá za  stav silnic  
II. a III. tříd, o něž se starají jednotlivé správy 
a údržby silnic. Hlavní tahy, tedy silnice prv-

Jejím autorem je František Emmert, který při 
psaní knihy čerpal především z Archivu H+Z. 
Čtenáři mohou díky knize poznat život a cesty 
nejslavnějších českých cestovatelů, kteří dokázali 
uskutečnit své chlapecké sny, překonat nesčetné 
překážky a svou odvahou, věrným přátelstvím 

„Podílela se na zápisu Arcibiskupského zámku 
a zahrad v Kroměříži na Seznam světového kul-
turního a přírodního dědictví UNESCO. Po za-
ložení Klubu UNESCO v roce 1991 pomáhala 
při navazování kontaktů s odborníky z Prahy 
a  z  dalších měst s  památkami na  seznamu 
UNESCO. Od roku 1996 pracovala jako místo-
předsedkyně klubu, v roce 2004 se stala jeho 
předsedkyní. Právě ona byla za Klub UNESCO 
hlavní organizátorkou celostátních konferencí, 
akcí, výstav," uvádí se mimo jiné v nominaci.  
Odbor kultury a památkové péče Krajského 
úřadu Zlínského kraje obdržel celkem 12 no-
minací.
V minulých letech ocenění získali: PhDr. Karel 
Pavlištík, CSc., Pavel Hejcman, Mojmír Trávníček, 
PhDr. Josef Jančář, CSc., Otmar Oliva, Mgr. He-
lena Chybová, Mgr. Jiří Severin, Eva Urbachová, 
Josef Holcman, Václav Maňas ml., Jiří Jilík, Vlasta 
Grycová a PhDr. Věra Kovářů.  /hm/

Mapy, osobní korespondence, písemnosti ze studií a další dokumenty. 
To obsahuje kniha s prozaickým názvem Zikmund a Hanzelka.

Ocenění Pro Amicis Musae za vý-
znamný, dlouhodobý a podstatný 
přínos kulturnímu rozvoji regionu 
získala letos MUDr. Eva Nováková, 
která se mimo jiné výrazně zasadila 
o realizaci zápisu Arcibiskupského 
zámku a zahrad na Seznam světové-
ho kulturního dědictví UNESCO.

Silnice jsou holé, suché a bez problé-
mů sjízdné. Tato slova dělají v zimě 
radost drtivé většině řidičů. 

a touhou poznat svět inspirovali i další generace.
„V knize, která vznikala během deseti měsíců 
za aktivní spolupráce Miroslava Zikmunda, na-
leznete dvě stovky dokumentů, například mapy, 
osobní korespondenci nebo písemnosti ze studií, 
a více než pět set fotografií. Velká část těchto 
dokumentů a fotografií, především z osobního 
života obou cestovatelů, dosud nebyla publi-
kována," představila knihu Magdalena Preinin-
gerová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 
kurátorka cestovatelské sbírky.
„Oceňuji jedinečný nápad pana Emmerta vy-
dat tuto knihu podle vzoru jeho předchozích 
asi dvaceti titulů. Kniha přehledně sumari-
zuje všechny události a historikům pomůže 
rychle se zorientovat v tom, co tihle dva ogaři 
napáchali. Podařilo se mu to mimořádným 
způsobem. Tři roky nosil nápad v hlavě, až ho 
zhmotnil do podoby, která nemá obdoby," 
řekl o knize sedmadevadesátiletý Miroslav 
Zikmund.  /tz, sla/

Autor knihy František Emmert a M. Zikmund. Foto: 14|15 BI

VÍTE, ŽE...

3 727 občanů loni přišlo na CZECHPOINT 
v podatelně krajského úřadu ve druhé etáži 
mrakodrapu? Zájemci si zde mohou nechat 
ověřit podpis či kopii úřední listiny nebo 
získat výpisy z obchodního rejstříku, ka-
tastru nemovitostí a podobně. Služby po-
skytované prostřednictvím CZECHPOINTu 
významně usnadňují přístup k informacím. 
V celém Zlínském kraji je takových pracovišť 
363 a to zejména na městských a obecních 
úřadech.  /red/

KDE ZÍSKAT INFORMACE
Dispečinky správy a údržby silnic

Kroměříž: 573 331 457 | 602 507 964

Uherské Hradiště: 572 434 210 | 739 052 869

Valašské Meziříčí: 571 611 686 | 603 542 167

Zlín: 577 044 204 | 602 436 601

Informace o zimní údržbě

www.rszk.cz v záložce Aktuálně  
– sjízdnost v zimě

Informace o sjízdnosti 

www.dopravniinfo.cz  
– možnost zadat trasu jízdy

ní třídy a dálnice, má na starosti stát, který 
si najímá soukromé společnosti. Přibližně  
100 kilometrů silnic III. třídy s malým doprav-
ním významem se v zimě neudržuje. Tyto 
úseky budou opatřeny svislým dopravním 
značením, které řidiče na neudržovaný úsek 
předem upozorní.
Pro účely zimní údržby jsou silnice rozděleny 
do tří skupin či pořadí. „U každého pořadí 
platí jiné zákonné časové limity pro odstra-
nění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené 
v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti  
3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 
12 hodin,“ říká Bronislav Malý z Ředitelství 
silnic Zlínského kraje. 
Na webové stránce této krajem zřizované 
organizace pak motoristé najdou podrob-
né mapy plánu zimní údržby silnic i s jejich 
zařazením do příslušného pořadí.  /tz, sla/



7
Z REgIONU

Prestižní statut fakultní školy získaly Gymná-
zium Ladislava Jaroše Holešov, Gymnázium 
Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín, 
Střední škola informatiky, elektrotechniky 
a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Střední 
průmyslová škola strojnická Vsetín, Střed-
ní průmyslová škola a Obchodní akademie 
Uherský Brod a Střední průmyslová škola Zlín.
Spolupráce bude probíhat také při organizaci 
studentských talentových soutěží, ročníko-
vých projektů či při podávání společných 
grantových projektů. Počítá se také s dalším 
vzděláváním středoškolských pedagogů for-
mou odborných konzultací, seminářů, od-
borných přednášek či kurzů celoživotního 
vzdělávání.

 Za doprovodu velitele zásahu, ředitele Kraj-
ského ředitelství policie Zlínského kraje Ja-
romíra Tkadlečka, se rovněž seznámil s his-
torií vzniku a řešením mimořádné události. 
Za přísných bezpečnostních opatření se pak 
obrněným transportérem přemístili do blíz-
kosti jednoho z epicenter výbuchů. „Jsem 
přesvědčen o tom, že i nadále bude probíhat 
dobrá spolupráce Zlínského kraje se složkami 
integrovaného záchranného systému nejen 
při řešení mimořádné události ve Vlachovi-
cích, ale i v případě jakékoliv krizové situace," 
řekl náměstek Jiří Sukop.  /rj/

Další krajské střední školy se staly fakultními

Digitální mapa kraje pomáhá už 
třináct let

Kraj sleduje situaci v areálu muničního skladu 

Místo obcházení všech správců inženýrských sítí, 
tedy minimálně pěti různých úřadů, stačí jedno 
nahlédnutí do webové aplikace. Tento komfort 
nabízí investorům, projektantům, geodetům či 
obcím Jednotná digitální technická mapa Zlín-
ského kraje. Za v době vzniku unikátní projekt, 
který už slouží odborné veřejnosti 13 let, byl úřad 
několikrát oceněn. 
„Ani po třinácti letech spolehlivého fungování 
se na principu projektu nic zásadního nezměnilo 
a je názorným příkladem toho, jak přínosné pro 
rozvoj území mohou být projekty realizované 
ve veřejné správě. Tato mapa se samozřejmě dále 
rozvíjí s ohledem na nové technické možnosti 
a díky modernějším aplikacím se zvyšuje kom-
fort pro uživatele," řekl ředitel Krajského úřadu 
Zlínského kraje Vladimír Kutý.
O tom, že se jedná o úspěšný projekt, svědčí úda-
je o jeho využívání: za dobu provozu jednotné 
digitální technické mapy od ledna 2004 bylo 
vydáno již více než 63 tisíc zakázek a registrováno 
je přes 3 600 uživatelů.  /hm/

Seznámit se se stavem likvidačních prací a probrat varianty dalšího vývoje. 
To byl hlavní cíl návštěvy prvního náměstka hejtmana Jiřího Sukopa v areálu 
muničního skladu ve Vlachovicích-Vrběticích.

Podpora zájmu středoškolských studentů o studium technických předmětů, 
a to zejména z oblasti informatiky, automatizace, kybernetiky, elektrotechni-
ky a bezpečnostních technologií. To je hlavní cíl spolupráce Fakulty aplikova-
né informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s několika středními školami 
zřizovanými Zlínským krajem.

Není to první příklad aktivní spolupráce 
krajem zřizovaných škol a zlínské univerzity. 
V  loňském roce podepsaly Střední průmy-
slová škola a Obchodní akademie Uherský 
Brod a Obchodní akademie Tomáše Bati Zlín 
smlouvu o spolupráci s Fakultou manage-
mentu a ekonomiky a staly se tak jejími fakult-
ními školami. Díky tomu mají nyní středoško-
láci možnost poznat zblízka život na vysoké 
škole. Mohou absolvovat návštěvy a exkurze 
na fakultě, účastnit se přednášek, konferencí 
a workshopů a zapojit se do studentských 
projektů spolu s vysokoškoláky. Fakulta se 
svými fakultními školami spolupracuje také 
v oblasti praxe, výzkumu, výuky a poraden-
ství.  /jv, sla/

Slavnostní akt navázání spolupráce mezi školami a univerzitou. Foto: Jiří Balát

Červené vánoční růže budou během letošního 
adventu znovu pomáhat. Tradiční charitativní 
prodej vánočních růží, který organizuje ob-
čanské sdružení Šance na pomoc onkologicky 
nemocným dětem, se uskuteční v prvním pro-
sincovém týdnu na  řadě míst Zlínského kraje. 
Prodej se bude dít v neděli 4. prosince po do-
poledních bohoslužbách v  kostelích ve  Zlíně 
– Jižních Svazích, v Želechovicích nad Dřevni-
cí, v  Malenovicích a  v  Otrokovicích. Dále pak 
ve středu 7. prosince v sídle Zlínského kraje (v Ba-
ťově mrakodrapu) a v budově zlínské radnice.  
Od  5. prosince se budou květiny rozvážet 
do  škol a  organizací podle objednávek. „Vloni 
přinesla tato akce 1,5 milionu korun pro dětské 
oddělení Fakultní nemocnice Olomouc, kde 
se léčí vážně nemocné děti i  z  našeho kraje. 
Z  těchto peněz se přispívá rodinám, které se 
kvůli hospitalizaci dítěte dostávají do  ztížené 
sociální situace, ale také se z nich hradí rekon-
diční zimní i letní pobyty pro rekonvalescenty,“ 
říká Zdena Wasserbauerová, neúnavná organi-
zátorka náboru dobrovolníků do  registru dár-
ců kostní dřeně ze sdružení Šance. „Situace se 
pomalu zlepšuje, ale pořád máme dárců nedo-
statek: zatímco v Německu je v registru dárců 
každý dvacátý člověk, u nás je to momentálně 
každý dvoustý. Ale i to je úspěch, protože dřív 
to byl každý dvoustý osmdesátý,“ konstatuje 
Zdena Wasserbauerová. V roce 2015 bylo v Čes-
ké republice provedeno 138 transplantací kost-
ní dřeně. Více o možnostech dárcovství kostní 
dřeně na: www.kostnidren.cz.  /hm/

Vánoční hvězda pomůže dětem
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Krajská stopa v soutěži. Pět triumfů

Lidé v Kašavě si nebudují bydlení, ale domov
Titul Vesnice roku 2016 získala Kašava díky stovkám nadšenců z místních spol-
ků a aktivitě snad všech obyvatel obce. Podobná slova zaznívají od kašavského 
starosty, ministryně pro místní rozvoj i dalších lidí. 

Pět prvních míst, jedno druhé a dvě 
třetí. Taková je bilance obcí ze Zlínského 
kraje v soutěži Vesnice roku. Jen málo 
regionů se může tak výraznou stopou 
v soutěži pochlubit. Soutěž každoročně 
vyhlašuje Spolek pro obnovu venkova 
spolu s ministerstvem pro místní rozvoj, 
Svazem měst a obcí a ministerstvem 
zemědělství.

Obec Kašava, která se nachází v údolí mezi 
Hostýnskými a Vizovickými vrchy, zvítězila 
v celostátním kole dvaadvacátého ročníku 
této soutěže. „Vesnice roku není módní pře-
hlídkou nejkrásnějších domů, ulic a parků, 
ale hlavním cílem je stmelování života v obci 
a výměna vzájemných zkušeností v oblasti 
rozvoje,“ prohlásila ministryně pro místní 
rozvoj Karla Šlechtová. „Zaujal nás komplex-
ní rozvoj Kašavy. Byl vidět spolkový život 
i folklor a hlavně to, že lidé s tou obcí žijí,“ 
doplnil starosta Krásné Luboš Pokorný, který 
byl v čele hodnotící komise. 
V obci, která má 910 obyvatel, fungují dvě 
desítky spolků. Nechybí folklorní sdružení, 
dobrovolní hasiči, fotbalisté, divadelní spo-
lek, myslivci, sdružení rodičů, Červený kříž, 

klub seniorů, dechová hudba Trnkovjanka 
nebo Valachbajk team. Spolky jsou navzájem 
provázané, a tak nemají problém se domluvit 
na společné práci. „Většina spolků tady fun-
guje řadu let. Lidé drží pospolu, vymýšlejí 
akce během celého roku. A i kdyby soutěž 
Vesnice roku nebyla, tak by ve svých aktivi-
tách pokračovali. Ovšem je pravda, že když už 
jsme se dostali do celostátního finále, dělala 
spousta lidí maximum, abychom vyhráli,“ 
uvedl Stanislav Marcoň, který v Kašavě vede 
klub seniorů a působí i v ochotnickém spolku.
V posledních letech Kašava zvelebila střed 
obce, přestavěla bývalou mateřskou školu 
na obecní úřad a upravili prostor na návsi. 
„Skvělí Kašavjané byli schopní se dát dohro-
mady a dělat něco pořádného. My v Kašavě 
říkáme, že si nebudujeme bydlení, ale že si 
budujeme domov. Jsme také zvyklí, že si 
musíme pomoct hlavně sami. Nespoléháme 
na to, zda nám spadne něco z kraje, od státu 
nebo z Evropy,“ řekl po vyhlášení výsledků 
soutěže starosta Kašavy Josef Jarcovják. 
Podle starosty se potvrdilo, že cesta, kterou 
se vydali, je správná. „Vlastní aktivita zastupi-
telů a občanů přináší plody. Je to i obrovská 
zásluha našich předků, kteří zasadili obec 
do krásného údolí. Obec má kvalitní urba-
nistické řešení a díky ochrannému pásmu 
nedaleké přehrady fungujeme a hospoda-
říme s ohledem na životní prostředí,“ dodal 
Josef Jarcovják. V samotném finále soutěže 
podle starosty výrazně zabodovala základní 
škola: „Nebylo to žádné strojové přednášení 
básniček. Děti vtáhly komisaře do hry, byly 
bezprostřední a udělaly na všechny velký 
dojem.“ V budoucnosti v Kašavě plánují další 
změny a vylepšení. Chystá se několik oprav 
místních komunikací, dále rekonstrukce hřbi-
tova a fotbalového hřiště. Podle starosty by 
obci prospěla dopravní napojení na Slušo-
vice a Hvozdnou.  /sd/

Letos dominovala Kašava, v roce 2014 Kateři-
nice, v roce 2011 Komňa, v roce 2008 Lidečko 
a o dva roky dříve Liptál. K tomu je nutné 
připočítat druhé místo Osíčka a bronzové 
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příčky Suché Loze a Rusavy či loňskou Cenu 
veřejnosti pro Babice. „Řídit malou obec je 
velmi náročné, práce starosty je opravdo-

vým povoláním. A mě těší, že v našem kraji 
mají takové výsledky. Většinu z toho by ale 
nezvládli, pokud by se nemohli opřít o dobře 
fungující spolky,“ říká hejtman Jiří Čunek. 
Soutěž je každoročně vyhlašována na jarním 
Dnu malých obcí v Praze. Všechny přihlášené 
obce jsou nejprve hodnoceny v krajském 
kole. Do celostátního kola pak postupuje 
za každý kraj vždy maximálně jedna obec, 
které byla udělena Zlatá stuha v krajském 
kole. Ceny jsou spojeny s finančním ohod-
nocením.
Obce přihlášené do soutěže jsou hodnoceny 
podle kvality společenského života, aktivit 
občanů, úrovně podnikání, rozsahu péče o sta-
vební fond a obraz vesnice, občanské vybave-
nosti, stavu inženýrských sítí, péče o veřejná 
prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, 
péče o krajinu či připravovaných záměrů. Letos 
se v celé zemi do soutěže zapojilo přes 250 
obcí ze všech třinácti krajů.  /sla/
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Vzpomínka na válečné veterány  |  Jede-
náctý listopad je již patnáct let věnovaný 
památce válečných veteránů. Celosvětově se 

slaví jako Den veteránů nebo Den vzpomí-
nek. Ve Zlíně si vzpomínku na válečné vete-
rány připomněli u Památníku padlých hrdinů 

v sadu Komenského. „Válka je vždy bojem 
za vlastní svobodu, proti tyranii a útlaku. 
Je to boj za to, aby přežil národ, je to boj 
za stát. Dnešním dnem si připomínáme náš 
vlastní svobodný život, protože sami žije-
me bez válek, bez velkých pohrom v této 
části Evropy. Za to bychom měli poděko-
vat nejen těm, jejichž jména jsou vytesána 
zde na tomto pomníku, ale také těm, která 
jsou rozeseta po celém světě. Svobodu totiž 
od nikoho nedostaneme, svobodu si mu-
síme vybojovat, uhájit, zkrátka musíme se 
za ni prát. To je vzkazem pro nás a pro naše 
nástupce: nečekejme, že jakákoliv aliance či 
jacíkoliv synové jiných matek jiných národů 
se budou starat o naši svobodu. Chceme-li 
mít svobodu a řídit si svoje životy v našem 
národě, v našem státě, tak musíme mít vlast-
ní obranu a musíme mít k tomu odvahu," 
řekl bezprostředně po pietním aktu kladení 
věnců hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.

Hvězdárna chce být výzkumnou institucí  |  
Hvězdárna Valašské Meziříčí, která je příspěvko-
vou organizací Zlínského kraje, má ambice stát 
se výzkumnou institucí. Kraj její záměr podpo-
ruje. „Hvězdárna provádí mimo jiné základní 
nebo aplikovaný výzkum a další odborné aktivity 
v oborech přírodních, technických a společen-
ských věd. Šíří jejich výsledky prostřednictvím 
výuky formou vzdělávacích a osvětových akcí 
a programů. Výsledky své výzkumné činnosti 
předáváme všem věkovým kategoriím například 
i prostřednictvím experimentálně zaměřených 
edukačních programů pro děti, mládež, ale i pro 
odbornou a širokou veřejnost. Být v seznamu vý-
zkumných institucí není jen prestižní záležitostí, 
ale především možností k dalšímu prohloubení 
spolupráce s výzkumnými a vzdělávacími insti-
tucemi doma i v zahraničí," uvádí Libor Lenža, 
ředitel Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Pastely a  kresby v  mrakodrapu |  
V  15. a  16. etáži Baťova mrakodrapu je 
k vidění výstava výtvarných děl Josefa 
Poláška. Náměty jeho kreseb mají překva-
pivou bohatost a šíři. Velkým tématem 
je pro něj člověk. Náměty pro portréty 
nachází nejen ve své rodině a v okruhu 
svých známých, ale oslovují ho také lidové 
folklorní slavnosti plné života a přátelské 
atmosféry. Nebojí se však ani například 
ztvárnění biblických postav. Kromě toho 
se rád věnuje také zpodobňování důvěrně 
známé krajiny okolí svého domova, další 
oblastí jeho kreslířského zájmu jsou květi-
ny. Výstava je přístupná až do 21. prosince. 

OBRAZEM

Čtvrt milionu návštěvníků | Ve třetím čtvrtletí přijelo do Zlínského kraje přes 254 000 hostů, což 
je proti stejnému období loňska nárůst asi o šest procent. „Pozitivní výsledky cestovního ruchu 
zaznamenáváme od roku 2011. V sektoru jsou vidět investice, které soukromý a veřejný sektor rea-
lizoval při budování a zdokonalování infrastruktury cestovního ruchu. Kromě toho, že máme celou 
řadu atraktivních míst, jsou to také ojedinělé akce, které do regionu opakovaně lákají návštěvníky. 
Letošní rok je navíc specifický i díky obavám z bezpečnostní situace v tradičních dovolenkových 
destinacích. To se projevuje v celé České republice," hodnotí výsledky Jan Pijáček, člen Rady Zlínského 
kraje, který má cestovní ruch v kompetenci.

 Foto: Jiří Balát
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„Předvánoční doba a advent přinášel v minulosti 
na venkově změnu pracovního rytmu a zamě-
ření. Z polí a luk se lidé přesunuli do lesů, sto-
dol, kůlen, chalup a chlévů. Věnovali se svážení 
dřeva a jeho zpracování, řemeslům a podomní 
práci, ženy vyšívaly, předly, tkaly a šily. Byl to čas 
vaření trnek, pálení slivovice, sušení ovoce v su-
šírnách. Byl to čas k besedám a často se zpívalo 
až do noci,“ uvedla etnografka a vedoucí odboru 
kultury Zlínského kraje Romana Habartová. 

Svatý Ondřeju, olovo leju
Dlouhé zimní večery byly považovány za vhod-
nou dobu pro věštění budoucnosti, které má 
starobylý původ a souvisí s kultem pohanských 
démonů, ochranou před zlem a mocí nastupu-
jící zimy. Tímto magickým dnem se vykazoval, 
podobně jako Štědrý večer, také svátek svatého 
Ondřeje (30. 11.), kdy bylo možné nejrůznější-
mi praktikami věštit svou budoucnost. Dívky 
také lámaly višňovou větvičku, pokud rozkvetla 
do Vánoc, byla to záruka svatby v příštím roce. 
Obecně byl rozšířen zvyk lití olova se slovy „Svatý 
Ondřeju, olovo leju, abys ně ukázal, koho sa na-
děju“. Na svátek svaté Barbory (4. 12.) se konala 
obchůzka Barborek, jež pomyslně sestoupily 
na zem po nebeských žebřících, které spustil 
svatý Petr. Barborky obdarovávaly hodné děti, 
nehodné šlehaly pruty nebo metlami z vrbového 
proutí říkajíce: „My sme tři barbory, idem ze Svaté 
Hory, nesem dary, abysme vám ich daly.“

Mikuláš, raraši a smrtky
V adventním čase se všichni těšili na mikulášskou 
obchůzku v předvečer svátku sv. Mikuláše (6. 12.). 
Církev se snažila v minulosti zastřít pohanské 
slavnosti svátky křesťanskými. Tak tomu bylo 
i s bájnými pohanskými bytostmi, které často 

Vánoce mají svou mnohověkou tradici a jsou protkány řadou lidových obyčejů 
a obřadů. Jedná se o svátky rodiny, štědrosti a pokoje. Samotným vánočním 
svátkům předchází období adventu. U řady adventních zvyků můžeme sledo-
vat, jak se od nepaměti pohanské kulty spojené se svátkem zimního slunovra-
tu prolínají s křesť anským pojetím očekávání narození Ježíše.

TÉMA

nahrazovala patrony jednotlivců i celých stavů, 
živností a řemesel nebo pomocníky v různých 
živelních pohromách, úrazech či chorobách. Toto 
rozčlenění bylo provedeno podle jejich původní-
ho zaměstnání, způsobu mučení a smrti, zázraků 
a následujících legend. Zvláštní charakter mají 
mikulášské obchůzky v oblasti Hornolidečska 
a Valašskokloboucka, které se tu udržují dodnes. 
„Tady se složení masek liší od zbytku Valašska: 
mikulášský průvod tvoří nejen Mikuláš, houf 
v ovčí kožešiny oděných čertů, kteří mají na hla-
vách kukly s rohy a kolem pasu kravské zvonce 
a řetězy, ale též bíle oblečené smrtky s kosami 
a na ostatním území Valašska neznámé masky: 
koník (nakoni, kobylica) oděný do černé kazajky 
a červené sukně, držící mezi nohama dřevěného 
koníka, a nosič navlečený ve starém kabátě s pyt-
lem na zádech,“ poznamenala etnografka Milada 
Fohlerová z Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně.

Čertům ve Valašských Kloboukách nesmí chybět zvonce. Foto:  archiv

Dobová pohlednice. Foto:  Antoš Frolka

Tajemné bytosti v bílé plachetce
K zapomenutým tradicím patří svátek chození 
matiček. Od svátku Neposkvrněného početí 
Panny Marie (8. 12.) obcházely ženy v obcích 
na Slovácku s obrazem nebo se soškou Panny 
Marie po domech. Obchůzku matiček znali také 
na Valašsku. Na Karlovicku byla „matička miko-
lášská“ oblečena do bílé spodnice, přes hlavu 
měla přehozenu bílou plachtu a vlasy měla vy-
robeny z konopí. Tyto tajemné bytosti obvykle 
držely v rukou zvonek, košík a prut. Zvoněním 
upozorňovaly na svůj příchod, v košíku nosívaly 
pro malé děti dárky v podobě ovoce, ořechů či 
sladkého pečiva, prutem zase šlehaly děti, které 
nebyly poslušné. 
Obchůzka Lucek patří k nejvýznamnějším tra-
dicím v období před Vánocemi. Ve 14. až 15. 
století připadl svátek sv. Lucie (13. 12.) podle 
juliánského kalendáře na den zimního sluno-
vratu. A dodnes známe rčení: Lucie noci upije, 
ale dne nepřidá.

Magická přání
Štědrý den (24. 12.) patří dodnes bezesporu 
k jedněm z nejmagičtějších svátků roku. Většina 
předmětů běžné denní potřeby nabývala v ten-
to den zvláštní moci. V tento den se kladla sláma 
pod štědrovečerní stůl, jež měla zajistit hojnou 
úrodu na poli. Sláma ve světnici a v kostele byla 
připomínkou Kristova narození ve chlévě. Ma-
gická síla byla též připisována plachtě, která 
pokrývala štědrovečerní stůl a všichni byli plni 
lásky a obdarovávání: Vinšujem vám dobrý den, 
jak sa máte, jestli vy nás od loňska eště znáte…
Významnou součástí štědrovečerních obyčejů 
bylo na Valašsku „ščastikování“, tedy vyslovo-
vání obřadního přání, které se obvykle pojilo 
s ochrannými magickými praktikami. Ščastiko-
valo se i při koledě, při návštěvách o Božím na-
rození, na Štěpána nebo na Nový rok. Ochranný 
smysl měla při „ščastikování“ voda. Ve Velkých 
Karlovicích vstal hospodář, hospodyně nebo 
nejstarší syn z lože, obcházel potmě všech-
ny místnosti, které vodou vykropoval. Při tom 
musel říkat: „Dej vám Pámbu dobrý deň, dřív 
vodičku než oheň!“ /rh, sd/
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Velkým unikátem se může pochlubit Horní 
Lideč, kde je betlému věnována samostatná 
rozsáhlá expozice s 220 postavičkami, stovkou 
staveb a 80 pohyblivými figurkami zachycují-
cími původní řemesla. Vytvořilo je 15 řezbářů 
z České republiky a ze Slovenska. 
Horní Lideč ale není zdaleka jediným místem, 
kde je k vidění betlém. Od 1. do 4. prosince 

Vánoční hudba pro radost i rozjímání zazní 
v pátek 9. prosince od 18.00 v hudebním sále 
hotelu Baťov v Otrokovicích. Jména sklada-
telů, jako jsou Mozart, Bach, Vivaldi, Dvořák, 
Gounod, Schubert, Corelli, Ryba, Gruber, jsou 
spolu se špičkovými interprety zárukou mi-
mořádného hudebního i duchovního zá-
žitku. Vánoční atmosféru vytvářejí koledy 
a pastorely starých českých kantorů. Zastavte 
se na chvíli, zpříjemněte si předvánoční čas 
poslechem magických tónů krásné hudby. 
Zazpívejte si vánoční koledy s vynikajícími 
zpěváky – Barbarou Slezákovou a Michalem 
Mačuhou. Hudbu pro advent a Vánoce při-
pravila společnost hudebních sólistů agen-
tury Sinton Praha.  /tz/

Betlémy nebudou chybět

Kouzlo hudby velkých mistrů 
Autoři výstav se většinou inspirovali zvyky a tra-
dicemi ze své národopisné oblasti, vracejí se 
k Vánocům našich babiček či připravují expozice 
z české klasiky, ale občas se objeví i netradiční 
pojetí adventního rozjímání. 
V Muzeu regionu Valašsko na zámku Lešná u Va-
lašského Meziříčí je možné před vánočními svátky 
navštívit výstavu Ladova zima. Dvě desítky La-
dových obrázků z let 1933–1955 jsou výběrem 
známých výjevů s vánoční a zimní tematikou. 
„Kromě zasněžené lidové vesnice, sv. Martina, 
dětských her či Mikulášské trojice uvidíte také 
scénickou instalaci připomínající dřívější vánoč-
ní zvyky a můžete si odnést pěknou památku 
z výstavního fotokoutku,“ uvedla Adéla Bajanová 
z Muzea regionu Valašsko. 
Až do 8. ledna se pak na zámku Vsetín konají dvě 
výstavy. První s názvem „Za dlouhých zimních 
večerů“ je zaměřená na rukodělné práce našich 
předků. Dominantou výstavy je velký šestimet-

Výstavy, tvořivé dílny, kulinářská setkání, besedy či koncerty připravila na ob-
dobí adventu pro své návštěvníky muzea ve Zlínském kraji. 

Předvánoční a vánoční doba přináší 
řadu příležitostí k setkání s tradicemi. 
Ty jsou na východní Moravě obzvláš-
tě silně zakořeněny. Svědčí o tom 
tradiční zvyky a obyčeje, a také řada 
symbolů, kterými je začátek zimy 
doprovázen. Patří k nim i betlémy.

rový vyřezávaný betlém řezbáře Aloise Zádrapy 
z Lidečka. Druhá výstava byla nazvána „Cesta 
do pohádky“, a ta je zaměřena na sbírky okras-
ných baněk a vánočních ozdob. 
Hlavní budova Slováckého muzea v Uherském 
Hradišti bude v sobotu 3. prosince patřit pra-
videlnému kulinářskému setkání, přičemž se 
návštěvníci seznámí s přípravou jáhlové kaše 
a s využíváním kompotovaných trnek. Souběžně 
bude probíhat komentovaná prohlídka ve stá-
lé národopisné expozici Slovácko s tématem 
„Tradice adventu na Slovácku“. Následně se zde 
od pondělí 19. do středy 21. prosince uskuteční 
prezentace rukodělných aktivit s lidovými tvůrci.
Vánoční atmosféru svým rockovým koledováním 
umocní 15. 12. na nádvoří Galerie Slováckého mu-
zea v Uherském Hradišti pěvecký sbor Svatý Pluk. 
Muzeum Kroměřížska nabídne svým návštěvní-
kům v sobotu 3. 12. vánoční dílnu a až do ledna 
2017 výstavu „Kuchyně našich babiček“. Výstava 

TÉMA

Třídenní vánoční dílničky ve Slováckém muzeu. Foto:  Pavel Princ

Ladovská zima i rock. To jsou Vánoce v muzeích

dobových kuchyní, kuchyňských pomocníků 
a drobných spotřebičů z období konce 19. sto-
letí do poloviny 20. století je laděna do vánoční 
atmosféry. Výstavu doplňuje soukromá sbírka 
perníkových dekorací sběratelky Ivy Velíškové. 
V podloubí muzea bude k vidění velký mecha-
nický pohyblivý betlém. 
Na hradě Malenovice se v sobotu 3. prosince 
koná vánoční jarmark. Ve 14. budově baťovského 
areálu ve Zlíně se v sobotu 10. a 17.  prosince před-
vedou při zdobení baněk malérečky z Mariette 
Vizovice. Navíc v sobotu 10. prosince zlínské mu-
zeum pořádá workshop Zapletená dílna pro děti 
a rodiče. „Dílna k narozeninám Hermíny Týrlové 
představí animované filmy, ve kterých režisérka 
oživila vlnu nebo pletené loutky. Holky i kluci, 
ale i dospělí se mohou naučit základům pletení 
na jehlicích i na speciálních pomůckách, které si 
společně vyrobí,“ uvedla Hana Čubanová z Mu-
zea jihovýchodní Moravy. V úterý 20. prosince se 
ve 14. budově koná také vánoční beseda s dílnou 
pro děti a rodiče – Staré zlínské Vánoce.   /sd/

můžete stovky betlémů z různých materiálů 
vidět na dvou výstavách. Jednak v Kunovicích 
na Slovácku v Panském dvoře, a také v Kroměříži 
na výstavišti Floria. Betlémské postavy v životní 
velikosti vyřezané z topolového dřeva budou 
v prosinci instalovány na náměstí ve Vizovicích. 
Kromě toho si od 12. prosince 2016 do 1. ledna 
2017 můžete prohlédnout tradiční Vánoční vý-

stavu na zámku Vizovice, kterou od 22. do 27. 
prosince rozšíří betlémy vystavené v Zámecké 
kapli. Také na Zvonici Soláň se potěšíte výstavou 
betlémů. Budou k vidění staré historické betlé-
my, betlémy pod sklem i betlémy novodobé. 
Výstava bude doplněna dřevořezbami a potrvá 
do půlky ledna 2017.
Výstavu betlémů a ukázku valašské jizby si 
můžete prohlédnout od 17. do 18. prosince 
v Neubuzi. V Rudicích je v kostele sv. Václava 
k vidění pohyblivý betlém zhotovený místním 
občanem Janem Vysloužilem. Ojedinělý zážitek 
poskytne živý betlém v Bojkovicích, který bude 
v průběhu předvánočních trhů od 16. do 18. 
prosince k vidění přímo ve chlévě nedaleko 
náměstí. Na živý betlém se můžete přijít podívat 
také do Zlína před kostel sv. Filipa a Jakuba 26. 
prosince od 16.00. Betlém Karpatského lidu 
bude během adventu a Vánoc tradičně k vi-
dění na Masarykově náměstí v Rožnově pod 
Radhoštěm.  /zur/
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Hvězdárna, to není jen pozorování Slunce, hvězd a meziplanetární hmoty. 
Hvězdárna nabízí také zážitkové programy pro veřejnost i širokou škálu vzdě-
lávacích programů pro školy. Děti tady zábavnou formou proniknou do oblasti 
přírodních věd a techniky, zejména astronomie, fyziky a astrofyziky. 

Ve hvězdárně děti nejvíc lákalo programování robota 

V listopadu například hvězdárna ve Valašském 
Meziříčí uspořádala třídenní Festival vědy 
a techniky v rámci projektu Akademie věd ČR. 
„Hlavním cílem festivalu je popularizace vědy 
a techniky. Díky tomu jsme mohli veřejnosti 
a školákům přiblížit speciální experimentální 
vzdělávací programy a možnosti doplňkové 
výuky,“ uvedl ředitel hvězdárny Libor Lenža. 

Dramatik a režisér Dodo Gombár a hudební 
skladatel David Rotter předkládají novodo-
bé oratorium, které je završením jedné etapy 
jejich společného tvůrčího hledání. Hudeb-
ně-dramatický projekt Já, Jób čerpá ze sta-
rozákonní knihy Jóbovy. Zároveň hledá in-
spirace v novodobé literatuře i v každodenní 
zkušenosti a bezprostřední realitě. Jedinečný 
hudební projekt popsala Dagmar Garguláková 
ze zlínské filharmonie: „Jedná se o hudebně-
-dramatický tvar na rozhraní žánrů přesahující 
parametry koncertu, rozbíhající se do světa se-
vřeného a komorního divadelního tvaru. Klade 
otázku, zda je člověk věrný svým ideálům, svě-
tonázoru a vyznání i tehdy, když jeho životní 
cesta se nevyvíjí podle jeho plánů a představ. 
Zda je schopen reagovat na nelehké životní 
situace, do jaké míry je schopen přijímat za ně 
vlastní odpovědnost, kdy se dá říct, že jeho 
víra, přesvědčení a postoje jsou skutečné a vy-
spělé? Je náš životní příběh shlukem náhod 
a štěstí, nebo je jeho strůjcem vyšší síla?“

Festival nabídnul celou škálu divácky zajíma-
vých experimentů z oblasti optiky, spektro-
skopie, magnetismu, elektrostatiky, robotiky 
a astronomie. Akce byla doplněna zajímavými 
výstavami z oblasti astronomie, historie astro-
nomie a jiných oborů. V prostorech byla také 
instalovaná motivační výstava s názvem Dob-
rodružství vědy a techniky.

Kromě Boleslava Polívky, který se zhostí role 
zkušeného a životem formovaného Jóba, 
vystoupí Ondřej Ruml jako jeho mladší al-
ter ego, jako Jób na vrcholu sil a potence. 
Abstraktní sílu, která osciluje na hranici bo-
žího a ďábelského plánu, bude představovat 
tanečnice a choreografka Linda Fernandez 
Saez. Spoluúčinkuje sbor Canticum Came-
rale. Koncert bude řídit šéfdirigent FBM Voj-
těch Spurný.  /dg/

Dvoudenní program byl věnovaný dětem z ma-
teřských škol, žákům základních škol a středo-
školákům nejen z Valašského Meziříčí. Učitelé 
se seznámili s nabídkou programů, které hvěz-
dárna pro školy zajišťuje během školního roku. 
Jeden den byl určen i široké veřejnosti. 
„Potěšilo nás, že mnozí studenti a žáci, kteří přišli 
se školami, se přišli na akci podívat znovu a vzali 
s sebou i svou rodinu. Protože experimenty 
byly divácky zajímavé opravdu pro každého, 
návštěvníci byli ve věku od nejmenších dětí až 
po seniory. Pro ty nejmenší jsme měli připrave-
ný dětský koutek s omalovánkami, skládačkami 
a dalšími aktivitami a taktéž malou odměnou 
pro nejšikovnější. Zejména pro mladší návštěv-
níky byly přitažlivé pokusy, které si mohou 
vyzkoušet sami doma z běžně dostupných 
surovin. Velké pozornosti se těšilo stanoviště 
robotiky, kde měl každý možnost samostatně 
si naprogramovat robota MINDSTORM i auto-
matickou ruku,“ doplnil Libor Lenža.
Hvězdárna Valašské Meziříčí pokračuje 
ve svých vzdělávacích a motivačních akcích 
i v prosinci. V rámci projektu „Současný svět 
vědy a společnosti – diskusní fórum nejen 
pro mladé“ pořádá v posledním měsíci roku 
čtyři přednášky v 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU 
ve Zlíně. 
„Při plánování těchto besed jsme mysleli 
zejména na středoškoláky, kteří se rozhodují 
kam dál směřovat svoji studijní či profesní 
kariéru. Ve Zlíně se mohou zúčastnit besedy 
s historikem, bezpečnostním analytikem, 
mladou astrobioložkou či biologem,“ dodal 
ředitel hvězdárny. Více informací najdete 
na www.astrovm.cz. /ll,sd/

Stanoviště robotiky. Foto: HVM

KULTURA

Filharmonie Bohuslava Martinů chystá premiéru díla Já, Jób!, kterou uvede 
ve středu 7. prosince v 19.00 v Kongresovém centru Zlín. Hlavní roli Jóba 
ztvární Boleslav Polívka. Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně 

vybrala ze svého depozitáře cenná díla, která 
mohou návštěvníci spatřit v přízemí budovy 
14 ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU od 6. prosince 
2016 do 19. února 2017. Výstava „Sto plus jed-
no dílo ze sbírky Krajské galerie výtvarného 
umění ve Zlíně“ aktuálně naváže na stálou 
expozici českého umění ve 14I15 BAŤOVĚ IN-
STITUTU, která zahrnuje tvorbu tuzemských 
autorů do konce 19. století po současnost. 
„I přes to, že stálá expozice zahrnuje téměř 
sto dvacet malířských a sochařských děl, jed-
ná se pouze o vybranou část našich sbírek. 
Za zdmi depozitáře zůstávají uloženy další 
z jeho klenotů. To bylo podnětem pro uspo-
řádání výstavy Sto plus jedno dílo ze sbírky 
Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, 
jež bude zahájena vernisáží 6. prosince 2016. 
Výstava připomene tvorbu řady významných 
osobností české výtvarné scény uplynulých 
dvou století. Výstava bude reflektovat také 
kolekci umění 19. století a soubor děl sloven-
ské moderny,“ uvedla Pavlína Pyšná z Krajské 
galerie výtvarného umění ve Zlíně.  /sd/

Sto plus jedno dílo

Boleslav Polívka v jedinečném projektu filharmonie

B. Polívka v Městském divadle Brno. Foto: Jef Kratochvil



O servisní náklady se dalších 5 let starat nemusíte, nezaplatíte totiž za servis ani korunu navíc! 
Nezáleží na tom jestli si pořizujete vůz na leasing nebo v hotovosti ani jestli jste fyzická nebo 
právnická osoba. Rozsvícené kontrolky vás tak vždycky nechají chladnými.

www.predplaceny-servis.cz 

Máte přece ŠKODA Předplacený servis!

Myslete v klidu 
na jiné věci, 
ať je s auteM cokoli.

Váš autorizovaný servisní partner ŠKODA:

DOBE-CAR s.r.o., Tovární 1250, 769 01  Holešov
Tel.: 573 397 424, www.dobecar.cz
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TAM, KDE BĚŽNÁ CESTA KONČÍ, VÁŠ PŘÍBĚH PRÁVĚ ZAČÍNÁ
Ať už vás cesta zavede kamkoliv, vždy si můžete být jisti tím, že s originálními crossovery Nissan sebejistě 
překonáte všechny překážky. Inteligentní systém pohonu All-Mode 4X4, který monitoruje stav vozovky, 
všechna čidla a kamery aktivního systému Safety Shield, navigační a komunikační systém Nissan 
Connect, který si poradí i s vašimi oblíbenými aplikacemi, a variabilita interiéru a zavazadlového prostoru 
zajišťují, že se můžete kdykoli sebejistě vydat za novým dobrodružstvím. Zažijte ta nejlepší dobrodružství 
s nepřekonatelnými crossovery Nissan!

JEDINEČNÉ CROSSOVERY NISSAN

MŮŽETE MÍT JIŽ 
OD 299 000,-

DE BĚŽNÁ CESTA KONČÍ VÁŠ PŘÍBĚH PRÁVĚ ZAČÍNÁ



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

NABÍZÍME 
PRÁCI:

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

SKLADNÍK
▶ dvousměnný provoz
▶ požadujeme průkaz VZV
▶ praxe výhodou

SOUSTRUŽNÍK
▶ požadujeme strojní vzdělání

▶  ochota pracovat 
v třísměnném provozu 
(víkendy volné)

▶  práce je vhodná pro ženy, 
pracoviště v centru Zlína

▶  mzda až 102 Kč/hod. 
+ nadstandardní 
příspěvek 
na stravování, příplatky 
nad rámec zákoníku 
práce, odměna 
za docházku

OBSLUHA 
VSTŘIKOLISU
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Středa 14. prosince 2016, v podvečer. Dobře si tento termín zapište 
do paměti i svých diářů. Na řadě míst po celém kraji se totiž uskuteč-
ní tradiční akce Česko zpívá koledy s Regionálním Deníkem. „Přijďte 
se nechat pohltit uvolňující vánoční atmosférou, oddechnout si 
od každodenního shonu a ty krásné předvánoční chvíle si prostě 
užijte,“ uvedl šéfredaktor Deníků na střední a východní Moravě 
David Karola. Zapojit se do ní můžete i prostřednictvím speciálního 
webu www.ceskozpivakoledy.cz.  /zd/

Pořídit či opravit požární techniku nebo věcné prostředky požární 
ochrany pro své jednotky sborů dobrovolných hasičů budou moci 
v příštím roce některé obce ve Zlínském kraji, a to díky dotacím, je-
jichž přidělení již projednali krajští radní a doporučili jejich schválení 
na prosincovém krajském zastupitelstvu. „Jsme připraveni rozdělit 
více než 2 miliony korun, a to 27 jednotkám požární ochrany z 24 
obcí, které si žádost o poskytnutí dotace podaly," informoval hejtman 
Zlínského kraje Jiří Čunek.  /van/

Česko zpívá koledy Dotace pro hasiče



NASTUPTE
DO ČESKÉ ZBROJOVKY
Česká zbrojovka a.s. v Uherském Brodě hledá do svého týmu 
pracovníky ve strojírenské výrobě na pozici

TECHNICKÉ POZICE

 SENIOR OBCHODNÍ MANAŽER - AUTOMOTIVE

 KONSTRUKTÉR NÁŘADÍ

 KONSTRUKTÉR VOJENSKÝCH ZBRANÍ

 TECHNOLOG PROGRAMOVÁNÍ CNC

DĚLNICKÉ PROFESE:

 INSPEKTOR KVALITY

 OPERÁTOR VÝROBY

 OPERÁTOR CNC

 KONTROLOR

 BRUSIČ

 LAKAŘ

Nabízíme:
zázemí stabilní a perspektivní fi rmy

možnost kariérního růstu
a vzdělávání v oboru

příspěvek na penzijní připojištění
při přechodu pracovního poměru

na dobu neurčitou

fi remní stravování, jazykové vzdělávání
v pracovní době

a další benefi ty.

Vaše životopisy zasílejte na e-mail: nabor@czub.cz,
nebo navštivte sekci „kariéra“ na našich 
webových stránkách: http://www.czub.cz/kariera

ČESKÁ ZBROJOVKA A. S
 ZDRAVÁ, ATRAKTIVNÍ A MODERNÍ ZAMĚSTNAVATELSKÁ ZNAČKA

Obývací stěna Cancan 5,
dekor dub Sonoma / pinie, 5 dílů, 
včetně osvětlení, energetická třída A, 
285 × 195 × 45 cm, 511575-00

ZIMNÍ SLEVY *

Rohová sedací souprava, látka 
tmavě šedá / šedá, 313 × 72 × 215 cm, 
1006657-01

45
Další potahy
za příplatek

LED
osvětlení

nákupunákupu10 000 Kč

ZLÍN
Centro Retail Park
třída 3. května 120545454545 z každýchz každýchz každýchz každýchz každýchz každých

Nabídka platí od 24. 11. do 11. 12. 2016 nebo do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO Nábytek v ČR včetně e-shopu www.asko.cz, a to - pokud není u konkrétního zboží uvedeno jinak - až do vyprodání zboží skladem, pak si zákazník může zboží v uvedené době v prodejně 
objednat za stejných podmínek a cen. Chyby v tisku vyhrazeny. Ceny jsou uvedeny bez dekorace, dopravy a montáže, včetně DPH. společnost ASKO Nábytek si vyhrazuje právo změn v barvě  a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou orientační. Na přání zákazníka 

zajistíme dopravu a montáž. Zboží zakoupené v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za příplatek. *Slevy se odečítají  z doporučených maloobchodních cen a nelze je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově 
uzavřené zakázky v prodejnách, kromě e-shopu www.asko.cz. Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky. ** Toto zboží není skladem, zákazník si jej může v době platnosti nabídky v prodejně objednat. 

 
L / P varianta,

polštáře,
úložný prostor,

lůžko, potažení zadV CENĚ

15 999.-
28 490.-

Sleva

43%
ROHOVÁ SEDACÍ SOUPRAVA

Rozklad na lůžko: 160 × 245 cm

VÁNOČNÍ DÁRKY

PRO VŠECHNY

9 999.-
17 990.-

Sleva

44%

KONFORM – Plastic, s.r.o., 46.budova, Šedesátá 5576, 760 01 Zlín
personální oddělení, mob.778 751 348, e-mail: chludova@konform-zlin.cz
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pracoviště v centru Zlína
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VOŠ potravinářská 
a SPŠ mlékárenská Kroměříž
monotypní polyfunkční škola profi lovaná 
do oblas�  výroby a kontroly potravin nabízí

Dny otevřených dveří:

Kontakt: 573 334 936 
vospaspsm@vospaspsm.cz  
www.vospaspsm.cz

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

2. a 3. 12. 2016 
13. a 14. 1., 10. a 11. 2. 2017 
pátek 8.00 – 16.00 hod 
sobota 8.00 – 12.00 hod

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



0

5

25

75

95

100

10.-13. 
DUBNA 201411100..-1133.. 
DUDUD BNBNB AA

t li

• Široký sortiment zboží 
Ve více než 80 prodejnách 

• Dárkové poukazy Centro Zlín 
V hodnotě 500 Kč a 1 000 Kč 
K zakoupení v kavárně Segafredo Espresso

• Balicí služba zdarma 
25.11. – 23.12., denně od 10:00 do 20:00
Dárky zakoupené v OC vám rádi a zdarma zabalíme

• Adventní jazzové podvečery
Každou středu od 16:00

Obdarujte své blízké
Pohodlné nákupy v Centro Zlín 

OTEVŘENO O VÁNOCÍCH / Obchodní pasáž CENTRO ZLÍN 

24. 12.  9:00 – 12:00  |  25. – 26. 12.  ZAVŘENO  |  27. – 30. 12.  9:00 - 21:00
31. 12.  9:00 – 13:00  |  1. 1.  ZAVŘENO

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

9. 12. 2016
 všechny fakulty  

(na Fakultě multimediálních komunikací  
pouze studijní program Mediální a komunikační studia)

26. 1. 2017
 všechny fakulty  

(na Fakultě multimediálních komunikací  
pouze studijní program Mediální a komunikační studia)

Dny otevřených Dveří  
na Univerzitě tomáše Bati ve zlíně

Přemýšlíš, kam jít dál studovat?


