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Známe nejlepší stavby Zlínského kraje

Kraj letos opraví desítky úseků silnic

Na území Zlínského kraje působí 29 základních uměleckých škol. Zájem
o ně je ve srovnání s jinými regiony až dvojnásobný.

5

Zájem turistů o východ Moravy roste

ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ
U OLŠAVY 2541, UHERSKÝ BROD
TEL.: 572 635 969
ZAKO TURČÍN spol. s r.o.
Moderní strojírenská firma v blízkosti Zlína nabízí:
PRACOVNÍ POZICE:
Programátor svářecího robota
Zámečník
Svářeč
Frézař – obsluha konvenční frézky
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POŽADAVKY:
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Vzdělání technického směru výhodou
Odpovědný přístup k práci
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VAKUOVÉ TECHNIKY

NABÍZÍME:
Dobré platové podmínky 20-40 tis. Kč měsíčně
Pro obsluhu robota náborový příspěvek 25-50 tis. Kč
Firemní benefity
Práci v moderní strojírenské firmě
Možnost profesního růstu a rozšíření kvalifikace
Kontakty:
ZAKO Turčín, spol. s r.o.
Březnice 363, 760 01 Zlín
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úvodem

Obavy, zda kraje zvládnou svoji roli
„silničního hospodáře“, se nenaplnily

Opravených silnic v kraji výrazně přibude. Foto: archiv

Stav krajských silnic letos vylepší
na 60 staveb za 630 milionů korun
www.rszk.cz Rovných šest desítek stavebních akcí − tak

vypadají plány Ředitelství silnic Zlínského kraje na stavební
sezonu roku 2017.
Ke zlepšení stavu krajských silnic
II. a III. třídy přispěje jak 21 staveb
financovaných plně z prostředků
Zlínského kraje, tak také 31 akcí
spolufinancovaných ze Státního
fondu dopravní infrastruktury a 8
velkých investičních staveb, na které poskytne rozhodující část prostředků Evropská unie prostřednictvím Integrovaného regionálního
operačního programu.
„Rozsah stavebních prací na silnicích II. a III. třídy je v roce 2017
poměrně značný. Do rekonstrukcí budeme moci letos vložit asi
630 milionů korun. Zahrnuje to
investiční dotaci Zlínského kraje,
prostředky čerpané z evropských
fondů a rovněž peníze poskytnuté Státním fondem dopravní
infrastruktury,“ shrnuje náměstek
hejtmana Pavel Botek. Po realizaci
všech těchto staveb získají motoristé na krajské silniční síti přibližně
68 kilometrů rekonstruovaných silnic a plošně obnovených vozovek.
K nejnákladnějším a nejrozsáhlejším stavbám tohoto roku patří například rekonstrukce městských silničních nadjezdů ve Zlíně
a ve Vsetíně, rekonstrukce silnice
v Huslenkách, úsek z Chvalčova
na Tesák nebo silnice z Uherského
Brodu do Nivnice, plošná obnova
povrchu Dlouhé ulice ve Zlíně. „Nezapomínáme ani na stavby menších nových mostů v místech, kde
už původní objekt nebyl v dobrém
stavebním stavu. Jde o nové mosty

v obcích Růžďka, Vlčnov, Brusné,
Prostřední Bečva,“ upřesnil ředitel
ŘSZK Bronislav Malý.
Silniční stavby jsou nyní v různé
fázi přípravy a realizace. Některé,
zahájené již v minulém roce, pokračují už od začátku jara, další se
postupně přidávají, jak jsou ukončovány veřejné soutěže na jejich
zhotovitele. Podrobnosti k jednotlivým stavbám zveřejňuje ŘSZK
průběžně na svých internetových
stránkách www.rszk.cz.
Většina staveb bude probíhat
pouze za částečných uzavírek,
kdy bude silniční provoz přesměrován do jednoho jízdního pruhu
a řízen zpravidla světelnou signalizací. Řidiči musí v úsecích staveb
počítat s určitým zdržením, nemusejí však používat objízdné trasy
a nenajezdí kvůli těmto stavbám
navíc další kilometry. U některých
staveb budou vyznačeny jen krátkodobé úplné uzavírky, zpravidla
při závěrečné pokládce poslední
vrstvy živičného koberce. V několika případech si však technologické
postupy a konfigurace terénu vyžádaly úplné přerušení provozu
a stanovení objízdné trasy. Tato
situace platí v případě rekonstrukce ulice 6. května v Holešově-Všetulích, v silničním úseku Litenčice
– Lísky a v průjezdním úseku obce
Roštění. 
/vc/
Přehlednou mapu investic najdete na straně 4.

Výzva: Povodně 1997-2017 | Zlínský kraj připravuje výstavu, kterou
chce připomenout 20 let od povodní. Proto vyzýváme obyvatele,
aby poskytli fotografie z doby povodní 1997. Více informací na
povodne@kr-zlinsky.cz, nebo 577 043 193.

Ve vlastnictví Zlínského kraje
jsou necelé dva tisíce kilometrů
silnic druhé a třetí třídy a více
než sedm set mostů. Pokud by
se kraj chtěl zbavit nevyhovujících úseků na silniční síti, znamenalo by to dát do pořádku
přibližně tisíc kilometrů silnic
a opravit nebo přestavět asi třicet mostů v celkovém objemu
deseti miliard korun. Pro představu bychom museli investovat všechny peníze z krajského
ročního rozpočtu. Kraj „dvojkové“ a „trojkové“
silnice získ al
do svého vlastnictví od státu
v době svého
vzniku a už tehdy se značným
deficitem – jak
co do fyzického
stavu v kvalitě
povrchů, tak co do finančních
prostředků na opravy a údržbu. Z desetileté zkušenosti
našeho kraje vyplývá, že počáteční obavy o to, zda kraje
zvládnou svoji roli „silničního
hospodáře“, se nenaplnily.
Doprava je dlouhodobě považována za prioritu. Velkou roli
sehrává i zkušenost lidí, kteří
se o krajské silnice a mosty starají. Na opravy silnic a mostů
jsme ve Zlínském kraji hodně
využili evropské dotace, zvlášť
Regionální operační program
Střední Morava, díky kterému

do kraje přišlo dvě a půl miliardy korun na opravu silnic
a mostů. Od roku 2014 se situace změnila, evropské dotace
dosahují zhruba na polovinu
této částky. Z toho důvodu
je potřeba, aby část nákladů
na opravy silnic a mostů nesl
i stát prostřednictvím Státního
fondu dopravní infrastruktury.
Těmito finančními prostředky
tak stát sníží vnitřní dluh i těch
nejzapadlejších silnic třetích
tříd, které často
bývají pro mnohé oby vatele
jedinou spojnicí
při cestě do práce, za koníčky,
přáteli a blízkou
rodinou. Intenzita silniční dopravy roste a stav
některých silnic
je z dlouhodobého pohledu neudržitelný.
Proto jsme rádi, že můžeme
efektivně sladit dofinancování silniční sítě ve Zlínském
kraji prostřednictvím evropských dotací, státního rozpočtu a také rozpočtu Zlínského
kraje.
Pouze bezvadný stav komunikací zlepšuje dostupnost
území, zvyšuje bezpečnost dopravy a je důležitý pro zvýšení
atraktivity území.

Pavel Botek,

náměstek hejtmana
 Zlínského kraje pro dopravu

Pouze bezvadný
stav komunikací
zlepšuje
dostupnost
území
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investice

Přehled silničních staveb v kraji v roce 2017
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BYSTŘICE P. H.
4

22

5

31

23

Morkovice
-Slížany

KROMĚŘÍŽ

18

6

6

HOLEŠOV

6

14

19

8

20

12

21

14

30

VALAŠSKÉ
MEZIŘÍČÍ

3

5

3

VSETÍN

19

1

2

VIZOVICE

Délka (m)

1

II/487: Karolinka

1 130

2

III/43346: Litenčice - Lísky 2 480

3

III/4981: Nivnice

813

4

II/490: Zlín, ul. Dlouhá

600

5

II/493: Petrůvka - Slavičín

2 183

6

II/437: Troják - Hošťálková 1 526

2

7

II/495: Bojkovice, ul.
Nádražní

930

3

8

II/498: Kunovice

954

9

II/495: Bojkovice, ul.
Pitínská

350

10

II/498: Hluk - Dol. Němčí

1 368

11

II/487: Nový Hrozenkov Karolinka

700

12

III/43830: Hostišová

1 260

13

III/4941: Vlachovice

600

13

16

9

UHERSKÉ
HRADIŠTĚ
UHERSKÝ
BROD
18
11
4

29

8
5

13

LUHAČOVICE

VALAŠSKÉ
KLOBOUKY
16

15
9

7

17

10

Stavby financované plně Zlínským krajem
Číslo Místo, úsek

15

28

20

8

Délka (m)

Stavby spolufinancované ze SFDI
Číslo Místo, úsek

OTROKOVICE

17

Velké
Karlovice

2

7

ZLÍN

4

10

1

11

27

7

Koryčany

21

ROŽNOV
P. R.

1

12

24

25

18

II/495: Vlčnov, most
495-013

50
50

14

III/4868: Vidče - Rožnov
p. R.

1 050

1

III/4874: Huslenky –
Zděchov

157

19

III/05727: Růžďka, most
05727-650

2

II/490: Uherský Brod –
Nivnice

2 541

20

III/43815: Brusné, most
43815-220

20

15

III/4942: Vlachova Lhota Vysoké Pole

2 170

3

III/4893: Trnava

941

21

III/01880: Bácov, most
01880-1

50

16

III/49524: Štítná nad Vláří

772

17

III/4276: Polešovice Vážany

940

Stavby spolufinancované z EU (IROP)

18

II/367: Kotojedy - Trávník

1 975

Číslo Místo, úsek

19

III/25736: Vsetín

1 464
1 330

4

II/436: Kyselovice

536

5

III/4906: Roštění

355

6

II/490: Holešov, Všetuly,
ul. 6. května

690

7

III/36741: Sulimov

1 250

8

III/49025: Ludkovice

750

9

III/42822: Sušice

394

10

III/05018: Zlechov

1 206

11

III/4956: Hluk, ul. Boršická

692

12

II/490: Rymice

800

13

II/490, II/497: Bohuslavice u Zlína

560

14

II/437, III/43730: Bystřice
p. H., OK

155

15

III/49714, MK: Uh. Brod,
okružní křižovatka náměstí Svobody

236

16

III/4942: Újezd

200

17

II/495: Bojkovice, propustky

60

Délka (m)

1

Silnice III/49016: Zlín,
most 49016-2

454

20

III/49711: Svárov - Zlámanec

2

Silnice II/487: Huslenky,
průjezdní úsek

1 703

21

II/428: Tetětice - Věžky

809

3

Silnice III/05735: Vsetín,
most 05735-1

460

22

III/43816: Hlinsko - Chomýž

1 150

4

Silnice II/498: Dolní Něm1 882
čí - Slavkov

23

III/36734: Kotojedy Vážany

826

Silnice II/481: Velké
Karlovice

24

III/42823: Košíky

779

5

2 677

25

III/48611: Rožnov p. R.

590

6

Silnice II/437: Ratiboř,
průjezdní úsek

3 700

26

III/43917: Police

646

27

III/49015: Lešná - Lukov

1 539

7

Silnice II/487: Hovězí,
průjezdní úsek

1 537

28

III/49025: Ludkovice Řetechov

1 220

8

Silnice II/437: Chvalčov křiž. s MK Rajnochovice

9 276

29

III/49718: Hřivínův Újezd

378

30

III/01877: Zubří

204

31

III/43210: Břest - Žalkovice

2 175

Zdroj: Ředitelství silnic Zlínského kraje, www.rszk.cz

Hrdinové a srdcaři převzali Ceny Salvator
www.kr-zlinsky.cz Pomoc nemocné prababičce, vyproštění člověka z vraku vozidla či dlou-

holeté bezplatné dárcovství. To jsou jen tři příklady činů, které byly oceněny v aktuálním
ročníku Ceny Salvator – Ceny hejtmana Zlínského kraje. Slavnostní ceremoniál už čtrnáctého
ročníku proběhl na nádvoří zlínského zámku za přítomnosti všech nominovaných osob.
kraje, dárcům, profesionálům ze
složek IZS, dětem a záslužným
projektům. Organizátory jsou
studenti Fakulty multimediálních
komunikací UTB. Předaná ocenění
podle kategorií:

Předávání Cen Salvator. Foto: Jiří Balát

Cena Salvator – Cena hejtmana Zlínského kraje je tradičním
oceněním za mimořádné činy

a záchranu života, zdraví či bezpečnosti obyvatel. Ocenění je
udělováno lidem ze Zlínského

Profesionálové: Strážník zlínské
městské policie Petr Tichý. V září
minulého roku zachránil život řidičce, která po autonehodě uvázla ve vraku vlastního vozidla.
Projekt: Uznání patří také všem
dobrým srdcím stojícím za projektem Malé Mimi, oceněným
v kategorii Projekty. Dlouhodobě
se zabývá péčí o předčasně narozené děti a jejich rodiče.

z regionu
Dárce: Cena v této oblasti připadla
Jiřímu Daňkovi.
Občan: Cenu v kategorii Občan si
převzala Silvie Valoušková. Dokázala vlastními silami spustit projekt
nazvaný NEO CUP, jenž poskytuje pomoc předčasně narozeným
dětem a jejich rodinám v Krajské
nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně.
Dítě: Dětská cena našla svého vítěze v hrdinství malé Nely Blažkové.
Nela se v krizové situaci dokázala
postarat o svou nemocnou prababičku, která byla později převezena do nemocnice s podezřením
na cévní mozkovou příhodu.
Dlouhodobá činnost a Cena
Deníku: V kategorii dlouhodobá
činnost získal nejvíce hlasů Petr
Julina, který působí jako vedoucí
Střediska volného času Klubíčko.
Zde se stará o zdravotně postižené a pomáhá jim naplňovat volný
čas. 
/red/

Zájem o Zlínský kraj roste. Turistů přibývá

Sociálním podnikáním k lokálnímu rozvoji

Letošní zimní sezonu, kterou
charakterizují výsledky cestovního ruchu za první čtvrtletí 2017,
lze označit za zdařilou. Vyplývá
to z údajů Českého statistického
úřadu.
V prvním čtvrtletí 2017 přijelo
do Zlínského kraje 130 416 hostů,
kteří zde realizovali 369 239 přenocování. Meziročně vzrostl jak
celkový počet hostů, tak přenocování. Zlínský kraj drží rostoucí
trend v počtech domácích hostů,
kterých v prvním čtvrtletí přijelo
o 4,1 % více než vloni, výrazný je
přírůstek počtu cizinců (o 19,0 procent). „Ačkoliv Zlínský kraj není
typickým lyžařským regionem,

Zvýšit povědomí odborné veřejnosti o problematice společensky odpovědného podnikání
a přinést zajímavé podněty z ČR
i zahraničí k nastartování smysluplných rozvojových aktivit. To
jsou ambice semináře s názvem
Sociálním podnikáním k lokálnímu rozvoji, který se uskuteční
15. června v budově Krajského
úřadu Zlínského kraje. O inspirativní příklady dobré praxe
se podělí Lukáš Trčka, ředitel
Regionální kanceláře Agentury CzechInvest pro Zlínský kraj,
Ivo Škrabal, ředitel Centra pro
komunitní práci Moravskoslez-

přesto se daří získávat v zimním
období klientelu, která v kraji tráví
zimní relaxační pobyty v resortech
nabízejících wellness a lázeňskou
péči. Pozitivní je skutečnost, že
námi vybrané zahraniční trhy reagují na marketingové aktivity Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy a vysoká dynamika růstu
zahraničních hostů pokračuje,“
říká Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní
Moravy.
V návštěvnosti cizinců došlo
v prvním čtvrtletí 2017 k výraznému růstu. A to jak počtu hostů
(o19 procent), tak i přenocování
(o 26 procent). 
/tz/

Vědecká show Michaela Londesborougha. Foto: Jiří Balát

ského kraje, poradkyně Úřadu
vlády ČR pro oblast zaměstnanecké participace Jana Maussen
a sociální podnikatelka Tereza
Jurečková.
Účastníci semináře budou také
seznámeni s možnostmi i úskalím podpory začínajících sociálních podniků, které přednese
Milada Pelajová, zástupkyně
MPSV, a Šárka Dořičáková, ředitelka TESSEA ČR. organizací
a sociálních podnikatelů. Účast
na semináři je bezplatná. Registrace na seminář je nutná
do 9 června na e-mail: lucie.
julinova@kr-zlinsky.cz.  /red/

Festival podpořil přírodní vědy
Střední průmyslová škola Otrokovice, jejímž zřizovatelem je Zlínský
kraj, hostila mezinárodní setkání
učitelů a studentů z celkem pěti
zemí – Turecko, Itálie, Španělsko,
Maďarsko a ČR. Součástí projektu
Let the science discover us jsou
zahraniční aktivity pro učitele
přírodovědných předmětů a také
odborná školení a festivaly pro
studenty. Cílem projektu je rozvoj
otevřeného a inovativního vzdělávání v Evropě, přenos moderních
postupů a metod do škol a zvýšení

povědomí o oblasti přírodních věd
u žáků a jejich rodičů. V budově
otrokovického Experimentaria tak
byl k vidění festival na podporu
vědy a techniky. Veškeré pokusy
zajišťovali samotní studenti, kteří
zároveň představili výuku přírodovědných předmětů na svých
školách. Projekt se zaměřuje
na inovativní přístupy ve vzdělávání, studenti využívají moderní
ICT prostředky a experimentují
s laboratorním zařízením metodou
„learning by doing“. 
/tz/
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TÉMA

a saxofonista Felix Slováček, šéfdirigent Stanislav Vavřínek, houslistka a zpěvačka Zuzana
Lapčíková, vedoucí Hradišťanu Jiří Pavlica, herec
Gustav Řezníček, malíř Boris Jirků atd. Nutno
však říci, že i mezi učiteli jsou vynikající umělci
s akademickým vzděláním, kteří mají svým žákům co předat.
Pokud jde o úroveň školy, nehraje roli, zda
je zřizovatelem kraj, obce či město, protože
po odborné a didaktické stránce musí všechny
tyto vzdělávací organizace splňovat státem
nastavená kritéria. Velkou výhodou je, že výuka
je prostřednictvím poboček ZUŠ zajišťována
i v menších obcích, odkud dřív musely děti dojíždět do měst.
Festival představuje činnost základních uměleckých škol, kterých je v kraji celkem 29. Foto: archiv

ZUŠ. Gejzír nadání, tvoření a energie
www.zuskazuska.cz V květnu jsme měli několik příležitostí uvědomit si, jak

výrazný kulturní fenomén představuje základní umělecké školství. Veřejnost
mohla 13. května v ulicích a parcích Zlína navštívit multižánrový festival ZUŠKA? ZUŠKA!, kde vystoupily nejlepší žákovské kapely a soubory a své hudební
a taneční umění předvedly dvě stovky dětí různých věkových kategorií.
Potenciál „zušek“ však dokazuje i mnoho dalších
akcí, které se konají průběžně během roku v celém našem regionu.
„Výkony žáků jsou na vysoké úrovni, znovu jsem
se o tom přesvědčil i při probíhajících soutěžích
zušek. Hodnotný umělecký zážitek nám také dopřála Základní umělecká škola Uherské Hradiště
při koncertu k zahájení sezony Otevřených bran.
Takto bych mohl jmenovat i další pozoruhodné
aktivity,“ říká radní Zlínského kraje Miroslav Kašný
zodpovědný za kulturu, mládež a sport.
Na území Zlínského kraje působí 29 základních
uměleckých škol, z toho 20 zřizuje Zlínský kraj,
tři jsou městské a v šesti případech jde o školy
soukromé. Nejstarší ZUŠ v kraji je kroměřížská,
která pamatuje 134letou historii.
Zatímco v jiných krajích se počet děvčat a chlapců do 18 let, kteří navštěvují zušky, pohybuje okolo deseti až patnácti procent, ve Zlínském kraji
činí tento podíl v populaci mládeže 30 procent.
A nejde jen o kvantitu.
„Systém základního uměleckého školství je
něco, co nám jiné země oprávněně závidí. Vede
ke včasnému podchycení a rozvíjení mimořádných talentů, ještě větší přínos ale vidím v tom, že
pomáhá kultivovat i ty, z nichž nikdy nevyrostou
koncertní mistři nebo akademičtí malíři, ale kdo
budou vždy poučenými a citlivými diváky a posluchači, těmi, kdo dokáží vnímat umění - a předávat tuto schopnost dál svým přátelům, dětem,
případně dalším žákům uměleckých škol. Zlínský
kraj patří k těm regionům, kde je navíc velice
živá lidová kultura a folklor. Fungující základní
umělecké školství v tom podle mě hraje také
svou záslužnou roli,“ zamýšlí se radní Zlínského
kraje pro školství Petr Gazdík.

Z mnoha absolventů „zušek“, respektive dřívějších „lidušek“, se rekrutovali lidé, kteří působí
v souborech na vesnicích, muzicírují na bázi zájmové činnosti pro potěchu svou i druhých, a je
i nespočet těch, kdo se z podhoubí základních
uměleckých škol Zlínského kraje vypracovali
k úspěšné profesionální dráze jako hudebníci,
herci či výtvarníci. Jsou to například klarinetista

Za návštěvu stojí 30. května „ZUŠ Open“
Ve Zlínském kraji uspořádaly krajské „zušky“
ojedinělý projekt Malí velcí filharmonici, jehož
partnerem je Filharmonie Bohuslava Martinů.
Padesát vybraných žáků ZUŠ dostalo příležitost
vystupovat společně s profesionálními hudebníky v sérii koncertů konaných postupně v Kroměříži a v Uherském Brodě.
Přínos spolupráce dětí a profesionálních muzikantů kvituje ředitel Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně Josef Němý: „Účast hráčů
filharmonie ve společném orchestru s žáky
ZUŠ přináší hodně pozitivního: Pro žáky jsou
jistě naši hráči velkými vzory. Možnost zahrát
si s nimi ve společném orchestru pak určitě
umocní jejich chuť na sobě pracovat. A jejich
nadšení zase pozitivně působí na naše hráče,“
říká Josef Němý. Společný koncert „malých
a velkých filharmoniků“ je koncipován tak, aby
oslovil širokou veřejnost a byl také doprovodnou kulturní aktivitou Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež ve Zlíně.
Tento projekt vyvrcholí v úterý 30. května
v 16.00 v parku Komenského ve Zlíně při celorepublikové akci ZUŠ Open, které se osobně
– jako patronka – zúčastní i Magdalena Kožená.
Vstup na veřejnou generálku a potom i na večerní koncert v Kongresovém centru je zdarma.
Představí se zde mimořádně talentovaní žáci,
kteří oslnili i v zahraničí a jsou držiteli prestižních
ocenění. Součástí programu jsou i divadelní či
taneční představení a výtvarné dílny. /hm/

Jsme připraveni?
Dovednosti, které mohou zachránit život

branná výchova

mají vytvořené zajímavé programy. „Je pro nás
běžné organizovat třeba branný závod nebo
uspořádat i několikadenní kurz pro základní
nebo střední školu,“ říká Jakub Šimák.

Ukázka pro školy. Foto: BOČR

„Oddíle, končit. V řad nastoupit. Vyrovnat! Přímo hleď!“ „Pane veliteli, oddíl je
nastoupen v počtu deseti, hlášení podává mladší instruktor.“ Vedoucí velí: „Zařaďte
se! Oddíle, nazdar!“ „Zdar!“ Jen vám to povědomé? Pro ty starší nic nového, takové
povely znají ze základní vojenské služby. Velmi podobně to ale před rokem 1989
vypadalo i při zahájení hodin tělesné výchovy či branných cvičení u starších dětí.
Teď se podobné povely v našem kraji začínají ozývat stále častěji.
Za většinou z toho, co jsme si zvykli nazývat
brannou výchovou, čas postupně zatáhl oponu.
Nicméně se ukazuje, že alespoň nějaká příprava
na mimořádné události tu opravdu chybí. Ministerstvo obrany proto před časem spustilo
projekt s názvem Příprava občanů k ochraně
státu – POKOS, do jisté míry se branná výchova vrací i přímo do škol. A pak tu jsou aktivity
spolků, jako jsou například Branné oddíly České
republiky. Ty se věnují primárně dětem a jejich
kořeny jsou ve Zlínském kraji.
„Nečekejte evakuaci v masce, pláštěnce a s pytlíky na rukou. Dnešní branná příprava je o něčem jiném. Učíme děti, jak umět poskytnout
první pomoc, či alespoň jak ji správně přivolat,
jak se zachovat při úniku plynu, autonehodě,
požáru či náhlé zdravotní indispozici v rodině či
ve škole. Samozřejmě je to také o pohybu a pobytu v přírodě, třeba i s využitím systémů GPS
a chytrých telefonů,“ říká předseda Branných

Jak to funguje
Kroužky vede jeden vedoucí a starší instruktor.
Je určen pro děti od 10 let, horní věková hranice
není určena. V oddíle je kolem dvaceti členů.
Oddíl se pravidelně schází jednou za týden –
pokud je zima, tak v tělocvičně nebo jiném
prostoru, v létě většinou v přírodě. Jednou
do měsíce je organizována výprava – většinou
společně s dalšími oddíly z okolí. „Celoroční
činnost vrcholí vojenským táborem. Pro mladší
členy je tábor na deset dnů, pro instruktory
i na několik turnusů. Současně si zde vedoucí
plní vzdělávací kurzy a praxi,“ dodává místopředseda Branných oddílů ČR Tomáš Mrhálek
s tím, že do osnov patří i zásady bezpečného
zacházení s „kuličkovkami“, které neznalí rodičové považují za „hračky“, ačkoliv se jedná
o zbraně. Důležitý je také fyzický výcvik vedený
třeba formou sebeobrany. Součástí činnosti je
pravidelná účast na vzpomínkových akcích, exkurze na významná bojiště, poznávání národní
historie. Více informací na webových stránkách
www.jsmepripraveni.cz. 
/jjn/

oddílů ČR Jakub Šimák, který je důstojníkem
Armády České republiky.
Zlínský kraj je první
Branné oddíly České republiky zatím působí
v Luhačovicích, Uherském Brodě a Slavičíně.
„Do prázdnin chceme ještě stihnout založit
oddíly v Dolním Němčí, Bojkovicích a Bánově.
A na začátek školního roku plánujeme mít oddíly ve Zlíně, Napajedlích, Prakšicích a Uherském
Hradišti. Záležet bude především na rychlosti,
s jakou vyškolíme naše instruktory a vedoucí
– zájem dětí a také jejich rodičů je velký, tak je
nesmíme nechat dlouho čekat,“ představuje
Jakub Šimák plány do budoucna. Instruktoři
a vedoucí se podle něho rekrutují především
z řad současných i bývalých vojáků a policistů
či dobrovolných hasičů. Lidé z Branných oddílů České republiky se jako jedni z prvních
úspěšně zapojili do projektu POKOS a pro školy

Vzpomínková akce na Ploštině. Foto: BOČR

Mladí hasiči? To je i zdravověda, topografie či fyzická kondice a obratnost
Zdravověda, topografie, ochrana před živelními pohromami, fyzická kondice. To jsou
příklady dovedností, které se v souvislosti
s brannou výchovou skloňují velmi často.
Pro někoho přitom může být překvapením,
že i toto je náplní činností kolektivu mladých
hasičů, které tradičně fungují v mnoha obcích a městech Zlínského kraje. Mladí hasiči
trénují na pravidelných schůzkách, získávají
odznaky odbornosti, své schopnosti porovnávají v řadě soutěží. Příkladem za všechny je
tradiční klání O pohár Štípského beránka. Jde

o závod pětičlených hlídek v závodu požární
všestrannosti. Skládá se z přespolního běhu
s plněním disciplín – střelba ze vzduchovky,
překonání překážky po vodorovném laně,
uzlování, požární ochrana a zdravověda.
Kolektivy mladých hasičů fungují ve sborech
spadajících pod Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Jde přitom o největší spolek
v zemi. Jen ve Zlínském kraji má aktuálně
21 825 členů, kteří jsou registrováni v 383
sborech. „Mladých hasičů do 18 let máme
v kraji 4 321,“ říká krajský starosta hasičů Josef

Bernatík s tím, že nejvíce, celkem 1 756, jich
je na Zlínsku. „To je druhý nejvyšší počet ze
všech okresních sdružení v České republice,“
dodává.
Mistrovství republiky
Co všechno mladí hasiči musí zvládnout, se
může každý na vlastní oči přesvědčit na blížícím se Mistrovství ČR hry Plamen a soutěží
dorostu v požárním sportu, které se uskuteční od 1. do 5. července na Stadionu mládeže
ve Zlíně. 
/jjn/
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Vítěz kategorie Rodinné domy: Vila Uherské Hradiště. Foto: pořadatelé

Po patnácté se udělovaly ceny v soutěži
Stavba roku Zlínského kraje

la realizace akce Čistá řeka Bečva II, kterou
udělil hejtman Jiří Čunek. „Cenu hejtmana
jsem stavbě Čistá řeka Bečva II neudělil jen
pro více než miliardovou investici, ale protože
je to ekologický projekt sloužící občanům
na velkém území našeho kraje a hlavně vyžadující ohromnou spolupráci mezi desítkami
obcí. A to se v České republice podařilo málo
komu,“ zdůvodnil ocenění Jiří Čunek.
Cena Syndikátu novinářů letos putuje k realizátorům stavby pod názvem Živý dům –
filmová a multimediální expozice s interaktivní zábavou, Zlín-Kudlov. „Náročná a citlivá
rekonstrukce vrátila filmový duch do dvou
objektů v areálu zlínských filmových ateliérů. Filmový uzel Zlín dnes nabízí čtyři patra
animace, zábavy, filmové historie a zážitků,
vzniklo zde také kreativní multimediální

www.stavbaroku.zlin.cz Soutěž o nejhodnotnější stavební počin realizovaný

stavbaři Zlínského kraje má za sebou patnáct ročníků. Dokončené stavby v minulém
roce prokázaly, že stavební firmy jsou, jako již tradičně, v regionu na vysoké profesionální úrovni. Čtyřicet dva soutěžících staveb také řadí Zlínský kraj na přední místo
v počtu přihlášených v celé republice.
Výsledky soutěže Stavba roku 2016 Zlínského ve Vsetíně. Odborná porota složená ze zákraje, kterou pod záštitou hejtmana Zlínské- stupců organizátorů, Zlínského kraje a České
ho kraje pořádá krajská stavební společnost komory architektů hodnotila stavby rozdělené
Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a Česká do sedmi kategorií podle architektonického
komora autorizovaných inženýrů a techniků výrazu díla, originality řešení, kvality technoStředočeský
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Nejvyšší cenu tak v patnáctém ročníku získa-

Cenu získal i Areál KCK Cyklosport  Otrokovice. Foto: pořadatelé

Zlínský kraj, region stavbařů
Na pomyslné mapě stavebnictví má Zlínský kraj
své pevné místo v mnoha ukazatelích. Jedním
z nich je i počet zaměstnanců, kteří pracují ve větších firmách. Podniky se stavební výrobou s 50
a více zaměstnanci se sídlem ve Zlínském kraji
zaměstnávaly v roce 2016 v průměru 4 201 pracovníků. Vyšší hodnoty vykazují povětšinou jen
nesrovnatelně větší regiony, především Jihomoravský, Moravskoslezský či Jihočeský kraj.
Stavební produkce středních a velkých stavebních podniků ve Zlínském kraji dosáhla v roce
2016 téměř 5,8 mld. Kč. Průměrná mzda pracovníka se proti předchozímu roku zvýšila o 773 Kč
na 27 321 Kč. 
/jjn/

Cena novinářů pro Živý dům. Foto: pořadatelé

centrum pro celou rodinu,“ doplňuje Jana
Bubeníková, předsedkyně krajské organizace
Syndikátu novinářů.
Tradiční součástí soutěže je klání studentů
středních škol se stavebním zaměřením. Nejlépe si vedl a první místo získal Ondřej Běhůnek
ze SPŠ Zlín, druhé místo patří Milanu Chrobákovi ze SPŠ stavební Valašské Meziříčí a o třetí
místo se podělili Soňa Stromšíková ze SPŠ
stavební Valašské Meziříčí, Jan Stašek ze SOŠG
Staré Město a Jakub Mikel ze SPŠ Zlín. Ocenění
si ze slavnostního večera odnesli i učni stavebních oborů, kteří příkladně prezentovali
Zlínský kraj na celostátních soutěžích. /bj/
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Muži u porodu jsou přechodná móda,
říká ženský lékař František Zábranský
V květnu byly vyhlášeny výsledky ankety Osobnost Zlínského kraje, kterou pořádá
Agentura J. K. Čestný titul pro rok 2016 získal emeritní přednosta gynekologicko-porodnického oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, MUDr. František Zábranský, CSc. Za jeho primariátu (v letech 1989 – 2006) byla postavena nová porodnice
s přístavbou operačních sálů. Stal se jedním ze zakladatelů laparoskopie v Československu a tyto moderní operační metody zavedl na svém pracovišti ve Zlíně.
Jak se proměnil váš obor za dobu, kdy se mu
věnujete, tedy za půl století?
Do Zlína jsem přišel po krátkém působení v Košicích, v roce 1970. Tehdy ještě porodnice sídlila ve starém pavilonu. Neexistovala možnost
návštěv, prostředí bylo stísněné, ale brali jsme
to tak, jak to bylo. Potom jsme se přestěhovali
do budovy nové porodnice, která poskytla nesrovnatelně vyšší komfort. Při návštěvách Francie
jsem si všímal atmosféry na klinikách a ten přátelský přístup k pacientům, barevnou výmalbu
pokojů a další detaily zpříjemňující ženám v nemocnici pobyt, jsme pak s kolegy zavedli i u nás.
Během let se výrazně zlepšily podmínky i v diagnostice a v operativě. Navzdory tomu mám
dojem, že se ženy zbytečně stresují, protože si
na internetu vyhledají kvanta informací o zdraví,
a to jim na vyrovnanosti a klidu nepřidává. V tom
se doba docela dramaticky změnila.
Jste ceněn za významný přínos v rozvoji
moderních operačních metod. Kde jste si je
osvojil?
Během svého tříletého pobytu v Tunisku jsem
měl příležitost seznámit se s předními americkými endoskopisty, kteří pořádali školicí kurzy
v laparoskopii. Tato poměrně šetrná, minimálně invazivní chirurgie, kdy tenká trubička vybavená optikou proniká do měkké tkáně a dají
se tak bez řezu provádět i náročné zákroky, je
dnes už poměrně běžná věc, ale ve Zlíně jsme
v osmdesátých letech minulého století teprve
začínali. Zajímal jsem se o historii vývoje této
metody a víme, že například v ruinách Pompejí
byly objeveny z dnešního pohledu primitivní
nástroje fungující na podobném principu, avšak
ve starověku se omezovaly jen na denní světlo
a na blízkost tělesných otvorů.
Zaznamenává nějaký zajímavý vývoj i samotné porodnictví?
Porod zůstal porodem, na tom se toho moc
nezměnilo. Ale když jsem začínal, dělali jsme
kolem pěti procent císařských řezů, nyní je
to 25 procent. Velkou roli hraje obava rodičů, zároveň opatrnost toho, kdo vede porod,
protože při jakémkoliv pochybení do případu
tvrdě vstupují právníci a tomu se řada kolegů pochopitelně snaží předcházet. Jako lékař
rozhodně nejsem nárůstem císařů nadšen, ale
dosud nemáme stoprocentní indikátory, které
by nás upozornily: Pozor, tady je nebezpečí,
jednejte! A ženy raději podstoupí zbytečnou
operaci, než riziko, že dítě bude postižené,
i když to se může stát i při operaci. Určitě mě
těší, že rapidně ubylo potratů.

Hodně se mluví o tom, že není dobré odkládat mateřství. Zároveň však vidíme, jak se
posunuje vitalita lidí do vyššího věku. Proč
by se tedy nemohlo i rodičovství oddalovat,
pokud to je fyziologicky možné v rámci přirozeného reprodukčního období ženy?
Tak měli jsme tady i maminku, která porodila
zdravé dítě po padesátce. Zatím to jsou spíše
krajní případy. Samozřejmě, že způsob dnešního
života a ekonomické důvody vedou k odkládání
rozhodnutí pro založení rodiny minimálně o pět

ROZHOVOR

Holandsko, kde 60 procent žen rodí doma. Jenže
jejich porodní asistentky jsou kompletně technicky vybavené včetně monitoru a možnosti
okamžitého převozu. Na to u nás zařízení nejsme
a museli bychom velmi mnoho investovat, abychom systém mohli považovat za spolehlivý.
Chápu, že některé ženy jsou přírodně založené
a uvítaly by tu možnost, ale jako lékař vidím rizika.
Nikomu z mé rodiny bych to nedoporučil.
Jsou dnešní ženy zdravější, jsou v lepší formě,
než když jste v oboru začínal?
Na to není jednoduchá odpověď, protože toho
o zdraví člověka víme mnohem více díky dokonalejším vyšetřovacím metodám. Například v oboru hematologie je spousta poznatků, o kterých
jsme ještě nedávno neměli tušení a které mohou
mít na porod vliv. Zásluhou včasné diagnostiky
můžeme včas léčit, zatímco dříve by matka nebo
dítě zemřelo. Jako lékaři se mi nelíbí poměrně
velký počet žen s nadváhou kolem 120 -130 kg
u porodu. Bývá s nim spojena spousta komplikací. U starších žen vidím velké rozdíly: některé

Osobnost roku 2016 Zlínského kraje - prof. MUDr. František Zábranský. Foto: Jiří Balát

let, což není nic drastického. Myslím, že příroda
si reprodukční schopnost řídí sama. Zamýšlím se
ale nad jinou věcí: většina žen, které přicházejí
rodit, není vdaná. Otec dítěte je „přítel“ a to, podle mě, není úplně nejšťastnější výraz. Jsem sice
liberál, ale to slovo mi v souvislosti s rodičovstvím
připadá nevhodné.
Co říkáte na přítomnost tatínků u porodu?
Mně se to jeví jako určitá povinnost, kterou muži
chtějí splnit, protože se to tak teď dělá. Ale podle mého soudu to není zcela v pořádku. Oni si
s partnerkou povídají, ale když nastanou bolesti,
tak tam často bezradně stojí, neví, co se děje
a my jim to vysvětlujeme. Akceptujeme jejich
přítomnost, ale moc platní tam nejsou. Mám
za to, že to je přechodná móda. Nikdy v historii,
pokud já vím, muži nechodili přímo k porodu.
Fandíte porodům v domácnosti?
Ne. Vždy totiž může nastat situace, kdy musí neprodleně zasáhnout lékař, protože se například
utáhne pupečník. Stále se uvádí jako příklad

jsou i po sedmdesátce velmi mladistvé, jiné jsou
hodně nemocné. Zobecnit to nelze.
Jak se díváte na nedostatek sester i některých lékařských specializací?
Struktura zdravotnictví se rozpadla, i když některé věci byly domyšlené a dobré. Tím, že jsme se
otevřeli světu, i zdravotníci hledají lepší uplatnění
v cizině. To je pochopitelné. Je mi ale velmi líto,
jak naše lékaře zatěžuje administrativa, vyplňování výkazů jim zabere třetinu pracovního času,
to je tedy safra drahá práce! Na západě doktor
výkon jednoduše zapíše a o zbytek úřadování se
postará někdo jiný. To by se u nás mělo změnit.
Já mám štěstí, že už se na to dívám z nadhledu.
Spíš se zamýšlím nad trendy ve vývoji lidské
společnosti. Jsme teď v postmoderní fázi, kdy
se celosvětově něco mění a my to nedokážeme
přesně zachytit, protože žijeme jen krátce. Jsou
věci, které nás zlobí, ale také ty dobré. Já mám
třeba radost z mladých kolegů, kteří jsou šikovní,
a je pro mě potěšení s nimi stále pracovat, byť už
jen na zkrácený úvazek.
Helena Mráčková
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Otevírání pramenů 2017 | Velkým svátkem,
konaným v Luhačovicích vždy v první polovině května, je obřad otevírání a svěcení
pramenů. Léčivé prameny a nádherné stavby
ožijí pestrými kroji, secesními kostýmy, ve-

terány, zpěvem a tancem.Hlavní program
zahájila mše svatá, po ní následoval průvod
svěcením pramenů s vystoupením folklorních souborů u jednotlivých pramenů. Foto:
Milan Mikšík

Filmový festival ve Zlíně | Od 26. května
do 3. června se Zlín stane opět hlavním městem
dětí – koná se zde 57. ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. Podrobný program
je k dispozici na www.zlinfest.cz.

Regionální potraviny do škol? | Seminář o lokální zemědělské produkci potravin s ukázkami
výroby čerstvého přírodního sýra a také s ochutnávkou biopotravin z regionu se konal ve Střední
škole zemědělské a přírodovědné. Seminář určený především pro žáky a učitele, ale i pro zájemce
z řad veřejnosti, podpořila svou záštitou radní
Zlínského kraje Margita Balaštíková, zodpovědná
za životní prostředí a zemědělství. „Usilujeme
o zásobování školních jídelen regionálními potravinami,“ uvedla. Foto: Jiří Balát

Ocenění pro hasiče | Práci dobrovolných i profesionálních hasičů ocenil v sídle Zlínského kraje
hejtman Jiří Čunek. Celkem 39 hasičům předal pamětní medaile a 6 hasičům záslužná vyznamenání
II. stupně. Na slavnostním aktu, který se uskutečnil při příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů,
byli přítomni také ředitel Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje Vít Rušar, starosta Krajského
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Josef Bernátík a další hosté. Foto: Jiří Balát

Nový kostel | V Sazovicích na Zlínsku vysvětil
v sobotu 13. května olomoucký arcibiskup Jan
Graubner nový kostel sv. Václava. Vznikl díky
iniciativě Spolku pro výstavbu kostela v Sazovicích, kterému se podařilo zajistit financování
včetně realizace, a tím i splnit sen předků mít
v obci vlastní svatostánek. Foto: Jiří Pagáč.

Pod širým nebem zazní Osudová

KULTURA

www.14-15.cz Návštěvníci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU se mohou těšit 12. června

ve 20.00 hodin na jedinečný hudební zážitek.
Pod širým nebem se chystá další ročník charitativního koncertu zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů. Pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka zazní skladba od Ludwiga van
Beethovena: Symfonie č. 5 c mol, op. 67 (známá
jako „Osudová“). V doprovodném programu
vystoupí Thom Artway se svou Acoustic show.
Chybět nebude ani videomapping.
Charitativní koncert na podporu činnosti Klubu dětí a mládeže organizace Handicap Zlín se

koná pod záštitou radní pro oblast sociálních
záležitostí, neziskového sektoru a rodinné
politiky Michaely Blahové a radního pro oblast kultury, památkové péče, církví, mládeže
a sportu Miroslava Kašného.
„Předskokanem bude mladý český zpěvák,
skladatel a kytarista vystupující pod pseudonymem Thom Artway, který pochází ze
zlínského regionu a posluchačům je známý
především svou skladbou I Have No Ispiration,“

uvedla Petra Kubíková, ředitelka 14|15 Baťova
institutu. Koncert se koná v rámci cyklu „Muzikanti, hrajte...“, který se poprvé na platformě
uskutečnil již v roce 2014 u příležitosti Roku
české hudby.
Předprodej vstupenek je na recepcích v budově 14 a 15 továrního areálu a v pokladně
Filharmonie Bohuslava Martinů v Kongresovém centru Zlín. Vstupné je 100 Kč, děti do 15
let mají vstup zdarma. V případě nepřízně
počasí bude akce zrušena.
Pořadateli jsou 14|15 Baťův institut, Filharmonie Bohuslava Martinů a Zlínský kraj.  /red/

Filharmonie na platformě mezi budovami 14 a 15 vystupuje pravidelně. Foto: archiv

Jak funguje vaše tělo a smysly?
Napoví vám výstava v Kroměříži
Na výstavě POZNÁVEJ SE, převzaté z muzea vědy
a techniky – IQ parku Liberec, vás čeká 60 exponátů, na kterých si vyzkoušíte na vlastní kůži
možnosti a limity vašeho těla a smyslů. Čekají vás
hlavolamy, jazykolamy, hádanky, optické klamy,
svět iluzí a hříčky perspektivy a mnoho testovacích „mašin“.
Zapojíte a vyzkoušíte svou kreativitu, postřeh,
logické myšlení a hravost. Zabavíte se, poučíte
a užijete i srandu a napětí. Výstava POZNÁVEJ SE
v Muzeu Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži potrvá od 1. června do 31. srpna. Otevřena bude po celý týden, od pondělí do neděle
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00. 
/mrk/

Brouček s Beruškou přiletí do Uherského Hradiště
Volný cyklus výtvarně literárních výstav se v Galerii Slováckého muzea pomalu
stává tradicí. Oslovuje a přitahuje hned několik generací najednou.
„Vedle přehlídek samostatných autorských
ilustrátorských profilů figuruje i forma příběhu
jedné knížky. Po Babičce Boženy Němcové
budou dalším takovým formátem Broučci
od Jana Karafiáta,“ řekla Marie Martykánová,
kurátorka této nové výstavy. Toto literární dílo
vyšlo poprvé v roce 1876. Od prvního vydání si
také tato knížečka začala žít svým pomyslným
životem, provázeným mnoha zajímavostmi,

Poklady z depozitářů
www.muzeum-zlin. cz

Zubařské křeslo Columbia
Do sbírky Muzea JV Moravy ve Zlíně
přibyl v loňském roce přírůstek v podobě daru zubařského křesla. Křeslo
americké výroby značky Columbia
pochází z 20. let 20. století a bylo
užíváno v ordinaci na hlavní ulici
v luhačovických lázních. Současně

událostmi, chválou i zavržením, tichým protestem i novým návratem. „Spočítat, kolik lidí se
o to zasloužilo, to se už nepodaří, ale ve spojení s výtvarným uměním se dá potvrdit, že
literární zpracování okouzlilo hodně našich
umělců, kteří se ve svých kresbách vyznávali
k osobnímu prožitku z pohádkového příběhu
Broučků. Ve výstavní kolekci je jich zastoupeno dvacet,“ přidala Martykánová. Úplně

s křeslem přejalo muzeum do sbírky
i lékárenskou skříňku a další doplňky ze zubařské ordinace. Nálezový
stav křesla byl žalostný, roky, které
strávilo na půdě domu, se na něm
neblaze podepsaly: poškození barevné vrstvy, koroze u původně niklovaných částí a degradace všech
těsnění. Prvním krokem tedy byla
očista, vzápětí bylo nutné upevnit
barevnou vrstvu, která se v několika
místech odseparovala od kovového
podkladu.

prvním ilustrátorem v roce 1902 byl Vojtěch
Preissig a další následovali: Rudolf Adámek,
Josef Wenig, Ondřej Sekora, Jiří Trnka, Marie
Fischerová – Kvěchová, Vlasta Švejdová, Vlasta
Baránková ad. Každý z nich pojednal výtvarný
doprovod podle svého zaujetí, autorským
rukopisem i ovlivněním tradicemi či dobou
svého života.
Přes dvě stovky ilustrací z galerijních, muzejních i soukromých sbírek doplňuje několik
desítek knižních vydání.
Výstavu Broučci Jana Karafiáta připravilo
Slovácké muzeum ve spolupráci s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě. Výstava
potrvá do 9. července 2017. 
/smuh/

Zběžná zkouška hydraulického
zdvihacího zařízení sedáku odhalila
jeho poškození. Nezbylo nic jiného, než křeslo kompletně rozebrat,
vyčistit.
„Po očištění jednotlivých dílů
a zprovoznění hydraulického zdvihu jsme jednotlivé díly zkompletovali a vyzkoušeli jejich funkčnost.
Křeslo nyní lze polohovat i zvedat,
jako když opouštělo továrnu amerického výrobce před 100 lety,“
vzpomínají pracovníci muzea. /red/
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putování s osobnostmi po zlínském kraji

volný čas

Valašskem po stopách Jana Karafiáta
Kdo by neznal Jana Karafiáta. Do povědomí mnoha generací se vryl jako
autor dnes už legendární pohádky Broučci. Evangelický kněz, který dvě
desetiletí působil jako farář ve Velké Lhotě, je ale také neodmyslitelně
spjatý s naším krajem, především Valašskem. Pokud chcete poznat krajinu,
kde čerpal inspiraci, můžete se vydat po Naučné stezce Jana Karafiáta. Je
dlouhá 14 kilometrů a na trase je 16 zastavení. O stezku pečuje ZO ČSOP
Valašské Meziříčí.

Přehrada Bystřička. Foto: Z. Hartinger

Trasa naučné stezky vede z železničního nádraží ve Valašském Meziříčí přes park Botanika a vrch Štěpánov na Podhájí, odtud kolem
lyžařského vleku nad obcí Veselá do Velké
Lhoty a dále až k přepadové hrázi přehradní
nádrže Bystřička. Na jednotlivých zastaveních po trase se seznámíte s historickými
stavbami, ve Valašském Meziříčí s kostelem
sv. Trojice s lapidáriem, s evangelickým kostelem vystavěným na počátku 20. století
chorvatským architektem Leo Kaldou a také
s kulturní historií města.
Po výstupu na kopec Vrchovina se otevře
panorama na hřeben Veřovických vrchů,
na horu Radhošť a za ideálního počasí až

ZAMYŠLENÍ NA ZÁVĚR
Nebe za peňáze není...
Blíží se léto. Nastává čas festivalů, v našem
kraji zejména folklorních. Bohatství jihovýchodní Moravy. B. Martinů pravil: „Neznám
nic silnějšího, než je moravská lidová píseň.“
Nevím, jestli myslel i na texty, v nichž nám
naši předci vzkazují, jak žili. A je v nich mnoho
podobností, cítíme, že jejich problémy byly
podobné našim.
Ach bože, prebože, kde sú můj tatíček, už na nich
vyrostl zelený trávníček. / Keby mně pán Bůh príl,
jak ně ludé prejů, už bych dávno ležál pod tú
čermů zemňů. Některé jsou veselejší, mnohé
frivolnější, publikovatelné až po desáté večer.
Tak alespoň jeden výsměšný. / Na kopcu stála,
pěkná sa zdála jako květ. Když sem k ní prišel,
sopel jí visel po loket. Mnohé jsou ale také plné
radosti z úrody, z přírody, pěkného rodinného

na Lysou horu. Další zastávky vás informují
o rostlinách a živočiších lučních společenstev, pramenišť a lesů. Pozornost je věnována obci Velká Lhota, tolerančnímu kostelu
a faře, kde v letech 1875 až 1895 působil Jan
Karafiát (tehdy se obec jmenovala Hrubá
Lhota).
Závěr stezky upozorní na nestabilitu zdejšího podloží u jednoho z četných sesuvů,
a zbývající dvě zastávky představí přehradu
Bystřička a její zajímavou historii. Vybudována byla v letech 1908 až 1912. Jde tedy
o jednu z vůbec nejstarších přehradních
hrází na území České republiky. Přehrada,
která je zároveň kulturní památkou, měla
sloužit i jako zásobárna vody pro průplav
Dunaj – Odra – Labe. Více informací o stezce
na www.ochranci.cz v sekci Naučné stezky
– Stezky ve Valašském Meziříčí.

Slovácko roztančí stovky dětí

Nezapomeňte na skanzen
Jan Karafiát (1846 až 1929) je pohřben na Vinohradském hřbitově v Praze. Symbolický
památník, připomínající jeho vztah k Valašsku, je pak umístěn v rožnovském Valašském
muzeu v Rožnově pod Radhoštěm u kostela
sv. Anny v areálu Dřevěného městečka. Místu
se říká Valašský Slavín. 
/red/

Pět dnů plných folkloru, více než 600 účinkujících a téměř 30 pořadů s mezinárodní účastí
– na to všechno se mohou těšit návštěvníci 24.
Mezinárodního dětského folklorního festivalu
Kunovské léto, který se koná 14. až 18. června
v Kunovicích, Uherském Hradišti a ve Starém
Městě.
Letošní ročník nabídne téměř tři desítky pořadů,
kde vystoupí děti ze Slovinska, Bosny, Slovenska, Gruzie, Bulharska, Ukrajiny, ale i z různých
koutů Zlínského kraje – ze Slovácka, Valašska
a Luhačovického Zálesí. Návštěvníci se mohou
těšit na Mezinárodní řezbářské sympozium,
roztančená náměstí s taneční školou i slavnostní
průvody městy či Svatojánský jarmark lidových
řemesel s Národní přehlídkou dětských verbířů.
Malé i velké návštěvníky potěší Dětské kočovné
divadlo z Kyjova, řemeslné dílničky i ochutnávky
mezinárodní gastronomie v rámci akce Chuťovky s dechovkou DH Boršičanka. Pětidenní
folklorní maraton vyvrcholí nedělní mší svatou
za festivalové děti s následujícím Koncertem
duchovní hudby v kunovickém kostele sv.
Petra a Pavla, vernisáží Řezbářského sympozia
a galaprogramem Rodina je grunt! Podrobný
program na www.kunovske-leto.cz. 
/rp/

soužití. Daj ňa bože synka, co na husle brinká,
bych sa já napila červeného vínka. / Tatíčku starý
náš, šedivů hlavu máš. Dobře je tu s námi, dokáď si
tu mezi námi. S láskou to bývalo často složitější.
Nechoď k nám ty ledajaký chlape, šak ti smrďá starým sýrem gatě. I dnes aktuální téma, milování
a sex. Téma prastaré. Nechytaj mňa za kolena,
tam sů samé kosti. Sáhni vyše, eště vyše, přijdeš
do radosti. / Má milá rozmilá, roztahni kolena,
pusti ňa mezi ně, budeme rodina. Módní tetování
a pomalovávání těla? Nic nového. A tá pěkná
Katerina aj s tů našů Helenů, nechaly si vymalovat
níže pupka jeleňů.
Války a vojna trápily naše předky převelice.
Narodil sas Janko v nešťasnů hodinu, pošlů ťa
do vojny a tam ťa zabijů. Zabijů ťa Turci, v kopytoch roznosá, krev s tebja poteče, ta jak z trávy
rosa. Turecké nebezpečí prochází po staletí
dějinami Evropy i lidovými písněmi. A je stále
aktuální. Už Turek ide, zlá vojna bude, moja
milá plače, že sama bude. Milý moj milý, sedaj
na koňa, postav sa Turkovi rovnou do boja.

Finanční problémy ve školství? Starodávné
téma už od dob Marie Terezie. Rektoři sú hodní lidi, mají psoty dosti. Rektor chodí oškubaný
a učitel bosky. Někdy jsou to zprávy jak z černé
kroniky. Sládečkovy koně, to sů bože koně, zabili
Kučeru, když vozili hnoje. Koně sa schytili, dolů
městem jeli. Uprostred městečka Kučeru zabili.
Kučerovy děti troma radma stály, a tak naríkaly,
jak by hudci hráli. Lidská nerovnost a sociální
problémy? Kebych já píl ta jak jiní píjari, sedel bych
si do hospody s masári. Ale su chudobný, nejsu já
jim rovný, oni by ňa vyhodili z hospody. / A pán
nás sužuje, daněčky zvyšuje, plateb neulevuje. /
Bože moj, otče moj z vysokého neba, když si nám
zuby dal, daj že nám aj chleba.
A nakonec přece jen radostnější vzkaz pro poctivé lidi. Vzkaz také pro všechny ty současné
podvodníky, hamižníky, podfukáře: „Až ty prijdeš před sůd pánů pána, nepomože ti výmluva
žádná. Ale nebe za peňáze není, tam je chudák
císarovi rovný.“

Jiří Severin

Podílíme se
na výrobě
automobilových
dílů světoznámých
značek.

Chceš posílit naše řady? Neváhej a přihlas se k nám.
Nabízíme tyto pracovní pozice:
• seřizovač CNC strojů
• mechanik údržby CNC strojů
• obsluha CNC strojů
• pracovník kvality
• hlavní mistr
• projektový manažer
• asistent úseku údržby
• IT pracovník

tel.: 572 425 320
e-mail: info-SAC@schlote.com
adresa:
Schlote-Automotive Czech s.r.o.
Jaktáře 1660
686 01 Uherské Hradiště

YOU + NISSAN

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.

13. - 16. 7. 2017

Areál likérky

Vizovice

Za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín!
Only one SABATON Orchestra Show in Europe in 2017!

Legenda světového metalu po 25 letech živě v Česku!

Anniversary Best of Show!
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Legendary frontman Twisted Sister!
Performing new solo album
and Twisted Sister hits!

Special guest Marco Hietala!

Předprodej vstupenek Pragokoncert www.mastersofrock.cz
tel.: 577 432 580, 224 235 267, mikeskova@pragokoncert.com

www.mastersofrock.cz

e-mail: u3v@utb.cz
e-mail: u3v@utb.cz
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KANCELÁŘ OD

2 990Kč
MĚSÍČNĚ

Z Lesní čtvrti po Evropě

KANCELÁŘE
RETAIL

V letošním školním roce 2016/2017 realizovalo Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť projekt Otevřená škola, který byl podpořen v rámci programu
Erasmus+. Na realizaci se podílelo 10 učitelů školy, kteří se díky získané
podpoře zúčastnili týdenních zahraničních mobilit v různých zemích
Evropy.
Prvním druhem aktivit projektu, které byly zaměřeny na výměnu zkušeností a prohloubení spolupráce s partnerskými školami v Německu, na
Slovensku a ve Španělsku, bylo tzv. „stínování“, neboli “job-shadowing“.
Tato činnost umožňuje našemu učiteli zapojit se do vzdělávacího procesu na partnerské škole přímo ve vyučovacích hodinách.
Druhá část učitelů se vzdělávala na specializovaných metodologických
kurzech v Německu, Finsku, Řecku a na Maltě. Cílem těchto kurzů bylo
ukázat účastníkům nové přístupy a výukové metody, které mohou udělat výuku pro žáky zajímavější.
Všichni zúčastnění si ze svých pobytů odnesli kromě řady cenných zkušeností a vědomostí také množství pozitivních dojmů a neopakovatelných zážitků, které dodají jejich další práci jiskru a oživení.
Velký přínos má realizace projektu v programu Erasmus+ i pro školu,
která může svým žákům nabízet nejen atraktivní a kvalitní výuku, ale
také možnost zapojit se do projektů mezinárodní spolupráce.

RESTAURACE

inzerce

Firma Baťa se rozhodla vyvíjet obuv ve zlínském
Centru polymerních systémů UTB

+CR_okno-do-kraje_2017-05_104x147.5.indd 1

Centrum polymerních systémů Univerzity Tomáše Bati disponuje špičkovou technologií na celosvětové
úrovni. K testování obuvi má veškeré přístrojové vybavení a odborníky,
to vše pod jednou střechou. „Je to

řekl Jim Russell, ředitel laboratorního centra Bata Innovation Lab
sídlícího v kanadském Torontu,
který vedl tým pracovníků firmy
Baťa při vyjednávání o konkrétních
podmínkách spolupráce se zlínskou
univerzitou. „Firma Baťa má stále
globální postavení a dlouhodobá
spolupráce s takovým partnerem
by byla pro univerzitu strategicky

15.5.2017 10:16:07

pro nás perspektivní pracoviště pro
nastavení dlouhodobé spolupráce
na výzkumu a vývoji obuvi. To, že se
jedná o Zlín, je naprosto fantastické.
Vracíme se do města zakladatele
firmy Tomáše Bati, co víc si přát,“

významná,“ doplnil rektor univerzity Petr Sáha. Během jednání se
upřesnily podmínky další spolupráce. Konkrétně se jedná o vývoj
nových obuvnických materiálů
a postupů jejich zkoušení. Uplatní
se také moderní technologie skenování a následného 3D tisku obuvi,
na čemž se bude podílet závod firmy v Dolním Němčí. 
/tz/
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tel.: +420 577 044 220
e-mail: suszlin@suszlin.cz

 Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť
a zpevněných ploch
 Pokládka a vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
 Frézování živičných povrchů
 Odvodnění komunikací
(příkopy, žlaby, propustky)
 Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích
 Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství
 Realizace a dodávka veřejného osvětlení
 Sečení travních porostů podél místních
a účelových komunikací
 Čištění komunikací a ploch
…a další

www.suszlin.cz
Chmelnická
36Zlín
Zlín
Příluky455,
386, 761
760 01
tel./fax:
224151
151
tel.fax.:+420
+420 577
577 224
mobil:servis@intermen.cz
+420 777 559 012
e-mail:
e-mail: servis@intermen.cz
www.intermen.cz

PŘIJĎTE MEZI NÁS

– a tvořte s námi svoji budoucnost...
Firma ROSTRA s.r.o. byla založena v roce 2000
a navázala na dlouholetou tradici strojírenské
výroby v regionu od roku 1976. Postupem času
se firma stala významným zaměstnavatelem
v regionu. Věnuje se výrobě lisovacích nástrojů
a lisování plechových dílů. Pro svoji kvalitní práci
je firma vyhledávána svými zákazníky.
Uchazeče, kteří chtějí růst současně s firmou,
chtějí být součástí společnosti ROSTRA a chtějí
sebe i firmu posouvat dopředu, rádi uvítáme
v našich řadách. V současné době máme otevřené tyto pracovní pozice:

Volné pozice pro
kusovou výrobu
- nástrojárnu
Konstruktér lisovacích nástrojů

Mechanik-nástrojař pro montáž lisovacích
nástrojů

Profesionální servis, profesionální přístup, záruka kvality


Obsluhy pro CNC stroje – frézka, bruska,
drátová řezačka

Volné pozice pro
sériovou výrobu
- lisovnu
Mistr lisovny
 Průmyslový inženýr
Technolog údržby lisovacích nástrojů
Operátor u lisu (práce vhodná i pro ženy)

Seřizovač pro lisovnu (seřízení lisovacího
nástroje v lise)
Manipulant / skladník
Strojní údržbář
Společnost ROSTRA s.r.o. si váží zaměstnanců
a poskytuje stabilní a perspektivní uplatnění
v prosperující strojírenské firmě. Věnuje pozornost zdravému pracovnímu prostředí, klade
důraz na osobní a odborný rozvoj zaměstnanců
a poskytuje bohatý sociální program.
Svůj profesní životopis nám můžete zaslat
na e-mail personal@rostra.cz nebo na adresu
ROSTRA s.r.o., Říčanská 989, 763 12 Vizovice,
tel. 577 004 503.

www.rostra.cz

Servis
plastových
oken

?

Nefungují vaše okna a dveře
tak jako před léty....

drhne okno...
nejde otevřít okno...
jde těžce ovládat klika...
prasklo sklo...
máte vadnou žaluzii...
přijedeme, zjistíme závadu,
seřídíme, promažeme,
opravíme nebo dodáme
nové komponenty,
které zajistí funkčnost
vašich oken...

servis
stačí jen zavolat!
Rychlý
kvalitní

777 559 012
www.intermen.cz

Fotografie je pouze ilustrativní.
Suzuki Ignis 1.2 DUALJET: emise CO2 104 g/km, kombinovaná spotřeba 4,6 l/100 km. t
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Mob: 724 209 511, tel: 577 911 653,
prodejna@simcar.cz, Www.Simcar.Cz
Fryšták u Zlína, Holešovská 380

ODK__červen_2017_104 x 147,5 mm_tisk
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PRÁCE S VŮNÍ KÁVY
Výrobní závod Jacobs Douwe Egberts ve Valašském Meziříčí se
�s��šn� rozvíjí a nabídne řadu novýc� �racovníc� �říle�itos�
Již přes sto let se specializujeme na výrobu kávy. Nyní jsme významně
posílili naši pozici v rámci celoevropské výrobní sítě společnos� Jacobs
Douwe Egberts, předního světového výrobce kávových produktů a čaje.
Pochutnat si můžete na naší kávě značky Jacobs, L´or, Douwe Egberts
nebo Tassimo.
Díky navyšování výrobních kapacit otevírá továrna řadu nových
pracovních pozic.
Našim zaměstnancům nabízíme vedle zajímavého mzdového
ohodnocení také řadu zaměstnaneckých výhod.
�hcete-li se stát součás� našeho týmu, napište nám na e-mailovou
adresu Aneta.Cigankova@JDECoﬀee.com nebo zavolejte na
571 689 121.

ZAMILUJTE SE DO NÁS! ;-)
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Vaše prsteny BRILAS :-*

Informace o nás najdete také na www.jacobsdouweegberts.com.
Pište, volejte, rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy.
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