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Nemocnice ve Zlíně: Kroky k nápravě
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Dny lidí dobré vůle na Velehradě

Zlínská filharmonie zahrála Osudovou pod širým nebem. Výtěžek
80 000 korun podpoří aktivity dětí se zdravotním postižením.

Ekologické zemědělství v kraji
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Těhotenský screening vrozených vad
2D a 3D ultrazvuková diagnostika
Včasná detekce možných vrozených vad
Genetické poradenství

• Prenatální kardiologie
• Neinvazivní prenatální testování
chromozomálních aberací

centrum prenatální diagnostiky a genetiky

www.prediko.cz
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Když se daří, mají se splácet dluhy,
ale také investovat
Poslední tečka za rokem 2016 s ekonomického hlediska je
schválení závěrečného účtu za rok 2016. A bilance není vůbec
špatná. Podařilo se dosáhnout přebytku hospodaření ve výši
905 milionů korun, což je rozhodně dobrá zpráva.
Loňské příjmy dosáhly částky 10,1
miliardy korun, výdaje 9,2 miliardy
korun. Příznivý výsledek ovlivnilo
především vyšší plnění příjmů ze
sdílených daní, přesuny výdajů
do dalších období a provozní úspory. „V podstatě se jedná o to, že roste HDP a státu se daří lépe vybírat
daně. Proto v dalších letech jsme
přesunuli peníze alokované na projekty financované z evropských
peněz,“ řekl statutární náměstek
hejtmana Jiří Sukop. Již vloni byla
vyhlášena řada výzev na předkládání projektů, do kterých se kraj hlásil.
Peníze v rozpočtu však bylo nutno
rezervovat už tehdy. Použity budou
až v době rozhodnutí o projektu,
tedy letos. Na konci roku 2016 byla
celková výše zůstatku na rozpočtových účtech 1,67 miliardy korun.
Jedná se o finanční prostředky, které si kraj vytvořil z přebytků hospodaření v předchozích letech a které
jsou již použity ke krytí plánovaných výdajů v letech 2017 až 2020.
Investice v roce 2016
V roce 2016 poklesly investiční
výdaje kraje ve srovnání se skutečností roku 2015 o více než polovinu. V roce 2016 bylo z rozpočtu
Zlínského kraje vyčerpáno celkem
0,7 miliardy korun, což představuje
7,6 % z celkových ročních výdajů.
Do investičních výdajů realizovaných Zlínským krajem v částce 109,5
milionu korun se řadí například vybudování výjezdové základny záchranky v Buchlovicích (8,3 milionu
korun) a Suché Lozi (11,9 milionu
korun), navýšení základního kapitálu v Krajské nemocnici Tomáše Bati
(50 milionů korun), přístavba kotelny v Domově pro seniory Lukov
(7,4 milionu korun) atd. Investiční
dotace zřizovaným příspěvkovým
organizacím dosáhly částky 325
milionů korun, z toho příspěvková
organizace kraje Ředitelství silnic
Zlínského kraje obdržela investiční
příspěvek 238,3 milionu korun.
Na podzim roku 2017 proběhne
příprava Střednědobého rozpočtu Zlínského kraje na roky 2019 až
2023. „Musíme provést revizi stávajících akcí financovaných z krajského
rozpočtu nebo evropských peněz.
Nejde trvat na investici, která sice

bude z velké části financovaná z evropských peněz, ale v následných
provozních výdajích bude pro kraj
zátěží. Už dnes u každé plánované
investice musíme počítat s pravděpodobným poklesem cen energií,
musíme znát dobu návratnosti investice a dobře zvážit, do jaké míry
je pro nás ekonomické procento
spoluúčasti z externích zdrojů. Pokud evropský nebo národní titul
nabízí deset nebo patnáct procent
spoluúčasti, finanční návratnost
vložených peněz je například za padesát let, tak takové projektové záměry patří rovnou do koše,“ pokračoval náměstek Sukop. Stejně tak je
potřeba zohlednit vládní nařízení
o platech ve zřizovaných organizacích. „Jsme krajem, ve kterém jsou
nejnižší mzdy z celé České republiky. Chceme udělat maximum pro
to, abychom mohli lidem v našich
organizacích zvýšit platy,“ doplnil
Sukop.
Snížení čerpání úvěru
Posunem výdajů doprovázeným
s nakrytím potřebných investic
v letech 2017 až 2018 volnými finančními prostředky z předchozích let je možné odložit čerpání
plánovaného úvěru až na rok 2019
a 2020. Z toho plyne, že hospodaření kraje je na léta 2017 až 2020
navrženo jako schodkové s tím,
že rozpočtové schodky v jednotlivých letech budou kryty penězi
z minulých let ve výši 1,67 miliard
korun a smluvně zajištěným úvěrem od Evropské investiční banky
ve výši 800 milionů korun. „Letos
byla pozastavena většina investic.
Každou korunu jsme otočili z obou
stran a přemýšleli, kam ji investujeme, aby měla smysl. Chceme snížit
čerpání nasmlouvaného úvěru.
Musíme začít lépe plánovat výdaje
v jednotlivých letech, optimalizovat
je a maximálně využívat evropské
dotace. Tato možnost se nebude
dlouho opakovat, měli bychom ji
využít. Pokud by kraj neměl peníze na spoluúčast na investicích,
na které bude chtít dotace, dovedu
si představit využití půjčky. Když
hospodářství roste, je dobré nejen
splácet dluhy, ale také investovat,“
uzavřel náměstek Sukop. 
/rj/
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Nechceme kraj dále zadlužovat
Na začátku tohoto roku jsem
vedl rozhovor s jedním novinářem a dodnes si pamatuji jeho
výraz, když jsem mu říkal, že
v následujících čtyřech letech
bych chtěl, aby se dluh kraje snížil o šest set milionů korun a přitom byly realizovány dlouhodobě plánované investice. Usmíval
se možná i proto, že věděl, že
patříme mezi kraje s vyšší mírou
zadluženosti. Teď, po více než
půl roce práce v pozici politika
odpovědného za hospodaření
kraje, mohu ještě s větší jistotou
říct, že to nebyla
fikce. Mám před
sebou závěrečný
účet hospodaření
kraje za rok 2016
a výhled hospodaření do roku
2020. Když si
rozložím všechny karty na stůl,
tak musím otevřeně přiznat, že
situace je pro kraj
příznivá. Státu se
daří vybírat daně, proto dochází k navýšení rozpočtového určení daní, díky kterému plyne
do krajského rozpočtu více peněz od státu. Na provozu úřadu
jsme loni ušetřili přibližně sto
třicet milionů korun a v tomto
trendu hodláme i dál pokračovat. Abychom se chovali opravdu jako řádní hospodáři, pozastavili jsme a přesunuli původně
plánované investice do dalších
let. V celkovém objemu je právě díky těmto krokům přebytek
rozpočtu Zlínského kraje za loňský rok devět set milionů korun.

Sto milionů korun bylo použito
na splátky úvěrů, které kryjí plánované investice v následujících
letech a o zbývajících osm set
milionů korun byly navýšeny stavy na bankovních účtech. Kraj si
na svých rozpočtových účtech
vytvořil z přebytků hospodaření
z předchozích let finanční zdroje, které budou použity na plánované výdaje v letech 2017 až
2020. Ovšem pomoc Evropské
investiční banky budeme s největší pravděpodobností potřebovat až v letech 2019 a 2020.
To je za mě bezpochyby dobrá
zpráva. Snažíme se rozpočet
poskládat tak,
abychom nezvyšovali zadlužení
kraje. Toho můžeme dosáhnout
přesnějším plánováním výdajů,
využitím evropských a státních
dotací a zapojením vyšších příjmů ze sdílených
daní. Právě tady vidím pro kraj
příležitost, jak snížit zadluženost.
A podle mě máme k tomuto cíli
dobře nakročeno.
Mnozí z vás možná očekávali
před začátkem prázdnin více letní téma. Jsem si jistý, že krajský
rozpočet vám nezkazí letní plány
a že si léto užijete podle vlastních představ a na sto procent.

Snažíme se
rozpočet
poskládat
tak, abychom
nezvyšovali
zadlužení kraje.

Přeji vám krásné léto.

Jiří Sukop,
statutární náměstek hejtmana

Zlínského kraje
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Vítěz krajského kola soutěže postupuje do kola
celostátního. V posledních letech je Zlínský
kraj, co do umístění svých zástupců v celostátním kole, vůbec nejúspěšnějším krajem
v České republice. Během posledních 11 ročníků soutěže zvítězila na celostátní úrovni vesnice ze Zlínského kraje hned pětkrát. Vloni to
byla Kašava, o dva roky dříve Kateřinice, v roce
2011 triumfovala Komňa, v roce 2008 Lidečko
a v roce 2006 Liptál. 
/van/

Zástupci oceněných obcí. Foto: Jiří Balát

Titul pro nejlepší vesnici míří do Slavkova
www.vesniceroku.cz Péče o kulturní dědictví i životní prostředí, iniciativa ob-

čanských sdružení a spolků a bohatý společenský život. To jsou hlavní argumenty,
které přiměly porotu aktuálního ročníku Vesnice roku 2017 Zlínského kraje poslat
nejvyšší ocenění do Slavkova na Uherskobrodsku.
„Mám tuto soutěž velmi rád a podporuji ji,
neboť si myslím, že i ona přispěla k tomu, že
se tvář našich vesnic za posledních více než
dvacet let výrazně změnila k lepšímu, což
si možná často ani neuvědomujeme a jsme
někdy zbytečně kritičtí. Na soutěži se mi líbí,
že nezohledňuje pouze to, jak obec na první
pohled vypadá, či co se zde podařilo vybudovat, ale hodnotí také společenské dění v obci
a to, jak se občané zapojují do společenského
života a co jsou ochotni pro svoji vesnici udělat.
Myslím si, že zvláště zde u nás na Moravě je takových vesnic, kde to žije, kde lidé k sobě mají
blízko, a které tak i díky tomu vzkvétají, velká
spousta. Mám z toho velkou radost a věřím, že
tak tomu bude i nadále,“ uvedl hejtman Jiří Čunek, který se účastnil slavnostního vyhlášení.
Do letošního ročníku krajského kola soutěže
se ve Zlínském kraji přihlásilo celkem 14 obcí.
Všechny z nich navštívila na přelomu května
a června hodnotící komise. Každá obec měla
k dispozici 120 minut pro svoji prezentaci, během kterých měli zástupci obce možnost představit své rozvojové dokumenty, investiční

záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost,
péči o zeleň a krajinu, přístup k informačním
technologiím či spolupráci obce se zemědělskými subjekty. Součástí hodnocení byla také
diskuse s členy komise na témata související
s obnovou a rozvojem venkova.
„Slavkov, ležící v malebné krajině na úpatí
Bílých Karpat, nás zaujal především tím, jak
úspěšně pečuje o kulturní dědictví i přírodní prostředí a cílevědomě formuje pozitivní
vztah místních občanů ke své obci, její historii
i současnosti. Díky iniciativě občanských sdružení a spolků je zde společenský život bohatý
na akce s dlouhou i kratší tradicí,“ sdělila Martina Horňáková, předsedkyně hodnotící komise
a zároveň starostka obce Babice, která v krajském kole soutěže zvítězila před dvěma lety.
Vítězná obec Slavkov obdrží od Zlínského
kraje finanční dar ve výši 500 000 korun.
Odměny se však dočkají také další oceněné obce. Kraj mezi ně rozdělí celkem 1,2
milionu korun. Hejtmanství chce tímto způsobem ocenit příkladnou práci místních
samospráv.

Pro Amicis Musae: Navrhněte, kdo je přítelem múz
Až do konce srpna 2017 mohou občané zasílat
nominace na ocenění Pro Amicis Musae za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Ve Zlínském kraji je cena udělována
od roku 2005 na základě Pravidel schválených
Radou Zlínského kraje, zpravidla jednomu
kandidátovi, jenž je vázán ke Zlínskému kraji.
„Chtěli bychom opět ocenit osobnost, která
v kraji trvale žije, nebo se zde narodila, případně na území Zlínského kraje působila či
působí v kultuře a výrazně kraj v této oblasti

zviditelnila,“ řekl krajský radní Miroslav Kašný. Návrh může podat fyzická nebo právnická osoba starší 18 let, která zašle do 31.
srpna 2017 vyplněný formulář na adresu:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor kultury
a památkové péče, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín,
nebo naskenovaný na e-mailovou adresu:
michaela.nemcova@kr-zlinsky.cz, případně doručí osobně na adresu Odbor kultury
a památkové péče, Ing. Michaela Němcová,
tř. T. Bati 21 (kancelář 1338). 
/hm/

Pořadí oceněných obcí – stuhy
 Zlatá stuha (za vítězství v krajském kole):
Slavkov
 Oranžová stuha (za spolupráci obce
a zemědělského subjektu): Žlutava
 Zelená stuha (za péči o zeleň a životní
prostředí): Korytná
 Modrá stuha (za společenský život):
Vítonice
Speciální finanční ocenění Zlínského
kraje obcím
 Diplom za moderní knihovnické a informační služby: Rudimov
 Diplom za vzorné vedení obecní kroniky: Ratiboř
 Diplom za udržování lidových tradic:
Neubuz
Další ocenění
 Diplom Zlatá cihla: Bystřice pod Lopeníkem, rekonstrukce zvonice
 Cena naděje pro živý venkov: Poličná
 Fulínova cena za květinovou výzdobu
v obci: Skaštice
Mimořádné ocenění krajské komise
 Mimořádné ocenění za připomenutí
partyzánské historie: Hošťálková
 Mimořádné ocenění za systematickou
práci s mládeží: Podhradní Lhota
 Mimořádné ocenění za systém zpracování biologického odpadu: Machová
 Mimořádné ocenění za koncepční plánování rozvoje obce: Nivnice

Loňská držitelka ceny Eva Nováková. Foto: archiv

Studenti ze Zlínského kraje u maturit zabodovali
www.kr-zlinsky.cz V písemných testech, které byly povinnou státní, tedy společnou částí

letošních maturit, dosáhli v porovnání s celorepublikovými čísly studenti škol ze Zlínského
kraje lepších výsledků. Vyplývá to z údajů společnosti Cermat.

Střední školy v kraji jsou na dobré úrovni. Foto: Jiří Balát

Studenti ze Zlínského kraje přitom byli úspěšnější ve všech
předmětech, v nichž se písemné

testy konaly (český jazyk a literatura, matematika, anglický jazyk,
německý jazyk, ruský jazyk, fran-

Na univerzitu míří 550 milionů korun
www.utb.cz Projekty z Operačního programu Výzkum,

vývoj a vzdělávání v celkové hodnotě přes 550 milionů
získá Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Díky projektům
univerzita vybuduje a vybaví nové laboratoře, založí
galerii pro výuku nového studijního programu či upraví
a zmodernizuje prostory.
„Nejvyšší částka, 226 milionů korun, půjde na vybudování nových
laboratoří Fakulty technologické
a jejich vybavení. Laboratoře budou určeny pro výuku bakalářských a navazujících magisterských
studijních programů,“ sdělil rektor
Petr Sáha. Dalších 181 milionů Kč
půjde v příštích pěti letech na celouniverzitní Strategický projekt
UTB. Ten bude na všech šesti fakultách zahrnovat vytvoření nových
a úpravu některých stávajících studijních programů, posílení internacionalizace (větší podporu mobilit
studentů i pedagogů, zavedení
nových předmětů vyučovaných
v anglickém jazyce), adaptaci studijního prostředí pro studenty se
specifickými potřebami (například
úpravu studijních materiálů pro
tyto posluchače) apod. Oba dva
projekty se rozběhnou od 1. července letošního roku.
Na Fakultu aplikované informatiky
zamíří 100 milionů Kč. „Díky dotaci zmodernizujeme laboratoře,
počítačové učebny, posluchárny
i výukový informační systém,“

uvedl dále rektor. Projekt bude
zahájen 1. října. Díky více než 16
milionům korun dojde ke kompletní rekonstrukci (včetně zajištění
bezbariérového přístupu) dvou
poslucháren na Fakultě managementu a ekonomiky. Využívány
budou hlavně pro výuku studijního programu Podnikání a ekonomika. Také tento projekt se má
rozběhnout od začátku července
letošního roku. Necelých 6 milionů
korun je určeno na vznik galerie,
která bude sloužit pro praktickou
výuku nového studijního programu Arts Business Management
Fakulty multimediálních komunikací. „Galerie vznikne v prostorách
Vzdělávacího komplexu UTB, který
univerzita buduje na Štefánikově
ulici,“ doplnil rektor. Se zahájením
projektu se počítá od 1. září.
Dalších více než 20 milionů Kč je
určeno na rozvoj výzkumně zaměřených doktorských studijních programů na Fakultě managementu
a ekonomiky, Fakultě aplikované
informatiky a na Univerzitním institutu. 
/pm/

couzský jazyk, španělský jazyk).
„Máme z těchto výsledků radost.
Potvrzují, že střední školství je
ve Zlínském kraji na velmi vysoké úrovni,“ sdělil krajský radní
pro školství Petr Gazdík. Letošní maturitní zkouška se skládala
ze dvou částí – společné (státní)
a profilové (školní). Aby student
u maturity uspěl, musel úspěšně složit povinné zkoušky obou
těchto částí.
Písemné zkoušky
V rámci společné části museli
maturanti absolvovat dvě po-

z regionu
vinné písemné zkoušky – jednu z českého jazyka a literatury
a u druhé měli na výběr mezi
matematikou a cizím jazykem.
V řádném termínu se v České republice písemných společných
testů zúčastnilo celkem 61 978
studentů, ve Zlínském kraji jich
bylo 3 945. V českém jazyce
a literatuře v nich v celé České republice neuspělo 9,66 %,
ve Zlínském kraji to bylo jen
7,65 %. V ostatních předmětech
byl podíl neúspěšných studentů
následující (první údaj je za celou ČR, druhý za Zlínský kraj)
– matematika: 21,74 %, 18,15 %;
anglický jazyk: 6,08 %, 4,11 %;
německý jazyk: 18,58 %; 4,87 %;
ruský jazyk: 11,09 %, 5,49 %; francouzský jazyk: 4,20 %, 0 %; španělský jazyk: 2,75 %, 0 %. /van/

Jiří Čunek: Pokud nezměníme zákony, v této
společnosti nakonec nikdo nic nepostaví
Krajský soud v Brně vydal předběžné opatření vůči stavbě dálnice D49
z Hulína do Fryštáku. Reagoval tak
na podnět zaslaný ze strany ekologických aktivistů. Začátek stavby
původně plánované na září letošního roku se odkládá na neurčito.
„Samozřejmě mě to velmi trápí. Přípravné práce už jsou z velké části
udělány, pokud vím, tak je odbagrovaná část ornice, takže jestli jde
o záchranu křečka, tak ten tam už
není. Proto rozhodnutí soudu je
nepochopitelné,“ byla první reakce hejtmana Zlínského kraje Jiřího
Čunka.
Ředitelství silnic a dálnic navíc
na místě provádělo nový biologický průzkum, který přítomnost
křečka nepotvrdil. Na začátku letošního roku vydal krajský úřad výjimku pro zvlášť chráněné živočichy,
kteří se v daném území vyskytují.
Proti rozhodnutí o udělení výjimky
se postavila nezisková ekologická
organizace, která krajský úřad obvinila z podjatosti. Úřad poslal obsah
celého spisu na ministerstvo životního prostředí, které rozhodnutí
krajského úřadu potvrdilo. Přesto
nezisková ekologická organizace
dala podnět ke Krajskému soudu
v Brně, který stavbu zastavil.
„Podle mých informací se jednalo
o spor ekologické organizace s ministerstvem životního prostředí. To

se však prý na soud ani nedostavilo.
Určitě o tom budu mluvit s panem
ministrem, protože jestli zjistíme, že
ministerstvo takto postupuje, jedná se o zásadní pochybení. Účastníci sporu se mají účastnit jednotlivých jednání, protože každý má
hájit svůj zájem. Ministerstvo tedy
mělo hájit své rozhodnutí ve věci
okolo dálnice tak, aby soud předběžné opatření nevydal,“ doplnil
hejtman Čunek.
„Je to velmi nerovný boj. Mám
zprávy o tom, že někteří jedinci
z ekologických organizací vzkazují,
že udělají všechno pro to, aby se
ta dálnice nikdy nestavěla. To je
také důvod, proč jsem v Senátu radostně hlasoval pro změnu zákona
o územním plánování a stavebním
řádu, ve kterém se omezí alespoň
část nesmyslných pravomocí, díky
kterým každý, kdo si vzpomene,
tady zastaví jakoukoliv stavbu. To
není demokracie, ale zneužívání
zákonů, které jsou tak přívětivé
vůči každému stěžovateli, že v této
společnosti nakonec nikdo nic nepostaví. Možná jen ten, kdo těm
ekologickým organizacím něco zaplatí,“ pokračoval hejtman Čunek.
„Kdo chce zabránit nebo zdržet
nějakou stavbu, tak to dnes může
učinit, aniž za to nese osobní následky. A to je špatně,“ uzavřel
hejtman. 
/rj/

5

6

Dotace na česko-slovenskou spolupráci:
337 milionů korun
www.kr-zlinsky.cz První várka projektů, financovaných z evropských peněz v rámci operač-

ního programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika, byla schválena. Na projekty česko-slovenské spolupráce byla v první výzvě pro obě strany vyčleněna přibližně
jedna miliarda korun. Subjekty ze Zlínského kraje budou se svými slovenskými partnery
realizovat projekty ve výši přibližně 337 milionů korun.
„Moje původní představa byla
uvolnit na kvalitní projekty co
nejvíce peněz, ale pravidla to neumožňují. Proto jsem navrhl, aby
byla alespoň ještě v tomto roce
vyhlášena další výzva pro neuspokojené žadatele,“ řekl Josef
Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje, který má na starosti
strategický rozvoj a zároveň je
i členem monitorovacího výboru programu Interreg. Právě ten
rozhoduje o nastavení výzev a realizaci programu. V prvním kole
se totiž do programu přihlásilo
velké množství projektů. „Je potřeba ve větší míře komunikovat
s neuspokojenými žadateli. Všem
neúspěšným musí být sděleny

důvody, proč nebyl jejich projekt
podpořen finančně. Nejpozději
do poloviny července proběhne
workshop pro neúspěšné žadatele. Tam bude podrobně vysvětleno, jak postupovat při přípravě
projektu,“ doplnil náměstek Zicha.
Mezi projekty, které byly úspěšné v první výzvě, patří spolupráce strojírenských středních škol
ve Vsetíně a Stredné odborné
školy Púchov. Přes moravsko-slovenské příhraničí povede i Cyrilometodějská stezka, na které bude
spolupracovat Evropská kulturní
stezka sv. Cyrila a Metoděje a Trnavský samosprávny kraj. Město Brumov-Bylnice se dohodlo
s Trenčianskym samosprávnym

Obce mohou žádat kraj o peníze
na dobrovolné hasiče
www.kr-zlinsky.cz

Částku 6,7 milionu korun hodlá formou dotací přidělit Zlínský kraj obcím pro jejich jednotky sborů dobrovolných hasičů.
Tyto prostředky pomohou ke zvýšení akceschopnosti jednotek
v příštím roce při zabezpečování plošného pokrytí území kraje.
Předpokládané zveřejnění programu včetně formuláře žádosti
na úřední desce a webu Zlínského kraje je 1. srpna 2017, příjem

žádostí od 1. září do 2. října 2017
a rozhodnutí o poskytnutí dotace
a schválení smlouvy do 18. prosince 2017. Poskytnuté finanční
prostředky přispějí ke zlepšení plnění úkolů jednotek sborů
dobrovolných hasičů například při
likvidací lesních a polních požárů,

krajem na rozvoji sítě cyklostezek,
které obohatí o informace z historie. Program Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika je
zaměřen zejména na regionální
a místní projekty s přeshraničním
významem. Při výběru projektů je
kladen velký důraz na skutečné
přeshraniční dopady a vybírány
jsou pouze takové projekty, které
mohou prokázat významný pozitivní dopad na české a slovenské
příhraničí. Rámcové informace
o možnostech programu lze získat na Krajském úřadu Zlínského
kraje, kde je kontaktní osobou
Marcela Kvapilová z odboru řízení dotačních programů. Více
na www.sk-cz.eu./rj/

požárů budov či větších objektů,
ale i při likvidaci následků přírodních pohrom nebo při pátrání
po osobách.
Po schválení programu zastupitelstvem budou moci o dotaci
zažádat obce, které zřizují své
jednotky sborů dobrovolných
hasičů v souladu se zákonem
o požární ochraně. Dotaci bude
možno získat v rozmezí od 30 000
do 250 000 korun. Bude ji možno
použít na nákup nové či opravu
stávající zásahové požární techniky i na pořízení nebo opravu věcných prostředků požární ochrany,
tedy například dýchacích přístrojů
včetně jejich komponentů, elektrocentrál, čerpadel, proudnic, zásahových oděvů a obuvi či přileb
a rukavic. Z programu nebudou
podporovány nákupy cisteren, ani
nových či používaných dopravních automobilů.
Ke konci roku 2016 bylo ve Zlínském kraji evidováno celkem 361
jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí. Kraj v roce 2016 ze
svého rozpočtu přispěl celkem 6,7
milionu korun na jejich vybavení
a akceschopnost. Mimo to byly
rozděleny také dotace pro obce
na pořízení dopravních automobilů a na výstavbu nebo opravu
hasičských zbrojnic. 
/van/

z regionu

Kraj ocenil
školní preventisty
a úspěšné žáky
www.kr-zlinsky.cz Celkem

13 školních metodiků
prevence a sedm žáků ze
základních a středních
škol ocenil Zlínský kraj
za mimořádné úspěchy
a výjimečné činy.

„Chceme poděkovat pedagogickým pracovníkům za jejich kvalitní práci v oblasti prevence rizikového chování a také žákům, kteří
dosáhli pozoruhodných úspěchů
v mimoškolní činnosti,“ řekl radní
pro školství Petr Gazdík.
Ocenění pro metodiky prevence získali: Mgr. Jiřina Datinská,
ZŠ Šumice, Mgr. Jiří Dohnal, ZŠ
Valašské Klobouky, Mgr. Denisa
Gbelcová, ZŠ Luhačovice, Robert
Kopp, Dětský domov Kroměříž, Bc. Sylva Máčalová, Střední
škola oděvní a služeb Vizovice,
Mgr. Monika Mahdalová, ZŠ a Mateřská škola Prakšice, Mgr. Yveta Michalcová, ZŠ a mateřská
škola J. A. Komenského Nivnice,
Mgr. Marie Ponížilová, ZŠ Lukov,
Mgr. Kateřina Potůčková, Základní umělecká škola Zlín, Mgr. Jana
Skříčková, Obchodní akademie,
Vyšší odborná škola a Jazyková
škola Uherské Hradiště, Miluše
Sucháčková, Základní škola Francova Lhota, Mgr. Libor Vakrčka,
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Mgr. Julie Zrnová,
ZŠ a Mateřská škola Kroměříž,
F. Vančury.
V kategorii žáků byli oceněni: Josef Filgas, Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola
a VOŠ zdravotnická Vsetín, David
Mikel, Gymnázium Zlín – Lesní
čtvrť, Markéta Prusenovská, ZŠ,
Uherský Brod, Mariánské náměstí
41, Jonáš Vala, Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm, Jiří Zalubil, Obchodní akademie, Vyšší
odborná škola a Jazyková škola
Uherské Hradiště, Radim Voňka,
Gymnázium Kroměříž, a Marek
Dostálek, Střední škola filmová,
multimediální a počítačových
technologií, s.r.o. (Zlín), Mimořádná cena: Martin Kot – ZUŠ Rudolfa
Firkušného Napajedla. 
/hm/

Audit v Baťově nemocnici odhalil
nesystémovost řízení a doporučil
kroky k nápravě
www.kr-zlinsky.cz Výsledky auditu, který měl za úkol

zmapovat hospodaření a procesy v Krajské nemocnici T. Bati
zejména v roce 2016, představil hejtman Zlínského kraje Jiří
Čunek společně s předsedou představenstva a ředitelem
KNTB, MUDr. Radomírem Maráčkem, který řídí krajské
nemocnice od jara letošního roku.
Audit ukázal, že největším problémem nemocnice byla nesystémovost řízení, která se prolínala
všemi procesy. Výsledkem bylo
například nedostatečné vykazování poskytnuté zdravotní péče
u zdravotních pojišťoven, neefektivní systém nákupů nebo nevyužívání potenciálu nemocniční
lékárny.
„Baťova nemocnice ve Zlíně se
dlouhodobě potýkala se špatným
hospodařením. Už v prvních dvou
měsících letošního roku byla
ve ztrátě 19 milionů korun. Prv-

zakázek malého rozsahu, u kteTÉMA
rých chyběla kontrola. Kontrolní mechanismy byly nastaveny
pouze pro nadlimitní veřejné
zakázky. U zakázek do 2 milionů korun nebyl nastaven žádný zdravotní péče, které bylo nedosystém. V návaznosti na absenci statečné a nemocnice přicházela
kontroly audit doporučil zřízení o peníze. Nemocnice musí usilopřístrojové komise, která bude vat o adekvátní výši úhrad a aktivposuzovat nezbytnost a ekono- ně komunikovat s pojišťovnami.
Audit zároveň poukázal
mickou výhodnost
na chování pojišťoven,
nákupu konkrétních
které selektivně přitechnologií a bude
stupují k jednotlivým
vytvářet dlouhonemocnicím. Za stejné
dobý plán nákupů.
výkony byly propláceny
Podle slov ředitele
různě vysoké úhrady.
Maráčka byla již
Jak uvedl hejtman Jiří
komise založena
Čunek, kraj v této věci
a stejně tomu bude
VIDEOZÁZNAM:
zvažuje podání žaloby.
i u všech ostatních
MUDr. Radomír
„Věříme, že doporučení
krajem vlastněných
Maráček
stanovená auditem přinemocnic. Dalším
prezentuje
spějí k tomu, že zlínská
krokem je zavedení
závěry auditu
nemocnice dosáhne
hromadných nákudo konce letošního
pů, které už dnes
šetří nemocnicím až desítky mi- roku vyrovnaného výsledku
lionů korun. Problematickou ob- hospodaření,“ uzavřel hejtman
/rj/
lastí bylo podle auditu vykazování Jiří Čunek. 

ním naším krokem byla výměna
představenstva nemocnice a druhým zadání nezávislého auditu.
Renomovaná auditorská firma se
zaměřila na procesy řízení a hospodaření nemocnice. Audit je
hotov a vedení má nyní možnost
pracovat s řadou poznatků a doporučení, které může zavést nejen
v Baťově nemocnici, ale i ve všech
ostatních krajských nemocnicích,“
uvedl hejtman Jiří Čunek.
Nesprávně nastavené řízení nemocnice se podle výsledků auditu
projevilo například u veřejných

Kraj motivuje mladé lékaře a sestry
Dlouhodobý nedostatek lékařů
i nelékařských zdravotnických pracovníků je důvodem, proč bude
Zlínský kraj pokračovat ve spolupráci s krajskými nemocnicemi
v poskytování stipendií studentům předposledních a posledních
ročníků vysokých či vyšších odborných škol, kteří se rozhodnou
začít po úspěšném ukončení studia
pracovat v některé z těchto nemocnic. Pro tento účel má kraj ve svém
rozpočtu na příští školní rok připraveno 1,5 milionu korun. Systém je
nastaven tak, že nemocnice, které
se chtějí do vyplácení stipendií zapojit, požádají kraj o dotaci v rámci

k tomu určeného programu. Rámec
programu pro vyplácení stipendií
v příštím akademickém roce již
projednala Rada Zlínského kraje
a doporučila jej schválit krajským
zastupitelům. Každá nemocnice
může obdržet až 300 tisíc korun.
K takto získaným penězům pak přidá své vlastní prostředky ve stejné
výši a následně přistoupí k vyplácení stipendií studentům lékařského
oboru ve výši 50 000 korun a studentům nelékařského oboru ve výši
25 000 korun. Během jednoho roku
tak může jedna nemocnice stipendii podpořit až 12 budoucích lékařů
nebo 24 zdravotních sester.  /van/
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Biopotraviny? Lidé se o kvalitu zajímají stále více
Dvě a čtvrt miliardy korun. Tolik lidé v České republice předloni investovali
do nákupu biopotravin – od mléka a mléčných výrobků přes dětské výživy až
po ovoce a zeleninu. Podle ministerstva zemědělství to představuje meziroční
růst o více než 11 procent. Zvýšená spotřeba jde ruku v ruce se zvyšujícím se
zájmem o ekologické hospodaření – například počet ekofarem se ve Zlínském
kraji za posledních deset let zvýšil téměř čtyřnásobně. V režimu ekologického
zemědělství je v našem regionu obhospodařována bezmála pětina veškeré
zemědělské půdy.

Jedním z průkopníků ekologického zemědělství
nejen ve Zlínském kraji je Petr Weidenthaler.
Vzděláním agronom se o biozemědělství začal
zajímat hned po revoluci, v roce 1994 se pak
sám stal pěstitelem biozeleniny. Nejdříve pár let
v Machové, poté přesídlil do Velehradu. Desítky
druhů biozeleniny tam pěstuje na téměř dvou
hektarech. Hlavní odbyt má přes přímý prodej
ve Velehradě a na zlínském tržišti.
„Část produkce prodáváme i přes internet, kde
si lidé mohou objednat, co chtějí, a následně
si nákup vyzvednou na odběrných místech.
Spolupracujeme i s několika prodejnami. Přímý
prodej, který je pro nás časově nejnáročnější,
ale převažuje,“ říká Petr Weidenthaler a naráží
tím na jeden z hlavních odbytových problémů
pěstitelů a producentů čerstvých potravin, které
nelze skladovat dlouhodoběji.
Zatímco klasičtí zemědělci řeší spíše problémy
s tím, jak vše vypěstovat, u ekologických k tomu
přibývá i starost o následný prodej. „Chybí něco

Zlínský kraj na špici
Ve Zlínském kraji je bezmála 37 000 hektarů půdy
obhospodařováno v režimu ekologického zemědělství. To představuje přibližně pětinu veškeré
zemědělské půdy v kraji. Vyšší podíl mají již jen
tři kraje, republikový průměr činí přibližně 11
procent.
Stáda krav a ovcí se pasou na více než 30 000
hektarech ekologických luk a pastvin, na orné
půdě se ekologicky pěstují zejména pícniny pro
hospodářská zvířata, zelenina a obiloviny. Dobře
se rozvíjí ovocnářství, faremní zpracování mléčných výrobků a agroturistika.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR,
ročenka Ekologické zemědělství v ČR

jsme zlínský kraj

Pomozte nám zachránit
farmáře!

Zastavit klesající trend zaměstnanosti v zemědělském sektoru a zvýšit zájem žáků základních škol o studium zemědělských oborů
na středních školách a odborných učilištích
je cílem projektu nazvaného Pomozte nám
zachránit farmáře! Ten připravuje Agrární komora Zlín ve spolupráci se Zlínským krajem
a za finanční podpory Ministerstva zemědělství.
„Oblast zemědělství i potravinářství se dlouSpotřeba biopotravin roste
hodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovních
sil. Proto
je potřeba
Celkový obrat s biopotravinami českých producentů
včetně
vývozu
činil vhledat
roce 201
cesty,
jak
mladé
lidi
a
zejména
pak
žáky
pomiliardy korun, meziročně tak vzrostl o 17 procent. Spotřeba biopotravin přímo
v
sledních ročníků základních škol motivovat
dosáhla hodnoty 2,25 miliardy korun, což představuje
skokseok více
k tomu, aby si meziroční
obory vztahující
těmtonež 1
což je nejvyšší hodnota růstu od roku 2008.oblastem
Podle Ústavu
vybrali kezemědělské
studiu. K tomuekonomiky
má napomoci
tento projekt,
lidem
podíl biopotravin na celkové spotřebě potravin
a inápojů
v ČRkterý
0,81mladým
%, každý
tak v
ukáže, že práce v agrárním a potravinářském
biopotraviny 213 Kč za rok.
sektoru může být v mnoha ohledech zajímavá
Nejvíce lidé dlouhodobě nakupují v bio kvalitě
mléko avysvětlila
mléčnéradní
výrobky,
i perspektivní,“
Zlínskéhoostatní
kraje zp
na
způsob
velkoobchodu,
který
by
vykupoval
Balaštíková,
zodpovědná
za oblast
potraviny, zejména dětskou výživu, kávu a Margita
čaj, dále
pak ovoce
a zeleninu.
Téměř p
čerstvou biozeleninu či bioovoce a následně
životního prostředí
a zemědělství.
výrobků
nakupují
čeští
spotřebitelé
v
maloobchodních
řetězcích,
tedy
v
supermar
vše zavážel například do prodejen se zdravou
„Zpracovány budou dvě elektronické knihy,
hypermarketech,
se zdravou
výživou
výživou,“ vysvětluje. dále drogeriích, specializovaných
které žáky obchodech
atraktivním způsobem
seznámí
Petr Weidenthaler
pěstuje jak17%
klasickou
a v České nárůst
pozitivní
lze považovat
meziroční
faremního
ostatního
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Dnes máme všechny budovy zrekonstruované,
moderně vybavené, s novými expozicemi. Prostředím i programovou nabídkou jsme daleko
otevřenější a vstřícnější široké veřejnosti. Jsme
nyní konkurenceschopní nejen v tuzemsku, ale
i v zahraničí. Na straně druhé nás nedostatek
provozních prostředků nutí stále více vyvíjet
komerční činnosti nad rámec základního poslání
muzea. Oproti minulosti je i naše organizace stále
více zahlcována nesmyslnou byrokracií. Každá
doba s sebou nese pozitiva i negativa.
Tým muzea se z cen raduje pravidelně. Foto: archiv muzea

Muzeum, které každého chytne
Za posledních deset let se Slovácké muzeum v Uherském Hradišti pravidelně
nejenom účastní, ale také získává prestižní ocenění Gloria musaealis jako uznání
za svou práci. Před třemi lety oslavilo své 100. výročí. Každoročně jeho zaměstnanci
připravují nebo se podílí na realizaci několika desítek výstav a veřejně kulturních
akcí. „Snažíme se, aby bylo muzeum současné, moderní, co nejvíce živé, vyprávějící
jemu danými prostředky příběhy, lidem přívětivé a srozumitelné,“ říká v rozhovoru
Ivo Frolec, který v čele muzea stojí od roku 1991.
Praha se vám v posledních letech
stává díky cenám Gloria musaealis
druhým domovem. Prozraďte, co
stojí za úspěchem instituce, kterou
spravujete?
Muzea nepatří mezi organizace,
ve kterých je možné dosáhnout
v krátké době či dokonce okamžitých úspěchů. Když se dostaví, skrývá se za nimi zpravidla dlouhodobá
cílevědomá a koncepční práce, kterou ovlivňuje
celá řada faktorů. Mezi nejdůležitější patří určitě
kvalita celého týmu, jeho odbornost, schopnosti, pracovitost, vztah k instituci a mnohdy
i obětavost. Slovácké muzeum mělo vždy štěstí
na takový kolektiv. I v době mých předchůdců.

sociálních sítí, internetových videoupoutávek a dalších novodobých prostředků, které jsou atraktivní zejména
pro mladší generaci. Chceme tak naplňovat náš slogan - Muzeum, které
každého chytne!

Vypadá to, že jste jediné muzeum v republice, které se může pochlubit takovou sbírkou.
Je to tak?
Nikdy jsem to nepočítal, ale je to pravděpodobné. Jsme držitelem již tří Cen Gloria musaealis,
což je nejprestižnější oborové ocenění v České
republice udělované ministrem kultury a Asociací muzeí a galerií České republiky. Jedná se
o obdobu divadelní Thálie. Dále dvou ocenění
Muzeum roku a také devíti Cen České národopisné společnosti.

Pokud se bavíme o ocenění Gloria
musaealis, tak o tom rozhoduje odborná porota. Jak je to u soutěže
Muzeum roku? Co vám tyto ceny přinesly?
Cena Gloria musaealis je pro nás cenná jako
známka odborné kvality. O udělení ceny Muzeum roku však rozhodují sami návštěvníci formou hlasování na internetovém portálu www.
do.muzea.cz. Všechna tato ocenění mají pro nás
značný význam, neboť jsou ohodnocením dlouhodobé práce, velkým povzbuzením do další
činnosti a také výzvou. Ceny využíváme i v rámci propagace Slováckého muzea, neboť jsou
známkou určité prověřené kvality a signálem
pro návštěvníky. A nejen pro ně, ale i pro našeho
zřizovatele, který pak pohlíží na organizaci s větším respektem. Je to určitě i pro něj dobrá vizitka.
Zvláště pro Zlínský kraj, kde je těchto ocenění již
několik a o ledačems to svědčí. Uděláme určitě
vše pro to, aby doposud získané ceny nebyly
těmi posledními.

Máte nějaké speciální know-how?
Speciální ne. Jen se snažíme, aby bylo Slovácké
muzeum současné, moderní, co nejvíce živé,
vyprávějící jemu danými prostředky příběhy, lidem přívětivé a srozumitelné. Nesoustřeďujeme
se jen na výstavy, ale i na doprovodné kulturní
programy včetně dětských. Návštěvníky oslovujeme jak klasickou formou, tak prostřednictvím

V čele Slováckého muzea jste 26 let, což je
krásná doba k porovnávání, jaké to bylo
a jaké to je dnes?
Situace v době mého nástupu do Slováckého
muzea v roce 1991 byla diametrálně odlišná. Instituce měla sice dostatek financí na svůj provoz,
ale chyběly investiční prostředky. Objekty muzea
a jejich vybavení byly na dost špatné úrovni.

Zahrajme si na vizionáře. Jak bude vypadat
Slovácké muzeum za dvacet let?
V této době bude Slovácké muzeum nepostradatelnou a turisticky atraktivní vstupní bránou
do celé národopisné oblasti Slovácko a mezinárodně renomovanou odbornou institucí.
Stane se i prezentačním centrem mezinárodní
kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje s jedinečnou multimediální expozicí. Bude disponovat
nejmodernějšími výstavními a výzkumnými prostředky potřebnými k uchování a rozvoji skvělých
a hodnotných sbírek. A já se na to všechno budu
s potěšením a radostí chodit dívat za poloviční
důchodcovské vstupné. 
/pp/

Přehled ocenění Slováckého
muzea v Uherském Hradišti
Ceny Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis
 
Gloria musaealis 2003
III. místo v kategorii Muzejní výstava
roku za výstavu Egypt za vlády faraonů
 G
loria musaealis 2010
I. místo v kategorii Muzejní počin roku
za projekt „Muzeum lidových pálenic“
 G
loria musaealis 2014
II. místo v kategorii Muzejní výstava
roku za projekt „Stálá národopisná
expozice Slovácko“
Ocenění návštěvníků muzeí a galerií
 
Muzeum roku 2015
III. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Památník Velké Moravy ve Starém Městě
 M
uzeum roku 2016
III. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Galerie
Slováckého muzea
Ceny České národopisné společnosti
 
O nejvýznamnější počin v oboru za rok
2003, 2004, 2005, 2007, 2008
 Cena
 České národopisné společnosti za rok 2010 , 2013,
2014, 2015
Videoupoutávka
muzea >
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Padla poslední klapka, festival se na rok
loučí | Letošní ročník přehlídky filmů pro
děti a mládež Zlín Film Festival je minulostí. Filmový i doprovodný program doslova
zaplavil Zlín a nabídl zajímavé vyžití nejen

dětem, ale i dospělým. Do města zavítala
celá řada filmových hvězd z České republiky
i ze zahraničí, své filmy uvedlo 89 delegací.
Na festival se akreditovalo 2 900 hostů a celková návštěvnost činila 125 000.

Na Lukově slavili | Důvod k oslavě měli na začátku června v Domově pro seniory v Lukově. Tamní
obyvatelka, Alžběta Gerychová, se dožila sta let.
Mezi gratulanty nechyběli ani hejtman Jiří Čunek
a radní Michaela Blahová.

Dny lidí dobré vůle | Už po osmnácté bude
poutní místo Velehrad hostit jedinečnou akci
Dny lidí dobré vůle. Program je připraven tradičně na 4. a 5. července. Večer lidí dobré vůle
spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů se uskuteční 4. 7. od 20.00 a bude
jej přenášet Česká televize i Český rozhlas.
Více o programu na adrese www.velehrad.eu/
dny-lidi-dobre-vule.

Filharmonie zahrála open air | V pondělí 12. června zahrála zlínská filharmonie pod vedením
dirigenta Stanislava Vavřínka jednu z nejznámějších symfonií světové klasické hudby v nezvyklém
prostředí – pod širým nebem, na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Tóny 5. symfonie od Ludwiga
van Beethovena známé jako Osudová zazněly v rámci koncertu na podporu činnosti Klubu dětí
a mládeže organizace Handicap Zlín. Výtěžek byl 80 000 korun.
Foto na straně: Jiří Balát

Ženou regionu je Veronika Záhorská |
Osmý ročník celonárodní soutěže Žena regionu ve Zlínském kraji vyhrála Veronika Záhorská, která je zakladatelkou občanského
sdružení Korunka Luhačovice. Soutěž je určena všem ženám, které dosahují jedinečných
výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se
podílejí i na veřejném životě. K pomoci druhým Veroniku Záhorskou přivedla v roce 2002
myšlenka pořádání charitativních akcí. Nejprve se jednalo o dobročinné módní přehlídky,
ale postupně se přidávaly další společensko-kulturní a sportovní aktivity. Posléze na tyto
benefiční akce navázala založením neziskové
organizace Korunka Luhačovice.

Další etapa rekonstrukce Hvězdárny
Valašské Meziříčí byla ukončena
www.astrovm.cz Po náročných opravách a rekonstrukcích

několika budov hvězdárny bude v prázdninovém čase sloužit areál valašskomeziříčské hvězdárny mládeži i široké
veřejnosti. Hvězdárna připravila na letošní léto celou řadu
zajímavých akcí, a to včetně těch výjezdních.
Pohled na hlavní budovy valašskomeziříčské hvězdárny. Foto: archiv

Zajímavý letní program nabízí valašskomeziříčská hvězdárna. Areál
je možné navštívit v pracovní dny
a sobotu v období od 1. 7. do 31. 8.
v době od 9.00 do 16.00. Návštěvníci
se mohou těšit na exkurzi po několika objektech areálu, prohlídku expozic, historické hvězdárny, kopule,
v případě dobrého počasí i pozorování a další zajímavosti. Atraktivní
večerní astronomická pozorování
se konají pouze v pracovní dny se

začátkem v 21.00. Hvězdárna dále
nabízí akce, zejména astronomická
pozorování, pro uzavřené skupiny
zájemců, a to jak přímo v areálu,
tak třeba u vás na zahradě či letním
táboře. Ve spolupráci s radnicemi
nabízí také oblíbená astronomická
pozorování přímo v jejich obcích.
Kromě toho se do letního programu dostal i oblíbený astronomický
tábor a letos poprvé také příměstský astronomický tábor. 
/len/

Než přiletí čáp. Výstava historických kočárků
Muzeum regionu Valašsko připravuje v zámku Kinských ve Valašském
Meziříčí unikátní výstavu. Sbírka
110 dětských a loutkových kočárků
z let 1880 až 1980 byla zakoupena
od Miloslavy Šormové a tvoří téměř
ucelený průřez historií tovární výroby kočárků na našem území. První

část sbírky se zájemcům představí
prostřednictvím putovní výstavy.
Reprezentativní část zůstane ve Valašském Meziříčí a vznikne tak nová
expozice, kterou doplní historické
fotografie kočárků a katalog. Návštěvníci mohou výstavu obdivovat
od poloviny července. 
/jb/

Výstava Zlínské nevěsty

KULTURA

www.14-15.cz Francouzský dramatik Moliére napsal v roce

1662 v knize Škola žen: „Sňatek, to není žádný špás, k trudným povinnostem zavazuje nás.“ A manželé Dana a Emil
Zátopkovi se proslavili výrokem: „Lepší ošklivá svatba než
pěkný pohřeb.“ Přes všechna skeptická rčení je svatba
dodnes jeden z nejdůležitějších obřadů v lidském životě.
Při současných svatbách uzavírají
snoubenci většinou sňatek proto,
že se milují a chtějí založit rodinu.
Ale nebylo tomu tak vždy. Bývala
to předem domluvená záležitost,
která byla v kompetenci rodičů
a svatba byla obchodem uzavíraným mezi dvěma rodinami. Soužití v manželství mělo daná pravidla, pevně stanovená ve svatební
smlouvě. Rituály související s přípravou obřadu byly v minulosti velmi
pečlivě dodržovány. Každé svatbě
předcházelo namlouvání, zasnoubení, ohlášky, zvaní na svatbu a celá
řada dalších zvyklostí.
Zmíněné tradiční obyčeje, několik
desítek svatebních oděvů z let 1800
až 2000 ze sbírek muzea, a dokonce
svatební kočár z roku 1871 představí
výstava Zlínské nevěsty, která bude
zahájena vernisáží dne 13. 7. v 17.00
ve výstavním sále Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. V neděli
dne 16. 7. mohou návštěvníci strávit
v muzeu příjemný den v rámci doprovodného programu s názvem
A byla svatba veliká. Je připraven
bohatý program se spoustou zají-

M. Menčíková a T. Baťa, 1912. Foto: SOkA

mavých aktivit, uskuteční se módní
přehlídky historických i současných
svatebních oděvů, proběhne prezentace svatebních účesů, představeny budou originální svatební
fotografie a děti se mohou zabavit
rozličnými interaktivními programy.
Více informací a podrobný program
na www.muzeum-zlin.cz.  /mš/

Poklady z depozitářů
www.muzeum-zlin. cz

Renesanční židle„sgabello“
Termín „sgabello“ se používá pro
jednoduchou renesanční italskou
židli, která vychází z čtvercového
tvaru sedáku. Ten je nesen deskovitými podpěrami a byl doplněn
většinou srdcovitým deskovým
opěradlem. Nohy i opěradlo byly
z přední strany zdobeny řezbou.
Svůj tvar si sgabello udrželo
od 15. do 17. století. Soubor čtyř
kusů renesančních židlí ze 17.
století patří mezi nejstarší a nejkrásnější kusy sedacího nábytku
v depozitáři Muzea Kroměřížska.
Z tohoto souboru byla jedna židle ve značně poškozeném stavu,
a proto bylo přistoupeno k jejímu
restaurování. Po zrestaurování je
předmět ukázkou nádherně řezbovaného kusu nábytku, na kte-

rém jsou patrné zdobné prvky
(nymfa, rolverk, mušle, listovec či
maskaron) charakteristické pro období renesance.
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putování s osobnostmi po zlínském kraji

Do Kroměříže nejen za Karlem Krylem
Kroměříž je proslulá svým Arcibiskupským zámkem, úchvatnými zahradami, mincovnou, krásnými náměstími, domy, kašnami, sochami. Toto město
ale stojí za návštěvu i z jiných důvodů – najdete zde například unikátní
Expozici Karla Kryla a dva nepříliš běžné, ale velmi zajímavé cíle určené
fanouškům techniky a vojenství.

volný čas
pěti na zemi a devíti písních. Vlastní expozice
je dílem brněnského scénografa, architekta
Jana Konečného.
Expozice se nachází v přízemních prostorách
Starého pivovaru v Prusinovského ulici. Více
na www.expozicekryl.cz.
Protiatomový kryt
Pokuste se rozpohybovat filtrační zařízení, přečtěte si pokyny civilní obrany, vyzkoušejte si
protiatomový mundúr nebo se zaposlouchejte
do signálů upozorňujících na atomový útok.
Tak lákají zájemce o prohlídku provozovatelé
protiatomového krytu pod budovou knihovny.
V tomto zařízení se nachází agregát na výrobu
elektřiny s plnohodnotným chlazením, studna,
čerpadlo a jímka na vodu, úpravna na pitnou
vodu a vzduchotechnika s filtrací. Kryt již není
funkční, ale veškerá technika je v provozuschopném stavu. Více na www.kromeriz.eu
v sekci Turistická nabídka / Technické památky.

Mezi nejvýznamnější rodáky Kroměříže se
jistě řadí i Karel Kryl (1944 až 1994), básník
a písničkář. Město se k němu hrdě hlásí. Jeho
osobnost se stala inspirací pro novou zážitkovou expozici, která zdůrazňuje osobité
a nezaměnitelné Krylovo dílo plné radosti,
vtipu a poetiky, ale zároveň obsahující vzdor,
smutek, sarkasmus a pozdější rozčarování
z politického vývoje v České republice. Rozmanité dílo básníka s kytarou je plné emocí

a stejně taková je i jeho expozice v Kroměříži.
Nenajdete v ní vitríny s muzejními artefakty ani Krylovy osobní předměty. Naopak,
expozice vás přímo vtáhne do Krylových
myšlenek a jejím hlavním smyslem je vyvolat
v návštěvnících pocity, prožitky a emoce. Návštěvníci se tak vžijí do písní Bratříčku, zavírej
vrátka, Marat ve vaně, Blátivá stráň, Irena,
Morituri te salutant nebo Anděl. Celkově tak
výstava stojí na sedmi básních na zrcadlech,

Pro milovníky železnice
Zajímavé muzeum vzniklo v roce 2014 v prostorách železničního depa v Kroměříži. Expozice muzea je rozdělena na tři části. V první
se zájemci mohou seznámit s různými druhy
zabezpečovacích zařízení a vžít se do role
výpravčího či signalisty, obsluhy přejezdového zabezpečovacího zařízení a návěstidel. V druhé části lze vyzkoušet komunikaci pomocí telegrafu, dálnopisu, manuální
telefonní ústředny a prohlédnout si různé
druhy telefonů, dokumenty a další drobnosti
používané při telekomunikaci na železnici.
Ve třetí části je pak k vidění technika železničních vozidel. Muzeum také pořádá
během roku řadu akcí pro veřejnost. Více na
www.prototypy.cz/KMD/muzeum.php.  /red/

ZAMYŠLENÍ NA ZÁVĚR

země nebo ze skály. Z hluběnek jsme vodu
nabírali do dlaní a tu, která vytékala z trubky,
jsme chytali do korýtka vytvořeného zaháčkovanými prsty obou rukou. Jenomže jak
jsme rostli, začali jsme se dívat na svět z větší
výšky a mnohé, co jsme intenzivně vnímali
jako děti, se nám začalo vytrácet z obzoru.
Studánky v lesních tišinách i při cestičkách
v polích patřily k tomu, co odcházelo s naším
dětstvím. A místo nich jsme objevovali věci
a vztahy jiné, stejně krásné. Hluboké studánky
v očích žen, po nichž jsme toužili a do nichž
jsme se tu šťastně, tu nešťastně zamilovávali.
A přišel čas, kdy jsme se nemohli vynadívat
do studánek očí svých maličkých dětí. A jak
jsme zráli, objevovali jsme již nejen studánky,
ale studnice vědění a moudrosti v knihách,
v básnictví, v románech, v divadle, v umění
dramatickém, výtvarném i hudebním. My,
kteří žijeme na Slovácku, se občerstvujeme
ještě v jedné studánce, již nazýváme studánkou vody živé. Tou je pro nás lidová píseň. Z ní
čerpáme sílu i naději.

Ve studánkách bývala voda vždy průzračná
a čistá. A tak se studánka stala symbolem
čistoty. Čistoty vnější, viditelné, i vnitřní,
duchovní.
Je kolem nás hodně špíny a mnohé studánky jsou jí zaneseny. Bez čisté vody se ale žít
nedá. Pojďme proto prameny a studánky
nalézt, vyčistit a otevřít.
Možná nás v tu chvíli napadne, že je na čase,
abychom něco udělali i s tou studánkou, která je v každé lidské bytosti, v každém z nás.
Vyčistit ji dá fušku, ale dá se to zvládnout.
Musí se to zvládnout. Bez čistých lidských
duší by ztratily smysl nejen studánky, ale
i veverčí doupata, sojčí hnízda či mraveniště pod smrkem. A naše děti a vnuci už by
neměli co a proč objevovat na velmi dobrodružných výpravách. A kdoví, jestli by pak
byli schopni zahledět se do studánek očí
milované bytosti.
Pojďme hledat studánky!
Dokud je ještě čas.

Jiří Jilík

Studánky kolem nás i v nás
Studánky. Z dětství si jich pamatujeme víc,
než o kolika víme dnes. Jak jsme dorůstali,
jako by se vytrácely z přírody kolem nás.
Ale nemylme se. Studánek, jak to potvrzuje
i zmíněná knížka, zůstalo ještě dost, jenomže
je nevidíme a někdy už ani vidět neumíme.
Jistě to bude tím, že dnes jako dospělí jezdíme po silnicích, chodíme po chodnících
a i do přírody se vydáváme jen po vyšlapaných a značených cestách. Když jsme byli
malí a s kamarády podnikali objevitelské
a velice dobrodružné výpravy do nejvzdálenějších a nejskrytějších míst v blízkosti našich
domovů, třeba do Kunovského lesa, neušlo
nám veverčí doupě, sojčí hnízdo, mraveniště
pod smrkem, natož studánka. Žádnou jsme
neminuli, aniž bychom se k ní nesklonili a neochutnali studenou vodu prýštící z hlubin

Nový koncesionář Peugeot ve Zlíně
UNICARS CZ
UNICARS CZ
Zlín – Malenovice
Tečovská 1052
Tel. prodej: 577 018 001, 734 449 345
Tel. servis: 577 199 963, 778 705 004
www.unicars.cz

unicars@unicars.cz

15. ročník hudebně-divadelního festivalu
www.valasskedivadelnileto.cz

NEBYLA TO PÁTÁ
BYLA TO DEVÁTÁ
HRAJÍ:
J. ŠVANDOVÁ,
R. HRUŠÍNSKÝ,
J. CARDA

Divadelní komedie hvězdného režiséra Jiřího
Menzela. Komedie je skvělá již svým námětem
a dokonalá díky mistrným dialogům. Povážlivé
řešení manželského trojúhelníku, rozhodně
není pro diváky návodem po odchodu z divadla
k napodobení.

A
Í VÁRILNGK
MICHAL
DÍVO Č
ČECHA
O
A
ŠK
TI
AN
NESVADBA DIVADL FR
"MICHAL
JE
PA JDULÁK"

NEJLEPŠÍ
DIE
DIVADELNÍ KOME
VŠECH DOB!

Nejoblíbenější dětský umělec v ČR přiváží svůj nejlepší
pořad pro děti.

Soubor v nejsilnější sestavě. Hrají: František Ringo
Čech, Oldřich Navrátil, Petr Jablonský,
Mojmír Maděrič, Roman Skamene, Petr Martinák,
Martina Šťastná, Sandra Pogodová,
Anna Kadeřávková a další.

Vystoupení se uskuteční v amfiteátru Dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm.
V případě nepříznivého počasí v Janíkově stodole.
5. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU

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!

26. 8. 2017
AREÁL

V I N I U M start: 15:30

Anniversary Best of Show!
Legendary frontman Twisted Sister!

Performing new solo album and Twisted Sister hits!

VELKÉ PAVLOVICE

...a mnoho dalších!

www.vinohrani-pavlovice.cz

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

POPRVÉ NAŽIVO

A V ČEŠTINĚ

28.10.2017 ZLÍN
zimní stadion l. čajky | 14:00 a 17:00
w w w.m a dag a sk ar-muzik a l.cz

inzerce

Ve Zlínském kraji také letos přibudou další
kontejnery na tříděný odpad
I letos bude Zlínský kraj ve spolupráci s partnery pokračovat v projektech podporujících třídění a zajištění dalšího využití komunálního
odpadu v obcích a také zpětný sběr
vyřazených elektrospotřebičů a pří-

strojů. Ty by měly přispět k tomu,
aby se ve Zlínském kraji i nadále zvyšoval podíl vytříděného odpadu.
„Ve spolupráci se společností EKO-KOM budeme pokračovat v rozšiřování a obnově sběrné sítě ná-

dob na třídění využitelných složek
komunálního odpadu. Zakoupeno
bude 289 kontejnerů o různém objemu za bezmála tři miliony korun,
které budou následně bezplatně
zapůjčeny obcím. Na základě požadavku obcí budou nakoupeny také
pytle, boxy nebo sady tašek na třídění odpadu. Tato podpora bude
letos prioritně zaměřena na oblas-

ti spadající pod obce s rozšířenou
působností Zlín, Vsetín a Uherské
Hradiště,“ informovala radní Zlínského kraje pro životní prostředí
a zemědělství Margita Balaštíková.
Součástí spolupráce se společností
EKO-KOM budou dále vzdělávací
aktivity orientované na oblast nakládání s komunálními a obalovými
odpady. 
/van/
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ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ
www.oknamontplast.cz
U OLŠAVY 2541
UHERSKÝ BROD
969
TEL.: 572 635 9
GW 265

MAEDA MC
285-2 CRME

NABÍDKA PRONÁJMU
ZVEDACÍ A VAKUOVÉ
TECHNIKY

GEALAN-KUBUS®
JEDNODUŠE PĚKNÁ OKNA

HLEDÁME ODBORNÍKY, VÍCE INFO NA WEBU FIRMY

hledá zaměstnance na pozici:

OBRÁBĚČ CNC

Náplň práce:
• obsluha CNC obráběcích center vybavených řídícími systémy Heidenhein,
Siemens
Naše požadavky a očekávání:
• vyučení v oboru CNC obrábění a prokazatelná praxe, schopnost samostatných
korekcí programu, orientace v technické dokumentaci, schopnost využívat
progresivní technologie obrábění na nových 3osových, případně i 5osových
strojích
• očekáváme dobrý zdravotní stav, ﬂexibilitu, spolehlivost a ochotu pracovat
v třísměnném provozu

BRUSIČ

Náplň práce:
• broušení dílů na vertikálních bruskách
Naše požadavky a očekávání:
• vyučení v oboru Brusič nebo Obráběč kovů a prokazatelná praxe, vykonávání
středně náročné práce v opakované výrobě s možností kompletního zaučení,
očekáváme dobrý zdravotní stav, ﬂexibilitu, spolehlivost a ochotu pracovat
ve čtyřsměnném provozu
Naše nabídka:
• u obou profesí (Obráběč CNC i Brusič) nabízíme výdělek 150-200 Kč/hod.
+ příplatky, úkolovou mzdu, 13.plat, dovolenou navíc, bonusové poukázky
a pracovní oděvy včetně praní a obuvi, mzdové zvýhodnění za práci v noci
a o víkendu, věrnostní program, valorizace mzdových tarifů, stravenky v hodnotě
105 Kč/den a nástupní bonus 20.000 - 50.000 Kč pro kvaliﬁkované
pracovníky s praxí dle splnění podmínek
Místo výkonu práce: Napajedla

Prodej a servis
elektrických skútrů
s nosností až 220 kg.
Dále nabízíme mechanické
vozíky, chodítka a další
zdravotnické pomůcky.
telefon: 577 001 314
mobil: 792 304 293
adresa: K Pasekám 5680
Zlín

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Drábek, e-mail:drabek@preciz.cz,
tel.: +420 577 113 056

www.preciz.cz

www.martoni.cz

VÍCE NEŽ

80

obchodní centrum

OBCHODŮ

A3 SPORT
Bára styl
Baťa
Blažek
C&A
Camaieu
CCC
CROPP
Datart
F&F
GATE

P

ZDARMA

HOUSE
Humanic
Intersport
KARA
Kenvelo

KLENOTY
Aurum
LINDEX
Marionnaud
MOHITO
NEW YORKER

OTEVŘENO

360
DNÍ V ROCE

Orsay
Pepco
Présence
Reserved
SAM 73
Sportisimo
Takko Fashion
TIMEOUT
Triumph
Veltex JG
Yves Rocher
a další...

NOVĚ OTEVŘENÁ
RESTAURACE KFC DRIVE THRU

www.centrozlin.cz

MOHITO
RESERVED

C&A

LINDEX

TRIUMPH

TIMEOUT

POSKLÁDEJTE SI SVŮJ LETNÍ OUTFIT

