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Hranice Čechy a Slováky nerozdělila

Obec Slavkov na Uherskohradišťsku oslavila vítězný titul Vesnice roku
2017 ve Zlínském kraji

9 Africký mor prasat ve Zlínském kraji

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

www.martoni.cz
Te c h n
ic
podpo ká
ra

365 DN
V ROC Í
E

www.cpzp.cz/205

Odstartujte školní
rok s internetem
na jedničku
ný
Stabilní pev
až
internet

100 Mb/s

Moje máma už to ví!
Využijte
akční cenu na
vaší adrese

Ověřte si dostupnost našeho internetu online na
www.avonet.cz nebo volejte 575 575 820

Staňte se pojištěncem ČPZP do 30. 9. 2017 a využijte např.:
Plavání ZDARMA nebo se slevou
Až 1 000 Kč na plavecký kurz pro děti
Až 1 500 Kč na očkování
Až 3 000 Kč pro ženy těhotné či po porodu a pro miminka

✆ 810 800 000

 www.cpzp.cz

kód pojišťovny
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úvodem

Jsme krajem, kde se venkovu daří

Není to jenom o vzhledu, krásnou
dělají vesnici spolky a folklor
Jsou malebné, krásné, tradiční. Také pro to se řada z nich
může pyšnit titulem Vesnice roku Zlínského kraje. Letos toto
ocenění dostala obec Slavkov na Uherskohradišťsku.
Soutěž Vesnice roku má za sebou už
dlouholetou historii. A Zlínský kraj
se právem může pochlubit tím, že
jeho obce patří k nejúspěšnějším.
„Vesničky u nás na Moravě jsou prostě něčím jiné. Ne že by i v Čechách
nebyly krásné, ale podle mého názoru je v tomto regionu z lidí víc cítit
zapálení pro tradice a folklor. Dělají
to ze srdce a to je to, co dělá obec
krásnou,“ vysvětlila předsedkyně
krajské hodnotící komise Martina
Horňáková, zároveň starostka Babic na Slovácku, které krajský titul
získaly předloni.
Letos získala ocenění Vesnice Zlínského kraje 2017 slovácká obec
Slavkov. A taky to náležitě oslavila.
„Chtěli jsme se o tu radost podělit
se všemi našimi obyvateli, protože
ti všichni se na soutěži podíleli. Proto jsme část odměny použili právě
na oslavu. O zbytku se poradíme
v zastupitelstvu a použijeme jej
na rozvoj obce,“ vysvětlil starosta
vítězného Slavkova Libor Švardala,
který si převzal zlatou stuhu a vízěný putovní klobouk. Od Zlínského
kraje dostala vesnice odměnu 500
tisíc korun. V České republice je to
přitom nejvyšší odměna v této soutěži. Například Jihočeský kraj dává
vítězi 90 tisíc korun.
Hodnotící komise má podle slov
Martiny Horňákové rozhodování
rok od roku složitější. „Za poslední
léta se úroveň vesnic velmi vyrovnala. Je vidět, že starostové dělají maximum pro to, aby se u nich lidem
dobře žilo,“ konstatovala. Pokud si
někdo myslí, že se hodnotí od sto-

lu, je na omylu. „Všechny přihlášené obce si doslova musíme projít.
Na každou máme dvě hodiny a už je
jen na starostech, kam nás zavedou
a jaký program pro nás přichystají ,“
vysvětlila svou práci předsedkyně .
Podle Horňákové ale nejde vždy
o vzhled vesnice. „Není to soutěž
krásy. Z vesničky musí být cítit i život. Velmi dělá, když se v obci dodržují tradice a mají v nich spolky,
které se jim věnují. Lidé svou práci
dělají dobrovolně, ze srdce a rádi,“
vysvětlila Horňáková.
Na návštěvu komise se důkladně
připravovala i obec Slavkov, která
šla do soutěže už podruhé, poprvé
před dvěma lety. „Naše účast měla
ve vesnici pozitivní ohlas, tak jsme
si řekli, že to letos zkusíme znovu.
Cílem je zrekapitulovat si celoroční
práci. Nezdá se, ale když ji sečteme,
je toho celkem hodně. Na to jsme
hrdí, a tak jsme si řekli, proč se nepochválit před porotou,“ pousmál
se starosta Slavkova.
Obec se pustila do velkého úklidu
a připravovala prezentaci., která někdy bývá velmi originální. „Když
jsme přijeli do Hošťálkové, zajali
nás, naložili do vojenských aut a odvezli do vězení, což bylo sklepení
na místním zámku. Tam jsme dostali
ešusy s polévkou a museli jsme čekat, než nás vysvobodí,“ smála se
starostka Babic.
Titul absolutního vítěze vyhlásí
16. 9. na Jarmarku venkova v Luhačovicích ministryně pro místní
rozvoj Karla Šlechtová. Slavkove,
držíme pěsti! 
/šar/

Zlínský kraj si velmi váží práce
obecních samospráv, a proto
významně finančně podporujeme soutěž Vesnice roku. V České
republice jsme dokonce krajem
nejštědřejším, protože vítězná
obec obdrží od kraje finanční
dar ve výši půl milionu korun
a odměny se dočkají také další
oceněné vesnice, mezi něž rozdělíme 1,2 milionu korun.
Přihlásit se není
jednoduché rozhodnutí a chce
to i kus odvahy. Vždyť účast
v soutěži znamená hodně práce
navíc. Ale myslím
si, že mnozí starostové, zastupitelé i obyvatelé si teprve následně - při organizaci přehlídky
toho, co se jim podařilo a jak se
u nich doma žije - uvědomí, že
je jejich dědina krásná, že má
skvělou atmosféru. A najednou
pocítí hrdost na místo, kde už
třeba založili rodinu, postavili
dům a zasadili strom, nebo se
k tomu teprve chystají.
Soutěž umožňuje místní komunitě se v každodenním spěchu
a návalu starostí pozastavit
a ohlédnout. To má nedocenitelný význam. Někdy totiž v jednom kole budujeme a pod tíhou
povinností ani nevidíme, co už je
uděláno. A to je škoda. Nejde jen
o nějaké impozantní projekty.
Často stojí dobré dílo na trpělivé,
postupné, „neviditelné“ práci,
která se chvílemi může jevit jako
marná, ale není – až při zpětném
ohlédnutí je vidět její smysl.
Šestadvacet let jsem měl čest
být na radnici ve Vlčnově
ve funkci místostarosty a starosty. Vím, že mnohdy je nutné se
rychle rozhodovat, ale řadu věcí
je potřeba neuspěchat, dát jim
čas. Vedle zvelebování technic-

ké infrastruktury v obci se musí
hledět také na „infrastrukturu
vztahů“. Naslouchat lidem, mít
porozumění pro jejich trápení
a hlavně společně s nimi pracovat na rozvoji obce.
Dvakrát jsem měl možnost
jezdit s celostátní hodnotitelskou komisí soutěže Vesnice
roku a vidět obrovské rozdíly
– zejména mezi
bývalými Sudety a zbytkem republiky. Zlínský
kraj je určitě místem, kde se venkovu daří. Svědčí
o tom úspěchy
našich vesnic
v celostátním
kole této soutěže: Vloni zvítězila Kašava, před tím Kateřinice,
v roce 2011 Komňa, v roce 2008
Lidečko, v roce 2006 Liptál.
K rozvoji venkova nemalou měrou přispívají také krajem poskytované dotace, o něž je samozřejmě třeba aktivně žádat.
Na závěr chci za odvahu a účast
poděkovat a pogratulovat oceněným obcím.
A stejně tak fandím všem, kdo
se snaží, nezávisle na soutěži,
aby bylo ve vesnicích Zlínského kraje příjemné žít, aby v nich
kvetla kultura, činnost spolků,
aby se rozšiřovala nabídka vzdělávacích, zájmových i sportovních možností, které jsou často
na takové úrovni, že není rozdílu
mezi vesnicí a městem. Je potěšitelné, když se zdravé a bezpečné prostředí venkova stává
volbou pro mladé lidi, kteří tady
zakládají rodiny, přejímají tradice a zároveň přinášejí novou
energii a elán.

Přihlásit se není
jednoduché,
chce to i kus
odvahy

Jan Pijáček,
člen Rady Zlínského kraje pro
rozvoj venkova, řízení dotačních programů a cestovní ruch

Zlínský kraj podporuje vesnice na svém území řadou dotací do kultury, sportu, občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury nebo
na sbory dobrovolných hasičů. Kolik peněz a na co konkrétně kraj jednotlivým obcím poskytl, ukazuje MAPA DOTACÍ na www.kr-zlinsky.cz
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Po stopách baťovské architektury autobusem
www.14-15.cz Se zcela netradiční prohlídkou přichází 14|15 Baťův institut. Takřka

každý měsíc se mohou lidé vydat autobusem na speciální komentovanou projížďku „Poznávejme baťovskou architekturu města Zlína“, která je zavede na zajímavá
místa v krajském městě a seznámí i s jeho historií, kterou možná ne každý zná.

Takřka dvouhodinový výlet nabídne lidem
pohled na vily slavných zlínských osobností
a další stěžejní zlínské budovy. Účastníci se tak
dozvědí spoustu zajímavých informací o Zlíně,
které často ani rodilí Zlíňané neznají.

„Trasa začíná u našeho institutu, dále povede
přes Čiperovu vilu na Burešově, kolem Baťovy
nemocnice a vily dr. Alberta, obytnou čtvrť
Zálešná a Podvesná, až k Věžovým a „Morýsovým“ domům. Autobus následně pokračuje svou jízdu přes Obeciny, kolem současné
Malé scény ke Kolektivnímu domu a vile Jana
Antonína Bati, kde je poslední komentovaná
zastávka,“ popsala trasu PR managerka institutu Alena Babicová.
Vstupenky na prohlídku se prodávají pouze
v předprodeji na recepci budovy 14 či online
přes rezervační systém na webových stránkách
14-15.cz.
„Kapacita autobusu je omezena, tudíž by
zájemci o tuto jízdu neměli s koupí otálet.
Další termíny budou postupně zveřejňovány
na webových stránkách a facebooku 14|15 Baťova institutu,“ doplnila ještě ředitelka institutu
Petra Kubíková.
Nejbližší jízda za baťovskou architekturou odstartuje už 20. září. Bližší podrobnosti najdete
na webových stránkách. 
/tz/

Kraj má dvě nové mateřské školy a jednu střední
Nová školka v Rožnově pod Radhoštěm či střední škola v Březové. To jsou jedny
z mála novinek, které s sebou přináší nový školní rok ve Zlínském kraji.
Ve Zlínském kraji letos funguje celkem 316 mateřských školek, což je o dvě více než v předchozím roce. Zcela novou soukromou lesní školku
otevřou v Rožnově pod Radhoštěm. Do předškolních zařízení letos nastoupí 19 800 dětí, což
je o necelých pět set dětí méně, než tomu bylo
předchozí školní rok. Celkem přijaly mateřské

školy během zápisu celkem 5 555 dětí a některé
mají ještě stále volná místa.
Do lavic 257 základních škol by mělo letos usednout 6 000 prvňáčků. Podle údajů Zlínského
kraje je to takřka stejný počet jako loni. Celkový
počet žáků v základních školách se však oproti
minulému školnímu roku zvýší přibližně o 1 400.

z regionu

Zlínský kraj se těší oblibě
turistů z asijských zemí
Turistů, kteří zavítali do Zlínského kraje, meziročně přibylo. Ukázaly to výsledky Českého
statistického úřadu. Stoupá jak počet tuzemských, tak i zahraničních návštěvníků. Za letošní první půlrok do Zlínského kraje přijelo
325 829 hostů, kteří zde strávili 920 187 přenocování. Meziročně vzrostl celkový počet
hostů o 10,45 % . Největší počet hostů přijelo
ze Slovenska, následují Poláci a po dvou letech
stagnace roste počet turistů z Ruska. Českou
republiku „objevili“ hosté ze Španělska a tento
trend byl zachycen i ve Zlínském kraji. Zajímavostí je, že si Zlínský kraj oblíbili i turisté z asijských destinací. Ti vyhledávají především památky zapsané na seznam světového dědictví
UNESCO. „V oblibě je hlavně město Kroměříž
a jeho jedinečné zahrady a arcibiskupský zámek. Japonské skupiny jsou pravidelně hosty
Slovácké jízdy králů ve Vlčnově, zaznamenali
jsme zájem jihokorejských cestovních kanceláří o Rožnov pod Radhoštěm a jeho skanzen,“
doplnila ředitelka Centrály cestovního ruchu
Východní Moravy Dana Daňová. 
/tz/

Důvodem je, že ze základních škol vyšlo letos
méně žáků, než do nich nastupuje. Jedna základní škola ale letos zůstane zavřená. Tou je
Janová na Vsetínsku.
Rozroste se počet i přípravných tříd základních
škol. K jediné stávající v kraji, která je na Církevní
základní škole a mateřské škole ve Zlíně, přibydou další dvě. A to na Základní škole Huslenky
a na Základní škole Uherský Brod, Na Výsluní.
Ve Zlínském kraji bude v nadcházejícím školním
roce působit také 67 středních škol a 10 vyšších
odborných škol. Zřizovatelem většiny z nich je
Zlínský kraj. Oproti minulému školnímu roku se
jejich počet rozroste o jednu střední odbornou
školu, zřizovanou obcí Březová. Jde o alternativní školu, která svým žákům umožní vzdělávání
přes internet. Sloužit bude především žákům se
speciálními vzdělávacími potřebami.
Podle předběžných odhadů nastoupí letos
do prvních ročníků denního studia středních
škol obdobný počet žáků jako v loňském roce,
tedy kolem 6 300 žáků. Celkem bude studovat
v kraji 23 500 studentů. V porovnání s minulým
školním rokem se sice toto číslo zásadně nemění.
Ale porovnáme-li tento údaj například s celkovým počtem žáků ve školním roce 2008/2009,
kdy celkový počet žáků činil 32 116, jde o výrazně
nižší číslo. Podle předběžných údajů nastoupí
v denním studiu 76 % budoucích prváků do maturitních oborů a 24 % do oborů nematuritních.
Co se týká zájmu o obory středního vzdělávání,
největší nárůst byl zaznamenán u elektrotechnických a informatických oborů. 
/van/

Dětské centrum nabízí novou službu,
má snížit počty odebíraných dětí
www.dczlin.cz Novou pomoc nabízí rodinám i nastávajícím

maminkám Dětské centrum Zlín, které je příspěvkovou
organizací Zlínského kraje. To zřídilo sociální službu, která
má pomoci tomu, aby co nejméně dětí skončilo v dětských
domovech.
Sociálně aktivizační služby fungují v centru od června. Pracovníci centra jsou mimo jiné
nápomocni rodičům či jiným
pečujícím osobám při úsilí napravit špatné socioekonomické
postavení rodiny. „Pomáhají jim
při hledání nebo udržení zaměstnání či bydlení, ale také při vedení domácnosti. Snaží se v rodině
napravovat vztahy, měnit přístup
k dětem a zlepšit péči o ně. Dále
mohou rodiče podpořit, pokud
jsou nejistí v kontaktu s lékaři,
úřady, školami či jinými institucemi,“ přiblížila mluvčí Zlínského
kraje Renata Janečková. Nastávající maminky, které nemají

z regionu
Nová sociální služba vznikla
v rámci projektu „Ohrožené děti
a mládež ve Zlínském kraji II.“ a je
financována z Evropského sociálního fondu prostřednictvím
Operačního programu Zaměstnanost a z rozpočtu Zlínského
kraje. 
/van/

dostatečné sociální zázemí, se
s podporou pracovníků připravují na narození miminka. Pracovníci mohou být nápomocni také
při přípravě a motivaci rodičů pro
návrat dětí z ústavních zařízení
či jiných typů náhradní rodinné
péče.
Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi jsou službou sociální prevence a přirozeně navazují na již fungující Zařízení
pro děti vyžadující okamžitou
pomoc při Dětském centru Zlín.
To poskytuje dětem zázemí
a péči v případech, kdy se rodiče po nějakou dobu nemohou
o děti starat nebo péči nezvlá-

Značení silnice hejtmana naštvalo
Způsob, jakým jsou značeny silnice ve Zlínském kraji, byl
předmětem jednání hejtmana kraje Jiřího Čunka se zástupci
krajských silničářů a dopravního inspektorátu.

Důvodem bylo silniční značení asi
tříkilometrového úseku silnice mezi
Všeminou a Neubuzí.
„Je to nejširší silnice III. třídy v kraji,
na které se ovšem díky nové plné
čáře nesmí předjíždět. Silnice je
rovná a přehledná a je zřejmé, že
plná čára je v tomto úseku naprosto zbytečná. Řidiči včetně mě zuří,
co to znamená. Tím se zvyšuje agresivita řidičů, kteří pak předjíždí
na úsecích, kde se to skutečně nehodí, a to je nebezpečné. Takto

dají. Hlavním úkolem pracovníků
služby je pomoci rodinám těmto
situacím předcházet nebo alespoň podpořit rodinu v tom, aby
byly děti umístěny mimo domov
co nejkratší dobu.
Novou službu už nabízí centra
v Otrokovicích, Luhačovicích, Vizovicích, ve Zlíně a v Holešově.
Veškerá pomoc je poskytována
zdarma, převážně v přirozeném
prostředí rodin.

pojímat dopravu ve Zlínském kraji
nechci. Měl by se i tady používat
selský rozum,“ apeloval hejtman
Jiří Čunek. Přítomní odborníci
uznali, že v tomto případě je značení chybné a bude změněno.
Hejtman nařídil, aby na webových stránkách Zlínského kraje
byla zřízena aplikace, prostřednictvím které řidiči mohou hlásit
nesmyslná značení silnic. Aplikace bude spuštěna do konce
srpna. 
/rj/

Univerzita nahrává zajímavé
přednášky na kanál Youtube
www.utb.cz Online přednášky po internetu. S touto novin-

kou přichází zlínská Univerzita Tomáše Bati. Ta již prvních
patnáct zveřejnila na Youtube a další přibývají. Přednášejícími jsou nejenom univerzitní profesoři, ale i významní vědci
či podnikatelé.
Téma „Jak vzniká déšť“ pedagoga Fakulty technologické Petra
Ponížila, přednáška o vesmíru legendárního českého astronoma
Jiřího Grygara, a nebo přednáška
„Skypicker a další start upy“ zakladatele start up firmy Olivera
Dlouhého.
To je jenom krátký výčet přednášek, na které se lidé mohou
zdarma podívat na oficiálním
internetovém kanálu Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně na Youtube. A další budou postupně
přibývat.
„Těmito nevšedními tématy přispívají postupně všechny fakulty zlínské univerzity. Proto jsou
již natočeny přednášky z fyziky,
chemie, potravinářství, ekonomie, pedagogiky, marketingu
a dalších disciplín, vyučovaných
na zlínské univerzitě,“ přiblížila

dále mluvčí Univerzity Tomáše
Bati Jana Brázdilová. Cílem je nejenom oslovit potenciální uchazeče o studium, ale i každého,
koho zajímá některé z nevšedních témat.
„Zájemcům o studium chceme
ukázat, že na univerzitu spolu se
studentskými organizacemi často zveme spoustu výjimečných
osobností, které umí své posluchače zaujmout, a že pokud se
k nám přihlásí, dozví se mnoho
zajímavého i mimo vlastní studium, “ vysvětlila vedoucí Odboru
marketingu a komunikace Andrea Kadlčíková.
Doplnila ještě, že v budoucnu
hodlá univerzita tyto online
přednášky nabídnout také spolupracujícím středním školám.
Ty by je mohly dále využít jako
odborný doplněk výuky.  /jb/
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Ochutnejte kraj všemi smysly
PLATFORMA
14|15 BAŤOVA INSTITUTU

občanské sdružení LÍSK A

8. ročník

Regionální rukodělní
výrobci a umělci
14|15 BAŤŮV INSTITUT
– galerie, muzeum, knihovna

10:00 – 17:00
Pestrý hudební program

11:00
Férový zaměstnavatel
ZK 2017

Farmářská stezka a festival řemesel pro děti
BESIP

Výrobky PERLA
ZLÍNSKA a Regionální
potravina

(ZUŠky, folklorní soubory,
HRADIŠŤAN&Jiří Pavlica, AG Flek)

Parkoviště Cream

DEN
ZLÍNSKÉHO

KRAJE

Předání ocenění

Představujeme tradice
a rozmanitost
(řemesla, potraviny, zemědělství)

14:00
PERLA ZLÍNSKA 2017

www.kr-zlinsky.cz

dopravní hřiště a aktivity pro děti

Prezentace
středních škol ZK
(vaření, rozbor vody – přinést vzorek
250ml, testování antibiotik v syrovém mléce pro farmáře a mnoho dalšího)

Prezentace regionů
Zlínského kraje
(Slovácko, Valašsko, Kroměřížsko, Zlínsko
a Luhačovické Zálesí)

OBČERSTVENÍ
 Ochutnávka vín TOP Víno Slovácka 2017
 tradiční pochutiny, regionální pivovary

Myslivci, včelaři, rybáři
 Myslivecké trofeje
 Včelí produkty a včelí pozorovací úl
 Ryby a rybí speciality

Koňský kočár

Předání ocenění

Projížďky v kočárech tažených koňmi

14:45 - 15:45
koncert Hradišťan a Jiří Pavlica

16:00 - 17:00
AG Flek

21. budova
Baťův výtah

Pozorování slunce

Projížďky pojízdnou
Baťovou pracovnou

z terasy 21. budovy

Výstavy Vesnice
roku ZK a Stavba
roku ZK

23. září 2017
10:00-17:00

jsme zlínský kraj

Vážení spoluobčané,

Je to úžasné, když se dva národy setkávají na hranici
Uprostřed prázdnin, v neděli 30. července, se na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat, Velké Javořině, konaly tradiční Slavnosti bratrství Čechů a Slováků. Stovky lidí z obou stran hranice
sem připutovaly autobusem, ti fyzicky zdatnější se na kopec vypravili pěšky nebo na kole.
Předtím, než se v hlavním amfiteátru a na dalších improvizovaných
pódiích rozběhl kulturní program,
položili k Památníku vzájemnosti
kytici hejtmani tří krajů, kteří nad
akcí převzali záštitu: Jiří Čunek
za Zlínský kraj, Bohumil Šimek za Jihomoravský kraj a Jaroslav Baška
za Trenčínský samosprávný kraj.
Někteří přijeli na kole
Chci se zeptat lidí, proč sem jezdí, co
je sem táhne. Oslovuji s diktafonem
muže v cyklistickém dresu opřeného o kolo. Představuje se Jaroslav
Surovský: „Přijel jsem z Chocholné
-Velčice u Trenčína. Vyrazil jsem
něco před sedmou, ale už to není
pro starého chlapa, je mi šedesát
pět,“ směje se po namáhavém stoupání, hodiny ukazují 9:20.
„Proč sem jezdím? Je tu krásný
kraj a mám dojem, že to setkání
je od doby, co jsme se rozdělili,
ještě srdečnější a upřímnější, než
když jsme byli spolu. Je to opravdu
něco úžasného, když se takto dva
národy setkávají přímo na hranici a na kopci, kde jsou jedinečné
výhledy na všechny strany. Přijďte
k nám do Chocholné. Postavili jsme
tam cyrilometodějský kříž a také je
od nás nádherný rozhled. Připadá
mi, že od doby, kdy jsou zrušené
hranice, a jsme v unii, jako by ani
žádné hranice nebyly. Jednoduše,
kam chci, tam jdu. Naše kultura je
velice blízká a celému světu máme

co nabídnout. Snažím se i ve škole
prosazovat, aby se děti učily lásce
ke svému rodnému kraji, aby se
vzdělávaly a aby z nich byly uznávané osobnosti,“ zavzpomínal s dojetím Jaroslav Surovský.
Místo pro setkání příbuzných
S klubem důchodců přicestovali
autobusem také starší manželé Mrváňovi z Hlohovce. Na Javořinu jezdí
příležitostně. Před několika lety si
na tomto místě udělali sraz všichni
žijící členové rodu, kteří se navzájem „vypátrali“ podle rodokmenu.
„Sešli se tady příbuzní z Čech, z Moravy i od Košic. Bylo to moc hezké,“
svěřuje se paní Mrváňová, která
s manželem sedí trochu v ústraní
od amfiteátru a dění sledují zpovzdálí, protože pohybové možnosti
už jim nedovolují vyšplhat do poměrně strmého kopce.
Primátorka města Stará Turá, Anna
Halinárová, která letos předsedala
přípravnému výboru javořinských
slavností, vyvolala spontánní potlesk návštěvníků svým projevem.
„Bezproblémové rozdělení federace, které nenarušilo vzájemné
vztahy, nám závidí na celém světě.“
Rozhlížím se, koho z návštěvníků
bych se dál zeptala…
Orchideje versus motýli
„Pojďte se mnou, já vám něco ukážu,“ reaguje vstřícně muž, který se
představuje Pavel Gazdík z Korytné

a přichází se svou rodinou. Vedou
mě na stráň poblíž vysílače. „Podívejte se, už vloni jsem upozorňoval,
že nebyla posečená louka na české
straně, prý je to kvůli ochraně motýlů, ale tady rostou vzácné orchideje,
a pokud se nebude louka dvakrát
za rok séct, ty květiny zadusí bodláčí. Jezdím sem padesát let, a když
jsem byl malý, tráva tady bývala
jemná jako mech. Přitom na slovenské straně je to vzorně udržované,“
ukazoval muž.
Horší dostupnost
Co mu však vadí, je špatná dostupnost. „Na Javořinu se nedá vyjet
z české strany. Jezdili jsme sem autem lyžovat, až do roku 1990 tady
byla regulérní asfaltka, ale teď silnici nikdo neudržuje a musí se to
objíždět přes Slovensko. Řekněte
mi, který sedlák chodí na své pole
přes sousedův pozemek? O tom napište,“ říká Pavel Gazdík. „Jinak si
nechci stěžovat. Na život po rozdělení státu jsme si zvykli, přizpůsobili
jsme se,“ dodává.
Je tady spousta lidí, nejen pamětníci, ale také dost mladých. Korzují
mezi stánky s místními specialitami,
poslouchají muzikanty střídající se
na pódiích, krouží s baťohy kolem
vysílače a někteří putují po hřebenu
někam dál. Kam ty stezky asi vedou?
Krajina je otevřená do všech stran.
I přes mírný opar je vidět, jak je tady
krásně. 
Helena Mráčková

naši kolegové přišli s iniciativou
petice, ve které můžeme vyjádřit názor, zda chceme nebo
nechceme v našem kraji dálnici
D49 z Hulína do Fryštáku a dál
na Slovensko a D55 z Otrokovic
do Starého Města a Břeclavi. Vím,
že petice nemůže změnit zákon
či zastavit aktivitu ekologických
spolků, které brání ve výstavbě.
Přesto vás žádám, abyste se peticí zabývali, protože pokud se
podaří získat dost podpisů, bude
petice projednána v Senátu PČR.
Dáme tím najevo, zda ekologické
spolky opravdu zastupují názor
nás občanů či nikoliv.



Jiří Čunek
hejtman Zlínského kraje

Text Petice byl zaslán obcím
Zlínského a Jihomoravského kraje v souvislosti s dálnicí
D55, kontaktováni byli rovněž
podnikatelé. Informaci dostali
i předsedové sousedních krajů
na Slovensku.
Text petice i elektronické hlasování je na www.infrastrukturamorava.cz
Výsledky petice budou použity
na podporu argumentace, směřující k urychlení přípravy a realizace obou projektů a budou
s nimi seznámeni odpovědní
představitelé státní správy, poslanci, senátoři a také obyvatelé
Zlínského kraje.
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obrazem

Hejtman na elektromopedu | Hodnotitelé
soutěže Vesnice roku vždycky říkají, že to
není o soutěži krásy, ale o tom, co se v obci
děje a co je v ní zajímavého. No a pokud
je při vyhlášení krajského kola ve Slavkově

na Uherskohradišťsku po ruce elektromoped, tak proč to nezkusit? A neodolal ani
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek, který
na pár chvil vyměnil auto za ekologičtější
dopravní prostředek.
Foto: Jiří Balát

Podzimní volby | Celkem 24 kandidátních listin
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky bylo podáno na Krajském úřadě
Zlínského kraje. V regionu kandiduje celkem 482
lidí za politickou stranu, hnutí či koalici.

Svazek pevný jako kámen| Manželé
František a Božena Koutníkovi z Ostrožské Nové Vsi se mohou pochlubit krásným
jubileem. Nedávno spolu oslavili 65 let
společného žití, tedy kamennou svatbu.

Foto: OÚ Ostrožská Nová Ves

Nejlepší houslistka| Slavnostním ceremoniálem skončil v Luhačovicích 11. srpna XXI. ročník Hudečkovy akademie. Letošní vítězkou se stala osmnáctiletá Klára Lešková z Unhoště.
Ještě před sedmi lety, kdy přišla do Luhačovic, by zřejmě nikdo nevěřil, že se z prakticky
obyčejné studentky stane jedna z nejlepších houslistek. Studentka si rovněž odnesla cenu,
a to housle od mistra Jaroslava Kohouta. 
Foto: Josef Omelka
Silnice je bezpečnější | Odbočovací pruhy,
nový semafor propojený s železniční signalizací. Tak nyní vypadá zrekonstruovaná křižovatka silnice I/35, tedy hlavní tah z Valašského Meziříčí do Rožnova pod Radhoštěm,
a silnice III/01877 vedoucí do města Zubří.
Její rekonstrukcí došlo k odstranění závady, která neumožňovala řidičům bezpečně odbočit vlevo na hlavní silnici ve směru
od Zubří a zároveň také plynulý výjezd aut,
která tak zůstávala v nebezpečném pásmu
železničního přejezdu. Silnice má velký význam pro vnitrostátní i pro mezinárodní
dopravu. Je zařazena do sítě mezinárodních
silnic pod označením E442. Rekonstrukce
stála 88,3 milionů korun. Foto: Jiří Balát

Hejtman Jiří Čunek: „Jakmile najdeme jedno
nakažené prase v zelené zóně, jsme v háji.“
Zlínský kraj je prvním a dosud historicky jediným krajem v celé České republice,
kde se u divokých prasat projevilo virové onemocnění s názvem africký mor
prasat. Zkušenosti s bojem proti nákaze jsou v ČR zatím nulové.

„Prvního srpna jsem po poradě s odborní- Jak se bude situace dál vyvíjet, nelze předjímat.
ky vyhlásil stav nebezpečí a o týden později „Jakmile ovšem najdeme třeba jenom jedno
i zákaz vstupu do tzv. červené oblasti, která pozitivní prase vně zóny, v tzv. zelené zóně, jsme
je ohniskem výskytu afrického moru prasat,“ v háji. Pak půjdou do kafilerie všechna divoká
shrnul nejvýznamnější události posledních dní prasata ve Zlínském kraji a taky v celé republice.
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek. Rozšíření Ta opatření jsou celkem neúprosná,“ pokračoval
nákazy by totiž mohlo vést k tomu, že budou hejtman. Právě z toho důvodu Zlínský kraj usiloohrožena jak divoká, tak i domácí prasata, a to val o to, aby myslivci byli maximálně motivováni
nejen ve Zlínském kraji. Možnost vzniku škod k tomu prasata střílet a chytat. „Když by myslivec
v domácích chovech a zejména velkochovech, prase ulovil a prodal na maso, dostane průměrjejí výše by byla obrovská. Přenos viru je totiž ně kolem 5 000 korun. Když teď dostane 6 200
možný nejen kontaktem s nakaženou zvěří, korun, tak to motivace určitě je. Věřím, že dnes
ale i zkrmováním zemědělských plodin, pří- v zelené zóně, což je zóna, kde je možno střílet,
padně na oděvu či obuvi, která se dostala začnou (divoká) prasata více padat, čímž se ještě
do místa kontaminovaného tělnívíce sníží možnost, aby nákaza přemi tekutinami nakaženého zvířeskočila. „Za každého odchyceného
te. Právě to je důvodem zákazu
divočáka v červené zóně dostanou
vstupu do červené oblasti, která
myslivci od 4 000 korun, za divočázasahuje do území mezi obcemi
ka zastřeleného v zelené zóně doLípa, Slušovice, Březová, Lukov,
stanou 3 000 korun. Na dalších až
Fryšták a Vršava ve Zlíně. „Zatím
3 200 korun, podle velikosti kusu,
se nám daří nakažená prasata držet
mají nárok při odevzdání prasete
na jednom místě, což se prozatím
do kafilerie. Zlínský kraj také uvolnil
DALŠÍ
nikomu v Evropě, kde se nákaza
ze své rozpočtové rezervy částku
INFORMACE:
vyskytuje (Polsko, Ukrajina, Litva,
5 milionů korun na pokrytí výdajů
Státní
Lotyšsko – pozn.), nepodařilo. To
souvisejících s vyhlášeným stavem
veterinární
je velmi dobře, protože máme tak
nebezpečí. „Podle krizového zákona
správa ČR
jedinečnou šanci se s nákazou
výdaje spojené s vyhlášením krizové
vypořádat,“ pokračoval hejtman
situace hradí stát ze všeobecné poČunek. Ten je v kontaktu i s Policií České repub- kladní správy, takže tyto peníze budou vráceny
liky, která dozoruje dodržování vyhlášených zpět do krajského rozpočtu,“ řekl vedoucí stálé
opatření. „Požádal jsem ředitele krajské policie, pracovní skupiny Krizového štábu Zlínského kraaby posílil hlídky, které budou dodržovat zákaz je Karel Malinovský. Zlínský kraj okamžitě zajistil
vstupu do označeného území. Mám informace monitorování nákazového území drony, nakoupil
o tom, že lidé v okolí nákazové zóny se cho- osm odchytových klecí a fotopasti. „Je potřeba,
vají disciplinovaně a opatření dodržují. Pokud aby si občané žijící v blízkosti červené zóny, ale
by se ale jednalo o opakované nedodržování i občané celého Zlínského kraje uvědomili, že
zákazu, či o větší přestupek, např. ničení pa- situace je vážná. Je potřeba respektovat vyhláchových či elektrických ohradníků, kterými šená opatření, nevstupovat do nákazové zóny či
je zóna ohrazena, může být podle krizového neničit elektrické a pachové ohradníky. Musíme
zákona udělena pokuta fyzické osobě až 20 prasata za každou cenu udržet v nákazové zóně,“
tisíc korun, právnické pak až do výše 50 tisíc apeluje na občany hejtman Zlínského kraje Jiří
korun,“ doplnil hejtman.
Čunek. 
Renata Janečková
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CO TO JE AMP
Africký mor prasat (AMP) je akutní, vysoce
nakažlivé onemocnění prasat podobné klasickému moru prasat. AMP je charakteristický
vysokou, téměř 100% letalitou. Touto nákazou může onemocnět prase domácí i divoké
všech věkových kategorií. Virus se nachází
v krvi, tkáňových tekutinách, vnitřních orgánech a sekretech a exkretech nemocných
zvířat.
Onemocnění se projevuje vysokou horečkou
až 42 °C, která může podle průběhu trvat i několik dnů. Zvířata jsou malátná, těžce dýchají,
nepřijímají potravu, trpí krvavým průjmem,
zvrací a mají cyanotickou kůži. AMP se přenáší
přímým kontaktem, nebo nepřímo produkty
živočišného původu. Nepřenáší se vzduchem,
vnímaví jsou pouze prasatovití, není přenosný na lidi. Vakcinace je v EU zakázaná a ani
ve světě vakcína proti této nákaze v současné
době neexistuje. V České republice se africký
mor prasat v minulosti nikdy nevyskytoval.

POSTUP PŘI NÁLEZU
UHYNULÉHO PRASETE
Civilní osoby se v žádném případě podezřelého, uhynulého nebo při autonehodě
usmrceného divokého prasete nedotýkají,
ani s ním jinak nemanipulují. Nález je potřeba
okamžitě oznámit Krajské veterinární správě
Státní veterinární správy nebo kontaktovat
Hasičský záchranný sbor ČR, Policii ČR či
Městskou policii.
Uživatelé honitby nález prasete okamžitě
oznámí Krajské veterinární správě a dohodnou se na dalším postupu. V žádném případě nezahrabávají usmrcené zvíře na místě
nálezu.

JAK SE ONEMOCNĚNÍ
DOSTALO DO REGIONU
Obecná příčina není dosud známa. Existují
pouze hypotézy. Odborníci vyloučili možnost
zavlečení moru přirozenou migrací divočáků. Jediná pravděpodobná varianta je, že
onemocnění zde bylo zavlečeno člověkem,
proto Státní veterinární správa podala trestní
oznámení na neznámého pachatele.
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ROZHOVOR
Sjezdil jsi takřka celý svět. Jak je naše hudba vnímána?
Dá se říct, že naše slovanská hudba je krásná
a kvalitní, má své etické a estetické hodnoty,
které vycházejí z naší národní kultury a také
jejích evropských kontextů. Proto bychom se
jí neměli zříkat, ale naopak si ji chránit a rozvíjet ji. Myslím, že je dnešnímu světu velmi
potřebná…

Jiří Pavlica. Foto: J. Rohel

Pavlica: Slovanská hudba je krásná a kvalitní
Houslista, skladatel, upravovatel a už bezmála 40 let stojí v čele hudebního souboru
Hradišťan. To je Jiří Pavlica, který má za sebou výraznou hudební činnost. Jeho práce
získala odborná ocenění .
Tvůj dědeček, když pršelo, říkával: To je
dobře pro senečko, déšť všecku hořčinu
vytáhne. Když bylo hezky: To je dobře pro
senečko, bude jak pepř jemné. Zdá se mně,
že jsi podobný optimista. Máte to v rodě?
Rád bych, aby to byla pravda. Stařeček, jak se
u nás říkalo dědečkovi, byl podle vyprávění
docela šprýmař a veselá kopa, můj tatínek
a jeho bratr, tedy můj strýček, rovněž tak.
Byla v nich nastřádána moudrost předků,
kteří museli mnohé přežít a vyrovnat se se
základními existenčními problémy. Přesto si
myslím, že jsem spíše po mamince, tak trochu zadumaný, ale snad nepokazím žádnou
legraci. Pokud jsem vnímán jako usměvavý
optimista, pak jsem rád, ale bavič rozhodně
nejsem a prvoplánový už vůbec ne.
Já si pamatuju, když jsi začínal hrávat
v muzice, že jsi měl trému, skoro ses styděl. Jak je tomu nyní?
Opravdu jsem byl velký trémista a měl jsem
s tím problémy. Myslím, že to byl souběh
mnoha vlivů - mým genetickým nastavením počínaje a způsobem výuky a výchovy
té doby konče, kdy se sebevědomí jevilo
jako něco nepatřičného, individualistického,
namyšleného. Teprve později jsem se naučil
paralyzující trému zvládat a zůstala mi jenom
ta zdravá, která člověka udržuje v napětí
a burcuje k výkonu. Základy k tomu mi dal
pan profesor Stanislav Tomášek na brněnské konzervatoři a dodnes jsem mu za to
vděčný, jen pořádně nevím, jak se mu to
podařilo, prostě byl vynikající a jeho metody
byly velmi různorodé. Dnes vím, že nejlepším
lékem proti trémě je být dobře připraven a jít
na jeviště s pocitem, že mám lidi rád a oni
mají rádi mě.

Zdá se mi, že nynější cimbálové kapely hrají
všechny stejně. Takový moravský popík. Ty
jsi to s tvou svou úplně změnil, proč?
To by bylo na dlouhé povídání. Je nutné si uvědomit, že v 70. a 80. letech minulého století,
kdy jsem začínal a vše intenzívně vnímal, měla
oblast tak zvaného lidového umění plnit především funkci nekomplikované a jemně poplatné zábavy. Šlo o folklorismus, tedy druhou
a zprostředkovanou podobu lidového umění,
kdy se jeho původní obřadní a rituální podstata
proměnila v předvádění na jevišti. A těch podob
může být tisícero. Už tenkrát jsem si poznačil,
že existují dvě základní možnosti směřování
– cesta ke kořenům se snahou o vcítění se
do obsahu a především pak kopírování formy
předvádění (odkazu našich předků), nebo cesta
k vlastní tvorbě, která bude vycházet z poznání
a respektování ducha našich předků obtisknutých v jejich odkazu. Jsou to jemné, ale pro
mě podstatné nuance. Každá z těchto cest je
možná a má své opodstatněné místo na slunci,
své upřímné stoupence a obdivovatele. První
cesta vede spíše do minulosti k retro umění
a druhá k současnosti a budoucnosti. Jde o to,
aby si žádná z nich na nic nehrála a plnila svoji
jasně danou funkci. Takto jsem to prostě cítil
a šel jsem za svou pravdou.
Bohuslav Martinů kdysi řekl: Neznám nic
silnějšího, než je moravská lidová píseň.
Cítíš to podobně?
Bohuslav Martinů mluvil o skutečné a žité lidové písni, která byla součástí každodennosti
tehdejšího člověka. Dnes je situace jiná a stejně tak se proměňuje i funkce lidové písně.
Ale měřítkem její hodnoty by měla zůstat její
pravdivost, a ne formální okázalost. Ostatně, to
se týká nejen lidové písně, ale umění obecně.

Pouštíš se i do komponování vážné hudby.
Jsou tam stále i inspirace rodným krajem?
V posledních deseti letech se věnuji především
vážné hudbě a inspirace rodným krajem a jeho
velkou historií, která sahá až do časů Velké
Moravy, je mi jedním z nejsilnějších zdrojů.
Právě proto se tolik věnuji skladbám se staroslověnskými a duchovními texty. Těší mě
to a vidím v tom smysl. Samozřejmě, že tato
tvorba je méně známá a hledá si složitěji cestu
k posluchači.
Začínali jsme spolu i s velehradským dr.
J. Rohelem s koncerty v bazilice. Inspiruje
tě stále to místo křesťanské tradice? Nebo
už je to běžný, řekněme nepěkně, komerční
pohled?
Inspiruje a naplňuje mě jak Velehrad, tak Veligrad, obou míst si velmi považuji a jejich
představu si v sobě pěstuji a chráním. Kdyby
tomu bylo jinak, už dávno bych se těmto místům nevěnoval.
Básník Jan Skácel, mimořádná osobnost, je
dalším zdrojem tvé tvorby. Jak k tomu došlo?
Verše Jana Skácela jsem znal dávno, ale osobně jsem se s ním setkal až při spolupráci v Divadle na provázku v 80. letech , když jsme
natáčeli písně Miloše Štědroně k inscenaci
„Na dávném prosu“. Ale první verše J. Skácela
jsem zhudebňoval v němčině a k tomu došlo
díky našim přátelům Ireně a Milanu Ráčkovým,
kteří žili ve Vídni, a já jsem byl požádán, abych
pro herce Petera Wilnaie Skácela zhudebnil. To
byla výborná zkušenost. Pak jsem se začal jeho
verši zabývat víc a víc, až vše vyústilo koncem
90. let v úspěšný projekt „O slunovratu“, který
měl nejdříve podobu představení s tanečním
souborem v choreografii Ladislavy Košíkové
a pak samozřejmě podobu CD, které bylo postupně zlaté a platinové. Básně Jana Skácela
jsou moudré, krásné a mají v sobě obrazy, které
mě inspirují k hudebnímu vyjádření. A pak se
stane, že něco má větší nebo menší úspěch, ale
na to já nemám vliv. Mojí povinností je tvořit
a doufat, že to má smysl.
Břeťa Rychlík, když se ho ptali, jaké má
plány do budoucna, tak pravil: Jaké plány,
jistá je enom smrť. Jaké máš plány do budoucna?
Plánů mám hodně, ale chceš- li rozesmát Pána
Boha, tak si všechno pečlivě naplánuj…A nebo,
jak říká převor Prokop Siostrzonek, naše plány
platí, pokud nebude Nejvyšší jiného názoru…

Jiří Severin

Ohlédnutí: Přišly sudičky
Před 15 lety byl Zlínský kraj ještě
v plenkách a málokdo tušil, jaký
vlastně bude. To, že Slovácko,
Valašsko a kus Hané patří k sobě,
bylo zpočátku jasné prakticky jen
z cedulí u silnic na hranicích kraje.
Zajímavou připomínkou té doby je
fejeton Antonína Bajaji zveřejněný
v roce 2002 v časopisu ZVUK.
Přišly pro jistotu tři, protože původ dítěte byl
sporný, nad jeho nejasností se přeli profesoři,
úředníci i prostý lid. Stanuly u kolébky, na podlahu odložily proutěné krosny plné bůhvíčeho, upravily si kroje (sudičky jsou staromódní)
a daly se do práce. „Budeš temperamentní,“
ozvala se břitkým hláskem jako první Moravská
Slovena a hned pokračovala: „Na každé jak
budeš mít desatero tak, ale ač pyšný, nezpychneš, neboť vládnout ti bude zalíbení v pestrosti… a vášeň.“ Spiklenecky se rozhlédla, hrábla
do nůše, cosi vytáhla a položila k nemluvněti.

S uchechtnutím, jak jí zobák narostl, řekla: „Toť
máš kúsek pletich, aby ťa chytráci nepřechytračili.“ Pokynula nebesům, okamžitě vzlétly
noty: hejna břinkavá, švitořivá, táhlá, zbojná,
bohabojná. Hejna milostná i šprýmující, trochu pohanská, trochu cikánská, trochu židovská, trochu křesťanská. Rozkvetly ornamenty,
zatřepetaly se pentle, ze zahrádek zavoněl
jasmín a kopr, z udíren špek, ze sklípků víno,
z futerny lucerka, z hnojiště hnůj, z kovárny
výheň, z hospody guláš. Z bílovického kostela
se rozléhá zvonění, nese se až k Topolnému
a Napajedlům, stáčí se ke Kněžpoli, Jarošovu,
Starému Městu… a třeskl výstřel. K zemi padá
bažantí kohout, ten brokátový baron, jenže
vtom promluvila Valaška: „Nesu ti věčnú nespokojenost. Budeš snivúr, rýpal, mudrlant
a paličák,“ řekla a navázala strohým: „Aj pracant, ale nikomu nevěř, svět je samá cigaňa.
Tož tak.“ Přišly s ní lesy a kopce, zaligotalo se
blízké nebe. Přitekl potok, vyrojily se včely,
zabečely ovce, dýchlo dřevo, zašustilo seno,

sypou se zemáky, kvasí zelí, jiskří slivovice.
Zabřinkal cimbál, vrzly husličky. A konec.
Ticho. Jak stvořené pro Hanačku, která pravila: „Přejo ti ovážlevé rozom. Hospodař podle
svyho, podle své hlave. Šetře každó korono.
Spiché pomale, pětkrát změř, než jednó řizneš.“
Načež nenápadně mrkla směrem ke Kroměříži
a z věže arcibiskupského zámku zazněla Serenada in C Pavla Josefa Vejvanovského. Takt
za taktem klesla melodie k zemi, kde se otřela
o šelest ječmenů, stíny hájů, sladkost řepy, sytost hlíny a vlnění luk, aby pak vzlétla k barokní
obloze a cestami mraků odtáhla kamsi domů.
Potom sudičky otevřely krosny dokořán a u kolébky nastal zmatek. Přicházely a odcházely
desítky gratulantů z Holešova, Vizovic, Hovězího, Halenkovic, Brumova, Kržlí, Kroměříže,
Uherského Brodu (Hradiště, Ostrohu), Valašských Klobouk (Bystřice, Polanky), ze Slavičína,
Zlína, Zdislavic, Vsetína, Střílek… od Rožnova,
Lukova, Strání, Kudlovic, Tučap, Velehradu,
Buchlovic, Karlovic, Otrokovic, Kelče, Jarcové, Hošťálkové, Karolinky, Koryčan, Rusavy,
Provodova, Polešovic, Tlumačova… desítky
neznámých, známých, zadumaných, veselých,
mlčenlivých, kurážných rodáků a přátel.
Stojím a zírám – právě kolem projíždí jízda králů. Světoobčan Komenský (už na odchodu) praví: V tom světě a věcech jeho všechněch nic než
matení a motání, kolotání a lopotování, mámení a šalba…, ale šohajové juchají a dál vykřikují
trefné průpovídky, zatímco sochař Rodin si je
skicuje a přes rameno mu nahlíží Joža Uprka
s Maxem Švabinským a Jankem Kobzáněm.
Milíč z Kroměříže se pokouší královskou jízdu
umravnit: Vše, co v životě lidském nesrovnává
se s čistou láskou křesťanskou a pobožností,
je od Antikrista, povídá. Kromě laskavě přitakávající spisovatelky Marie Ebner-Eschenbach
mu nikdo nenaslouchá, neboť slečna Knöpfelmacherová předává kroměřížskému starostovi
Veselému zlatý klíč od nové synagogy a rabín
Frankl-Grün za zvuku varhan a hymny káže
o lásce k bližnímu a božské jsoucnosti, neboť
Žid Robert Schenk bez rodiny, sám se vrací
z Birkenau do rodných Kvasic, chvěje se a pláče,
neboť o kus dál kandidát na poslance do vídeňské říšské rady profesor T. G. Masaryk diskutuje
s voliči. Mně se protiví omílat na schůzích politická hesla, říká a zdůrazňuje: Mluvme raději
o alkoholismu. Nebo o rozvíjení hospodářských
příležitostí, aby lidé z toho měli něco věcného.
Tomáš Baťa mu zatleskal: Práci čest, a na prvním místě nechť je prosperita! Obrátil se k Le
Corbusierovi s dovětkem, že pro dělníky žádné
gigantické činžáky nechce, že pro ně postaví
domky v zahradách.

náŠ kraj

V opačném koutě studenti uherskohradišťského gymnázia podnítili k hádce spolužáky
Klose a Kožíka; snaží se je zklidnit Hermína
Týrlová, pánové, říká, není nic pomíjivějšího
než angažovaná kultura, jestli mi rozumíte.
Nerozuměli ani neslyšeli, protože režisér Zeman zve všechny do kudlovských ateliérů
na Cestu do pravěku a Vynález zkázy. Avšak
u Branek a Oznice poblíž Valašského Meziříčí
se konají manévry rakousko-uherské armády (v parádní uniformě je sleduje samotný
císař František Josef I.), no jako by ten rámus
nestačil, vtrhla do krajiny Symfonieta. Fortissimo, pod taktovkou Václava Talicha. I mistra Janáčka to udivilo, ne však nadlouho:
po luhačovické kolonádě kráčí keltská kněžka,
spěchá k prameni Vincentky, libě se na Leoše usmívá, skladatel srší chtíčem, utíká za ní
(málem vrazil do bratří ze Soluně), ztrácí se
v její stopě, mizí v nedohlednu. Radegast se
šklebí. Panenka Maria Hostýnská metá blesky na tatarské nájezdníky, naslouchám Janu
Skácelovi: Je slyšet vůni růže / a vítr usnul
znaven v seně / měsíček jako malé slůně /
po nebi chodí obráceně.
Vidím ogaru Palackého, jak pytlačí v tůni potoka nedaleko Hodslavic, míjí mě Emil Zátopek, chci vědět, kam kluše; ani nevím, musím
do Rožnova, odpovídá, zmenšuje se… ještě
jsem zahlédl Jaroslava Křičku, Františka Bartoše, Dušana Jurkoviče, Betty Smetanovou, pár
šlechticů, několik zbojníků, kantorů, partyzánů, jezuitů, soudruhů, pasekářů… a najednou
stojím u kolébky sám. Chtěl jsem se sudiček
zeptat, kolika let se novorozený kraj dožije,
ale už byly pryč.
Antotnín Bajaja
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co jste možná nevěděli...

Tylova dcera Marie je pohřbena v našem kraji

měl za ženu Magdalenu Forchheimovou. Bylo to
manželství z vděčnosti. Tyl byl o šest let mladší
a Magdalena jej kdysi ošetřovala v nemocnici.
Proto si ji vzal. Osm dětí měl však s její sestrou
Annou. Už to samo bylo skandální. Všechny byly
nemanželské. Když Tyl zemřel, postaral se o jeho
manželku a siroty Josef Ladislav Turnovský – herec a spisovatel.
V roce 1867 se jeho dcera Marie stala členkou
Muškovy společnosti a hrála v Kroměříži, Napajedlech, Hulíně, Kvasicích. Za krátkou dobu to
bylo mnoho rolí. Divadelní společnost vystupovala také v Koryčanech, Litenčicích a dalších
místech. Nejvíce však herci ve svých vzpomínkách připomínají Morkovice. Zajímavé je, jak
často v jednotlivých místech hráli: v Kvasicích

19x, v Napajedlech 11x, v Kroměříži 22x, v Koryčanech 27x atd.
Morkovice se staly Marii Tylové osudnými. Tylova
žena vzpomíná: „Bývali jsme u Králíků na městečku (v čísle 107) a živě se pamatuji ještě na sochu sv. Floriána, která stála nedaleko našeho
bytu. Záhy jsme všichni onemocněli na černé
neštovice. Nejprve Jaromír, který vlastně onemocněl již na předešlé štaci v Litenčicích, a pak
já. Potom Josífek a nakonec i Marie.“ Maruška
podlehla neštovicím 4. 10. 1868. Bylo to odpoledne ve svém bytě v Hostinci na Rohleně číslo 44.
Ještě dopoledne se zajímala o večerní divadelní
představení. Divadlo pro ni bylo vše.“
Tyl měl jediného syna Josefa Kajetána Forchheima. Protože byl nemanželský, nesměl nosit Tylovo jméno. Turnovský usiloval o úřední přiznání
Tylova jména nemanželským dětem Tylovým.
Podařilo se mu to jen u dcer Marie a Elišky.
Pepík nadělal svému pěstounu Turnovskému dosti starostí. Již v srpnu roku 1868 byl dán do učení
k řádnému krejčovskému mistru v Kyjově. „Když
ho tam v pátek Marina dovedla,“ píše Turnovský
z Koryčan Magdaléně Tylové do Prahy, „utekl
kluk tentýž večer zase domů.“ Utíkat domů, to
byly pro něj Morkovice, listonoš a krejčí František
Jiříček, velký přítel Tylových.
Muškova divadelní společnost, ve které působila Tylova rodina, velmi ovlivnila divadelní dění
v našem kraji. Možná i proto jsou zde tak silné
divadelní tradice a tak dobrý vztah ke kultuře.
Morkovický listonoš Jiříček se potom po léta
staral o náhrobek Marie Tylové. Po smrti Jiříčkově
v roce 1902 rozpadl se dřevěný kříž a hrob upadl
v zapomenutí. V roce 1927 dala obec Morkovická
svým nákladem opět hrob upravit. Mohutný
žulový pomník s nápisem „Marie Tylová, česká
herečka 1848 – 1868,“ byl pořízen v roce 1951 podle návrhu brněnského architekta prof. J. Šálka.

Jiří Severin

Ve světě je ale plno závisti. Lidé, kteří ani nejsou
presidenty, ani nejsou z Moravy, ukradli nám
„tož“. Každý československý tvor v Anglii, který
čichl k tisku, a nebo je v civilní službě, říká „tož“,
a to podle možností tím přízvukem, jako pan
president.
„Tož“ je hlavně v Londýně moderní. Chlubí se
jím ženy jako svým nejlepším šperkem, muži
se jím ohánějí jako zlatou tabatěrkou. Ten, kdo
neřekne při nějakém proslovu anebo v debatě,
kde je přítomno více lidí, několikráte „tož“ – to
není inteligent, a nebo je-li nedopatřením, tedy
jistě konservativec a zkostnatělec.
„Tož“ dostává svůj nový a třetí význam. Není již
jen slovem presidentů a výrazem dialektickým.
Užívají ho takřka celá ministerstva. Od uklízečky,
až po nejvyššího hodnostáře, všichni kdož umí
česky nebo slovensky, říkají „tož“.
Povídá mi tuhle jedna dívka: „Tož tedy pane……
vítám vás do Londýna! A tož jak se tedy máte?
Víte, tož my se zde nadřeme….“
„Od kdy vy jste v ministerstvu?“ ptám se jí.
„Tož asi 14 dní,“ říká ona. „A tož jak pak to víte?“

„No, to se pozná snadno! Člověk si v takovém
úřadu rychle osvojí určité ministerské výrazy!“
říkám. „Proto jsem to poznal!“
Byli bychom se bavili i přes to ministerské „tož“
dále, ale svěřila se mně, že čte „Babičku“ B. Němcové a učí se nazpaměť Puchmayerovým veršům
a to mne porazilo. Slíbil jsem, že jí vypůjčím „Svéhlavičku“ a rychle jsem se vzdálil.
Dámy a pánové, kteří užíváte ministerského
„tož“, redaktorky a redaktoři, kteří „tožujete“,
i vy ostatní čs. státní občané, kteří se v potu
tváře učíte již dvacet let česky, naučte se rychle
vyslovovat a užívat „tož“. Je to moderní, zařadí
vás to mezi inteligenci, napraví to vaše články
v novinách a dá vám to pečeť ministerskosti.
Do konce války nabudete takové prakse, že
trumfnete i hutského starostu, který v jedné
větě dovede říci „tož“ pětasedmdesátkrát.
Ovšem vaše „tož“ nebude sprosté, moravské,
nýbrž „tož“ ministerské, kterým se přibližujete
aspoň trochu panu presidentovi. 
E. C.

(skutečné jméno autora neznáme,

text pochází z období první republiky)

Naše prateta Miladka Rabasová, česká herečka, se dožila vysokého věku. Hrála
v mládí s Oldřichem Novým, Hugo Haasem, ale začínala v herecké zájezdové společnosti Zelnerově. Kdysi dávno před ní, v devatenáctém století, byla členkou
souboru nejoblíbenější a také nejtalentovanější dcera J. K. Tyla Marie.
Z častých pobytů naší tety a strýce při setkávání na Velehradě a v Uherském Hradišti mně
z mládí utkvěla jedna její poznámka: „Tady kdesi
v Chřibech leží na hřbitově nejoblíbenější a nejnadanější dcera Josefa Kajetána Tyla Marie, česká
herečka. Obě jsme kdysi začínaly ve stejné herecké zájezdové Zelnerově společnosti. I když
já o třicet let později,“ sdělovala mně tenkrát
teta. „Památka na ni však dlouho žila mezi členy
herecké družiny, starší členové divadla na ni stále
v dobrém vzpomínali.
Začínám pátrat po Tylově rodině. Ptám se v Buchlovicích, Zdounkách, Střílkách, Modré, Stupavě. Marně. Jednou mně ale telefonuje starosta
z Morkovic Pavel Horák: „Ty prý se zajímáš o Marii
Tylovou. U nás na hřbitově je pochována a o její
hrob stále pečujeme,“ sděluje mně docela překvapující informaci. Oživuje tak tetinu vzpomínku starou více než třicet let.
Smutné doby nastaly Tylově rodině počátkem
let padesátých, kdy bylo zrušeno české divadlo
v Praze. V listopadu 1851 odešel Tyl na venkov
a od té doby počalo jeho několikaleté putování
po Čechách. Rodina zažila nevýslovných ústrků,
hladu a bídy.
Český herec Vamberk vypravuje, co bídy u Tylů
uzřel. „Tmavá světnička, na zemi několik slamníků, na místě stolu bedna, u kteréž Tyl sedě psával,
jídal nebo i spával. Hrozný nedostatek hleděl
ze všech koutů. Ve světničce bylo šest dětí“. Tyl

ZAMYŠLENÍ NAKONEC
„Tož“
„Tož“ je snad nejrozšířenějším slovem na Moravě. Najdete je ve všech moravských dialektech.
V Praze poznají Moravana podle „tož“ a „furt“
a smějí se nám proto. Ale my se nedáme!
Blahoslav i slavný Broďan Komenský užívali slova
„tož“. A kdybychom slyšeli jejich předchůdce,
myslím, že by také začínali rozmluvu s námi „tož“.
Moravané si v bitvě na Bílé Hoře, opřeni o Hvězdu, povídali: „Tož uhnem, alebo né? A tož co
bysme uhýbali! Negdo mosí ostat!“
Na Hané se dodnes ovšem naopak říká: „Tož
budó-li tam, cófnem! Nebudó-li tam, tož hr
na ně!“
Sláva „tož“ začala po převratu, kdy sám president Masaryk užíval často tohoto slova ve svých
projevech. President Beneš v této pěkné tradici
pokračuje. Tak se „tož“ ze slova Moravanů stalo
slovem československých presidentů.

NABÍZÍME
PRÁCI:

NOVÝ NISSAN QASHQAI
POSOUVÁ HRANICE

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

MECHANIK
VSTŘIKOVACÍCH
FOREM
SKLADNÍK
– MANIPULANT S VZV
▶ třísměnný provoz

OBSLUHA CNC
▶ požadujeme strojní vzdělání

OBSLUHA
VSTŘIKOLISU
▶ ochota pracovat
v třísměnném provozu
▶ práce je vhodná pro ženy,
pracoviště v centru Zlína
▶ mzda až 106 Kč/hod.
+ nadstandardní příspěvek
na stravování,
odměna za docházku,
2x ročně mimořádné
odměny, 5 týdnů dovolené

YOU + NISSAN

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.

Kdekoli, kdykoli, cokoli: +420 800 23 23 23**

Náhradní vůz zdarma*
Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu*

Kontrola vozu zdarma*
Doživotní asistenční služba
Nissan Assistance*

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

VYPSANÁ FIX A
TRAVESTI SHOW

20

LET
S VÁMI

22. 9. ZLÍN
Masters of
Rock Café

tady to
někde je
tour 2017
27. 10. ZLÍN | Masters of Rock Café

PŘIHLÁŠKY NA VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM
ZAMĚŘENÍ:
 MARKETING PRO STŘEDNÍ STUPEŇ ŘÍZENÍ
 ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ

plus special guest

3. 11. ZLÍN
Masters of Rock Café

10. 11. ZLÍN | Masters of Rock Café

13. ROČNÍK ZIMNÍ VARIACE NEJVĚTŠÍHO MEZINÁRODNÍHO ROCKOVÉHO FESTIVALU U NÁS!

Přihlášky lze podat do 15. září 2017.

2017

2. 12. ZLÍN

• tříleté prak�cky zaměřené ekonomické studium
• důraz na cizí jazyky, informační technologie
• povinná odborná praxe v ČR nebo v zahraničí

Hala Euronics start 13:00

... a mnoho dalších!

Info a vstupenky na dobírku:
Pragokoncert, tel. 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com www.mastersofrock.cz

e-mail:k.mertova@oazlin.cz, tel. 577 006 551

www.vosezlin.cz

hledá zaměstnance na pozici:

AGENTURA

UVÁDÍ VE ZLÍNĚ:

19. 9. – Malá scéna

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 čtyřsměnném provozu

MILOSTNÝ
TROJÚHELNÍK
hrají: L. Pavlásek, V. Žilková
a M. Zbrožek

16. 10. – Academia centrum UTB

S BARVOU VEN!

hrají: J. Nosek, J. Vlasák, M. Málková,
M. Kraus a další

29. 10. – Městské divadlo

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

www.preciz.cz

VZHŮRU
DO DIVOČINY!

v hlavních rolích Karel Roden
a Jana Krausová

6. 11. – Academia centrum UTB

RUKOJMÍ BEZ
RIZIKA

v hlavních rolích V. Vydra, J. Šťastný /
S. Skopal, L. Zahradnická

20. 11. – Kongresové centrum

THE BACKWARDS
BEATLES REVIVAL
PŘEDPRODEJ:
AGENTURA SEPTEMBER — TEL. 576 114 529 — WWW.SEPTEMBER.CZ
GOLDEN APPLE CINEMA ZLATÉ JABLKO A PRODEJNÍ SÍŤ TICKETPORTAL

inzerce

Šansony Edith Piaf zazní v Kongresovém centru
Zcela ojedinělý koncert připravuje v měsíci říjnu zlínská
agentura Velryba. V Kongresovém centru Zlín vystoupí
fenomenální zpěvačka Jil Aigrot.
Tato francouzská umělkyně
nazpívala postavu legendární
Edith Piaf ve filmu „Piaf“ („La

Môme“) z roku 2007, oceněném
několika filmovými Oscary,
včetně ceny za hudbu. A právě

ve Zlíně zazní to nejlepší z repertoáru francouzské královny
šansonů minulého století, která
se proslavila neopakovatelnou
barvou hlasu. Navíc to bude jediný koncert Jil Aigrot v České
republice. Tuto zpěvačku objevila před lety osobní asistentka
Edith Piaf, a tím se jí doslova ze
dne na den změnil život. Od té
doby, co nazpívala písně Edith

do oscarového filmu, vystupuje
na nejvýznamnějších hudebních
scénách po celém světě a doslova vyprodává koncertní sály.
Zlínský koncert se uskuteční 
24. října od 19.00 hodin. Vstupenky lze koupit v síti Ticketportal,
jejich cena se pohybuje v rozmezí od 790 korun do 1090 korun.
Další informace najdete na
www.velryba.cz. 
/tz/
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ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ

U OLŠAVY 2541, UHERSKÝ BROD,, TEL.: 572 635 969

NABÍDKA PRONÁJMU
ZVEDACÍ A VAKUOVÉ
TECHNIKY

NAVŠTIVTE NÁS
NA BROD EXPO
22.-23. ZÁŘÍ 2017

MAEDA MC
285-2 CRME

KUBUS®
JEDNODUŠE PĚKNÁ
OKNA
� ŠPIČKOVÁ KVALITA
� JEDNODUCHOST
� ELEGANCE
� MODERNÍ DESIGN
� JEDINEČNÝ POVRCH
� ŠIROKÝ VÝBĚR VARIANT

www.oknamontplast.cz
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ZÍSKEJTE ATRAKTIVNÍ VŮZ

inzerce_okno do kraje 104 x 147,5 mm_srpen

Akce je i pro nové klienty.

pátek 11. srpna 2017 12:50:36

NA ROK ZDARMA

Zúčastněte se soutěže o roční užívání vozů Škoda v hodnotě až 2 500 000 Kč
s dárkovými poukazy na pohonné hmoty.
1) roční užívání automobilu Škoda KODIAQ + poukaz na pohonné hmoty
2) roční užívání automobilu Škoda SUPERB + poukaz na pohonné hmoty
3) roční užívání automobilu Škoda OCTAVIA + poukaz na pohonné hmoty

Těšíme se na Vás v nových prostorách pobočky

ve Zlíně na třídě Tomáše Bati 2132

Uložte v MPU minimálně 220 000 Kč, a zařaďte se tak
do slosování o atraktivní automobily Škoda. Úplné
znění Podmínek akce je k dispozici na pobočkách
nebo na webových stránkách MPU.

