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Hejtman Jiří Čunek: Petice
s argumenty pavlačových drbů
stále kolují po kraji
„Je neuvěřitelné, jaké nesmysly o rušení
nemocnic, oddělení či porodnic si stále
dokáží vymyslet lidé, kteří na sebe
chtějí upozornit v komunálních volbách.
Popřípadě jsou to lidé, kteří se podíleli
na ztrátách nemocnic a teď by rádi
viděli náš neúspěch. Je zajímavé, že
když krajské nemocnice dosáhly více než
miliardové ztráty, tak nikdo nepsal petice
na jejich záchranu. A teď, když se nám
podařilo zastavit zlodějinu a nastartovat
hospodaření, tak se píší petice jako
na běžícím páse. Dobrým znamením je, že
největší zloději mají opravdový strach, co
vše na ně vyplave na povrch, když zasahuje
Policie ČR,“ řekl hejtman Jiří Čunek.


Zásadní obrat v trendu veřejné
dopravy – kraj do ní bude
masivně investovat
Posílení autobusových i vlakových linek, stejně jako zavedení
rychlých páteřních spojů mezi většími městy, plánuje Zlínský
kraj v rámci veřejné zakázky na poskytovatele veřejné dopravy
v kraji od prosince 2019. Hejtmanství tak chce vytvořit podmínky
pro zastavení negativního trendu úbytku cestujících. „Veřejná
hromadná doprava tady buď do několika let téměř zanikne, nebo
ji posílíme a rozšíříme. Rozhodli jsme se pro druhou možnost,“ řekl
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
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ZDARMA do konce
prázdnin!
AKCE

Platební
prázdniny

Akce platí pro nové domácí zákazníky při objednávce pevného připojení
do 15. 7. 2018 a při uzavření smlouvy na dobu neurčitou s minimální dobou
trvání alespoň 12 měsíců.

www.OKNAMONTPLAST.cz

www.avonet.cz
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PRÁCE S VŮNÍ KÁVY
Výrobní závod Jacobs Douwe Egberts ve Valašském Meziříčí se
�s��šn� rozvíjí a nabídne řadu novýc� �racovníc� �říle�itos�
Již přes sto let se specializujeme na výrobu kávy. Nyní jsme významně
posílili naši pozici v rámci celoevropské výrobní sítě společnos� Jacobs
Douwe Egberts, předního světového výrobce kávových produktů a čaje.
Pochutnat si můžete na naší kávě značky Jacobs, L´or, Douwe Egberts
nebo Tassimo.
Díky navyšování výrobních kapacit otevírá továrna řadu nových
pracovních pozic.
Našim zaměstnancům nabízíme vedle zajímavého mzdového
ohodnocení také řadu zaměstnaneckých výhod.
�hcete-li se stát součás� našeho týmu, napište nám na e-mailovou
adresu Aneta.Cigankova@JDECoﬀee.com nebo zavolejte na
734 422 272.
Informace o nás najdete také na www.jacobsdouweegberts.com.
Pište, volejte, rádi Vám zodpovíme jakékoli dotazy.

 Hodina kreslení na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Foto: Jiří Balát.

ÚVODEM

Zlínský kraj patří v žebříčku
hodnocení kvality škol k těm
nejlepším v republice
Vážení spoluobčané,
chceme, aby se Zlínský kraj nevylidňoval, ale
lidé v něm naopak chtěli žít a žili spokojeni,
nacházeli práci, která by je bavila a uživila
je? Pak, myslím, vše začíná od kvalitního
vzdělání, kvality škol a schopných učitelů.
Pokud bychom to brali jen z hlediska kvality
školství, tak bychom se o budoucnost našeho Zlínského kraje bát neměli: Zlínskému
kraji patří v žebříčku hodnocení kvality
krajských škol 2. až 3. místo v republice.
Zlínsko má navíc i dobře fungující dětské
domovy, skvělé speciální školství.
Takže na tomto místě se sluší poděkovat
těm, kteří ve školách na Zlínsku pro děti
a studenty pracují: nejen učitelkám a učitelům, ale všem, bez kterých by chod škol
možný nebyl.
A to navzdory tomu, že naopak platy těch,
kteří se o vzdělání a výchovu ve školách
na Zlínsku starají, jsou – ve srovnání s jejich

kolegy v jiných krajích – nejnižší. To je přesně to, co by se mělo změnit – a co se musí
změnit. A rozhoduje se o tom právě letos.
Nepůjde to snadno, protože se znovu v parlamentu objevují pokusy školskou reformu – a s ní i reformu financování – odložit.
Osobně si myslím, že tento odklad by byl
na neurčito, nebo spíš na vůbec nikdy. V této
chvíli, kdy píšu tyto řádky, se už snad rýsuje kompromis s ministerstvem školství
a já pevně věřím, že více peněz dostaneme
od státu – a to i na lepší platy učitelů. Zcela
určitě ale dá více peněz i krajská samospráva.
Aby škola dětem a studentům skutečně něco
přinesla, to zdaleka nezávisí na vybavení školy. I kdyby bylo sebelepší, moderní,
technicky vyspělé, skutečně dobrou školu
teprve dělá dobrý učitel. Toho by ale měla
společnost slušně ocenit a i tím mu dát najevo, jak si jeho práce váží.

Většina našich učitelů určitě bere svou práci
pro děti a studenty jako poslání – jinak by nám
kvalifikovaných učitelů chybělo ještě mnohem
víc.
Blíží se konec letošního školního roku. Je čas
popřát i vám – dětem a studentům – co nejlepší výsledky a odpočinek o prázdninách podle
vašich představ.
A všem nám do budoucna šťastný život na Zlínsku!



Mgr. Petr Gazdík,
radní Zlínského kraje pro školství

Polovina krajských škol začne s novými řediteli
Letošek znamená pro řadu krajských škol
změny, Zlínský kraj vyhlásil konkurzy
na ředitele všech středních škol, které má
ve správě. Konkurzů tak proběhlo 54 a celá
polovina ředitelů středních škol bude nových. Radní Petr Gazdík věří, že jde o změny
k lepšímu a situaci dále komentuje:
„Podle některých byly re-konkurzy zbytečné, podle jiných už bylo na čase. Těžko ale

vybírat, který ředitel by měl konkurzem
projít a který ne. Já osobně jsem přesvědčen,
že je dobré kvalitní ředitele potvrdit, naopak pro jiné školy vybrat lepší. Myslím, že
i to krajským školám – a tedy hlavně jejich
studentům – prospěje. Školy nemohou ustrnout na místě. Mění se obory, po kterých
je poptávka, mění se požadavky na absolventy. Studenti musejí více přemýšlet, zda
3

je jejich vysněný obor v budoucnu uživí.
Kraj tomu chce napomoci: praxí v institucích a firmách pro studijně orientované
školy, ale i rozvojem řemeslných oborů.
Ve spolupráci s firmami nabídne stipendia
či smlouvy mezi rodiči a zaměstnavateli,
kteří poskytnou podporu ještě v době vzdělávání. I to je cesta k rozvoji kraje,“ říká
Petr Gazdík.
/red/

z regionu

Nové prostory dialýzy v Kroměříži nabízejí
pacientům větší komfort i péči
Moderní prostory a výrazně větší komfort péče mají nově
k dispozici pacienti se závažnou poruchou funkce ledvin, kteří
musejí několikrát týdně navštěvovat přístrojovou dialýzu
v Kroměřížské nemocnici.


Hemodialyzační středisko. Foto: archiv Kroměřížské nemocnice

Hemodialyzační středisko zde prošlo zásadní rekonstrukcí a díky nové přístavbě
se mohl zvýšit i počet lůžek. Zlínský kraj,
který je vlastníkem zdravotnického zařízení, investoval do stavebních úprav bezmála
55 milionů korun, další 2 miliony korun
na vnitřní vybavení poskytla nemocnice
spolu s partnery z řad firem a obcí v regionu.
„Lidé, kteří jsou odkázaní na přístrojovou dialýzu, tráví v nemocnici spoustu času. Týdně je
to třeba i patnáct hodin po dobu pěti, deseti
i více let. Jsem rád, že jim nyní v Kroměříži
můžeme nabídnout lepší péči v příjemnějším

prostředí. Pomáháme tak zvýšit kvalitu jejich
života,“ řekl během slavnostního otevření
nových prostor Radomír Maráček, předseda představenstva Nemocnic Zlínského
kraje.
Díky investici Zlínského kraje se podařilo
spojit dvě odloučená dialyzační pracoviště. Původně bylo sedm lůžek v samostatné
budově hemodialyzačního střediska a další
čtyři lůžka v jednom z centrálních pavilonů. Provoz byl velmi komplikovaný. Nyní je
vše pod jednou střechou, kapacita vzrostla
na čtrnáct lůžek a všechny prostory pro

pacienty jsou navíc bezbariérové. Lepšího
zázemí se dočkal i personál.
„S novými prostory se ty staré nedají vůbec
srovnat. Každý tu teď máme svoji televizi
se sluchátky a lůžka je navíc možno oddělit
závěsem, což nám přináší mnohem větší soukromí. Velmi příjemnou změnou k lepšímu
jsou také nové, oddělené šatny, vybavené bezbariérovou toaletou a sprchou,“ pochvaluje si
nové prostředí jedna z pacientek, paní Hana
z Kroměříže, která na dialýzu pravidelně
dochází již pět let.
Nové středisko vzniklo rekonstrukcí stávajícího dvoupodlažního objektu, který byl
rozšířen o jednopodlažní přístavbu. Vybudováno zde bylo také pět nových parkovacích míst. Zajímavostí je střešní konstrukce, která je provedena takzvanou „zelenou
střechou“. Na střeše je rozprostřena zemina,
v níž jsou nasazeny suchomilné rostliny.
Slouží tak k zachytávání dešťové vody.
V dlouhodobém dialyzačním programu je
v současnosti v Kroměřížské nemocnici zařazeno 73 pacientů. Ročně se ve středisku
provede kolem 9 tisíc dialýz. Pacienti sem
docházejí dvakrát až třikrát týdně a na lůžku tady stráví čtyři až pět hodin. Nejmladší
pacient střediska má 34 let, nejstarší 83 let.
Nejdéle je ve zdejší péči pacient, který sem
dochází už 22 let a za tu dobu podstoupil
3 tisíce dialýz.
Nemocnice se podílí také na službě „Prázdninová dialýza“, která umožňuje cestovat
za rekreací i lidem odkázaným na přístrojovou náhradu funkce ledvin. „Do Kroměříže
každý rok míří tisíce turistů z různých koutů
světa, měli jsme tu pacienty například z Anglie nebo i z americké Kalifornie. Naši pacienti
naopak byli třeba v Chorvatsku, Slovinsku
nebo na italské Sicílii, takže mohou nové
prostředí srovnávat se zahraničím,“ uvedla
Martina Zelinková, vedoucí lékařka hemodialyzačního střediska. 
/eh/

Pečují o své blízké doma. Kraj je ocení
Druhý ročník ankety „Ocenění pečujících
osob Zlínského kraje“ pro rok 2018 vyhlásil Zlínský kraj. Anketa je rozdělena
do dvou kategorií: „pečující osoba“ a „pěstoun“. Návrhy je možné podávat na odbor
sociálních věcí krajského úřadu do 31.
srpna. „Už vloni, kdy jsme tuto iniciativu
poprvé vyhlásili, vyšlo najevo, že každá
nominace s sebou nesla silný lidský příběh.
Jsem přesvědčena, že napomáhá k tomu,

aby byla společensky doceněna obětavost
a statečnost lidí, kteří na sebe dokázali vzít
takto náročnou službu a obstát v ní,“ řekla
radní Michaela Blahová, zodpovědná
za sociální záležitosti, rodinnou politiku
a neziskový sektor.
Pečující osobou se rozumí ten, kdo se v domácím prostředí stará o blízkého člověka
odkázaného ze zdravotních důvodů na pomoc druhých, a přitom není profesí pečova4

tel. Pěstounem je ten, kdo přijal na základě
soudního rozhodnutí do pěstounské péče
nezletilé dítě/děti a její výkon v době podání návrhu trvá. Podrobné informace jsou
zveřejněny na krajském webu, případně
více sdělí pracovnice odboru sociálních
věcí: Martina Garguláková (kategorie
pečující osoba) – tel. 577 043 308 a Helena Jurásková (kategorie pěstoun) – tel.
577 043 321. 
/red/

z regionu

Hejtman Jiří Čunek: Petice s argumenty pavlačových
drbů stále kolují po kraji
dokončení ze str. 1
Podle hejtmana Jiřího Čunka tyto petice
vyvolávají falešné obavy nejen u pacientů, ale i u zdravotnického personálu.
„Proto je znova nutné připomenout, že se
nám za poslední rok podařilo přivést všechny nemocnice k ziskovému hospodaření,
přestože jsme razantně zvýšili platy zdravotníků, aby neměli starosti a více energie
věnovali lidskému přístupu k pacientům
a odborné péči. Sebemoderněji vybavená pracoviště jsou k ničemu, pokud v nich
nebudou pracovat spokojení a motivovaní
pracovníci, pro které je pacient na prvním
místě. Navzdory všem pokusům poškodit
dobrou práci nového vedení nemocnic pokračujeme v přípravě významných investic
do všech krajských nemocnic,“ uvedl hejtman Čunek.
Výroky jednotlivých členů petičního
výboru v médiích jsou podle hejtmana
tendenční a mají za cíl vyvolat v lidech
paniku, „jako že se něco ruší a lidi nebude
mít kdo léčit“. „To je však nesmysl. Je vidět, že se s blížícími komunálními volbami
někteří politici snaží zviditelnit a chtějí
′zachránit′ občany před neexistujícími problémy. Mrzí mě však, že si neuvědomují, jak
matou a znejišťují zdravotníky i veřejnost,“
řekl hejtman Čunek.
Jeden z kritiků, Zdeněk Mikel, který je
předsedou petičního výboru, označil krajem připravované změny za „překotné“
a „nepromyšlené experimenty“.

„Vtipné je, že Zdeněk Mikel jaksi zapomněl na skutečnost, že když byl od ledna
do prosince 2008 předsedou představenstva Baťovky, zůstala po něm ztráta
51 milionů korun. Připomíná mi to přísloví o kozlovi, co se stal zahradníkem,“
uvedl hejtman Čunek.
Další iniciátoři petice šíří nepravdivé informace o zániku oddělení nukleární medicíny
ve Zlíně, aniž by uvedli, že nedošlo k jeho
zrušení, nýbrž k sloučení s oddělením zobrazovacích metod, což je běžná praxe. „Ke slučování nukleární medicíny a radiologie došlo již
na několika klinikách, například před více než

deseti lety ve Fakultní nemocnici v Plzni nebo
později ve Fakultní nemocnici v Brně a považuji
to za pozitivum,“ říká prof. MUDr. Vlastimil
Válek, přednosta Kliniky radiologie a nukleární medicíny FN Brno.
Lidé, kteří chtějí poškodit nastavované
změny, píší o hromadném odchodu lékařů a sester. Skutečnost je však taková, že
do krajských nemocnic nastoupilo za pět
měsíců letošního roku o 20 lékařů více, než
odešlo. U ostatního zdravotnického personálu nastoupilo do krajských nemocnic
o 39 lidí více, než odešlo. Je tedy zřejmé,
že exodus lékařů se v našich nemocnicích
nekoná a „zaručené“ zprávy, že nebude mít
kdo léčit, jsou falešné.
/ak/

Vývoj průměrného měsíčního příjmu v krajských nemocnicích
lékaři (bez primářů)

2015

2016

2017

plán 2018

KMN

60 031

64 899

71 941

72 320

KNTB
UH

Vsetín

všeobecné sestry, porodní
asistentky
KNTB
UH

KMN

63 416
75 265
63 684
2015

24 444
24 201
24 946

Vsetín

22 967

70 841
78 403
68 651
2016

25 806
25 690
26 984
23 657

77 609
80 635
74 021
2017

29 419
27 963
30 522
26 842

83 593
83 499
75 952

plán 2018
34 937
31 199
32 699
29 250

Zásadní obrat v trendu veřejné dopravy...
dokončení ze str. 1
Náměstek hejtmana Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy, k tomu doplnil:
„Dosáhnout chceme toho, aby byl systém
veřejné dopravy natolik atraktivní, že ho
budou využívat i řidiči osobních automobilů,
a nikoli pouze ti, kteří nemají jinou možnost dopravy, tedy například školní mládež. Největší potenciál pro veřejnou dopravu
leží v oblasti pravidelné dojížďky obyvatel.
Musíme také reagovat na vládou schválené
rozšíření slev pro studenty a důchodce, což
určitě vyvolá nárůst cestujících.“ Na základě
doporučení dopravních expertů chce kraj
navýšit počet objednávaných vlakových
kilometrů o 38 % za rok, tedy na 4,9 milionu kilometrů. U autobusové dopravy půjde
o navýšení o 20 % na celkových 25 milionů
kilometrů ročně.

Páteř veřejné dopravy má tvořit železnice.
Kraj bude usilovat zejména o zkvalitnění
nabídky a posilování přepravních špiček
ve směrech silné dojížďky: např. Kroměříž–Zlín, Zlín–Přerov, Zlín–Uherské Hradiště–Veselí nad Moravou, Valašské Meziříčí–Vsetín apod. Nová koncepce je přitom
připravována tak, aby železniční přepravu
v kraji bylo možno provozovat se stávajícím počtem vozidel (anebo pouze s jejich
minimálním nárůstem), tedy aby veškerý
nárůst dopravního výkonu proběhl díky
zvyšování produktivity vozidel a personálu.
Kraj bude poptávat takové parametry vozidel (např. klimatizace, nízkopodlažnost),
aby byla regionální železniční doprava pro
cestující přitažlivá.
Co se týká veřejné autobusové dopravy,
navrhované jízdní řády předpokládají ná5

růst jejího objemu, a to i přes její částečné
omezení tam, kde bude páteřní dopravou
železnice. Při analýze současné situace bylo
zjištěno, že dochází k poměrně velkému
omezení dopravy o školních prázdninách,
není komplexně řešena dojížďka na všechny
směny do průmyslových podniků a některé obce jsou dnes bez víkendové dopravy.
Dále chybí pravidelné páteřní rychlé spoje
mezi důležitými městy (např. Zlín–Vsetín,
Zlín–Brno, Uherské Hradiště–Brno), čímž
je veřejná doprava nekonkurenceschopná
individuálnímu automobilismu. Na těchto trasách chce kraj zavést hlavně rychlou
dopravu bez zbytečných zastávek. Přesné
trasy, frekvenci autobusových spojů a z nich
vycházející nové jízdní řády začne již brzy
hejtmanství projednávat se starosty všech
obcí Zlínského kraje.
/van/

z regionu

Zlínský kraj vyzdvihl
férové zaměstnavatele
Vítězové ankety Férový zaměstnavatel Zlínského kraje za rok
2018 byli slavnostně vyhlášeni na krajském úřadě.


Aleš Bakoš (mmcité1), radní M. Blahová, Pavel Slavík (Greiner Assistec), Eva Fialová (MěÚ Valašské
Klobouky, David Dospíšil (BRANO, SBU Plasty), Karel Švach (MěÚ Val. Klobouky) a hejtman J. Čunek.

Anketu organizuje Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou
ve čtyřech kategoriích – malá, střední, velká
organizace a nepodnikatelský subjekt. Letos
se jedná již o její 6. ročník. Vítězům v jednotlivých kategoriích ocenění předali hejtman
Zlínského kraje Jiří Čunek a krajská radní
pro oblast sociálních věcí, neziskový sektor
a rodinnou politiku Michaela Blahová.

„Vítězným zaměstnavatelům gratuluji a děkuji
jim za vše, co pro své zaměstnance dělají. Zároveň chci velmi poděkovat zástupcům všech
firem, které se letos do ankety přihlásily, neboť
to ukazuje, že vnímají její význam a že témata,
která se v anketě hodnotí, považují ve firemní
kultuře za důležitá,“ uvedla radní Michaela
Blahová. Titul Férový zaměstnavatel mohou získat společnosti, které dbají na rovné

podmínky svých zaměstnanců a pomáhají
jim sladit pracovní a rodinný život. Letos se
do soutěže zapojilo 16 firem. Komise složená ze zástupců kraje, hospodářské komory,
úřadu práce a města Kroměříže hodnotila například to, zda zaměstnavatel nabízí
svým lidem pružnou pracovní dobu, firemní
aktivity i pro rodinné příslušníky, jestli zaměstnává osoby se zdravotním postižením
nebo jakým způsobem podporuje veřejně
prospěšné činnosti a sociální služby.
Vyhlášení výsledků ankety bylo součástí vernisáže interaktivní výstavy s názvem Obrazy
rodičovství. Ta se konala u příležitosti Týdne
pro rodinu, připravilo ji Centrum pro rodinu
a sociální péči v Ostravě. Smyslem výstavy, která byla k vidění ve 3. etáži krajského
úřadu, bylo ukázat hodnotu rodiny založené
na kvalitním a pevném vztahu muže a ženy
a jejich zodpovědném přístupu k výchově
dětí. Výstava obsahovala fotografie, které
se věnují různým rodinám a jejich vztahům
k dětem. 
/van/

Férový zaměstnavatel
Zlínského kraje 2018 –
vítězové ankety
Kategorie Malá organizace (do 50 zaměstnanců) – mmcité1, a.s.
Kategorie Střední organizace (od 50
do 250 zaměstnanců) – BRANO a.s.,
SBU Plasty
Kategorie Velká organizace (nad 250
zaměstnanců) – Greiner Assistec, s.r.o.
Kategorie Nepodnikatelský subjekt –
Městský úřad Valašské Klobouky

a potřebuje povzbuzení,“ řekl hejtman Jiří Čunek. Zlínský kraj letos
vyhlašuje již pátý ročník Pracovníka roku ve zdravotních službách.
Z předložených nominací budou odbornou komisí vyhodnoceni
a následně oceněni tři lidé ve dvou kategoriích: lékař a nelékařský
zdravotnický personál. Kdokoliv z veřejnosti chce přispět svým
tipem, najde informace i návrhový list na webu kraje, nebo se vše
potřebné dozví v Odboru zdravotnictví KÚ Zlínského kraje. /hm/

do měst míří peníze na prevenci kriminality
Dotace v celkové hodnotě 1 600 000 korun z rozpočtu Ministerstva
vnitra se podařilo získat Zlínskému kraji na program prevence kriminality. „S žádostmi uspělo celkem osm projektů, které prostřednictvím
krajského úřadu předložila města Kroměříž, Uherské Hradiště, Valašské
Meziříčí a Vsetín. Většinou budou z těchto prostředků zkvalitněny kamerové systémy. Velkým hitem je také forenzní značení jízdních kol, což
je účinná pomoc při krádežích bicyklů,“ sdělila radní Zlínského kraje
pro sociální záležitosti Michaela Blahová, do jejíž kompetence patří
také prevence kriminality. Část přidělených dotací bude využita také
na zvýšení profesní připravenosti strážníků. 
/hm/

Dešťovka či Zelená úsporám? POMŮŽE SEMINÁŘ

dejte svůj tip na ocenění lékařů a zdravotníků

Ještě do konce června mohou občané navrhnout na ocenění lékaře,
zdravotníky, sanitáře, zkrátka kohokoliv z široké sféry lékařských
i nelékařských profesí ve zdravotnictví. „U zdravotníků předpokládáme, že pomáhají od nemocí, že tiší bolest i úzkost a že to dělají jaksi
automaticky, že to mají ´v popisu práce´. Jenže i oni jsou lidé, kteří se
sami potýkají s únavou a s vlastními starostmi, které nedávají najevo.
Tato anketa je způsob, jak upozornit nejen na profesionalitu, ale také
na vlídný přístup ke kolegům a k pacientům, na laskavost a empatii,
protože to vše je velmi důležité – a zvláště když je člověk nemocný
6

Informační seminář věnovaný dotacím zabývající se problematikou sucha připravil pro žadatele Zlínský kraj. Seminář se bude
konat v úterý 26. června v budově 14/15 Baťova institutu – sál A,
a je určen jak pro obce a města, tak i pro majitele rodinných domů.
„Od 14.00 bude seminář určen pro zástupce měst a obcí v rámci Operačního programu Životní prostředí a Národní program Životní prostředí
a od 17.00 pak bude zaměřen na majitele rodinných domů, kterým bude
představena Nová zelená úsporám a dotace Dešťovka,“ informovala
radní Margit Balaštíková s tím, že účast na semináři je bezplatná.
Seminář je realizován ve spolupráci s Regionální stálou konferencí
Zlínského kraje a Státním fondem životního prostředí ČR. Z důvodu
omezené kapacity se registrujte na oba bloky zvlášť do 19. června
na e-mailu martina.senkerikova@kr-zlinsky.cz. 
/ak/

téma

Hejtman Jiří Čunek ocenil
dobrovolné i profesionální hasiče
Dobrovolné i profesionální hasiče ocenil ve středu 9. května
za jejich příkladnou činnost v sídle Zlínského kraje hejtman Jiří
Čunek. Celkem 39 hasičům předal pamětní medaile a 5 hasičům
záslužná vyznamenání II. stupně.

Seznam oceněných hasičů:
Pamětní medaile – dobrovolní
OSH Kroměříž
Oldřich Daďa – SDH Roštění
Antonín Františ – SDH Kroměříž
Vojtěch Kaňa – SDH Pačlavice
František Odstrčilík – SDH Šelešovice
Daniela Podolová – SDH Zahnašovice
Martin Rosecký – SDH Loukov
Josef Sedlařík – SDH Jankovice
Stanislav Stavjaník – SDH Sobělice
František Vojáček – SDH Tetětice
OSH Uherské Hradiště
František Abrhám – SDH Mistřice
Daniela Frydrychová – SDH Míkovice
František Grebeníček – SDH Jalubí
Josef Herman – SDH Slavkov
Roman Kovář – SDH Rudice
Igor Malina – SDH Staré Město
Stanislav Pleva – SDH Tupesy
Ladislav Pluháček – SDH Pašovice
Lubomír Sláma – SDH Modrá
Tomáš Tureček – SDH Horní Němčí


Hejtman oceňuje Vojtěcha Kaňu z SDH Pačlavice. Foto: Jiří Balát.

Tato slavnostní akce se uskutečnila u příležitosti svátku sv. Floriána, patrona hasičů.
„Děkuji vám, že jdete ve šlépějích svatého
Floriána, který ve třetím století odvrátil
plamennou zkázu hořícího domu a nasadil
svůj život za víru a křesťany, stejně jako vy
nasazujete svůj život denně bez zaváhání pro
všechny potřebné. Velmi si vážím vaší práce
a připravenosti při zásazích u požárů, živelných katastrof a jiných pohromách. Svým
vstřícným přístupem máte také velký podíl
při výchově nastupující generace,“ poděkoval dobrovolným i profesionálním hasičům hejtman Jiří Čunek. Ve Zlínském kraji

působí 461 profesionálních hasičů a dále je
zde více než 22 000 dobrovolných hasičů
registrovaných v 384 sborech. Uvážíme-li,
že Zlínský kraj má zhruba 580 tisíc obyvatel,
pak každý 26. občan kraje je dobrovolným
hasičem. Ukazuje to, jak silnou základnu
ve Zlínském kraji dobrovolní hasiči mají.
Zlínský kraj hasiče každoročně oceňuje již
od roku 2005. Za tu dobu ocenil více než 600
dobrovolných a profesionálních hasičů, a to
od těch nejmladších, kteří dosahují významných úspěchů v požárním sportu, až po ty
zasloužilé, kteří hasičskou uniformu nosí již
několik desítek let.
/van/

Před jednadvacítkou zněl signál „hoří“!
Zastavily zde historické hasičské vozy
V pátek 27. dubna v pravé poledne zněl před
21. budovou ve Zlíně signál „hoří“. Na své
desáté propagační jízdě historické hasičské
techniky Zlínským krajem zde zastavily tatrovky z první poloviny minulého století, ale
i další historické unikáty. Před jednadvacítkou přivítal hasiče hejtman Jiří Čunek, který
jim na slavnostní prapor připnul památeční
stuhu. Letošní jízda vedla přes dvanáct obcí
a měst Zlínského kraje. Její start byl v pátek
na Velehradě a cíl pak byl na Svatém Hostýně,
kde se v sobotu konala dvacátá pátá hasičská pouť. Akci pořádalo SH ČMS – Krajské
sdružení hasičů. 
/red/
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OSH Vsetín
Markéta Grygaříková – SDH Lešná
Stanislav Papšík – SDH Lužná
Miroslav Pelc – SDH Kladeruby
Václav Podešva – SDH Velké Karlovice
Josef Sabo – SDH Velká Lhota
Petr Švirák – SDH Seninka
Václav Vičan – SDH Vidče
Lubomír Voštiňák – SDH Lhotka nad
Bečvou
Tomáš Vyvlečka – SDH Podolí
OSH Zlín
Vlastimil Bednařík – SDH Březová
Zdeněk Behanec – SDH Valašské Klobouky
Josef Beníček – SDH Zlín-Malenovice
František Kolařík – SDH Březůvky
Lubomír Krčma – SDH Držková
Aleš Lysáček – SDH Vrbětice
Jaroslav Pekař – SDH Štípa
Vladimír Suchánek – SDH Šanov
Antonín Šiška – SDH Otrokovice

Pamětní medaile – profesionální
plk. Zdenek Hub – ředitel územního odboru Vsetín
nstržm. Miroslav Pospíšek – hasič-strojní služba na stanici Uherské Hradiště
Záslužná vyznamenání II. stupně –
dobrovolní
Svatopluk Divín – SDH Horní Bečva
Anastázie Jurášková – SDH Kašava
Ladislav Pospíšilík – SDH Karlovice

Záslužná vyznamenání II. stupně –
profesionální
plk. Radim Řehulka – Záchranný útvar
HZS ČR, velitel útvaru
npor. Lubomír Stárek – velitel stanice
Vsetín

z regionu

Výsledky Stavby roku 2017
Soutěž Stavba roku Zlínského kraje, kterou vyhlašuje krajská
organizace Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR a Česká
komora autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě,
vstoupila letos do svého šestnáctého ročníku, a opět nad ní
převzal záštitu hejtman Jiří Čunek. Odborná porota hodnotila
39 staveb dokončených stavebními firmami ze Zlínského kraje
v minulém roce.

V jednotlivých kategoriích
byly dále oceněny:
Stavby občanské vybavenosti:
PREDICO Centrum Zlín, Rekonstrukce GRANDHOTELU TATRA Velké
Karlovice, rekonstrukce Vavrečkovy
vily Zlín, III. stavba objektu Střední
škola Kostka Vsetín, Ateliérový dům
Ratiboř.
Domy pro bydlení: Bytový dům
Kvítková Zlín.

Průmyslové a zemědělské stavby:
Obchodně výrobní areál firmy VALVE
CONTROL s.r.o. Nivnice, Nový závod
GACZ Hulín, Rekonstrukce objektu SO
661 v areálu DEZA a.s. Valašské Meziříčí, Výrobně administrativní hala
společnosti JC-Metal s.r.o. Vsetín.
Dopravní, inženýrské a ekologické
stavby: Zkapacitnění prameniště,
zvýšení jakosti pitné vody a rekonstrukce přivaděče surové vody Hulín
- Kroměříž.


Grand Prix architekta Pavla Nováka byla udělena vzdělávacímu komplexu. Foto: Jiří Balát.

Stavby jsou rozděleny do několika kategorií, svou cenu uděluje hejtman a také
krajská organizace Syndikátu novinářů
ČR. Nejvyšším oceněním je GRAND PRIX
architekta Pavla Nováka, která se uděluje
za mimořádný stavební počin na památku jednoho ze zakladatelů soutěže a bývalého hlavního architekta města Zlína.
A právě tato nejvyšší, výjimečně udě-

lovaná cena, byla letos přidělena stavbě „Vzdělávací komplex Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně“ za zdařilé
dotvoření centra Zlína, architektonicky
úspěšný počin a provedení v mimořádné
kvalitě.
Tomuto dílu navrženému architektkou
Evou Jiřičnou udělil také cenu hejtman
Jiří Čunek. 
Jana Bubeníková

Realizace rozvojových projektů
měst a obcí: Rekonstrukce kulturního a společenského centra Zámek
Holešov, Areál Obecního úřadu Ostrožská Nová Ves.

Stavby realizované mimo území
Zlínského kraje: Novostavba výrobní a administrativní budovy TECO
a.s. Kolín, Přístavba Základní školy
Tyršova, Židlochovice, Rekonstrukce
hotelu PRESIDENT I. a II. etapa Praha
Cena novinářů: Vestavba spojovacího krčku SOU Uherský Brod.

Do modernizace krajských silnic půjde
letos ještě dalších téměř 140 milionů
Částku 138,7 milionu korun obdrží Zlínský kraj ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Tyto prostředky použije na opravy,
rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy.
„Jsme velmi rádi, že se nám tyto peníze podařilo
získat. Je to jednak konkrétní výsledek březnové návštěvy pana premiéra v našem kraji
a také soustavného tlaku, který na vládu spolu
s ostatními krajskými radními pro dopravu
vyvíjíme v rámci Asociace krajů ČR. Síť silnic
II. a III. třídy v krajích je dlouhodobě hluboce
podfinancovaná a větší zapojení státu do její
postupné modernizace je nezbytností. Proto
je další dobrou zprávou, že se v současnosti
připravuje memorandum, v němž by se měl
stát zavázat k větší finanční podpoře silnič-

ní infrastruktury v krajích až do roku 2021,“
uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje
Pavel Botek, zodpovědný za oblast dopravy.
Zastupitelstvo schválilo podrobný rozpis
akcí, na jejichž realizaci kraj přidělené prostředky využije. Připravilo jej Ředitelství
silnic Zlínského kraje. Obsahuje celkem 42
akcí v celkové hodnotě 227,8 milionu korun.
Mezi stavbami, které hodlá kraj s přispěním
peněz ze Státního fondu dopravní infrastruktury realizovat, je například rekonstrukce
silnic mezi Morkovicemi a Litenčicemi nebo
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mezi Hlinskem pod Hostýnem a Jankovicemi
na Kroměřížsku. Dále jde o téměř pětikilometrový úsek mezi Kudlovem a Březůvkami
na Zlínsku, dvoukilometrový úsek v Rudicích na Uherskohradišťsku nebo o opravu
silničních mostů v Bystřici pod Hostýnem,
Karolince, Valašské Bystřici a Pitíně. /van/

obrazem
Krajská výstava psů

Truhlářský vicemistr
V dubnu proběhlo na brněnském výstavišti mistrovství České republiky
v oboru Truhlář. Finále
se zúčastnil vítěz regionálního kola všech krajů
ČR. Pozváni byli i žáci
z Maďarska, Polska a Slovenska. Soutěžící vyráběli v časovém limitu 5
hodin dětskou kuchyňskou sedačku z předem
připraveného
materiálu. Produkt hodnotili
nábytkářští odborníci.
Žák Zlínského kraje Roman Vilášek z 3. ročníku
Střední školy nábytkářské a obchodní v Bystřici
pod Hostýnem vybojoval
krásné 2. místo.

Hrad Malenovice se opět otevře

23. června bude ve 13.00 po rozsáhlé rekonstrukci slavnostně
otevřen hrad Malenovice, který spravuje Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně, příspěvková organizace kraje. „Hrad byl rok a půl
uzavřen kvůli narušené statice. Stavba byla zpevněna ocelovými lany,
bylo odvodněno nádvoří a opravena fasáda. Také byly renovovány
některé interiéry. Investice si vyžádala 17,5 milionů korun,“ sdělil
krajský radní pro kulturu a památkovou péči Miroslav Kašný.
Do svých původních prostor se vrátí oblíbená expozice Zvířata
na Zemi a člověk. „Kromě toho do budoucna počítáme například
i s novými prostorami pro krátkodobé výstavy,“ sdělil ředitel muzea
Pavel Hrubec. 
Foto: archiv MJVM ve Zlíně

Tříletý pudl Brilliant chovatelky Marie Kotáskové, oceněný titulem Šampion krásy Česka, Slovenska a Polska, i dalších 200 psů
společenských i pracovních plemen se představí na Krajské výstavě psů 9. června ve zlínské Sportovní hale Euronics. Akce se koná
pod záštitou radní Margit Balaštíkové. 
Foto: Pavlína Číčelová

Galerijní a muzejní noc ve Zlíně

Třetí květnový pátek patřil ve Zlíně již tradiční Galerijní a muzejní
noci. Vstup zdarma a bohatý kulturní program mohli návštěvníci
využít také ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Zdarma si zde mohli
prohlédnout všechny expozice a aktuální výstavy pořádané muzeem i galerií nebo se v knihovně zúčastnit zábavného luštění
s postavami ze známých knih. K dobré náladě přispělo také vystoupení kapel Foxy Hunters a Jazzbook a děti si užily jízdu na koloběžkách i zábavné tvoření. Celkově sem zavítalo více než 2 500
návštěvníků. 
Foto: archiv 14I15 Baťův institut
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jsme zlínský kraj
se Simou Martausovou, ze Slovenska přijede
melodická houslistka Miriam Kaiser a další.
Zajímavé budou i semináře, které povede
přednosta Ústavu etiky III. lékařské fakulty
UK a kněz Marek Orko Vácha, psycholožka
Andrea Jarošová nebo religionista Pavel Hošek. Akce se koná za podpory města Vsetína
a Zlínského kraje.
Více na www.festivalunited.cz

Festival UNITED tradičně láká do Vsetína. Foto: Adéla Kousalová.

Kam za zážitky, zábavou, poučením?
Kunovské léto
Letošní jubilejní 25. Kunovské léto se uskuteční ve dnech 13. až 17. června 2018. Přivítá
kolem 800 dětí z atraktivních souborů z Turecka, Bulharska, Makedonie, Chorvatska,
Řecka, Maďarska, Slovenska a samozřejmě
také z České republiky. Nabídne profilová
i soutěžní vystoupení, pořady profesionálních souborů Hradišťan a Lúčnica, produkce
na pomezí žánrů, představení mladých talentů, tradiční gastronomii, výstavy i sportovní
utkání.

Dny lidí dobré vůle
Už bezmála dvacet let se 4. až 5. července
konají na Velehradě cyrilometodějské oslavy
Dny lidí dobré vůle. A své jméno nezapřou každoročně jsou plné lidí dobré vůle, o čemž
svědčí viditelná pomoc potřebným uskutečněná nejen prostřednictvím charitativního
koncertu, ale i tamější atmosférou. Dvouden-

ní akce přináší nabitý program pro rodiny
s dětmi, náctileté i dospělé jednotlivce. Zcela
jistě se jedná o největší oslavy spojené se
státním svátkem v České republice. Letos se
návštěvníci můžou těšit na večer plný hvězd
s Hanou Zagorovou, Vašo Patejdlem, kapelou Mirai, filharmonií a Hradišťanem. Více
na www.velehrad.eu

Festival UNITED
Osmý ročník křesťanského multižánrového
festivalu UNITED s koncerty mnoha hudebních stylů v podání českých i zahraničních
kapel, se semináři a workshopy vedenými
známými osobnostmi, s divadlem, filmovými
projekcemi a s dalším bohatým programem
se bude konat v závěru prázdnin ve Vsetíně:
ve dnech 23. až 25. srpna. Americká kapela
Christafari přiveze energické reggae, britští
LZ7 taneční elektronickou hudbu, z pop-folkových interpretů se představí Pavel Helan

Forfest
Propojení progresivních trendů současné
hudby a výtvarného umění s duchovní tematikou je snahou pořadatelů již 29. ročníku
festivalu Forfest, který probíhá v Kroměříži
i v dalších městech mimo region až do konce
srpna. Program obsahuje 26 stěžejních akcí,
mimo jiné 22 koncertů, autorské pořady včetně čtení tvorby mladých básníků a výstavy.
Hudební akce jsou situovány do atraktivních
prostor Kroměříže, zejména nádherného
Sněmovního sálu, Sala terreny a rotundy
Květné zahrady. Zúčastní se umělci a čestní hosté ze 14 zemí Evropy i zámoří. Více
na www.forfest.cz.

Regionální kalendář na internetu
Široké spektrum tipů na zajímavé akce, které
se dějí na území Zlínského kraje, dále nabízí
nový webový portál Zlínského kraje www.
regionalnikalendar.cz. Tento praktický přehled kulturního, společenského či sportovního dění a tipů na probíhající a připravované
akce zprovoznil začátkem května Zlínský
kraj. „Proškolili jsme zástupce všech krajských
kulturních zařízení, kteří na portál vkládají informace o tom, co chystají pro své návštěvníky.
Tento webový nástroj je ale přístupný i dalším
organizátorům akcí konaných na území Zlínského kraje. Je pro ně určena záložka ´Vložit
novou akci´. Po jejím rozkliknutí je možno vyplnit veškeré důležité informace o akci a odeslat
je na adresu, kde již zajistíme jejich zveřejnění
na internetu,“ uvedl Jan Vandík z oddělení
vnějších vztahů a komunikace Krajského
úřadu Zlínského kraje. 
/red/

Akcemi pro veřejnost kraj propaguje místní zemědělce
V nadcházejících měsících se uskuteční tradiční akce na podporu
regionálního zemědělství, které organizují agrární komory
s finanční pomocí a záštitou Zlínského kraje.

„Regionální zemědělská produkce, to jsou především zdravé, čerstvé a kvalitní výrobky. Zároveň také tím, že si je kupujeme od lidí ve svém
blízkém okolí, přispíváme k potravinové soběstačnosti a k hospodářskému rozvoji našeho
kraje. Půda byla našimi předky vždy vysoce
ceněna jako zdroj obživy, a je dobře, že si její
nenahraditelnou hodnotu znovu začínáme uvědomovat,“ řekla Margit Balaštíková, radní
Zlínského kraje pro zemědělství a životní
prostředí.

V prostorách Střední školy zemědělské a přírodovědné v Rožnově pod Radhoštěm se
bude 23. června konat 12. ročník Ovčáckého
dne na Valašsku; v sobotu 18. srpna se v Kroměříži uskuteční Dožínky Zlínského kraje
a zároveň, v tentýž den, bude v Polešovicích
uspořádán jubilejní desátý ročník soutěže
TOP Víno Slovácka.
Vyhodnocení soutěže Perla Zlínska o nejchutnější a nekvalitnější potravinový výrobek
v několika kategoriích pak bude součástí
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letošního Dne kraje ve Zlíně, jehož datum je
stanoveno na poslední letní den – 22. září.
„Už v tuto chvíli bych ráda občany pozvala
na všechny avizované akce. Pokud jde o Den
kraje, ten letos nabídne mimořádně bohatý
program s vystoupením Jiřího Pavlici a Hradišťanu, s ukázkami moderní i historické zemědělské techniky, s výstavou mysliveckých
trofejí či s projížďkami v kočárech tažených
koňmi. Samozřejmě nebudou chybět ochutnávky vynikajících pochutin i pivních speciálů z regionálních pivovarů a mnoho dalších
atrakcí pro všechny generace,“ uvedla radní
Margit Balaštíková.
Program bude průběžně doplňován na webu
www.denzk.cz.
/hm/

ROZHOVOR

I v příští sezoně nabídne filharmonie „lahůdky“
Od 1. ledna 2008 stojí v čele Filharmonie Bohuslava Martinů
Ing. Josef Němý. Pod jeho vedením se organizace, kterou zřizuje
Zlínský kraj společně se Statutárním městem Zlínem, nejen
přestěhovala do svého nového sídla v Kongresovém centru Zlín,
ale také si vybudovala renomé prestižní kulturní instituce, která
město i kraj reprezentuje daleko za jejich hranicemi.
ně a bylo vidět, že jsou znalci vážné hudby.
Po skončení koncertu nadšeně aplaudovali,
jásali. Radost Indů po koncertech byla také
až neuvěřitelně spontánní.

Pane řediteli, když se začnete ohlížet
za sezonou 2017-2018, jaká byla?
Končící sezonu hodnotím jako velmi úspěšnou, těší mě neuvěřitelný zájem posluchačů o naše koncerty. Vždyť v letošním roce
za prvních pět měsíců na ně přišlo asi 28 000
posluchačů. Vyjádřeno matematicky činí
průměrná návštěvnost 750 posluchačů na jeden koncert při oficiální kapacitě sálu 761
míst. Také mám radost z kvalitních výkonů
našeho orchestru a z pestré nabídky programů, což s vysokou návštěvností úzce souvisí.
Publiku nabízíme především klasickou hudbu, ale také osvědčené populární programy,
jako například písně skupiny Queen. Snažíme
se originálními projekty přilákat mladé lidi.
To se podařilo koncertem mobilů „Be online“, kdy v publiku převažovali právě mladí.
A končící sezona byla mimořádná i našimi
zahraničními aktivitami.

Absolvovali jste dvě velká zahraniční turné do vzdálených destinací. Mohl byste
nám přiblížit atmosféru koncertování
v Jižní Koreji a v Indii?
Obě tato turné byla výjimečná, ale také zcela odlišná. V Jižní Koreji jsme vystupovali
v nádherných nových a moderních sálech
před vyspělým publikem, logistika probíhala
přesně podle plánu. V Indii se naopak hodně
improvizovalo a posun zkoušky o půl hodiny
byl spíše pravidlem než výjimkou. Co obě
turné spojovalo, byli lidé. Jak ochotní a vstřícní organizátoři, tak také vnímaví posluchači.
Korejci poslouchali koncerty velmi pozor-

Na co (a na koho) se mohou návštěvníci
filharmonie těšit po prázdninách?
Novou sezonu 2018-2019 zahájíme 27. září
Smetanovou Mou vlastí, která bude podle
mě vrcholem oslav 100. výročí založení republiky v našem regionu. V říjnu pak pořádáme tradičně Mezinárodní hudební festival
Harmonia Moraviae a velkou událostí bude
3. října vystoupení nejlepší české pěvkyně
Magdaleny Kožené či 25. října koncertní verze opery Libuše v titulní roli s Evou Urbanovou. Posluchačsky atraktivní budou koncerty
se Štefanem Margitou 5. a 6. prosince 2018
či koncert rockových hitů s Martou Jandovou a Václavem Noidem Bártou pod názvem
Rocksymphony 2 na konci listopadu.
Co se s filharmonií děje během léta?
Jsem rád, že se naše filharmonie představí
obyvatelům Zlínského kraje i mimo Zlín, a to
konkrétně v Kroměříži, v Luhačovicích či
na Velehradě. Jsme také pozváni na největší
české hudební festivaly. Vystoupíme 7. července ve Smetanově Litomyšli, 3. srpna v Českém Krumlově nebo 30. června na Janáčkově
máji v Hukvaldech.
Program filharmonie je koncipován tak,
aby byl atraktivní pro široké spektrum
posluchačů. Jak se vlastně tvoří drama-

turgie sezony, co všechno zohledňujete,
abyste měli příznivce mezi všemi generacemi?
Je to složitá alchymie. Obecně chceme našim
posluchačům přinášet radost, nevšední zážitky a je skvělé, když na našich koncertech
zapomenou na běžné starosti. Jinak připravujeme dvě abonentní řady klasické hudby, jinak pak koncerty populární řady. Ale
vždy klademe důraz na kvalitu účinkujících
a na zajímavost programu. A hlavně chceme
zprostředkovat našim posluchačům něco
nevšedního. 
Helena Mráčková

Koncert završí
ohňostroj

V pondělí 11. června ve 20.30 hodin se
na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
VE ZLÍNĚ uskuteční další ročník charitativního koncertu „Muzikanti, hrajte…“
aneb Filharmonie pod širým nebem. Jako
předskokan vystoupí kapela The Chargers z Kroměříže. Následně Filharmonie
Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Jakuba Kleckera zahraje unikátní
díla německého skladatele G. F. Händela
- Vodní hudbu a Hudbu ke královskému
ohňostroji. A právě ohňostroj také dotvoří
atmosféru večera.
Charitativní koncert se koná pod záštitou krajské radní pro sociální záležitosti, neziskový sektor a rodinnou politiku
Michaely Blahové a radního pro kulturu
a památkovou péči Miroslava Kašného.
Výtěžek z koncertu bude určen na podporu Potravinové banky ve Zlínském kraji.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji na recepcích 14I15 Baťova institutu
a v pokladně FBM v Kongresovém centru Zlín. Vstupné je 100 Kč, děti do 15 let
zdarma. Při nepříznivém počasí se akce
nekoná. Více na www.14-15.cz.  /red/

O
blíbené koncerty filharmonie pod širým nebem začaly již v roce 2015. Foto: Ludvík Valouch
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na závěr

Zpěvačka Vlasta Grycová slaví jubileum
Když se před pětasedmdesáti lety narodila ve Strání Vlasta Grycová, rodným jménem
Končitíková, k její kolébce sudičky přinesly zpěvník.

Obrazně řečeno, ten zpěvník
se ve Vlastině rodině předává
od nepaměti. Jako vynikající
zpěvačka proslula už Vlastina
maminka.
Uvedený zpěvník, který si v rodině odkazují, přitom není ledajaký. Pozůstává z písní vykvetlých
na straňanských loukách a polích či přivezených formany ze
zdejších hlubokých lesů. Zpívá
se v nich o touhách i zklamáních,

pomocí nich se přivolává i zaklíná milý, oplakává zelený vínek,
bez místních písní by se nevěsta
nemohla začepit, mládenec by
nemohl odejít na vojnu, ani by
se nemohla uskutečnit zdejší obchůzka fašančárů. Taneční zábavy by byly bez jadrných popěvků,
koscům na loukách by chyběl
rytmus, ženám odvaha vyzpívat o svém žalu, přadlenám by se
za dlouhých adventních večerů
zastavoval kolovrátek, matky by
nevěděly jak uspat nemluvňata,
nevěsta by si nepřenesla peřiny,
hody by byly bez stárka a mládka, vánoce by byly bez koled,
život by byl bez rýmu, erotika
by nebyla zjemněna melodií a ponocný by možná zaspal.
To všechno věděly sudičky, které
Vlastě zpěvník odkázaly. A byly
štědré, oproti zpěvníkům z jiných vesnic je totiž neobyčejně
pestrý a obsáhlý.
Vlastě vedle písňové paměti daly
sudičky do vínku i cit pro přednes a výběr písně. Vlasta jejich

dary nepromarnila, naopak, vyrostla v jednu z nejvýraznějších
zpěvaček lidových písní, a zpívá
jí to podmanivě dodnes.
Když Vlasta vzpomíná na své
písňové začátky, vypráví, že
nejvíce písní se naučila od své
matky a že vlastně nebylo příležitosti, při které by její matka
nezpívala. Vlastiny zpěvní příležitosti však již byly jiné, než byly
ty matčiny, Vlasta měla štěstí,
že si jí všiml primáš Staněk
z Hradišťanu, který z ní udělal
profilovou souborovou zpěvačku, na druhé straně měl vlastně
štěstí i sám Hradišťan, kterému
Vlasta od roku 1957 po l4 let
sloužila.
Výrazná zpěvácká osobnost neunikla pozornosti ani BROLNu,
kam ji přivedl Slávek Jakubíček,
který pro ni upravil řadu místních a kopaničářských písní,
a její profesionální působení
v tomto tělese velmi ovlivnili
i primáši Bohumil Smejkal a Jindřich Hovorka, následně i Fran-

tišek Černý a v současné době
Petr Varmuža, a tak není divu,
že písní, které Vlasta s BROLNem
nazpívala, je kolem dvou set.
Z dalšího jejího folklorního působení si zaslouží vzpomenout
její spolupráce s uherskobrodskou Olšavou a pak její působení na domácí scéně ve Strání,
kde zanechala výraznou stopu
v ženských sborech, a to jak
ve folklorním souboru Javorina,
tak v současné ženské skupině
Netáta. Nepominutelná na poli
folkloru je i její stopa rodinná,
Vlasta k folkloru přivedla i svou
dceru Aničku, současnou primášku cimbálové muziky nesoucí Vlastino jméno, a následně
i své vnučky Helenku a Veroniku.
Kdo tuto zpěvačku ještě nezná
a chtěl by ji poznat důvěrně,
odkazuji jej z mnoha nahrávek
a nosičů na CD vydané v roce
2014 pod názvem O lásce. Ano,
přístup Vlasty k písni je vpravdě
láska sama. 

Pavel Popelka

Muzeum staré jako Československo
Před sto lety bylo v Luhačovicích z iniciativy
rodáka – etnografa Antonína Václavíka
otevřeno regionální muzeum, dnešní Muzeum
luhačovického Zálesí.
Na podzim roku 1917 vznikl
díky úsilí Antonína Václavíka
přípravný výbor pro zřízení
muzea, jehož členy byl například
lázeňský lékař Arnold Kučera,
ředitel lázní Václav Zajíc nebo
učitel Josef Krystýnek. Výbor
rozeslal do všech obcí v okolí
Luhačovic provolání, ve kterém
vyzýval obyvatele, aby přispěli
svou pomocí, vyhledávali a sbírali předměty i informace podle
přiložených instrukcí. Potom
zakladatelé objeli jednotlivé
vesnice, aby převzali nasbíraný
materiál. V nelehkém období

první světové války dokázali
shromáždit tolik exponátů, že
mohli 28. července 1918 otevřít
krajinské muzeum.
Roztřídění sbírky a její instalace se ujal A. Václavík. Zařadil se
ke skupině intelektuálů, umělců a odborníků – Čechoslováků,
kteří v období první republiky
působili na Slovensku, aby podpořili demokratizaci slovenského národa, rozvoj vzdělání, vědy
a kultury.
Lázeňské město Luhačovice je
známé úzkými vztahy se slovenskou kulturou. Národovci

Interiér muzea v roce 1943. Foto: archiv MJVM ve Zlíně.
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a vlastenci obou národů se zde
setkávali již od druhé poloviny
devatenáctého století. Od počátku století dvacátého zde byla
na poradách Českoslovanské
jednoty cíleně rozvíjena kulturní, hospodářská a politická

spolupráce a byly formulovány
základní teze o budoucím společném státě Čechů a Slováků.
Výstava Muzeum staré jako
Československo bude zahájena
ve čtvrtek 28. června. 

Blanka Petráková

㻷㻌㻼㻾㻻㻺㽌㻶㻹㼁㻌

Hledáme nového provozovatele
zavedené stylové hospody
ve Zlíně-Vršavě
 hledáme odborníka z oboru gastronomie,
který má seriózní zájem na dlouhodobém
provozování podniku
 nabízíme výhodnou cenu pronájmu

Prostory volné od 1. 6. 2018
Vážní zájemci – volejte 777 333 012
Přijďte na

Oslavy 650. výročí města
Bystřice pod Hostýnem
8. – 10. 6. 2018
PÁTEK 8. 6.

12. – 15. 7. 2018

Areál likérky

Vizovice

17.00 Malá Rusava slaví
20.00 FLERET se Zuzanou Šulákovou
21.45 Ohňová show ARDOR VIRIDIS
22.00 CM Bukovinka a CM Bystřica

SOBOTA 9. 6.

For the first time in Europe!

Back To The Roots

New Album Release Show

Special Show

9.10 Příjezd historického vlaku a slavnostní průvod
10.30 Zahájení oslav
11.00 BACKWARDS
14.00 POETIKA
15.10 Železný Zekon
16.00 SUPPORT LESBIENS
20.00 MICHAL HRŮZA s kapelou
21.30 Bubenická show Wild Sticks
22.15 Oldies Afterparty – DJ J.V. Navrátil

NEDĚLE 10. 6.
9.00 Sportovní neděle – Běh Bystřicí

Alkehol | Doga | SSOGE | Tanja | Salamandra | Gate Crasher

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

Bohatý doprovodný program
Pouťové atrakce
VSTUP ZDARMA
Více informací na www.bystriceph.cz

VWXGLXPSURVHQLRU\=OtQ8KHUVNp+UDGLãWČ.URPČĜtå9VHWtQ
åiGQpSĜLMtPDFtWHVW\DQLSRKRYRU\]iMHPFLRVWXGLXPMVRXSĜLMtPiQL
YSRĜDGtYQČPåMVRXGRUXþHQ\SĜLKOiãN\
SĜHGQiãN\DSUDNWLFNiFYLþHQtMHGQRXza dva týdny
]DMtPDYiWpPDWD]REODVWLNXOWXU\DXPČQtVSROHþHQVNêFKYČGKLVWRULH
SUiYDWHFKQRORJLtDåLYRWQtKRSURVWĜHGtYêXNDSUiFHVSRþtWDþHP
DY\XåLWtLQWHUQHWXYêWYDUQiWYRUEDDNDOLJUDILHDQJOLþWLQDSURVHQLRU\

e-mail: u3v@utb.cz
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QiP7*0DVDU\ND=OtQ
DQDZZZXWEF]XFKD]HFFHOR]LYRWQLY]GHODYDQLVWXGHQWXY
inzerce

Hity od U2 či světových hvězd Rammstein
zazní v Kroměříži
Svátek všech rockových fanoušků, to je
Revival Fest. Již podruhé se areál kroměřížského výstaviště promění ve světové
pódium, které hostí ty nejzářivější interprety. Letos je pro vás připravena hudba
irských U2, slovenského Teamu, německých Rammstein a české skupiny Kabát.
Přijďte si užít pohodovou atmosféru se
svými přáteli.
Vstupenky v síti Ticketpro, cena vstupného do 29. června 250 korun. Vstupné

přímo na místě 280 korun. Děti do 15 let
mají v doprovodu dospělé osoby vstup
zdarma.
Časový harmonogram:

15:00-16:00 U2 REVIVAL „DESIRE“
17:00-18:00 TEAM REVIVAL MARTIN
19:00-21:00 KABÁT REVIVAL LIVE
22:00-23:00 RCZ RAMMSTEIN TRIBUTE
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Učitelé gymnázia se vzdělávali
v evropských institucích
V letošním školním roce 2017/2018 realizovalo Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť
projekt Moderní učitel pro třetí tisíciletí, který byl podpořen v rámci programu
Erasmus+. Na realizaci se podílelo 13 učitelů školy, kteří se díky získané podpoře
zúčastnili týdenních zahraničních mobilit v různých zemích Evropy. Do projektu
se zapojili učitelé přírodovědných i humanitních předmětů a také vyučující cizích
jazyků.
Prvním druhem aktivit projektu, které byly zaměřeny na výměnu zkušeností a prohloubení spolupráce s partnerskými školami v Německu, v Itálii a na Slovensku,
bylo tzv. „stínování“, neboli “job-shadowing“. Tato činnost umožňuje našemu učiteli zapojit se do vzdělávacího procesu na partnerské škole. Zde může získávat inspiraci v práci zahraničních kolegů přímo ve vyučovacích hodinách. Tím rozvíjí své
didaktické i odborné kompetence, jazykovou vybavenost. Nezanedbatelný přínos
pro školu spočívá také v získání osobních vazeb a kontaktů, které umožní další spolupráci škol.
Druhá část učitelů se vzdělávala na specializovaných metodických kurzech ve Velké Británii, ve Francii, v Itálii, na Kypru a na Maltě. Cílem těchto kurzů bylo ukázat účastníkům nové přístupy a výukové metody, které mohou udělat výuku pro
žáky zajímavější. Velkou měrou zde byly prezentovány metody využívající moderní
technologie, činnosti zaměřené na podporu individualizace výuky a také nástroje na podporu výukové metody CLIL, která propojuje jazykovou výuky s výukou
ostatních předmětů.
Všichni zúčastnění si ze svých pobytů odnesli kromě řady cenných zkušeností a vědomostí také množství pozitivních dojmů a neopakovatelných zážitků, které dodají
jejich další práci jiskru a oživení. Získané poznatky si zapojení učitelé nenechali jen
pro sebe, ale prezentovali je také svým kolegům.
Projekt programu Erasmus+ má také přínos pro školu, která může svým žákům
nabízet nejen atraktivní a kvalitní výuku, ale také možnost zapojit se do projektů
mezinárodní spolupráce.

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
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Jsme Innovative
Sensor Technology,
buďte INnovativní
s námi
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Společnost (IST) je přední světový výrobce teplotních čidel se sídlem
ve Švýcarsku. IST patří do skupiny Endress+Hauser Group – celosvětového
leadera v dodávkách měřících přístrojů a průmyslové automatizace.
Aktuálně nabízíme tyto pracovní pozice:

• R&D ENGINEER
• TECHNOLOG VÝROBY
• OPERÁTOR/KA VÝROBY

• DOVOLENÁ NAVÍC
• 13. MZDA, BONUSY,
PRÉMIE
• SICK DAYS, FLEXIPASS,
STRAVENKY
• 8 HODINOVÉ SMĚNY

• SPORTOVNÍ / ZDRAVOTNÍ
PROGRAM
• FLEXIBILNÍ PRACOVNÍ
DOBA PRO THP
• ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
I VE ŠVÝCARSKU

Více informací a reference na:

www.ist-ag.com/cz
Kontakt:
Václav Olšar, e-mail: nabory@ist-ag.com, tel.: 571 115 786, 703 145 007
Innovative Sensor Technology, s.r.o., Televizní 2615, 75661 Rožnov pod Radhoštěm
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