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7 Rekordní koncert pomůže
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Rok 2015 na silnicích

Loni se podařilo investovat
do silnic více než 900 milionů.
Co nás čeká letos?

Únor patří hlavně masopustům

Rekordních 431 000 korun. Takový je výtěžek z desátého ročníku
Novoročního charitativního koncertu. Vybrané peníze pomohou
šesti neziskovým organizacím.| Foto: Ludvík Valouch
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15 let kraje

Kraje fungují
již 15 let. Vznikly
v roce 2000.

Bystřice pod Hostýnem

ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ
U Olšavy 2541, Uherský Brod
tel.: 572 635 969

Obory vzdělání od 1. září 2015 :
NOVÁ VZORKOVÁ PRODEJNA
Mariánské nám. 2624 (pod charitou) UB, tel: 731 494 095, email: prodejna@oknamontplast.cz

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva

33-56-H/01
82-51-H/02
33-56-E/01
33-64-E/01

Truhlář
Umělecký truhlář a řezbář
Truhlářská a čalounická výroba
Tesařské práce - Nový obor

MYSLÍ,SRDCEM,RUKAMA
Výrobní společnost, která se specializuje na výrobu
plastových dílů s vysokým stupněm doprovodných
služeb, v souvislosti se svým rozvojem hledá
vhodného kandidáta/kandidátku na pozici:

Obchodní manager
Charakteristika pracovní činnosti:

Požadujeme:

■ Získávání nových obchodních příležitostí
■ Zpracování podkladů pro nabídkové řízení
■ Komunikace se zákazníky
■ Odpovědnost za projektové řízení
■ Vedení změnových řízení

■ vzdělání: VŠ, SŠ (technické vzdělání
výhodou)
■ praxe v oblasti technologie nebo obchodu
■ praxe v oblasti projektového řízení
výhodou
■ dobrá znalost anglického jazyka –
podmínkou
■ znalost dalšího světového jazyka (němčina,
francouzština) výhodou
■ znalost práce na PC
■ řidičský průkaz B – podmínkou
■ aktivní přístup, pečlivost
■ časová flexibilita, samostatnost
a komunikativnost

Nabízíme:
■ zajímavou práci a zázemí prosperující
společnosti
■ možnost seberealizace a zodpovědnost
za svou práci
■ možnost profesního růstu a vzdělávání
■ platové ohodnocení odpovídající praxi
a výkonu
■ zaměstnanecké benefity a penzijní
připojištění
■ mobilní telefon a pružnou pracovní dobu
■ práci v příjemném nekuřáckém prostředí

 vzorková prodejna zaměřena na doplňky k oknům
 venkovní a vnitřní žaluzie
 venkovní rolety, screenové rolety
 interiérová stínící technika (Japonské stěny,
vertikální žaluzie, plissé, rolety)
 žaluzie a rolety do střešních oken
 interiérové dveře a obložkové zárubně

VZORKOVÁ PRODEJNA
U Olšavy 2541 Uh. Brod, tel: 572 635 969, montplast@oknamontplast.cz
 výrobní závod ﬁrmy (možno nahlédnout)
a vzorková prodejna zaměřená na okna a dveře
 výroba plastových a hliníkových oken, dveří
 výroba HS portal
 výroba protipožárních AL dveří
 výroba zimních zahrad
 výroba prosklených stěn

www.oknamontplast.cz
OBCHODNÍ A ZEMĚDĚLSKÉ DRUŽSTVO PODHORAN
POD KAŠTANY 499, 763 17 LUKOV U ZLÍNA
TEL.: 577 116 111, E�MAIL: podhoran@podhoran.cz

Prodáme víceúčelovou budovu čp. 309 v centru obce Lukov u Zlína,
která se nachází přibližně 100 m od silnice Fryšták – Lukov u Zlína
– Kašava. Vystavěná v r. 1977 s přístavbou v r. 1987 (+ dílčí
rekonstrukce).
Cena: 12 mil. Kč

Požadovaný termín nástupu: ihned nebo dohodou

Budova byla využívána k účelům:
administra�vní, zdravotní středisko, ubytovna, společenské a vzdělávací
akce, restaurace, obchody, dílny. V budově je nyní v provozu společenský
sál, ubytovna, netrvalé ubytování, vývařovna, restaurace, lékárna (nájmy).
Část není využívána (kanceláře, rehabilitač. zařízení).

Pokud máte zájem pracovat na této pozici, zašlete
na níže uvedenou emailovou adresu motivační
dopis, fotografii a Váš životopis v českém a anglickém jazyce.

Přístup k budově je bezproblémový, parkovací možnos� v lokalitě jsou dostatečné. V místě je vybudována kompletní infrastruktura. Vlastní plynová kotelna. Objekt je napojen na elektrickou energii, vodovod, kanalizaci,
zemní plyn a telefon.

PLASTIKA a. s. | personální oddělení | Kaplanova 2830 | 767 01 Kroměříž
Tel.: 573 511 109 | lastovicova@plastika.cz | www.plastika.cz

Objekt je ve funkčním stavebně–technickém stavu. U nového vlastníka je
objekt možný a vhodný k rekonstrukci k jiným účelům (bydlení, prodejny,
sklady, komerční prostory, sociální služby).
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slovo
úvodem

zprávy, nevím proč (prý si jich lid
tolik nežádá), zůstávají ve stínu,
často úplně nepovšimnuty. Možná
je právě vhodná doba k připomenutí slov velkého Buddhy: „Jsme
tím, co si myslíme. Ze svých myšlenek stavíme svůj svět.“ Třeba by
pomohlo si víc všímat toho dobrého, pozitivního kolem nás, v nás
a našich bližních. „Nenávist nikdy
neukončíte ničím jiným než láskou.“
A chtějme to samé i od médií. Oč

Milé čtenářky a čtenáři,
rok 2015 se rozbíhá a stejně jako
ten předchozí začíná každému
z nás rozdávat i brát, přinášet radosti i starosti, potěšení i trápení.
Hned v prvních dnech si vzal Vlastimilu Češkovou, nejstarší obyvatelku našeho kraje i celé České republiky – ve věku krásných téměř
sto deseti let. Dámu, která se i v tak
vysokém věku zajímala o veškeré
dění, četla a sledovala televizi. Vzor
vitality a pozitivního přístupu k životu. Nový rok nám ale také štědře
dává. Jakou pozornost přitahují

první narozené děti! Jsou symbolem naděje a víry v budoucnost.
Tento rok, byť ještě v plenkách,
nám už přinesl řadu pohnutých

událostí, ale i pozitivních změn.
Jenže o hrůzách většího či menšího rozsahu jsme většinou z médií
velmi dobře informováni. Ty lepší

by se nám líp vstávalo s radostnou
informací z rádia či televize, jak by
nás potěšil v průběhu dne větší optimismus internetových novinek

Sobotka slíbil
pomoc krajským
nemocnicím

o ekonomické situaci Krajské nemocnice T. Bati a zasadí se o odstranění diskriminace v úhradách
za poskytnutou péči v nemocnicích Zlínského kraje.
Rovněž přislíbil konat kroky k realizaci výstavby R49 Hulín – Fryšták,
R55 či I/57. Také se bude zabývat
možností změny daňové povinnosti firem ne podle místa sídla
firmy, ale její provozovny.
Dále zdůraznil, že považuje za velmi důležitou intenzivní komunikaci
s kraji, což minulé vlády nedělaly.
Na konferenci se hovořilo rovněž
o situaci ve Vrběticích. Ministr vnitra opět zdůraznil, že vojáci zůstanou na místě tak dlouho, jak bude
potřeba.
„Každý měsíc budeme při jednání
vlády situaci vyhodnocovat a pokud se nezmění, budeme přítomnost armády vyžadovat,“ poznamenal Milan Chovanec.

Ocenění nejlepších.
Nominovat je
můžete i vy

Zlínský kraj | Osobní dohled nad
hospodařením zlínské krajské nemocnice či velká pozornost výstavbě důležitých komunikací na
území Zlínského kraje. To mimo
jiné přislíbil premiér a předseda
ČSSD Bohuslav Sobotka na krajské
konferenci sociálních demokratů
ve Zlíně. Ta se konala v sobotu 17.
ledna, účastnil se jí i ministr vnitra
Milan Chovanec, ministryně práce
a sociálních věcí Michaela Marksová, ministr pro lidská práva Jiří
Dienstbier a předseda poslanecké
sněmovny Jan Hamáček.
Bohuslav Sobotka slíbil, že bude
osobně účasten při jednáních

Tiráž
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Máme na výběr. Můžeme myslet pozitivně.
A tak dělat nejen svůj život, ale i svět lepší.

Zlínský kraj | Již po šesté Zlínský
kraj vyhlašuje anketu s názvem
Pracovník roku v sociálních
službách Zlínského kraje. Oceněni
tak budou pracovníci, kteří svou
činností v ýznamně přispěli
k rozvoji v oblasti poskytování
sociálních služeb. Návrhy
na nominace lze podávat do 30.
června na Odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje.
„Smyslem ankety je morální uznání
a posílení prestiže povolání pracovníků v sociálních službách,
kterých si já osobně velmi vážím,“
řekla Taťána Valentová Nersesjan,
radní Zlínského kraje odpovědná

a jak lehce by se usínalo po dobrých večerních zprávách! Naštěstí
záleží jen na nás samotných, kolik
pozornosti budeme věnovat té
které zprávě. Nebo co dovolíme
našim myšlenkám. Máme na výběr.
Můžeme se víc soustředit na potěšující zprávy. Můžeme myslet pozitivně. A tak dělat nejen svůj život,
ale i svět lepší. Každý z nás bude
kráčet tímto rokem, přijímat s vděkem to dobré a potýkat se s tím
horším. Doufat ve štěstí a úspěch,
lásku a přátelství. V lepší zítřky.
A každý z nás se může na chvilku
zastavit a uvědomit si, že to vše,
ve větší či menší míře, už má.
Přeji Vám sílu a moudrost na celé
cestě rokem 2015!
Táňa Valentová Nersesjan,
krajská radní, předsedkyně redakční
rady magazínu Okno do kraje

za sociální oblast. Hodnotit se
bude zejména přínos a prezentace práce v sociálních službách
na veřejnosti, prezentace poskytovatele sociálních služeb, spolupráce s jinými organizacemi, veřejně
prospěšná činnost či mimořádný
rozsah dalších aktivit, například
zvlášť záslužný čin. Výherce ankety
obdrží finanční dar ve výši 10 000
korun. Vyhlášení výsledků ankety
a předání ocenění proběhne v průběhu měsíce září ve Zlíně.
Zlínský kraj uděluje toto ocenění od roku 2010. Od té doby bylo
oceněno 25 pracovníků v sociálních službách a 10 jich převzalo
zvláštní ocenění za mimořádný
přínos v oblasti sociálních služeb.
Nominovat mohou poskytovatelé
sociálních služeb a jejich uživatelé,
ale i široká veřejnost, představitelé
samospráv a dalších institucí a organizací ve Zlínském kraji.
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Hodnocení roku 2014

Miliony pro obce

Studentka Jana Holčapková

Zlínský kraj slaví 15. výročí

Cena facky mezi nejlepšími

Kam vyrazit v únoru
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TÉMA
kou 126 milionů, na školství 212 milionů a na kulturu 24 milionů korun.
Velké plány mají i samotné nemocnice a pochopitelně také Ředitelství
silnic Zlínského kraje.
Neustále se bavíme v řádech desítek a stovek milionů korun. Jak
obtížné je tak vysoký objem investic dlouhodobě udržet?

Uherskohradišťská nemocnice. | Foto: L. Valouch

Žádná investice není malá, potřebujeme všechny
Vybrat ty nejvýznamnější investice kraje za loňský rok
může být docela těžký úkol. A to nejenom kvůli jejich
velkému počtu a celkovému objemu. „Nemám rád
hodnotící žebříčky. Každá investice je významná, bez
ohledu na to, kolik stála. Všechny přispívají k tomu, aby
se Zlínský kraj posouval stále dopředu, aby se v něm
jednoduše lépe žilo,“ vysvětluje na úvod rozhovoru další
důvody hejtman Stanislav Mišák.
Pane hejtmane, jak vlastně vypadá loňský objem investic?
Jednoduchá otázka, složitější odpověď – ne všechny peníze procházejí
rozpočtem kraje. Investují totiž i organizace a společnosti zřizované
či vlastněné krajem. V prvé řadě
jde o Ředitelství silnic Zlínského
kraje a čtyři nemocnice. Celkem se
do majetku kraje investovalo za loňský rok mimo oblast dopravy přes
600 milionů korun. Další prostředky
pak putovaly například na vybavení
škol či budování muzejních expozic.
Do zlepšení stavu silnic druhé a třetí
třídy jsme, samozřejmě i díky dotacím, napumpovali přes Ředitelství

Školy vyžadují opravy
Zlínský kraj | Prakticky celé střední
školství v regionu spadá pod Zlínský kraj. Celkem hejtmanství zřizuje
46 středních škol. K tomu je nutné
připočítat základní praktické či speciální školy. Následují dvě desítky
základních uměleckých škol či 12
dětských domovů a další zařízení.
Tomu odpovídá i množství budov,
které je potřeba opravovat a modernizovat – na tyto účely Zlínský
kraj vloni vynaložil 255 milionů korun, letos to pak bude zřejmě 212
milionů. V roce 2014 se mezi největší investiční akce zařadily stavební

silnic Zlínského kraje více než 900
milionů korun a přes 400 milionů investovaly přímo nemocnice či krajská
zdravotnická záchranná služba.
Zmínil jste, že na stavby či rekonstrukce šlo z rozpočtu přes 600
milionů korun. Do jakých oblastí
tyto peníze směřovaly?
Abychom byli přesní, šlo o 601 milionů. Z toho největší část, konkrétně
255 milionů, jsme vložili do výstavby
či rekonstrukcí škol a školských zařízení. Do zdravotnictví šlo 175 milionů a do oblasti sociálních služeb
149 milionů. Nezapomněli jsme ani
na kulturu, kde jsme proinvestovali
úpravy stravovacího objektu uherskohradišťského gymnázia. Na tento projekt přispěl kraj částkou přes
50 milionů korun.
Velmi důležitou kapitolou jsou
také investice, které mají za cíl
zvýšit úroveň výuky, především
u technických oborů. Vloni se tak
modernizovalo například vybavení
pro odborné vzdělávání SOŠ Josefa
Sousedíka ve Vsetíně a SPŠ a OA
v Uherském Brodě.
Letošní největší investicí bude
zateplení a další úpravy budovy
SPŠ polytechnické – COP Zlín. Kraj
na tuto akci počítá s částkou bezmála 79 milionů korun. 
/red/

22 milionů korun. A ještě jednou zdůrazňuji – jde o peníze na stavby a rekonstrukce, nejsou zde započítány
další nemalé částky určené například
na opravy a údržbu toho stávajícího
majetku.
To byla stručná rekapitulace loňska. V prosinci byl schválen rozpočet na letošní rok. Jak vypadá
z pohledu investic on?
Než přejdu ke konkrétním číslům,
rád bych upozornil na to, že rozpočet
není věc, kterou si jednou schválíte,
a přes to vlak nejede. S trochou nadsázky jde o živý organismus, který
musí reagovat například na mimořádné příjmy či vydání. První návrh
je prostě první návrh. My už teď například víme, že bude nezbytné letošní rozpočet posílit, například kvůli
investicím v nemocnici ve Vsetíně.
Pokud se ale budeme bavit o onom
prvním schváleném návrhu, tak ten
počítá s tím, že na stavební investice
půjde 707 milionů korun. Největší
podíl, celých 345 milionů korun, připadne na oblast sociálních služeb,
na zdravotnictví je pamatováno část-

Jedním slovem – těžké. Všechny
kraje bez výjimky bojují s akutním
nedostatkem financí. A to v době,
kdy je životně důležité čerpat evropské dotace. Všechny dotační tituly
ovšem počítají s kofinancováním.
A na to prostě potřebujeme i dostatek vlastních peněz. Není to o tom, že
když peníze nemám, prostě si o dotaci nepožádám. Když zaváháte, nedostanete nic. Jde o příležitost, která
se již nemusí nikdy opakovat. A jistě
nikdo nepochybuje, že investic je
napříč kraji potřeba ještě dost a dost.
Situace Zlínského kraje je navíc ještě
obtížnější v tom, že máme nejnižší
daňovou výtěžnost a zdravotní pojišťovny podhodnocují úhrady našim
nemocnicím. I přes to všechno se ale
daří celý region posouvat dopředu.
Jeden příklad za všechny – po Moravskoslezském kraji vykazujeme druhý
nejvyšší růst HDP.
Kolik práce se vlastně za takovým
rozsahem investic skrývá?
Na začátku jsem říkal, že nemám
rád členění na velké a malé investice. Potřebné jsou všechny. I finančně
nenáročný projekt může být velmi
prorůstový. Navíc na všech bez rozdílu je nutné odpracovat velký kus
práce – a ta začíná daleko dříve, než
se například poprvé kopne do země.
Příprava, tedy vše od zpracování projektu přes vyřízení všech povolení až
po zajištění financování, je mnohdy
až dvakrát tak dlouhá jako celá následná realizace. Takže to, že můžete
vůbec začít stavět, už je samo o sobě
velké vítězství. 
/jjn/
ISŠ - COP Valašské Meziříčí. | Foto: archiv školy

TÉMA

Zahájeny tři velké stavby

Obchvat Holešova. | Foto: ŘSZK

Silnice v roce 2014? Více než tři desítky investic
Zlínský kraj | V roce 2014 bylo na krajských silnicích
realizováno celkem 34 staveb v hodnotě bezmála 920
milionů korun. Z toho osm staveb bylo rozestavěno ještě
v roce 2013, pět naopak bude dokončeno v roce letošním.
Jde o komunikace Zádveřice – Horní Lhota, Velké Karlovice
– státní hranice, Rokytnice – Jestřabí, Uherský Ostroh – Hluk
a Brumov – Návojná.
„Souhrnně u nich zbývá provést
práce za zhruba 130 milionů korun,“
uvedl Bronislav Malý z Ředitelství
silnic Zlínského kraje. První dvě
z těchto pěti staveb jsou již nyní dokončeny z podstatné části. Závěrečné práce na nich v roce 2015 se už
větší měrou nedotknou motoristů
a silničního provozu. Na rekonstruovaných úsecích těchto silnic už se
mohou objevit práce jen na málo

místech. S uzavírkami a s řízením
provozu světelnou signalizací se
na nich v roce 2015 motoristé nesetkají. U dalších tří staveb (Rokytnice, Uherský Ostroh, Brumov) ještě
zbývá realizovat větší rozsah prací
a také omezení silničního provozu
zde budou pro řidiče výraznější.
„Mezi největší loňské investice se
řadí například opravy silnic mezi
Osíčkem a Komárnem, Ústím

Nemocnice
se mění před očima

řížské nemocnici se vloni investovalo
například 45 milionů korun do rekonstrukce kotelny a rozvodů tepla.
Nemalé prostředky pomohly v loňském roce i Vsetínské nemocnici.
Mezi letošní priority se řadí zahájení
výstavby pavilonu interny ve Vsetíně, které je naplánováno na podzim
letošního roku. Plánovaný objem investice je přibližně 250 milionů korun. Tento projekt přitom zatím není
součástí rozpočtu kraje na letošní
rok. „Nemocnice nám sdělila, že tuto
investici nezvládne realizovat sama
a v únoru proto navrhneme úpravu
krajského rozpočtu,“ vysvětlil hejtman Stanislav Mišák. Letos se bude
jednat o částku 40 milionů korun.
S velkým projektem chtějí letos začít
také ve zlínské krajské nemocnici.
Na úvodní etapu výstavby centrálního objektu poskytne kraj nemocnici půjčku ve výši 50 milionů korun.
Do konce roku bude dokončena projektová příprava a veřejná zakázka
na dodávku stavby.
S investicemi nezůstává pozadu ani
Zdravotnická záchranná služba Zlín-

Zlínský kraj | Do stavebních úprav
čtyř nemocnic kraje a modernizace
jejich vybavení směřují každoročně velké sumy. V loňském roce byl
největší stavební ruch v Uherském
Hradišti, kde se dokončoval centrální nemocniční objekt. Zlínský kraj
se na akci podílel vybudováním
technické a dopravní infrastruktury
ve výši zhruba 118 milionů korun,
dalších celkem 455 milionů investovala nemocnice. Z toho bezmála 70
milionů korun bylo na přístrojové
a technologické vybavení.
Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
v loňském roce realizovala zejména zateplení pavilonů. Nový plášť
tak získaly pavilony 11, 13, 15 a 48.
Celkem si práce vyžádaly 32 milionů
korun. Nemocnici se podařilo větší
část získat z prostředků Operačního
programu Životní prostředí, zbytek
uhradila z vlastních zdrojů. V Kromě-

Zlínský kraj | Loni 149, letos
345 milionů korun. Tak vypadá
bilance investic do oblasti sociálních věcí – jde především o rekonstrukce a výstavbu domovů
pro seniory a objektů pro další
sociální služby. Mezi nejvýznamnější investice patří domovy pro
seniory ve vsetínské Jasence, Valašském Meziříčí či Luhačovicích.
Všechny stavby začaly v polovině
loňského roku. „Na tyto dlouhodobě připravované investice
se nám podařilo získat finanční
prostředky z evropských fondů.
Koncem tohoto roku už začnou
nové domovy sloužit seniorům
z regionu,“ uvedla krajská radní
Taťána Valentová Nersesjan.

u Vsetína a Hovězím či Nivnicí a Dolním Němčím,“ uvedl krajský radní
odpovědný za dopravu Jaroslav
Kučera.
Tak velký objem investic do zlepšení
kvality sítě krajských silnic je možný
díky dotacím z evropských zdrojů,
konkrétně z Regionálního operačního programu Střední Morava. Z tohoto zdroje by měla být podpořena
i oprava silnic u Střílek, Šelešovic,
Nedašovy Lhoty či upraven průtah
Fryštákem. Tyto investice budou
rovněž zahájeny v letošním roce.
„Předpokládáme nyní, že v roce
2015 budeme realizovat na krajské
silniční síti dohromady opět přes tři
desítky investičních staveb. Budou
to jednak akce spolufinancované
prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava,

dále stavby plně financované z investičního fondu Zlínského kraje
a rovněž stavby spolufinancované
z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury. „Do krajských silnic
by tak mohlo být v roce 2015 investováno přes půl miliardy korun,“
uvedl Jaroslav Kučera.
Stavební práce v roce 2015 budou
zahajovány zpravidla na přelomu
března a dubna, pokud by to dovolily klimatické podmínky, tak i o něco
dříve.
Motoristé se v případných uzavírkách mohou zorientovat v aktuálním přehledu na internetových
stránkách www.rszk.cz. 
/red/

ského kraje. Letos na jaře se dostaví
například nové výjezdové stanoviště
v Morkovicích-Slížanech a v Rožnově

p. Radhoštěm. Na jaře začnou práce
i na obdobné stavbě v Buchlovicích
a následně ještě v Suché Lozi. /red/

Kultura stranou nestojí

Slováckého muzea v Uherském
Hradišti. Nová multimediální
expozice nahradila již neaktuální a zastaralou národopisnou
expozici z roku 1972. Zlínský kraj
na tuto akci poskytl více než 21
milionů korun. Do letošního roku
pak přechází financování stavebních úprav vsetínského zámku,
konkrétně jde o částku přes 29
milionů korun.

Zlínský kraj | Kraj je rovněž
zřizovatelem čtyř krajských muzeí a dalších kulturních zařízení.
Rovněž do nich je potřeba investovat – ať už do oprav budov či
do budování nových expozic. Největším projektem loňského roku
v této oblasti bylo zřízení nové
multimediální expozice v budově
Slovácké muzeum. | Foto: archiv SM
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Otázka pro...
... Ludvíka Urbana, místopředsedu představenstva společnosti České dráhy:
V jakém stavu jsou přípravy
investic, které zlepší stav výpravních budov na nádražích
ve Zlíně a Vsetíně?

Východní Morava letošní veletrh ovládla. | Ludvík Valouch

Východní Morava získala velkou cenu
Zlínský kraj a jeho Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
přivážejí z veletrhu Regiontour prvenství ve Velké ceně cestovního
ruchu za marketingovou kampaň Východní Morava má jiskru.

tovního ruchu zřídit a svěřit jí v plném rozsahu management turismu
v regionu,“ zhodnotil ocenění radní
Ladislav Kryštof.

Porotci ocenili široký záběr kampaně Východní Moravy s množstvím
využitých komunikačních nástrojů.
Jasné poselství, zajímavý slogan,
ale také třeba dobrý radiospot.
Cenu převzali krajský radní Ladislav
Kryštof a Dana Daňová, ředitelka
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
„K realizaci kampaně jsme přistoupili s vědomím toho, že je potřeba
s využitím jednoduchých prostředků dosáhnout co nejlepších výsledků. Vsadili jsme na již zavedený slogan, který charakterizuje Východní
Moravu a její kouzlo rozmanitosti,

Uspěli i další
Tím úspěšnost subjektů ze Zlínského kraje zdaleka nekončí. V kategorii Nejlepší jednotná kampaň získal
za Zlínským krajem druhé místo
projekt s názvem Resort Luhačovice – místa zážitků, který realizovalo
Luhačovské Zálesí, o. p. s.
Lázně Luhačovice a. s. pak ovládly
kategorii Nejlepší lázeňský a wellness balíček. První místo získaly
za lázeňský a wellness balíček Rehabilitace páteře a druhé místo za produkt Vánoce v Alexandrii. Veletrh
se konal ve dnech 15. až 18. ledna
na brněnském výstavišti. 
/rš/

a obohatili jsme naše sdělení claimem Východní Morava má jiskru.
S agenturou jsme vybrali ty nejvýkonnější komunikační kanály a načasovali kampaň s respektováním
sezónnosti," charakterizuje přístup
k realizaci kampaně Dana Daňová.
„Naše Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy dosud získala
v celostátním měřítku přes dvacet
různých ocenění, je nositelkou ceny
pro nejlepší destinační management v ČR 1993 – 2010. Stejně jako
ostatní i toto ocenění vnímáme
jako potvrzení správnosti našeho
rozhodnutí krajskou centrálu ces-

Kraj chce přispět
na obnovu venkova téměř
27 miliony korun
Zlínský kraj | Bezmála 27 milionů
korun. Takovou částkou hodlá letos
Zlínský kraj přispět obcím do 2 000
obyvatel na jejich investice či na pořízení územních plánů. Vyplývá to
z podmínek vyhlášeného Podprogramu na podporu obnovy venkova. „Podprogram je tvořen dvěma
dotačními tituly. První z nich je určen
podpoře projektů na obnovu obecního majetku. Těmi se rozumí buď
komplexní úprava veřejného prostranství obce včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně na pozemcích
v majetku obce, nebo rekonstrukce,
modernizace a výstavba místních

komunikací na pozemcích v majetku obce, popřípadě Zlínského kraje. Druhý dotační titul je zaměřen
na podporu projektů na zpracování
územních plánů obcí,“ informoval
náměstek hejtmana Ivan Mařák.
O kolik mohou žádat
U prvního dotačního titulu, zaměřeného na obnovu majetku, mohou
obce získat dotaci od 50 000 až
do jednoho milionu korun, na zpracování územních plánů je pak možné získat od 40 000 do 250 0000
korun. 
/red/

České dráhy ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty
(SŽDC) připravují potřebné podklady pro v budoucnu uvažovanou
stavební akci rekonstrukce železniční stanice Zlín – střed. V současné době je řešena majetkoprávní
otázka převodu částí pozemků
a výpravních budov do majetku
SŽDC, jakožto budoucího investora připravované stavby.
Pokud jde o Vsetín, tam mají České dráhy připravenou realizační
dokumentaci, která řeší celkové
dispoziční změny pro zlepšení sociálního zázemí. Vzhledem k uvažovanému prodeji výpravní budovy a k připravovaným změnám
převodu na SŽDC byla rekonstrukce výpravní budovy dočasně pozastavena. Celkový objem financí se
pohyboval v částce do 30 milionů
korun.
Samozřejmě, že České dráhy nadále
zajišťují veškerou provozní činnost
ke spokojenosti cestující veřejnosti
a snaží se udržet do zahájení rekonstrukce celé budovy určitý standard. Proto v předešlém období
došlo k provedení menší stavební
úpravy v přízemí budovy.  /jb/

I letos se včelaři dočkají dotací
Zlínský kraj | Od konce ledna budou moci začínající včelaři ve Zlínském kraji opět žádat o podporu
na pořízení včelstev. Podprogram
pro začínající včelaře je zaměřen
na finanční pomoc při pořízení
základního a doporučeného vybavení, přičemž základním vybavením se rozumí povinný nákup
minimálně tří nástavkových úlů
s oddělitelným dnem, zatímco
doporučené vybavení znamená
tři roje včelstev, ochrannou kombinézu, ochrannou kuklu nebo závoj, jeden pár ochranných rukavic
a další související potřeby.
„Po dobrých zkušenostech z minulých let se nám jeví jako vhodné pokračovat v poskytování této
podpory tak, aby byla zachována
dostatečná opylovací schopnost
na území Zlínského kraje,“ řekl

krajský radní František Čuba, zodpovědný za zemědělství.
Podle vedení Zlínského kraje je
nutné investovat do kvalitních
nástavkových úlů i do kvalitních
včelstev, aby se stabilizovala situace po krizovém roku moru včelího plodu 2014, kdy bylo v kraji
vyhlášeno 160 ohnisek tohoto
moru a muselo být spáleno 888
včelstev a 1 319 úlů.
Zlínský kraj letos mezi včelaře
rozdělí půl milionu korun, výše
podpory na jednoho žadatele
je stanovena v rozmezí od pěti
do deseti tisíc korun.
Zlínský kraj včelaře podporuje
od roku 2006, od té doby jim pomohl dotacemi ve výši téměř šest
milionů korun, za které včelaři nakoupili 1 866 nových úlů a 1 493
rojů včelstev. 
/red/

Z REGIONU

Novoroční charitativní koncert
přinesl rekordní částku
Zlín | Rekordních 431 000 korun bylo rozděleno mezi šest
neziskových organizací na v pořadí již desátém ročníku
Novoročního charitativního koncertu, který se uskutečnil
v pátek 9. ledna 2015 v Kongresovém centru ve Zlíně.
Pořadatelem koncertu byly již tradičně Zlínský kraj
společně se statutárním městem Zlínem.
Mezi těmi, kteří si odnesli finanční
podporu, byly organizace: ARGO,
Společnost dobré vůle Zlín, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi
o.p.s., Elim Vsetín, o.p.s., Oblastní
spolek Českého červeného kříže
Zlín, Centrum pro léčbu bolesti

a paliativní medicínu s.r.o. Finanční
podporu obdrželi i rodiče malého
Jakuba Guryče, který trpí vzácnou
chorobou. Příspěvek Jakubovi rodiče použijí na hippoterapii. Koncertu
Filharmonie Bohuslava Martinů pod
vedením Stanislava Vavřínka se zú-

Hejtman navštívil prvního občánka
Valašské Meziříčí | První miminko,
které se v letošním roce narodilo
na území Zlínského kraje, chlapečka
Vítka Gajdoše s jeho rodiči, přivítal
v porodnickém oddělení Nemocnice Valašské Meziříčí hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Vítek
přišel na svět v noci 1. ledna 2015
v čase 2.37 a „předběhl“ tak o dvacet
minut svou vrstevnici Amálii, která

Představujeme regionální
značky našeho kraje
Zlínský kraj |Regionální značení je
rozšířený způsob, jak propagovat
místní výrobky, venkovské regiony
a chráněná území a jak podporovat místní obyvatele. Ve Zlínském
kraji existuje takových regionálních značek pět: Tradice Bílých

Karpat, Tradiční výrobek Slovácka,
Pravé valašské, Beskydy regionální produkt a Haná regionální produkt. V jednotlivých číslech Okna
do kraje vám značky postupně
představíme.
Koupíte-li si certifikovaný produkt
s regionální značkou, tak máte záruku, že byl vyroben v našem regionu tradiční technologií s podílem
ruční práce, na jeho výrobu bylo

Tradice Bílých Karpat
Značka Tradice Bílých Karpat
je nejstarší regionální značkou
ve Zlínském kraji a má ještě jedno specifikum: je to první značka,
která přesáhla i hranice
republiky. Jsou jí označovány výrobky a služby
i u našich slovenských
sousedů v Bielych Karpatech.
Držení regionální značky přinese držitelům
řadu výhod, počínaje zvýšením
prestiže výrobků díky získání značky kvality, zviditelnění díky pre-

zentaci na internetu, v katalogu,
v médiích, na jarmarcích a slavnostech. Značka umožňuje společnou
propagaci, marketing a větší odbyt
místním výrobcům a poskytovatelům místních
služeb. Zvyšuje pocit
sounáležitosti s místem,
kde žijeme, i jeho větší
propagaci na poli turismu. Držením regionální
značky pomohou tedy
výrobci nejen svému podnikání,
ale přispějí i k propagaci a rozvoji
svého kraje a k obnově místních

Na krajském úřadě
složili slib noví občané
častnil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, primátor Zlína Miroslav
Adámek a řada čestných hostů a zástupců veřejného, společenského,
kulturního a podnikatelského života.
Jako host již tradičně vystoupil i sólista Václav Hudeček (housle) a také
mladá sólistka, žákyně ZUŠ Hulín,
Zlata Hložková (klavír).
Částku 361 500 korun darovalo třicet firem, které působí ve Zlínském
kraji. Zbývajících 69 500 korun bylo
vybráno do kasiček od účastníků
koncertu přímo na místě. 
/rš/
se narodila v Kroměřížské nemocnici
v 2.58. V tentýž den, ale až ve 20.18,
se narodil chlapeček Tomáš v Uherskohradišťské nemocnici.
Ve Vsetíně, respektive v tamní nemocnici, se letos první miminko,
děvčátko Gabriela, narodilo až
2. ledna.
V roce 2014 se ve čtyřech nemocnicích zřizovaných Zlínským krajem
narodilo celkem 4 827 dětí. Z toho
ve Zlíně 2 323, v Uherském Hradišti
1 176, ve Vsetíně 745 a v Kroměříži
583 dětí. 
/red/
využito místních surovin, výrobek
je kvalitní a šetrný k životnímu prostředí.
Mezi držitele značky mohou patřit řemeslníci a umělci, výrobci
potravin a zpracovatelé zemědělských produktů, zpracovatelé
přírodních produktů, cimbálové
muziky a soubory i poskytovatelé služeb, kteří využívají tradice
a místní výrobky.
tradic. Zákazníkům značka zaručuje, že si kupují nadstandardní
kvalitu od prověřeného výrobce.
V Bílých Karpatech žije mnoho
schopných lidí, kteří "něco" vyrábějí, tvoří či pečou podle tradic
a vzoru svých předků - buď ve velkém, nebo jen jako svůj koníček.
Takové lidi bychom měli podporovat – a jednou z možností je právě propagace pomocí regionální
značky.
Značkou Tradice Bílých Karpat se
pyšní již 60 držitelů a na jaře, kdy
se přijímají přihlášky nových výrobců, se jejich řady opět zřejmě
rozrostou. Chcete-li se stát držitelem anebo nakupovat certifikované
výrobky, podívejte se na stránky
www.tradicebk.cz.  Hana Machů

Zlín | V polovině prosince se
v prostorách zlínské Baťovy vily
poprvé uskutečnilo slavnostní
složení státoobčanského slibu
před ředitelem Krajského úřadu
Zlínského kraje. Tuto novou kompetenci řediteli krajského úřadu
přinesla novela zákona o státním
občanství, platná od začátku letošního roku. Novými občany
České republiky se tak stali jeden
občan Vietnamu společně se svými dvěma nezletilými dcerami,
dvě občanky Slovenské republiky
a jedna občanka Ukrajiny.
České občanství jim bylo uděleno na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra České republiky.
Na základě novely zákona jsou
také prvními občany, kterým
zůstává i jejich původní státní
občanství. Mají tedy dvojí státní
občanství.

Moderní pomůcky školám
Zlínský kraj | Více než čtyři desítky škol ze Zlínského kraje mají
nyní kvalitnější vybavení chemických, fyzikálních či biologických laboratoří. Stalo se tak díky
rozvojovému programu odboru
školství krajského úřadu zaměřeného na pořízení či modernizaci učebních pomůcek. O tento
podprogram byl nečekaně velký
zájem a ve stanoveném termínu bylo podáno 66 žádostí škol
a školských zařízení v celkovém
objemu přes 20 milionů korun.
Podpořeno bylo 44 škol průměrnou částkou 175 000 korun.
Vzhledem k ohlasu bude projekt
pokračovat i v příštích letech.

Kraj ocení nejlepší učitele
Zlínský kraj | Až do 12. února
lze na Odbor školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje podávat návrhy
na ocenění pedagogických pracovníků ve Zlínském kraji. Jedná
se v pořadí již o čtrnáctý ročník,
kdy může pedagogická i nepedagogická veřejnost, představitelé
samospráv a dalších institucí nominovat kandidáty na ocenění.
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Bc. Jana Holčapková
✓ Narodila se roku 1991 ve Zlíně, kde stále bydlí.
✓S
 tudovala na gymnáziu
ve Zlíně.
✓N
 a Fakultě humanitních studií UTB ve Zlíně absolvovala
bakalářské studium v oboru
sociální pedagogika.
✓ Nyní studuje poslední ročník magisterského studia
ve stejném oboru.
✓P
 odílí se na projektu Celé
Česko čte dětem
Jana Holčapková má za sebou řadu projektů. | Foto: I. Hercik

Dobrovolnice: Studium na univerzitě
mě naučilo mít ráda lidi
Jana Holčapková, studentka 5. ročníku Fakulty humanitních studií UTB.
Po dokončení studií by chtěla pracovat v neziskové sféře, ideálně
v nadnárodní neziskové organizaci,
a dělat tuto práci kreativním způsobem. Třiadvacetiletá Jana Holčapková studuje sociální pedagogiku
v posledním ročníku Fakulty humanitních studií na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně. Přes svůj mladý věk
má za sebou spoustu odvedené
práce s výsledky, na které by byl
hrdý každý z nás. Nad rámec svých
studijních povinností se věnuje především dobrovolnické činnosti. Podílí se na projektu Celé Česko čte
dětem, účastní se programu Pět P,
je lektorkou projektu Věda nás baví.
Tím však výčet jejích aktivit zdaleka
nekončí.
Vaše práce spočívá hlavně v dobrovolnické činnosti, spolupracujete s organizacemi, které pomáhají lidem, kteří to opravdu
potřebují. Co vás k tomu vedlo?
O většině projektů jsem se dozvěděla v rámci svého studia na univerzitě. A navíc – jakmile se začnete pohybovat mezi dobrovolníky, získáte
spoustu přátel, kteří vás oslovují
s dalšími nabídkami na spolupráci,
a pak je těžké říkat jim „ne“. Projektů je spousta. Faktem ovšem
je, že oblast dobrovolnictví nemá
v ČR dlouhodobou tradici. Instituce tohoto typu u nás vznikaly až
po roce 1989, a když čtu zahraniční

literaturu, uvědomuji si, že v některých zemích je tato oblast na daleko
vyšší úrovni. Třeba v USA je dobrovolníkem každý druhý.
Z amerického modelu vychází
Program Pět P, ve kterém po několik let pracujete. Oč se jedná?
Jde o preventivní program na pomoc dětem, které jsou nějakým
způsobem znevýhodněny, ať už
po zdravotní stránce nebo díky špatnému rodinnému prostředí. Tyto
děti mají často problém navazovat
kontakty se svými vrstevníky, jsou
ohroženy sociálním vyloučením, šikanou apod. Proto jim může velmi
prospět přátelství se starším kamarádem, v něhož mají důvěru. Dvojice
jsou k sobě přiřazovány na základě
psychotestů. „Velký kamarád“ se pak
pravidelně na 2-3 hodiny v týdnu
setkává s „malým kamarádem“. Mohou si spolu povídat, hrát, sportovat,
chodit za kulturou…prostě dělat
cokoli, co je oba baví. Jsem vděčná
za to, že jsme hned v prvním ročníku
bakalářského studia na univerzitě
měli přednášku o tomto projektu.
Okamžitě jsem se pro něj nadchla
a začala s jedním dítětem pracovat.
Na Zlínsku je nás do projektu zapojeno asi dvacet a jsme přesvědčeni,
že tato práce má smysl.
Chodíte i do zlínské nemocnice
číst dětem. Jak vás napadlo zapojit se do tohoto projektu?

Prvotní nápad vznikl na DDM Astra
ve Zlíně, který se připojil k akci Celé
Česko čte dětem. Jejím smyslem
bylo povzbudit rodiče, aby doma
četli dětem a učili je tak vztahu k literatuře. Ve Zlíně podobný projekt
do té doby nefungoval, alespoň ne
pravidelně.
Proto jsme se dohodli s kolegy –
opět většinou studenty humanitních oborů UTB – a chodíme 2x
týdně na dětské oddělení v nemocnici, kde čteme dětem, které
jsou tam hospitalizovány. Máme
tam vlastní knihovničku, ze které si
po dohodě s personálem vybíráme
knížky. Jsme přesvědčeni, že dětem prospívá, když je na chvíli potěšíme a ony zapomenou na svou
nemoc.
Jak na vás děti reagují?
Každé čtení je jiné, s některými
dětmi si musíme nejdřív popovídat
nebo si zahrát nějakou hru, než je
ke knížce přivedeme. Ale nakonec
bývají za klidné čtené slovo velmi
rády. Dostanou od nás i drobný
dárek – záložku do knížky.
Dají se vaše dlouholeté zkušenosti z dobrovolnictví využít
v běžném životě?
Určitě. Dobrovolnictví vyžaduje
spoustu trpělivosti a tolerance
k druhým, někdy i odříkání. Člověk
si nesmí dělat ukvapené názory,
nesmí odsuzovat lidi na první po-

✓ Funguje jako dobrovolnice
v programu Pět P od roku
2010.
✓S
 polupracuje s organizací
Lékaři bez hranic.
✓ Pracuje jako dobrovolnice
na olomouckém festivalu
Fimfárum, jehož hlavním
cílem je setkávání lidí s postižením i bez.
✓ Je svobodná.

hled a musí se naučit hodnotit věci
z mnoha úhlů. Já své zkušenosti,
jak doufám, zúročím i ve své diplomové práci, v níž se zabývám právě hodnocením dobrovolnického
programu čtení dětem v nemocnicích. Chci mimo jiné zanechat
svým následovníkům know how
k této aktivitě.
Vaše mimoškolní aktivity jsou
obdivuhodné. Pokud vím, stále
jsme nezmínili všechny…
Máte pravdu. V poslední době se
ze mě stala lektorka organizace
Věda nás baví. Mám po jednom
kroužku na základní a v mateřské
škole, kde s dětmi hravou formou
děláme vědecké experimenty.
Beru to jako příležitost získat praktické zkušenosti z práce s dětmi.
A jaký je váš zatím poslední
projekt?
Momentálně se soustředím
na studium jazyků, protože pojedu v rámci Erasmu+ na dobrovolnickou stáž do Itálie, kde budu
po devíti měsíců pracovat se seniory v domově důchodců. Půjde
o pomoc při běžných činnostech,
při rehabilitacích, ale také o organizování jejich volného času. Moc
se těším, je to pro mě velká výzva.

Jana Brázdilová

Letem světem patnácti lety
Před patnácti lety, 1. ledna 2000, nabyl účinnosti ústavní
zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných
celků, na jehož základě vzniklo v České republice čtrnáct
krajů. Jedním z nich byl také kraj Zlínský. Rozsah krajských
kompetencí a aktivit je natolik rozsáhlý, že jim bude
postupně věnována pozornost. Zde přinášíme alespoň
částečný výčet toho, co kraj pro rozvoj území učinil.
Památník Velké Moravy. | Foto: LV

Faktická činnost kraje se rozběhla
po prvních volbách do krajských
zastupitelstev, které se konaly v listopadu 2000. V průběhu prvních
let se ještě činnost kraje překrývala
s činností okresních úřadů, ale po jejich zrušení k 31. prosinci 2002 postavení kraje zásadním způsobem
nabylo na významu. „I když některé
pravomoci zůstaly státu, kraje převzaly široké spektrum kompetencí
a staly se faktickým tvůrcem prostředí. Ovlivňují úroveň středního
školství, sociálních služeb, regionální dopravy, kultury, zdravotnictví
a velmi významně se podepisují
na celkové úrovni života i na tom,
jak jsou konkrétní regiony vnímány
doma i v zahraničí,“ píše hejtman
Stanislav Mišák v úvodníku ke kalendáři Zlínského kraje pro rok 2015.
„Z pozice okrajového pohraničního
regionu postiženého přerušením
sociálně ekonomických vazeb při
rozpadu česko-slovenské federace jsme se stali krajem, za který se
dnes rozhodně nemusíme stydět,“
konstatuje Stanislav Mišák, který je
hejtmanem druhé volební období
(od roku 2008). Předtím v čele kraje

stáli František Slavík (2000-2004)
a Libor Lukáš (2004-2008).
V roce 2001 převedl stát do majetku
kraje 1 760 km silnic druhé a třetí
třídy a 726 mostů, jenže vše bylo
ve značně zanedbaném stavu. Kraj
proto zřídil svou organizaci, Ředitelství silnic Zlínského kraje, která
se díky významným dotacím z krajského rozpočtu i z fondů Evropské
unie stará o průběžnou modernizaci
těchto komunikací a jejich údržbu.
Zásluhou úsilí představitelů kraje
se podařilo v období let 2008-2011
dokončit napojení na celorepublikovou dálniční síť.
Velkým tématem krajské politiky
je zdravotnictví, protože do kompetence krajů přešly v lednu 2003
čtyři bývalé okresní nemocnice, které stát kraji předal silně zadlužené.
Zprvu měly statut příspěvkových
organizací, ale v srpnu 2005 schválilo krajské zastupitelstvo převedení
nemocnic na akciové společnosti,
do jejichž rozvoje kraj významně
investuje. Lidem v přímém ohrožení života nebo s náhlým zhoršením
zdravotního stavu poskytuje odbornou pomoc Zdravotnická záchranná
Onkologické centrum KNTB. | Foto: LV

služba Zlínského kraje – organizace
zřizovaná krajem.
„Pod svá křídla“ převzal Zlínský kraj
rovněž prakticky celé střední školství a zásadním způsobem začal
již od roku 2001 ovlivňovat úroveň
vzdělanosti v regionu. Od počátku
zde byla patrná snaha účelně propojit oblast vzdělávání s reálnými
požadavky trhu práce kooperací
konkrétních škol a firem. S ohledem na poptávku zaměstnavatelů
Zlínský kraj jako první v ČR zavedl
systém stipendijní podpory učňovských oborů. Mimo to kraj modernizoval desítky školských objektů,
velmi často je i zateplil kvůli energetické úspornosti.
Klíčovou roli sehrává Zlínský kraj
také v plánování a koordinaci sítě
sociálních služeb na svém území,
a proto úzce spolupracuje s městy, obcemi a s dalšími partnery
aktivními v této oblasti. Kraj sám
zajišťuje několik desítek služeb zaměřujících se na pomoc a podporu lidem ve složité sociální situaci.
Do modernizace těchto zařízení
každoročně investuje značné finanční prostředky a zároveň se aktivně
zapojil do projektu transformace
pobytových sociálních služeb, jehož
cílem je umožnit stávajícím klientům
žít v co nejpřirozenějších podmín-

TÉMA

turné. Zcela zásadním momentem
v kulturním životě celého regionu bylo v roce 2013 otevření 14I15
BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně, který
vznikl rekonstrukcí 14. a 15. budovy
bývalého továrního areálu a dnes
slouží Muzeu jihovýchodní Moravy,
Krajské galerii výtvarného umění
a krajské knihovně. V oblasti památkové péče kraj inicioval vznik v ČR
ojedinělé soutěže o nejzdařilejší
obnovu lidové architektury.
Zároveň se vznikem krajů začaly
platit i krizové zákony, kdy v systému krizového řízení zaujímá nezastupitelnou roli hejtman. Při řešení
krizových situací, jakou byla např.
povodeň v r. 2010, se projevila skvělá
součinnost všech složek Integrovaného záchranného systému v kraji.
Pro zajištění informovanosti občanů v celém regionu kraj významně
dotuje výstavbu vyrozumívacích
a varovných systémů v jednotlivých
obcích.
Zlínský kraj se od začátku snažil podporovat rozvoj venkova a motivovat
zdejší zemědělce: Dotacemi pomáhá začínajícím včelařům a spolupracuje s Agrární komorou Zlínského
Ústav pro mládež v Kvasicích. | Foto: LV

kách s individuálně nastavenou
pomocí a podporou. Pro snadnou
orientaci v nabídce poskytovaných
služeb na celém území regionu vytvořil Zlínský kraj přehledný katalog, který existuje v aktualizované
elektronické formě na webu www.
socialnisluzbyzk.cz.
V oblasti kultury se během let kraj
stal zřizovatelem osmi příspěvkových organizací. Jsou to zejména
muzea a galerie, které pomáhají
uchovávat cenné důkazy o bohaté historii a kultuře regionu a jsou
i vyhledávaným turistickým cílem.
Kraj také společně s městem Zlínem zřizuje obecně prospěšnou
společnost - Filharmonii Bohuslava
Martinů ve Zlíně, která často region
reprezentuje při svých zahraničních

kraje například pořádáním soutěže
o nejkvalitnější regionální potravinářské výrobky Perla Zlínska. Oblibu
si získaly zejména Dožínky Zlínského
kraje, které navázaly na slavnou historickou tradici spjatou s Kroměříží.
Populární je i Ovčácký den na Valašsku, který se pravidelně koná v Prlově. Kredit si vydobyla i soutěž TOP
víno Slovácka.
Kraj rovněž podporuje pořádání tradiční zemědělské výstavy v kroměřížské místní části Kotojedy. Pomoc
zemědělství coby oboru neodmyslitelně spjatého s životem na Hané,
Slovácku i Valašsku kraj spatřuje také
v podpoře zemědělských oborů
na školách.

Helena Mráčková
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Inscenace zaujala diváky i odborníky. | Foto: archiv

Cena facky je nominovaná
na inscenaci roku
Uherské Hradiště | Jako nejsilnější divadelní zážitek loňského
roku byla označena časopisem
Reflex inscenace hry Cena facky
aneb Gottwaldovy boty režiséra
Břetislava Rychlíka a zároveň byla
Divadelními novinami nominová-

na i na titul inscenace roku. Lepší
začátek jubilejního, sedmdesátiletého roku si uherskohradišťští diváci opravdu nemohli přát. Velkou
radost neskrýval ředitel Slováckého divadla Igor Stránský. Dle jeho
slov je nominace do první desítky

Loňský rok byl pro zlínské
divadlo úspěšný

Žítkovské bohyně se staly suverénním favoritem Městského divadla
Zlín v loňském roce. Od březnové
premiéry je tento titul neustále
vyprodán včetně zájezdů. Podle
ředitele scény Petra Michálka jde
o naprostou raritu roku 2014. „Myslím si, že zase chvíli potrvá, než se
to podaří zopakovat,“ řekl.
Loni navštívilo zlínské divadlo celkem 123 685 diváků, a to je údaj,
který nezapočítává diváky mimo
divadelní budovu na divadelních
zájezdech.
V novém roce čeká zlínské divadlo
jubilejní 70. sezona. „Otevřeme ji
jednak publikací o Městském divadle Zlín a také galakoncertem
Heleny Čermákové,“ doplnil Michálek. První premiérou v nové sezoně bude Prodaná nevěsta v režii

Jana Antonína Pitínského 10. října
ve Velkém sále.
Letošní 69. sezona je však teprve
ve své půli a diváky čeká ještě několik atraktivních titulů. Tím prvním bude Devět měsíců od zlínského autora Zdeňka Zapletala
v režii Roberta Sedláčka. Premiéra
se uskuteční 14. února ve Studiu Z.
Na poslední únorový večer 28. 2.
připravuje Městské divadlo Zlín
premiéru komedie z těch nejslavnějších: Shakespearův Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete. S uměleckým souborem ji zkouší režisér
Jakub Nvota, který je ve zlínském
divadle podepsán pod diváckými
hity Splašené nůžky, Souborné
dílo Williama Shakespeara ve 120
minutách či Sluha dvou pánů.
První čtenou zkoušku uvedl známý shakespearolog Martin Hilský, který uměleckému souboru
přednášel o názvu komedie Večer
tříkrálový, o tom, kdy se hra začala
poprvé hrát a v jakém prostředí
a detailně rozebíral i první verš hry,
který v překladu zní: Žije-li láska
z hudby, hrajte dál!
„Víte, co mě na tomhle zajímá?
Že ten první verš nejenom mluví
o hudbě a okamžitě nastolí pou-

opravdu jedinečným výsledkem.
A nelze opomenout fakt, že soubor Slováckého divadla se mezi
nejlepší probojoval jako jediný
zástupce regionálních divadel.
Cena facky aneb Gotwaldovy
boty je původní česká hra, kterou
na motivy stejnojmenné povídkové knihy Josefa Holcmana napsal
renomovaný český dramatik Karel
Steigerwald přímo pro Slovácké
divadlo. „Vznikla tak pozoruhodná
hra s přesahem děje do dob krátce
po listopadu 1989, kdy se hledali
viníci hrůzných skutků minulého
režimu. Dnes už víme, že mnozí
z nich nikdy nebyli potrestáni, ani
odsouzeni. A protože jsme v Hradišti, řeč je i o hradišťské věznici“, přibližuje dramaturgyně Iva
Šulajová.
Inscenace měla premiéru loni
v červnu. A její představení si už
nenechaly ujít takové osobnosti
jako režisér Jan Hřebejk, dirigent
Libor Pešek, spisovatel Pavel Kohout, senátorka Eliška Wagnerová,
režisérka Helena Třeštíková, někdejší disident a ministr Jan Ruml
a další. Na jedinečné dílo „Cena
facky“ si stále můžete zajít do Slováckého divadla. 
/hs/
to mezi hudbou a láskou, což je
nesmírně pozoruhodné, ale on je
sám hudba, a to je pro mě naprosto stěžejní věc. Večer tříkrálový je
nejhudebnější z těch svátečních
komedií. Shakespeare je nejhudebnější z anglických dramatiků té
doby. Jinými slovy – Shakespeare
a hudba jedno jsou. Celá ta hra je
úžasně muzikální a múzická,“ říká
Martin Hilský. Režisér Petr Štindl
začne v březnu zkoušet komorní
hru Proč být hezká, kterou i sám
přeložil. Na její první uvedení se diváci mohou těšit 11. dubna ve Studiu Z. Posledním titulem 69. sezony bude zbojnický muzikál Na skle
malované v režii umělecké šéfky
divadla Hany Mikoláškové. Jeho
premiéra čeká zlínské divadlo 25.
dubna ve Velkém sále. 
/hv/

Zájem o památky rostl
Zlínský kraj | Loňská sezona
na státních památkách ve Zlínském kraji byla vydařená. Od ledna do prosince 2014 navštívilo
hrad Buchlov, zámek Buchlovice,
Arcibiskupský zámek v Kroměříži
a zámek Vizovice celkem 304 721
návštěvníků. U všech památek
byl proti roku 2013 zaznamenán
nárůst. Největší zájem byl mezi
památkami spravovanými Národním památkovým ústavem o zámek v Kroměříži. Ten navštívilo více
než 130 000 lidí.

KULTURA

Kamenný herbář v muzeu
představí i několik
milionů let staré fosilie
Zlín | Zajímáte se o zkamenělé
rostliny, fosilie staré až několik
milionů let? V tom případě vám
doporučujeme navštívit výstavu
s názvem Kamenný herbář, která
je k vidění v Muzeu jihovýchodní
Moravy ve Zlíně. Možná si pod
pojmem herbář představíte
pouze zalisované rostliny, ale
na této výstavě se přesvědčíte
o tom, že flora může být vtlačena a konzervována přímo v kameni. Uvidíte zde část unikátní
sbírky fosilní flóry z geologického fondu Hornonitrianského
múzea v Prievidzi. „Expozice
představuje výběr třetihorních
zkamenělých rostlin, starých
13 až 14 milionů let, výjimečně
dobře zachovaných v podobě
listů, plodů, větviček a částí kmenů,“ přiblížila kurátorka výstavy
Ludmila Nejeschlebová. Ve sbírce najdete téměř 200 zástupců
fosilní flóry, mezi kterými se
nachází mnoho vyhynulých či
exotických druhů rostlin, jako je
sekvoj, skořicovník, vavřín, ambrovník, lotos a desítky jiných,
které se dnes na území střední
Evropy již nevyskytují. Pro lepší představu jsou fosilní otisky
doplněny listy a plody jejich současných příbuzných získaných ze
slovenských i zahraničních arboret, botanických zahrad a parků. Vše je doplněno textovou
částí a obrazovou rekonstrukcí
třetihorní krajiny. Mnoho vystavených exponátů navíc pochází
z těžby uhlí handlovsko-novácké pánve. Tato oblast i v současnosti zůstává nejen uhelným, ale
i paleobotanickým fenoménem
celoslovenského významu. Obdivovat můžete také i nejrůznější
vzácné kousky od soukromých
sběratelů. „Mezi největší rarity
například patří duxit – pryskyřice zachovaná v kmeni stromu,“
dodala Ludmila Nejeschlebová.
Na vlastní oči se můžete přesvědčit v přízemí budovy 14 až
do 1. března. 
/hs/

cestovní ruch

Europoslankyně Olga Sehnalová a Martina Dlabajová spolu s krajským radním Ladislavem Kryštofem. | Foto: archiv

Evropský parlament se seznámil s projektem
kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje
Delegace Zlínského kraje a Centrály cestovního ruchu Východní Moravy se pod
vedením člena Rady Zlínského kraje Ladislava Kryštofa vydala do Štrasburku, aby
zde 16. a 17. prosince 2014 na půdě Evropského parlamentu představila ambiciózní
projekt kulturního turismu motivovaný především cyrilometodějskou misií. Prezentaci
projektu ve Štrasburku připravily europoslankyně Olga Sehnalová a Martina
Dlabajová, obě pocházejí ze Zlínského kraje.
V úterý 16. prosince byla v prostorách Evropského parlamentu
instalována výstava, která formou
přehledných panelů vysvětlila
motivy a cíle projektu. Ve středu
17. prosince v podvečer proběhla
vlastní prezentace před evropskými poslanci s názvem „Kulturní
turismus napříč Evropou“. V jejím
průběhu vystoupila Silvia Costa,
předsedkyně výboru pro kulturu
a vzdělávání, a Michael Cramer,
předseda výboru pro dopravu
a turismus. Hlavní myšlenky Evropské kulturní stezky sv. Cyrila
a Metoděje představila ředitelka
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová.
Velehrad rozkvetl
„Zlínský kraj má veškeré předpoklady takto ambiciózní projekt
s evropským rozměrem iniciovat
a realizovat. Území kraje historicky patřilo k území Velkomoravské
říše, je zde řada přímých památek na cyrilometodějské období.
Poutní místo Velehrad rozkvetlo
po investicích z posledních let
do nevídané krásy, navíc velehradská bazilika patří mezi sedm
nejvýznačnějších chrámů světa
oceněných papežským vyznamenáním „Zlatá růže“. Zlínský kraj

a naše Centrála cestovního ruchu
se tématem kulturního a poutního
turismu systematicky zabývají již
několik let. Máme výborné výsledky v projektu Otevřené brány, kterým zpřístupňujeme k turistickému využití nejzajímavější církevní
stavby, jsme plnohodnotnými členy Evropského sdružení poutních
stezek“, říká Ladislav Kryštof, člen
Rady Zlínského kraje a zároveň
předseda sdružení Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje.
Zlínský kraj a jeho Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
v roce 2013 společně založili Sdružení právnických osob Evropská

rozrostlo o další členy z ČR a ze
Slovenska. Členů je tak již deset
a o přistoupení dalších se jedná.
Stezka je příležitostí
„Cyrilometodějská stezka je příležitostí, jak slovanské země a další
státy, které nesou stopy cyrilometodějské misie a tradice, více propojit tématem hledání společné
kulturní identity a kořenů, a sice
pomocí udržitelného kulturního
cestovního ruchu. Projekt Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje není pouhou turistickou
trasou, ale komplexní kulturní
a turistickou nabídkou v prostoru

Zlínský kraj má všechny předpoklady
tento ambiciózní projekt realizovat.
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, zřídily stálý sekretariát, který
zajišťuje chod sdružení a připravuje dílčí aktivity, z nichž se celý
projekt skládá. V průběhu loňského roku se sdružení stalo mezinárodním, když se přidali partneři
z ČR, Slovenska, Itálie a Makedonie
(FYROM). Projekt má podporu také
v Řecku, zájem projevují ve Slovinsku, Maďarsku, Rakousku. K počátku letošního roku se sdružení

střední, jižní a východní Evropy.
Zde, v pomyslném trojúhelníku
Řím – Velehrad – Istanbul, bude
v projektu postupně zapojeno
10 evropských zemí s potenciálem stovek historicky a kulturně
významných míst a až 9 tisíc kilometrů tras. Stezka je zaměřena
na podporu kulturního turismu
a v Evropě stále populárnějšího
poutního turismu. Tím se přiblíží známým evropským poutním

stezkám, např. stezce Svatojakubské. Naprosto unikátní ale bude
svým obsahem, kterým je jedinečný kulturně-historický odkaz
sv. Cyrila a Metoděje, sjednocující
řadu východních i západních národů. Vždyť oba soluňští bratři byli
tvůrci slovanského písma, liturgie
i práva,“ přibližuje podstatu projektu Dana Daňová.
„Cyrilometodějská stezka tak, jak
ji zamýšlíme realizovat, splňuje
definici kulturních stezek Rady
Evropy. Naší ambicí je ucházet se
o certifikaci v programu Kulturní
stezky Rady Evropy a přiřadit se
k současným 29 stezkám, které
tento status získaly. Vznikne tak
první kulturní stezka s významným
spádem do České republiky. Spolupráce s evropskými institucemi,
ale i se všemi dalšími úrovněmi veřejné správy, je pro kvalitní rozvoj
naší stezky klíčová,“ doplnil radní
Ladislav Kryštof, který je zároveň
předsedou sdružení Evropská kulturní stezka Sv. Cyrila a Metoděje.
Certifikační proces bude zahájen
v letošním roce.
“Osobně se domnívám, že Cyrilometodějská poutní stezka je další
příležitostí, jak využít kulturního
a historického bohatství Moravy.
Ucelený produkt nabídne turistům a poutníkům poznání, zážitky
a další služby v garantované kvalitě, stejně jako je tomu v ostatních
zemích. Propojení jednotlivých
atraktivit a památek přes hranice
několika států s podobnou, či dokonce společnou historií podpoří
naši snahu o přirozenou evropskou
integraci,” řekla k projektu europoslankyně Martina Dlabajová.
Podobně to vidí i její kolegyně ze
Zlínského kraje, europoslankyně
Olga Sehnalová: „Evropské kulturní dědictví a projekty Evropských
kulturních stezek umožňují vnímat souvislosti, hledat a nalézat
společné stopy v historii, a jejich
prostřednictvím poznávat a sbližovat různé země, kraje, tradice
i současný život.“ Jak dodala,
na kulturní cestovní ruch se nedá
nahlížet jen z obvyklé perspektivy ekonomického přínosu, ale
významnou přidanou hodnotou
projektu je lepší porozumění evropské sounáležitosti.
Cyrilometodějská stezka se těší
podpoře významných institucí.
Záštitu jí například vyslovil ministr zahraničí ČR Lubomír Zaorálek a morální podporu vyslovila
rovněž ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová. Obě tato
ministerstva jsou pro další rozvoj
projektu klíčová. 
/red/
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Masopustní veselí. | Foto: archiv VMP

Masopust ve skanzenu
Rožnov pod Radhoštěm | Koblihy, boží milosti, slanina,
pálenka a zábava. Připomíná vám to něco? Přesně tak.
Masopust. A když se podíváte do kalendáře, tak zjistíte, že
právě teď začíná období, kdy se tento lidový svátek slaví.
Nejinak tomu bude ve Valašském
muzeu v přírodě. Ale ještě než
zavítáme přímo do Rožnova pod
Radhoštěm, pojďme se ohlédnout
za tím, co vlastně masopust je.
Tento lidový svátek byl vždy
ve znamení zábav a bujarého veselí a vyvrcholil v posledních dnech
masopustu, kterým se na Valašsku
říkalo – fašank nebo také končiny.

Masopust začínal už svátkem Tří
králů a pokračoval až k Popeleční
středě, kterou začíná 40denní půst
před Velikonocemi. O masopustu
se v každém domě smažily koblihy
či boží milosti. Typickou součástí
závěru masopustu byly obřadní obchůzky a rej maškar. Všude se ale
období radostí a rozverností uzavíralo závěrečnou večerní zábavou,

Kam vyrazit v únoru
Bez ohledu na počasí bude měsíc únor na Východní Moravě
ve znamení masopustu, společenské plesové sezony
a sportovních aktivit, které lze kombinovat s relaxací
v lázních, akvaparcích či wellness centrech.
Kroměříž | Další zajímavá výstava
má název Malované neskutečnosti. Je k vidění v interiéru Radničního sklípku, v Kovářské ulici
v Kroměříži. Jedná se o autorskou
výstavu Milady Ivánkové, konkrétně akryl a olejomalby. Pořádá ji Sdružení přátel výtvarného
umění Kroměřížska a kochat se
můžete až do 8. března.
B
 ystřice pod Hostýnem | Ojedinělou akcí je jubilejní již 60.
Valašský bál, který se uskuteční
v sobotu 7. února 2015 od 19.30
hodin ve Společenském domě
Sušil v Bystřici pod Hostýnem.
Bál bude slavnostně zahájen
valašskou polonézou, těšit se
můžete na soutěž v odzemku,

vystoupení pořádajícího valašského souboru písní a tanců
Rusava, na cimbálové muziky,
na tradiční půlnoční strhávání
holubiček a oblíbenou hudební
hru ADAM.
Kroměříž | Zajímavou výstavu
s názvem Dřív než usneš, aneb
jak se kdysi spávalo, která se
hodí k dlouhým zimním nocím,
připravilo Muzeum Kroměřížska.
Od 4. února do konce května se
například dozvíte, kde složil hlavu
lovec mamutů, jak se spalo princezně na hrášku v renesanční posteli, kde spalo 7 dětí v chalupě
s jednou postelí a mnoho dalšího.
 olešov | Pokud se chcete pomyH
slně přenést do teplých krajů, pak

která byla spojena s pochováváním
basy. A kdy se bude slavit v Dřevěném městečku?
Tento rok si fašanku užijeme brzy.
Ve Valašském muzeu v přírodě se
slaví již 7. února. Zúčastnit se můžete masopustních obchůzek nejen z Valašska. Ochutnáte z pestré
nabídky zabijačkových výrobků,
kterou pro vás připravili mistři řeznického řemesla. Jejich um i nabídku můžete ocenit v laické anketě:
„O nejlepší řeznický stánek“. Zároveň je součástí programu soutěž
o Nejlepší valašskou klobásku a nejlepší valašskou tlačenku. Při tom
všem bude doprovázet dechová
hudba Veselá šestka a atmosféru
zpříjemní valašské soubory Radhošť či Javořina. Rozhodně doporučujeme vydržet až do konce,
protože na závěr je připraveno pochovávání basy v podání fašankářů
ze Študlova. Více na www.vmp.cz.
Zajímavé jsou i fašanky
ve Strání a ve Žlutavách
A nebude se slavit jen v Rožnově
pod Radhoštěm. Masopust probíhá
v celém Zlínském kraji. Vzpomenout můžeme například fašanky
ve Strání a ve Žlutavách. Na obou
místech se bude slavit ve stejný
den 14. února. Ve Strání se můžete
těšit na domácí folklorní soubory a
skupiny fašančárů od nejútlejších
ročníků, hosty zastupující folklorní
soubory České republiky i hosty
zahraniční. Neméně zajímavý bývá
masopust ve Žlutavách. 
/hs/
do konce února navštivte v Holešově v Městské knihovně výstavu
fotografií Indonésie tří tváří. Získáte pohledy na tuto zemí od fotografů: Michaely Doležalové,
Moniky Jeglíkové a Milana Cahy.
Kroměříž | Ve starobylé Kroměříži se koná Masopustní jarmark
14. února na Hanáckém náměstí.
Od 9.00 do 18.00 ochutnáte teplé speciality a připraven bude
i košt vín. Bohatý bude program
pro děti, kde nebudou chybět
výtvarné dílničky, jízda na ponících, žonglérská dílna či malování
na obličej.
S
 trání | Součástí vyhlášeného
fašanku ve Strání bude 14. února
od 8 hodin Den otevřených dveří
v Moravských sklárnách Květná.
Uvidíte nejen ruční výrobu vyhlášeného českého skla, ale také
ochutnáte čerstvou domácí zabíjačku, pobavíte se s cimbálovkou
či při dalších atrakcích.
Nabídku dalších akcí a inspiraci pro
cestování v celém Zlínském kraji
hledejte na internetové adrese
www.vychodni-morava.cz.

východní morava

Muzeum jde proti proudu
času. Vydalo publikaci
mapující sto let existence
Uherské Hradiště | Proti proudu
času. Přesně tento název má nová
výpravná obrazová publikace,
kterou vydalo Slovácké muzeum
jako trvalou připomínku 100. výročí svého založení. K vidění je 330
historických i soudobých fotografií
mapujících historii muzea od založení v roce 1914.
Publikace je rozdělena do čtyř
hlavních „kapitol“, které jdou „proti
času“ a představují zároveň určité
historické milníky nejen pro naši
republiku. Pojďme ale postupně.
Jako první se dozvíme o období
2014-1989. Toto období je významné tím, že v muzeu proběhla rekonstrukce. Za zmínku stojí také
celá řada výstav, které muzeum
připravilo. Neméně zajímavá je
také druhá část publikace. Jedná
se o období let 1989–1945, kdy se
Slovácké muzeum stalo okresním
muzeem, převzalo do své správy
národní kulturní památky – archeologické lokality na Uherskohradišťsku. A co se odehrálo v letech
1945–1931 zachycených ve třetí
části? Například muzeum otevřelo
své expozice v nově získané budově původního hostince Na Střelnici, v souvislosti s přípravami na Výstavu Slovácka 1937 došlo k jeho
stavebnímu rozšíření. Posledním
a nejstarším obdobím jsou léta
1931–1914. V knize najdete fotografie z otevření muzea v bývalé
jezuitské koleji a po uzavření v roce
1918 také neúspěšnými snahami
o vybudování nové muzejní budovy. A konečně, v roce 1929, získání
objektu, v němž sídlí dodnes.Tohle
je pouze malá část z toho, co kniha
Proti proudu času obsahuje. K dostání je ve všech objektech Slováckého muzea, je možno ji objednat
prostřednictvím e-shopu Slováckého muzea. Více na adrese www.
slovackemuzeum.cz. 
/hs/

MEZINÁRODNÍ
PROGRAM EKOŠKOLA
SE OTEVÍRÁ
MATEŘSKÝM ŠKOLÁM
Program Ekoškola slaví v tomto roce 10 let své působnosti v České
republice. Během této doby se do programu zapojilo již 300 základních
a středních škol a 138 z nich dokonce získalo mezinárodní titul Ekoškola.
V roce 2015 se Ekoškola poprvé otevírá i mateřským školám.
Unikátní na tomto programu je práce podle metodiky 7 kroků, která
je společná pro všechny zapojené školy. Díky tomu je Ekoškola doma
i ve světě oceňována jako program, který přináší výsledky na mnoha
úrovních:
� Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
� Rozvíjí u dětí znalosti, dovednosti a postoje užitečné pro jejich
další život.
� Posiluje partnerský přístup dospělých a dětí.
� Podporuje spolupráci mezi školou, rodiči a dalšími lidmi z obce
či města.
Škola, která úspěšně projde všemi 7 kroky a splní kritéria programu,
získá mezinárodní titul Ekoškola symbolizovaný zelenou vlajkou.
V neposlední řadě tak program přináší i značné zviditelnění školy.

Za lyzováním
i relaxací do
Velkých Karlovic
Nejen lyžování, ale také koupání, saunování, gastronomické zážitky a zábavu pro celou rodinu nabízí
v zimě Resort Valachy s trojicí hotelů Lanterna, Horal a Galik a Ski areálem Razula ve Velkých Karlovicích.
Návštěvu si tu užijete, ať už plánujete vícedenní dovolenou, nebo výlety„na otočku“.
Tip na dovolenou: Pobyt Zimní dovolená v Beskydech na 3, 4 nebo 7 nocí ve Spa hotelu Lanterna zahrnuje ubytování dětí do 15 let zdarma a neomezený vstup do hotelového L-Spa i do blízkého Wellness
Horal, v ceně je i snídaně, pozdní oběd, večeře, masáž, skipas do Ski areálu Razula, dětské animace a další
bonusy. Tip pro páry a nelyžaře: pobyt Romantické hýčkání. www.lanterna.cz
„Lyžuj a plav“ ve Ski areálu Razula: K celodennímu či večernímu skipasu dostanete hodinový vstup
zdarma do termálních bazénů Wellness Horal. Platí ve všední dny. Novinka 2015: zimní park Razulák
na sjezdovce Horal. Téměř každý víkend se konají závody a jiné doprovodné akce. Tip: 30. – 31. 1. Lyžování
za vysvědčení, 28. 2. NOČNÍ STOPA VALACHY. www.razula.cz
Za relaxací do Wellness Horal: Užijte si trojici termálních bazénů se slanou vodou vyhřívanou na 36°C,
saunový svět se saunovými rituály v ceně (až 9x denně) a exotické masáže od terapeutů 6 národností, nyní
s novinkami: turecký hammam, bali masáže a suchá pedikúra. Cena masáže zahrnuje celodenní pobyt
ve Wellness Horal. Každý měsíc sleva 20% na vybrané obličejové ošetření. Tip: 31. 1. – 6. 2. koupání za vysvědčení pro děti za 1 Kč, 7. 2. Saunová noc. Více www.wellnesshoral.cz
Resort Valachy je díky kvalitě služeb držitelem prestižních ocenění, mj. Hoteliér roku 2014 pro ředitele
Resortu Valachy Tomáše Blablu a Family Friendly Society za služby vstřícné k rodinám. www.valachy.cz

Více o Ekoškole a možnosti se přihlásit naleznete na www.ekoskola.cz.
Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

e-mail: info@senioriluhacovice.cz
www.senioriluhacovice.cz

Místo, kde najdete nový domov

Náš penzion nabízí krátkodobé i dlouhodobé ubytování
s kompletními asistenčními
službami, celodenním stravováním, kulturním i společenským programem a celou
řadou relaxačních aktivit.
Díky možnostem areálu si
mohou klienti vybrat z jedno, dvou či vícelůžkových
pokojů se sociálním zařízením (manželské páry i speciální apartmány). Ty jsou

Penzion
SPOKOJENÉ STÁŘÍ
Antonína Václavíka 369
Luhačovice - Pozlovice

vybaveny přesně dle jejich požadavků tak, aby se
zde senioři cítili co nejlépe
a mohli v novém prostředí
prožít důstojný život s veškerým komfortem.
Rodinnou atmosféru navíc
dotváří i individuální přístup
profesionálního personálu,
jehož péče vždy vychází
z potřeb a aktuálního zdravotního stavu jednotlivých
klientů.
Penzion Spokojené stáří
je situován v klidném prostředí, s krásným výhledem
na Luhačovice.

tel.: 571 892 321-2
mobil: 774 131 021
775 753 189
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Cyklus
přednášek

Od nového roku můžeme být v lázních déle. | Foto: archiv

V lázních o týden déle
Lázeňský pobyt u těžkých nemocí automaticky o týden
delší než dosud, možnost opakovaných léčebných pobytů
a zcela otevřené možnosti z hlediska délky pobytu pro
dětské pacienty. To jsou hlavní změny, které od začátku
roku přinesla novela zákona o zdravotním pojištění.
Stávajících jedenadvacet dnů základní délky léčebného pobytu
u vážně nemocných dospělých pacientů po operacích, úrazech a při
těžkých chronických onemocněních například oběhového, dýchacího nebo pohybového ústrojí, se
od ledna 2015 prodloužilo u komplexní léčby na 28 dnů. U dětí bude
jak základní, tak opakovaný pobyt
vždy 28 dnů. Na základě doporučení lékaře bude možné základní
i opakované pobyty prodlužovat
podle potřeby. U některých onemocnění, kde je dosud léčba hrazena jako příspěvková, bude nově
hrazena jako komplexní a pacient
tedy nebude muset jako dosud
hradit pobyt a stravu. „Jsem rád,
že čeští pacienti budou moci opět
jezdit do lázní na dobu skutečně
potřebnou k tomu, aby jejich organismus plně reagoval na takovou
léčbu. Důležitá je také možnost lázně nemocnému prodloužit a pobyt

opakovat podle jeho aktuálního
zdravotního stavu,“ řekl ministr
zdravotnictví Svatopluk Němeček.
Lázně změny vítají
„Jde o krok, který prospěje pacientům. Navíc jde o důležité rozhodnutí, jež pomůže stabilizovat celý
sektor lázeňství,“ uvedl výkonný
ředitel akciové společnosti Lázně
Luhačovice Jiří Dědek. V těchto
největších moravských lázních si
od úpravy slibují, že počet pobytových dnů by se letos mohl zvýšit
o zhruba deset procent. Indikace,
u kterých je prodloužení délky pobytu možné, totiž tvoří nosnou část
léčebné péče luhačovických lázní.
V Luhačovicích je využíváno celkem 14 pramenů, nejznámějšími
z nich jsou Vincentka, Aloiska či
Ottovka. V Luhačovicích je možné
léčit především dýchací cesty, pohybový aparát, cukrovku či trávicí
ústrojí. 
/red/

zajímavosti
z regionu

V březnu začíná v Krajské knihovně Františka Bartoše
ve Zlíně další cyklus přednášek Rozumíme historii?!
Přednášející se tentokrát zaměří na téma druhé světové
války, která u nás skončila před sedmdesáti lety, v květnu
1945. Na projektu knihovna spolupracuje se Státním
okresním archivem Zlín a jeho součástí budou tři zajímavé
přednášky, které se konají v sále B, 2. podlaží budovy 15.
Konec druhé světové války
na Zlínsku
Středa 4. března 2015 v 17.00
Mgr. Zdeněk Pomkla, Moravský
zemský archiv v Brně
Přednáška se bude věnovat událostem jara roku 1945 na Zlínsku.
Pokusí se přiblížit dění v období
několika měsíců před osvobozením. Zdeněk Pomkla vzpomene
nejen zvýšenou činnost partyzánských oddílů, ale také reakci okupačních sil a tragédie, ke kterým
došlo na samém konci války.
Zlínský novinář Jaroslav Pelíšek
a jeho kolaborace v době protektorátu Čechy a Morava
Středa 8. dubna 2015 v 17.00
PhDr. Pavel Večeřa, Ph.D., Masarykova univerzita Brno
Přednáška přiblíží život a profesní působení novináře Jaroslava
Pelíška, který patřil k předním
aktérům novinářské kolaborace
na Moravě a po válce byl postaven
před Národní soud. Jakou povahu
měla jeho kolaborace a jaké motivy jej vedly k tomu, že se během
protektorátu takto angažoval? Jde
o ukázkový příklad člověka lapeného v soukolí okupační moci, ale
i vlastních tužeb a představ.

Mgr. Vojtěch Šustek, Ph.D., Archiv hlavního města Prahy
Přednášející se pokusí v úplnosti
vykreslit obraz atmosféry okupačního režimu v době tzv. heydrichiády. Bude hovořit o masivní
zastrašovací kampani nacistických
a kolaborantských propagandistů
za účelem donutit výhrůžkami genocidou český národ vydat útočníky na Heydricha. Dozvíte se,
jak probíhaly policejní velkorazie
po celém území tzv. protektorátu
Čechy a Morava. Hovořit se bude
o vraždách českých vlastenců,
celých českých rodin, které měly
být mstou za Heydrichovu smrt,
a o utajené popravě 294 Čechů
v Mauthausenu v říjnu 1942 –
mužů, žen a dětí z rodin, které
poskytly podporu parašutistům,
nebo byli jejich příbuznými.
Více na adrese www.kfbz.cz
nebo na www.facebook.com/
zlinknihovna.
Březen 1939 ve Zlíně. Foto: Státní
okresní archiv ve Zlíně.

Dopad teroru po atentátu
na Heydricha na českou
společnost
Středa 22. dubna 2015 v 17.00
inzerce

NOVÝ NISSAN PULSAR

PŘESNĚ PRO VÁS
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NÝM FINANCOVÁNÍM
FINAN
NCOVÁ
V NÍM
NYNÍ S VÝHODNÝM
JIŽ OD 299 900 Kč*

www.unicars.cz
*Uvedená cena se vztahuje ke stupni výbavy Nissan
Pulsar DIG-T 2WD M/T Visia a platí pouze při využití
ﬁnancování Nissan Finance. Výše uvedené prvky výbavy
(panoramatický kamerový parkovací systém, bezpečnostní systém Nissan Safety Shield) jsou na přání a nejsou
zahrnuty v této základní ceně. Nabídka ﬁnancování
s Nissan START platí při využití Nissan Finance. Vzorový
příklad: Nissan Pulsar 1.2 DIG-T Visia, cena vozu 299 900
Kč, délka úvěru 48 měsíců, výše úvěru 179 940 Kč,
poplatek za uzavření smlouvy 2 699 Kč, výpůjční úroková
sazba 13,65% p. a., RPSN včetně havarijního pojištění
22,8%, měsíční splátka 4 886 Kč, měsíční splátka včetně
havarijního pojištění a povinného ručení 5 733 Kč, celkové
platby za vozidlo včetně havarijního pojištění a povinného ručení 397 843 Kč. Nissan Finance znamená ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o.
Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené
v této reklamě jsou určené výlučně k informačním
účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy.
Kombinovaná spotřeba: 3,6–5,1 l/100 km, kombinované
emise CO2: 94–119 g/km.

VOŠ potravinářská
a SPŠ mlékárenská Kroměříž
monotypní polyfunkční škola prolovaná
do oblas� výroby a kontroly potravin nabízí
MATURITNÍ STUDIUM
(4 roky denní, 5 let dálkové)
• Analýza potravin
• Technologie potravin
VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM
(3 roky denní, 4 roky kombinované)
• Analýza potravin
• Technologie a hygiena potravin
• Zpracování mléka
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
(3 roky denní i kombinované)
• Chemie a technologie potravin

Dny otevřených dveří:
13. a 14. února 2015
pátek 8-16 h, sobota 8-12 h
Kontakt: 573 334 936
vospaspsm@vospaspsm.cz
www.vospaspsm.cz

Naše mo�o: Víš, co jíš? Nevíš?
U nás se to naučíš!
The Heroes European Tour

Hosté:

9. - 12. 7. 2015

Areál likérky

8. 2. ZLÍN | Hala Euronics

Vizovice

První potvrzený koncert pro rok 2015!
Představení prvního alba s novou zpěvačkou Floor Jansen!

Hosté:
Světová premiéra nového alba!
Největší pódiová show v historii kapely!

27. 2. ZLÍN | Masters of Rock Café

Speciální show „Ecliptica - 15th Anniversary"!

ANVIL | SEPTICFLESH | THE GENTLE STORM feat. Anneke van Giersbergen
VOODOO CIRCLE | GUS G. | ARKONA | BLOODBOUND | XANDRIA
... a mnoho dalších!

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

3. 4. ZLÍN | Masters of Rock Café

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

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA
S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

OTEVÍRÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
8LETÉ I 4LETÉ STUDIUM

Kvalitní příprava na všechny typy VŠ
Možnost výuky vybraných předmětů v anglickém, francouzském
nebo španělském jazyce
Příprava studentů k mezinárodním jazykovým zkouškám
(Cambridgeské zkoušky, Zertifikat Deutsch, DELF)
Rozšířená výuka moderních počítačových a grafických technologií
Zahraniční zájezdy a pobyty, letní a zimní sportovní kurzy, sportovní
a zájmové kroužky, Televize T.G.M.
Realizace mezinárodního výměnného projektu Erasmus+








DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 29. ledna 2015 od 9.00 do 15.00 hod.
středa 18. února 2015 od 10.00 do 17.00 hod.
Informace vedení školy vždy v celou hodinu

www.gjszlin.cz

Stěhování do většího:
otevřeli jsme novou pobočku
Moravského Peněžního Ústavu
Od 8. ledna 2015 je otevřena nová pobočka Moravského Peněžního Ústavu
(MPU) na ulici Sadová 7 v centru Zlína. Již během prvního dne ji navštívilo téměř
100 klientů, pro které byl připraven malý dárek. Slavnostním přestřižením pásky
zahájil provoz nové pobočky generální ředitel MPU, Ing. Radomír Lapčík, LL.M.
společně s ředitelkou úseku Osobní bankovnictví, Bc. Martinou Mislerovou.
Nová pobočka, která se nachází v budově centrály MPU, nabídne diskrétní
prostory a bezbariérový přístup. V příjemném prostředí budou nyní klientům
k dispozici všichni bankéři i pokladna v rámci jednoho podlaží. Provoz původní
pobočky na náměstí Míru byl již ukončen.

Navštivte novou pobočku na Sadové 7 ve Zlíně
a získejte nejvýhodnější spoření.

Moravský Peněžní Ústav, Sadová 7, Zlín
Provozní doba: Pondělí – Pátek 8.00 – 17.00 hod.
e-mail: zlin@mpu.cz, tel.: 577 054 135

Novinka ve spoření s MPU: spořicí účet
s neomezeným voláním a SMS ZDARMA.

|

gym@gjszlin.cz

|

tel.: 577 007 444

