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Zásahové vozidloVeterinární škola

Návštěvnost opět rostla Nejen zoologická zahrada ve Zlíně se může pochlubit nárůstem 
počtu návštěvníků. Obdobný trend zaznamenali i na zámcích, 
muzeích či v informačních centrech v kraji.|  Foto: Ivo Hercik

V Kroměříži funguje veterinární 
škola, kde se žáci učí základům 
odborné péče o zvířata.

Díky kraji 
má policie nový 
speciál.

Magazín Zlínského kraje
březen  2015  |  ročník  XI 6 Nové prostory knihovně pomohly
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nění z více než dvojnásobného 
počtu. Přitom byť symbolické 
ocenění by si zasloužili všichni 
z navržených. Mým přáním je, 
aby si každý starosta při příle-
žitosti Dne učitelů našel způ-
sob jak poděkovat pedagogům 
své školy a posílil jejich pozi-
ci v očích veřejnosti. Vzdělaní 
a sebevědomí mladí lidé mající 
vztah ke své obci a městu jsou 

PaedDr. Petr Navrátil,
krajský radní

lení, neboť mou celoživotní pro-
fesí a nyní v mé kompetenci je 
především školství. Zlínský kraj 
již po čtrnácté ocení pedagogy 

všech typů škol a školských za-
řízení za významný přínos pro 
výchovu a vzdělávání mladé ge-
nerace. Odborná komise vybírá 
přibližně dvacet návrhů na oce-
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Vážení čtenáři,
v době psaní těchto řádek vr-
cholí na mnoha místech našeho 
kraje přípravy na masopust. Je 
dobře, že se do oživení kultur-
ního života ve městech a obcích 
zapojují stále více mladí a stáva-
jí se tak nositeli tradic. Věřím, že 
svůj podíl na tom mají kvalitní 
základní umělecké školy. 
Měsíc březen je i ve znamení 
Mezinárodního dne žen a Dne 
učitelů. Dovolte mi malé zamyš-

Krajské nemocnice 
jsou v plusu
Zlínský kraj  | Předběžné výsled-
ky hospodaření za loňský rok pre-
zentovaly nemocnice, jejichž za-
kladatelem je Zlínský kraj. Krajská 
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, 
Vsetínská nemocnice, Uherskohra-
dišťská nemocnice, Kroměřížská 
nemocnice – ty všechny předběž-
ně hlásí, že jejich hospodaření je 
za loňský rok v kladných číslech.
Co se týče konkrétních čísel, tak ne-
mocnice ve Zlíně odhaduje hospo-
daření na plus dva miliony korun, 
Uherskohradišťská nemocnice plus 
čtrnáct milionů korun, Kroměříž-
ská nemocnice plus devět milionů 
korun a Vsetínská nemocnice plus 
sedm a půl milionu korun. „Jde 
ovšem o  předběžná data. Ještě 

sportovec 
Zlínského kraje
Zlínský kraj | Podpora aktivit 
v oblasti tělovýchovy a sportu 
patří mezi priority Zlínského 
kraje. V rámci veřejné prezen-
tace sportovní a tělovýchovné 
činnosti vyhlašuje Zlínský kraj 
již od roku 2002 nejúspěšnější 
sportovce Zlínského kraje. V roce 
2015 připravuje Zlínský kraj XIII. 
ročník vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců Zlínského kraje za rok 
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musí proběhnout revize ze strany 
pojišťoven,“ řekl Lubomír Nečas, 
radní Zlínského kraje odpovědný 
za oblast zdravotnictví. A dodal, že 
i po vyúčtování záloh zdravotními 
pojišťovnami lze předpokládat, že 
bilance bude kladná.  /rš/

Dnešek je krásnější než včerejšek. 
jeho budoucností. Jsem pře-
svědčen, že právě práce našich 
učitelů se nejvíce podepisuje 
na vynikajících výsledcích žáků 
základních a středních škol, kte-

ré patří k nejlepším v republi-
ce. Je na nás, politicích všech 
úrovní, abychom vytvářeli co 
nejlepší podmínky pro práci 
škol, pro moderní výuku, ale 
i pro posilování zodpovědnos-
ti rodiny za výchovu svých dětí. 
Domnívám se, že přes veškeré 
proklamace má naše společnost 
v této oblasti rezervy. 
Vážení čtenáři, přeji vám pevné 
zdraví, které bude brzy posíle-
no prvními jarními slunečními 
paprsky, a žákům, pedagogům 
a pracovníkům všech typů škol 
přeji příjemné prožití jarních 
prázdnin.

2014. Vyhlašované kategorie: 
nejúspěšnější sportovec jednot-
livec, nejúspěšnější sportovec 
jednotlivec do 18 let, nejúspěš-
nější handicapovaný sportovec, 
nejúspěšnější sportovní kolektiv, 
nejúspěšnější trenér, Cena fair 
play a Cena hejtmana Zlínské-
ho kraje. Termín pro podání no-
minací na ocenění je stanoven 
na 11. března. Výzvu společně 
s nominačními formuláři nalez-
nete na www.kr-zlinsky.cz.  /red/

stáže v evropském 
parlamentu
Kroměříž | Zajímá vás dění v Ev-
ropské unii a práce Evropského 
parlamentu? Pokud ano, určitě 
vás zaujme i možnost nahlédnout 
do  evropské problematiky ryze 

prakticky přímo v Bruselu. Europo-
slankyně Olga Sehnalová vyhlašuje 
další kolo zahraničních stáží ve své 
kanceláři v Evropském parlamen-
tu. Zájemci, kteří mají ukončený 
alespoň bakalářský stupeň vyso-
koškolského vzdělání, se mohou 
hlásit prostřednictvím formuláře 
na webových stránkách Olgy Se-
hnalové do 9. března. Délka zahra-
ničních stáží je stanovena na dobu 
6 až 8 týdnů, probíhat budou v ter-
mínech od září 2015.
Stážisté se zblízka seznámí s cho-
dem a  organizací Evropského 
parlamentu, zúčastní se jednání 
parlamentních výborů i delegací, 
navštíví odborné konference a bu-
dou se moci profesně rozvíjet v ob-
lastech, jimž se kancelář Olgy Se-
hnalové věnuje. Všechny informace 
najdete na oficiálních webových 
stránkách Olgy Sehnalové www.
sehnalova.cz.  /red/
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Vsetínská nemocnice má vlastní lékárnu

Zlínská průmyslovka na prvním místě

Vsetín |  V prostorách Vsetínské 
nemocnice začala sloužit lékárna. 
Zlínský kraj na její otevření přispěl 
částkou ve výši 5,9 milionu korun. 
Pacienti, kteří opouštějí nemocnič-
ní areál, si tak mohou vyzvednout 
léčiva přímo na  místě a  využít 
i dalších nabídek a služeb, které 
pro ně Lékárna DUO chystá. Úloha 
nemocniční lékárny je specifická: 
lékárna je neoddělitelnou součástí 
Vsetínské nemocnice, zisk je využí-

Zlín | Střední průmyslová škola 
Zlín, zřizovaná Zlínským krajem, 
se umístila na prvním místě mezi 
nejlepšími školami, ze kterých 
nastupuje na Vysoké učení tech-
nické v Brně nejvíce úspěšných 
maturantů z celé České republi-
ky. Zlínský kraj o tom informoval 
Miroslav Doupovec, prorektor 
pro studijní záležitosti. Vysoké 
učení technické v Brně každoroč-
ně vyhodnocuje nejlepších 500 
absolventů středních škol, kteří 
se zapsali do prvních ročníků ba-

ván k dalšímu rozvoji nejen lékárny, 
ale i celé nemocnice. 
Vyzvednutím léčiva v lékárnách 
Vsetínské nemocnice se tak mohou 
lidé podílet na rozvoji nemocni-
ce, zachování dostupné a kvalitní 
zdravotní péče ve vsetínském regi-
onu. Lékárna vyrostla v prostorách 
bývalých odborných zubních am-
bulancí, které bylo nutno nejprve 
přestěhovat do nových prostor. Ty 
také umožňují další rozvoj této od-

Regionální kolo bylo určeno pe-
dagogům z  Jihomoravského, 
Olomouckého a Zlínského kra-
je. Vítěze určila odborná porota 
na základě přihlášek, pohovorů 
se všemi kandidáty a obhajob, 

kalářských studijních programů. 
V akademickém roce 2014/2015 
byli tito studenti odměněni jedno-
rázovým stipendiem ve výši šest 
tisíc korun. „Preferujeme a boni-
fikací odměňujeme ty maturan-
ty, kteří si zvolili ve společné části 
matematiku a angličtinu,“ řekl Mi-
roslav Doupovec, prorektor pro 
studijní záležitosti VUT v  Brně. 
„Jsem velmi rád, že byla Střední 
průmyslová škola Zlín vyhodnoce-
na na prvním místě mezi školami, 
ze kterých na VUT nastupuje nej-

Z regIONu

... Ing. Ivana Matulíka, ředi-
tele Úřadu Regionální rady 
ROP Střední Morava: 
Jak velkou pomoc se poda-
řilo Zlínskému kraji získat 
z ROP?

Regionální operační pro-
gram Střední Morava, jehož 
prostřednictvím jsou čerpány 
finanční prostředky z Evrop-
ského fondu pro regionální 
rozvoj na  území Olomouc-
kého a Zlínského kraje, měl 
v programovém období 2007-
2013 k dispozici 18,3 miliardy 
korun. O tyto peníze se mohli 
ucházet kraje, města, obce, 
podnikatelé a neziskové orga-
nizace. Na realizaci projektů 
na území Zlínského kraje za-
mířily dotace ve výši 9,2 mi-
liardy korun v rámci 535 pro-
jektů. Díky tomu se zkvalitnila 
regionální silniční síť a zvýšila 
bezpečnost dopravy, ve měs-
tech a na venkově se zlepšila 
kvalita života a v rámci ces-
tovního ruchu vzrostla kvalita 
a atraktivita služeb.  
Největší podporu získaly 
ve  Zlínském kraji projekty 
zaměřené na  dopravu, na-
příklad na rekonstrukci silnic 
II. a  III. třídy poskytnul ROP 
Střední Morava dotaci v cel-
kovém součtu 2,6 miliardy 
korun a na výstavbu cyklo-
stezek téměř půl miliardy 
korun. V rámci rozvoje měst 
byly přiděleny dotace ve výši 
2 miliard a na rozvoj venko-
va šla téměř 1 miliarda korun. 
Projekty podporující rozvoj 
cestovního ruchu získaly do-
taci o něco málo převyšující 
1,8 miliardy korun.
Výsledná částka, kterou z ROP 
Střední Morava vyčerpají 
projekty realizované ve Zlín-
ském kraji, se může oproti 
současnému stavu ještě na-
výšit. Aktuálně totiž běží vý-
zvy k  předkládání projektů 
na rekonstrukce silnic II. a III. 
třídy a na revitalizace návsí 
a náměstí na venkově v sou-
čtu za  275 milionů korun. 
Všechny projekty ale musí 
být dokončeny nejpozději 
do 31. 12. 2015, což je termín 
pro závěrečné vyúčtování pe-
něz z evropských fondů pro 
období 2007-2013.

Otázka pro...

region zná svého Zlatého amose
Vítězka se svými žáky a s krajským radním Petrem Navrátilem.  |  Foto: ludvík Valouch

které se uskutečnily těsně před 
slavnostním vyhlášením. Během 
těchto obhajob byla osobnost 
pedagoga představena prostřed-
nictvím nápaditých prezentací 
a scének, které si připravili jeho 

bornosti, kterou využívá i Vsetínská 
nemocnice, jejímž zakladatelem je 
Zlínský kraj. Celkem si akce vyžá-
dala více než sedm milionů korun. 
„Stavební část v hodnotě 5,9 mi-
lionu korun byla uhrazena z pro-
středků Zlínského kraje. Vybavení 
v hodnotě 1,3 milionu korun pak 
uhradila Vsetínská nemocnice. 
Úpravu prostor stomatologických 
ambulancí již řešil nájemce těchto 
prostor,“ uvedla předsedkyně před-
stavenstva Vsetínské nemocnice 
Věra Prousková.  /rš/

žáci. V rámci letošního ročníku an-
kety se koná šest regionálních kol, 
ve kterých o postup usiluje celkem 
55 pedagogů. Z regionálních kol 
postoupí na základě hodnocení 
poroty maximálně 16 kandidátů 
do semifinále a ze semifinále ma-
ximálně šest kandidátů do finále. 
To se uskuteční 27. března v Praze. 
Kromě vítězky postupuje do semi-
finále také Hana Pacíková z Vyšší 
policejní školy a Střední policejní 
školy Ministerstva vnitra v Hole-
šově.  Jan Vandík

Mariana Mrázková ze Základní školy a Mateřské školy 
Mysločovice se stala vítězkou regionálního kola 22. ročníku 
ankety o nejoblíbenějšího učitele České republiky Zlatý amos.

více úspěšných absolventů. Je to 
důkaz toho, že ve Zlínském kraji 
poskytujeme kvalitní vzdělání,“ 
doplnil Petr Navrátil, radní Zlín-
ského kraje odpovědný za oblast 
školství. Jeho slova doplnil i ře-
ditel průmyslové školy Radomír 
Nedbal, že mezi oceněnými letos 
bylo celkem 14 studentů, kteří pů-
sobí na fakultě strojního inženýr-
ství, stavební fakultě, architektuře, 
fakultě informačních technologií 
a  také fakultě elektrotechniky 
a komunikačních technologií. Loni 
škola rovněž obsadila první místo, 
předloni pak druhé.  /rš/
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Tradiční výrobek slovácka

rekordní návštěvnost turistických cílů v regionu

Představujeme regionální značky našeho kraje

Růst návštěvnosti se týkal praktic-
ky všech turistických cílů. Výjimku 
tvoří pouze rozhledna Františka 
Josefa I. na Hostýně a vsetínský 
zámek, u nichž v roce 2014 pro-
bíhala rekonstrukce. Pozici nejna-
vštěvovanějšího turistického cíle 
kraje si s náskokem drží zlínská 
zoo, která dosáhla nejvýrazněj-
šího nárůstu návštěvnosti (+24 %) 
ve své novodobé historii a s 585 
tisíci návštěvníky potvrzuje pozici 
mezi deseti nejnavštěvovanějšími 
cíli v celé České republice.
Pokračuje trend minulých let, kdy 
po nedávném poklesu opět roste 
u návštěvníků obliba historických 
objektů – hradů, zámků. U této 
skupiny cílů byl zaznamenán 
meziroční růst o 17 %. Takto se 
letošní návštěvnost těsně při-
blížila dosud rekordnímu roku 
2009. Návrat k dobré návštěvnos-
ti zaznamenal kroměřížský Arci-
biskupský zámek a  kompletně 
rekonstruovaná Květná zahrada 
s více než 20procentním růstem 
zájmu návštěvníků. 
Návštěvníci si oblíbili jak stře-
dověké hrady Buchlov, Brumov 
a Lukov, tak zámky v Buchlovicích 
či Vizovicích.

Na celém území Slovácka od Zlín-
ska přes Uherskohradišťsko, 
Uherskobrodsko, Hodonínsko až 
po Břeclavsko působí od roku 2008 
značka Tradiční výrobek Slovácka, 
která je současně registro-
vanou ochrannou znám-
kou Regionu Slovácko, 
sdružení pro rozvoj 
cestovního ruchu. 
Vznikla převážně z po-
třeby vymezit výrobky 
a technologie vycháze-
jící z tradice regionu a pre-
zentace těchto výrobků místním 
obyvatelům i návštěvníkům jako 
na Slovácku tradiční, původní, vy-
užívající v co největší míře místní 

suroviny a současně zaručující vy-
sokou kvalitu provedení. Za 7 let 
své působnosti zaštiťuje 56 výrob-
ců z nejrůznějších oblastí činnosti 
od šústí, proutí, keramiku, krojovou 

obuv a další součásti, tkané 
a dřevěné výrobky, textil, 

modrotisk, drát, v po-
sledních čtyřech le-
tech svou působnost 
rozšířila i na potravi-

ny a nápoje z místních 
surovin a je ve Zlínském 

kraji nejpočetněji zastou-
pena. Výrobci, kteří mají zájem 
o ochrannou známku, se mohou 
hlásit dvakrát ročně do výběrových 
řízení, která jsou vypisovaná pravi-

delně v měsíci březnu a září. Výrob-
ky a technologie hodnotí komise 
složená ze zástupců Slováckého 
muzea v Uherském Hradišti, Národ-
ního ústavu lidové kultury ve Stráž-
nici, Odboru kultury a památkové 
péče Zlínského kraje a Regionu 
Slovácko. Podmínky k přijetí a veš-
keré dokumenty ke stažení najdete 
na adrese www.tradicnivyrobek.cz. 
V listopadu 2014 byla jako součást 
V. přehlídky Slovácko v tradici pro 
tyto výrobce nově otevřena pro-
dejní expozice v Uherském Hradišti 
na Masarykově náměstí 21, kde si 
výrobky můžete prohlédnout a za-
koupit, stejně tak pro ty ze vzdále-
nějších koutů země či ze zahraničí 
je v provozu e-shop na stránkách 
www.tradicnivyrobek.cz. V prosinci 
2014 byl založen zájmový spolek 
Tradiční výrobek Slovácka, který 
vedle Regionu Slovácko hájí zájmy 
výrobců.  Lenka Durďáková

Miliony na 
sportování mládeže 
Zlínský kraj | Krajská rada 
schválila přidělení dotací 66 
sportovním a tělovýchovným 
organizacím působícím ve Zlín-
ském kraji, které se systémově 
věnují práci s dětmi a mládeží 
a dlouhodobě dobře reprezen-
tují Zlínský kraj nejen v rámci 
České republiky, ale i na mezi-
národní úrovni. „Celkem bude 
mezi tyto subjekty rozděleno 
12 milionů korun. Přidělení 
dotací převyšujících 200 000 
korun pro letošní rok, které se 
týká 19 organizací, ještě schva-
luje také krajské zastupitelstvo,“ 
uvedl krajský radní pro oblast 
školství, mládeže a sportu Petr 
Navrátil. Podpořeny budou ne-
jen tradiční sporty jako fotbal, 
lední hokej, tenis, lehká atletika 
nebo cyklistika, ale i ty méně 
obvyklé, jako jsou kolová, ori-
entační běh a triatlon.  /van/

Zateplení 16. pavilonu  
v KNTb dokončeno
Zlín | Ve zlínské Krajské nemoc-
nici T. Bati bylo dokončeno za-
teplení 16. pavilonu, ve kterém 
jsou hospitalizováni pacienti 
Centra klinické gerontologie. 
Kromě zateplení si stav budovy 
vyžádal některé další stavební 
úpravy. Celkové náklady do-
sáhly 3,7 milionu korun, z toho 
dotace z Operačního progra-
mu Životní prostředí činí 1,618 
milionu korun. Zbytek hradila 
nemocnice z vlastních zdro-
jů.„Zateplování 16. pavilonu 
začalo loni v září a je součástí 
třetí etapy zateplování budov, 
do níž spadá ještě pokračující 
zateplení budovy chirurgie. 
První etapa zateplování zahr-
novala 12 budov, druhá etapa 
čtyři budovy. Cílem je zhruba 
třetinová úspora spotřeby tepla 
na vytápění a vzduchotechni-
ku,“ uvedl ředitel nemocnice 
Pavel Calábek. Po  zateplení 
a stavebních úpravách pavi-
lon, ve kterém bylo před lety 
urologické oddělení pod vede-
ním primáře Oldřicha Calábka, 
nedoznal žádných provoz-
ních změn. Kapacita 24 lůžek 
a místností se zázemím zůstala 
stejná a v budově už jsou opět 
hospitalizováni pacienti Centra 
klinické gerontologie.  /tz/

Poněkud odlišně se vyvíjí ná-
vštěvnost muzeí. Zde byl vloni 
zaznamenán růst o 10 %. V této 
kategorii turistických cílů je loň-
ská návštěvnost vůbec nejvyšší 
od roku 2008, kdy byl zahájen 
sběr dat. Za posledních sedm let 
vzrostl počet návštěvníků muzeí 
z 547 tisíc na loňských 746 tisíc. 
„Výsledky návštěvnosti turistic-
kých cílů jsou povzbudivé. Uka-
zuje se, jak je provázán cestovní 
ruch s naší péčí o zachování kul-
turního dědictví a historického 
odkazu,“ komentoval výsledky 
Ladislav Kryštof, člen Rady Zlín-
ského kraje.

Z regIONu

Zlínský kraj | Z pohledu návštěvnosti turistických atraktivit 
a informačních center v roce 2014 zažil Zlínský kraj rekordní 
rok. celková návštěvnost 38 subjektů, které sleduje centrála 
cestovního ruchu Východní Moravy od roku 2008, přesáhla 
dva miliony 400 tisíc osob a zvýšila se o 16 % ve srovnání 
s rokem 2013 a o 13 % oproti dosud nejlepšímu roku 2012.

Budovy 14 a 15? Přes sto tisíc
Návštěvnost 14|15 BAŤOVA INSTI-
TUTU překročila v loňském roce 
stotisícovou hranici. Do  galerie 
a muzea přišlo dohromady více 
než 115 tisíc lidí. Ústřední krajskou 
knihovnu pak navštívilo přes 245 
tisíc lidí. Velkou návštěvnost za-
znamenala sběratelská výstava pa-
nenek Moniky Chmelařové, kterou 
vidělo přes 11 tisíc návštěvníků. 
Hojně navštěvované jsou také 
akce, při nichž je možné prostory 
14|15 BAŤOVA INSTITUTU zhléd-
nout zdarma. Mezi ně loni patřilo 
Národní zahájení Festivalu muzej-
ních nocí, Galerijní a muzejní noc 
nebo Den kraje. U těchto akcí se 
návštěvnost vyšplhala až k 5 tisí-
cům návštěvníků. 
Krajskou galerii výtvarného umění 
v roce 2014 navštívilo 34 982 lidí. 
Návštěvnost Muzea jihovýchodní 
Moravy v loňském roce dosáhla 
80 920 lidí.  /rš, van/

Tradičním lákadlem kraje je rožnovský skanzen.  |  Foto: VMP



TéMa

TÁTOVÉ
ČTOU
DĚTEMMilan Cais/Tata Bojs

březen patří čtenářům
Březen je známý jako měsíc čte-
nářů, a  tak se stovky českých 
veřejných knihoven snaží dělat 
svým klientům pomyšlení. Mezi 
nimi i Krajská knihovna Františka 
Bartoše ve Zlíně. 
„Vážíme si všech našich čtenářů 
a jsme rádi, že naše služby hojně 
využívají. Chtěli bychom oslo-
vit i ty, kteří dosud do knihovny 
nezavítali, a pozvat je k návště-
vě některé z březnových akcí,“ 
uvedla Zdeňka Friedlová, ředi-
telka krajské knihovny. 
Březnový program v  krajské 
knihovně začne výstavou No-
viny ve světě aneb svět v novi-
nách (2. 3. – 18. 4.). Ukázku z ko-
lekce periodického tisku z 236 
zemí, která je zapsána v České 

knize rekordů, zapůjčil sběratel 
Miroslav Karásek z Kroměříže. 
Výstavní rámy s novinami z Af-
riky, Asie, Austrálie i  Ameriky 
budou umístěny ve  vstupní 
hale a ve 4. podlaží budovy 15.  
V prvním březnovém týdnu se 
odehrají další dvě zajímavé akce. 
Začíná jarní cyklus přednášek 
Rozumíme historii?!, který při-
pravila krajská knihovna spolu se 
Státním okresním archivem Zlín. 
Přednáška Konec druhé svě-
tové války na Zlínsku se koná 
ve  středu 4.  března od  17.00 
v sále B v budově 15. Součás-
tí akce bude i ukázka vojenské 
výzbroje a výstroje z 2. světo-
vé války. Ve  čtvrtek 5. března 
do knihovny zavítá znalec čínské 
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Knihovna v roce 2014. Více návštěvníků i akcí
Nové prostory umožnily pořádání větších akcí.  |  Foto:  archiv

Přes tři sta tisíc návštěvníků. I tímto jednoduchým číslem lze 
stručně shrnout loňský rok v Krajské knihovně Františka bartoše 
ve Zlíně. Oproti roku 2013 jde o výrazný růst. Mimo jiné proto, že 
nové prostory v budově 15 umožnily pořádání velkého množství 
akcí pro veřejnost. Přibylo ale i čtenářů.
Krajská knihovna Františka Bar-
toše ve  Zlíně kromě běžných 
služeb zajišťuje i  řadu dalších 
aktivit. Vzdělávací kurzy pro 
odbornou i  laickou veřejnost, 
besedy, přednášky, autorská 
čtení, výstavy, výtvarné dílny 
a workshopy. „K nejoblíbeněj-
ším akcím patří tradiční festival 
Literární jaro, Týden knihoven, 
Den pro dětskou knihu či Vá-
noční řetěz,“ uvedla ředitelka 
knihovny Zdeňka Friedlová. 
Autorských čtení se v roce 2014 

ve zlínské knihovně účastnilo 
několik významných osobnos-
tí: nositel Ceny Evropské unie 
za  literaturu Jan Němec, který 
byl se svou knihou o Františku 
Drtikolovi Dějiny světla nomi-
nován na Cenu Magnesia litera 
2014; Martin Reiner, jehož Básník 
– román o  Ivanu Blatném zví-
tězil v anketě Lidových novin 
Kniha roku. Hosty Literárního 
jara v roce 2014 byli Václav Bě-
lohradský, Milan Uhde, Michael 
Stavaric a Stanislav Struhar. 

Festivalová čítárna
Mezi dětmi je velmi oblíbená 
festivalová čítárna, během které 
v knihovně čtou známé osob-
nosti z filmového světa (Marké-
ta Hrubešová, Václav Vorlíček, 
Josef Náhlovský, Josef Dvořák). 
Přelom října a  listopadu byl 
ve  znamení Francouzsko-čes-
kého podzimu (výstava fran-
couzského výtvarníka Juliena 
Morela). V prosinci na Vánoční 

řetěz přišla číst řada známých 
osobností, zahrála a zazpívala 
Jitka Šuranská. Knihovna i v roce 
2014 pokračovala ve spolupráci 
se Státním okresním archivem 
Zlín. Výsledkem byl jarní a pod-
zimní přednáškový cyklus Rozu-
míme historii?!, který má řadu 
příznivců. 

Výstavy ve foyer
KKFBZ během roku využívá také 
výstavní prostory ve foyer bu-
dovy 15 a spolupracuje na nich 
například se zlínskými nezisko-
vými organizacemi, základními 
uměleckými školami a podob-
ně. V  roce 2014 se zde konaly 
například tyto výstavy: Jsem 
jako ty – výstava obrazů a básní 
pacientů se schizofrenií, Sledge 
hokej – výstava fotografií, Jak 
ševci v knihovně cvikali boty – 
výstava historických fotografií 
budovy 15, Radují se kočky, že 
padají vločky – výstava soutěž-
ních dětských výtvarných prací. 
Kromě toho zaměstnanci knihov-
ny každý měsíc obměňují knižní 
výstavky ve 3. a 4. podlaží. 
Celkem se v KKFBZ v roce 2014 
konalo téměř 60 akcí pro veřej-
nost, přes dvě desítky výstav a te-
matických výstavek, 19 vzděláva-
cích kurzů, 258 besed pro školy 
v ústřední knihovně v budově 15, 
plus dalších 128 besed pro školy 
v obvodních knihovnách.
 Světlana Divilková

Srovnání let 2013 a 2014

Čtenáři 2013: 13 429

Čtenáři 2014: 14 757

Návštěvníci 2013: 268 727

Návštěvníci 2014: 314 163

civilizace, sinolog a právník Vít 
Vojta se svou přednáškou Sta-
rověká koncepce Mistra Suna: 
Jak připravit a uskutečnit náš 
projekt/naše dílo v  konku-
renčním prostředí, která začíná 
v 17.00 hodin v sále B. Knihovna 
myslí také na seniory, pro kte-
ré jsou naplánovány bezplatné 
počítačové kurzy: Knižní weby, 
10. 3. - sál C, 2. podlaží budo-
vy 15, 15.00 – 17. 00 a Digitální 
knihovna Krajské knihovny 
Františka Bartoše ve  Zlíně, 
12. 3. – sál C, 2. podlaží budovy 

15, 10.00 – 11.00. Březen – měsíc 
čtenářů vyvrcholí v celé České 
republice 27. března Nocí s An-
dersenem. 
Zlínská knihovna zve v  tomto 
termínu všechny děti a  jejich 
rodiče na Večer s Andersenem, 
který se bude konat v odděle-
ní pro děti v budově 15 (16.00 
– 20.00) a v pobočce na Podlesí 
(17.00 – 21.00). 
Těšit se mohou na kvízy, hry, po-
hádky a malování. Součástí bude 
slavnostní vyhlášení a předání 
cen pro „Tátu čtenáře“.  /sd/



Ministerstvo dopravy dává prioritu r49

účet za leden byl 
trojnásobný

„Projekt propojení České a Sloven-
ské republiky rychlostní silnicí R49 
/ R6 je pro nás základní prioritou,“ 
řekl úvodem náměstek ministra 
dopravy Rudolecký. Účastníci jed-
nání připomněli tři oblasti přípra-
vy od stavby Hulín – Fryšták, která 
dnes čeká na stavební povolení, 
přes úsek Fryšták – Lípa, kde chce 
letos investor ŘSD dopracovat pro-
jektovou dokumentaci pro územní 
rozhodnutí, po úsek Lípa – Vizovi-
ce – Horní Lideč – hranice se Slo-
venskem, s potřebou dopracování 
posouzení tohoto úseku z pohle-
du ekonomického, technického 
včetně potřeb ochrany životního 
prostředí. „Zařazení do transevrop-
ské dopravní sítě propojení České 

Obchvat Holešova pomohl. úlevu městům ale přinese až r49.  |  Foto: archiv

a Slovenské republiky jako deváté-
ho nákladního železničního korido-
ru (Praha – Česká Třebová – Hra-
nice na Moravě – Púchov – Žilina 
– Košice – Čierna nad Tisou), včetně 
souvisejícího silničního propojení 
mezi ČR a SR rychlostní silnicí R49/
R6 Hulín – Púchov, nás staví před 
potřebu efektivně spolupracovat 
a  dokončit přípravu a  realizaci 
do konce roku 2030,“ připomenul 
Jaroslav Drozd, statutární náměstek 
hejtmana Zlínského kraje.
Krajské město Zlín jako jedno z po-
sledních krajských měst v ČR je do-
sud bez obchvatu, nebo alespoň 
vnitřního městského okruhu, a sil-
nice R49 v úseku Hulín – Fryšták – 
Lípa je spolu s R55 Hulín - Napajedla 

Zlínský kraj | Po klidném začátku 
zimy přituhlo a silničáři se pořád-
ně zapotili. Měsíc leden 2015 pa-
třil z hlediska zimní údržby silnic 
k těm náročnějším. Oproti lednu 
2014 byly náklady na zimní údrž-
bu krajských silnic více než trojná-
sobné. Začátek února byl v tom-
to směru podobný. Ze statistiky 
Ředitelství silnic Zlínského kraje 
vyplývá, že zimní údržba silnic II. 
a III. třídy ve Zlínském kraji přišla 
v  lednu na 41,2 milionu korun. 
Silničáři vykázali 109 286 kilome-

trů pluhovaných silnic a 94 006 
kilometrů posypaných vozovek. 
Spotřebovalo se při tom 3 298 tun 
soli a 10 016 tun inertních posypo-
vých materiálů.
Měsíc leden 2015 byl v rozsahu 
zimní údržby silnic zatím nejná-
ročnější z probíhajícího zimního 
období. Zimní údržba stála v led-
nu víc než součet za všechny tři 
předchozí zimní měsíce. Byla více 
než třikrát nákladnější než zimní 
údržba za leden minulého roku. 
A překračuje o třetinu také prů-
měrné lednové náklady posled-
ních deseti let. „Letošní lednové 
počasí si vyžádalo poměrně velké 
nasazení lidí i techniky při zajišťo-

stavba roku vstupuje  
do 13. ročníku
Zlínský kraj  | V letošním roce 
již po třinácté je vyhlášena sou-
těž Stavba roku  Zlínského kra-
je, která se koná pod záštitou 
Stanislava Mišáka, hejtmana 
Zlínského kraje. Do 16. března 
mohou přihlášku do soutěže 
zaslat investoři, dodavatelé, 
projektanti či majitelé objektů. 
Hlavním cílem soutěže je nejen 
prezentace kvalitních staveb-
ních projektů, které vznikly 
ve Zlínském kraji v roce 2014, 
ale i zviditelnění projekčních 
a dodavatelských prací firem, 
které sídlí ve  Zlínském kraji. 
Součástí je i soutěž o nejlep-
ší studentskou práci. Stavby 
budou hodnoceny z pohledu 
celkového stavebně architekto-
nického řešení, kvality a jakos-
ti stavebních prací, vhodnosti 
použití stavebních materiálů, 
doby realizace díla ve vztahu 
k celkovým nákladům stavby 
a společenského poslání díla. 
Soutěž je vyhlášena v sedmi 
kategoriích: stavby občanské 
vybavenosti, domy pro bydle-
ní, rodinné domy, průmyslové 
a zemědělské stavby, dopravní, 
inženýrské stavby a ekologické 
stavby, realizace rozvojových 
projektů měst a obcí a stav-
by realizované mimo území 
Zlínského kraje. Veškeré in-
formace o soutěži a přihláška 
jsou na stránkách kraje nebo 
na  www.stavbaroku.zlin.cz. 
Vyhlášení výsledků proběhne 
27. května.  /rš/

takovým obchvatem pro tranzitní 
dopravu. „Dnes přetížený průtah 
třídou Tomáše Bati ve Zlíně je zátěží 
pro obyvatele, a proto říkáme R49 
ano – potřebujeme tento projekt 
k dalšímu rozvoji města,“ zdůraz-
nil primátor města Zlína Miroslav 
Adámek.
„Každý problém řeší konkrétní člo-
věk“ připomenul senátor a radní 
Zlínského kraje František Čuba 
a spolu s Jaroslavem Kučerou, rad-
ním Zlínského kraje odpovědným 
za dopravu, deklaroval připrave-
nost Zlínského kraje aktivně spo-
lupracovat na  všech procesech 
přípravy a pomoci řešení úkolů, 
které jsou v kompetenci jednotli-
vých orgánů a úřadů.
„Dohodli jsme se na vzniku pra-
covní skupiny, kde budeme prů-
běžně konzultovat aktuální dění 
související s přípravou projektu R49 
a jednou za tři měsíce svoláme ko-
ordinační jednání, kde společně 
vyhodnotíme postup a  průběh 
prací na projektu,“ doplnil předse-
da Sdružení pro rozvoj dopravní 
infrastruktury na Moravě Libor Lu-
káš, které spolu se Zlínským krajem 
dlouhodobě prosazuje projekt R49 
a má v celé záležitosti koordinační 
roli při tvorbě technicko-ekono-
mických podkladů a úspěšného 
průběhu přípravy.
Jaroslav Kučera zároveň zdůraznil, 
že R49 je základní prioritou Zlín-
ského kraje a připomenul vazbu 
na vyšší kapacitu silnice II/490 jako 
navazující úsek na R4902 u Fryštáku 
k ulici Sokolské, kterou připravuje 
Zlínský kraj z Integrovaného regi-
onálního operačního programu. 
„Jsme připraveni spolupracovat při 
kontrole a naplňování harmono-
gramu úkolů k urychlení přípravy 
R49 v  kompetenci jednotlivých 
účastníků jednání,“ doplnil radní 
Kučera.  Renata Škrobálková

TéMa

Zlín | Ministerstvo dopravy dává zelenou rychlostní silnici r49. 
Deklarovali to zástupci Ministerstva dopravy na společném 
jednání, které se uskutečnilo v pondělí 26. ledna. Jednání se 
účastnil náměstek ministra dopravy Kamil rudolecký, poslanec 
Parlamentu Čr Petr Kořenek, senátor František Čuba, primátor 
Miroslav adámek a další zástupci, kteří se podílejí na přípravě 
rychlostní silnice r49.
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vání zimní údržby silnic. Dařilo se 
však plnit stanovené časové limity 
a udržovat silniční síť ve sjízdném 
stavu," konstatoval náměstek 
ŘSZK Radek Berecka. Zimní údrž-
bu krajských silnic zajišťují na úze-

mí kraje čtyři okresní organizace 
Správy a údržby silnic. Všechny 
mají v současnosti přiměřené zá-
soby posypových materiálů i pro 
oba zbývající měsíce tohoto zim-
ního období.  /vc/



Řídíte střední školu, která je je-
diná svého druhu v kraji i v širo-
kém okolí. Můžete ji představit?
Historie naší školy navazuje 
na zakladatelský počin vlastence 
a hospodáře Františka Skopalíka 
(1822–1891), díky němuž vznikla 
v Kroměříži v roce 1875 rolnická 
škola (pro chlapce) a o devět let 
později také hospodyňská škola 
(pro dívky). Pro ně byly v letech 
1905–1908 postaveny dvě nové 
školní budovy a  komplex hos-
podářských objektů. V roce 1952 
byla hospodyňská škola zrušena 
a vznikla zemědělská technická 
škola, obor veterinární prevence. 
Název Tauferova SOŠ veterinár-
ní užíváme od roku 1998. (Pozn.: 
Josef Taufer, rodák z Kroměřížska, 
byl první zvěrolékař na území Ra-
kouska-Uherska, který získal titul 
MVDr.) Jsme začleněni do sítě škol 
UNESCO, školou udržitelného roz-
voje 1. stupně, Ekoškolou a univer-
zitní trenérskou školou Mendelovy 
zemědělské a lesnické univerzity 
v Brně.

Kolik máte žáků a jaký je o stu-
dium ve vaší škole zájem?
Škola má kapacitu pro 360 žáků. 
Tři třídy v každém ze čtyř ročníků. 
Studenty máme z celé ČR, hlavně 

z Moravy a mnohé i ze Slovenska. 
Zájem je velký. Máme k dispozici 
domov mládeže Štěchovice, kde 
můžeme ubytovat více než 220 
žáků. Bylo období, kdy u nás pře-
važovala děvčata, ale v posled-
ních třech letech už opět přibývá 
i chlapců. Asi 85 procent našich 
absolventů se hlásí na vysoké ško-
ly. Ostatní se uplatňují přímo v ze-
mědělské výrobě, v útulcích pro 
zvířata, v ordinacích veterinárních 
lékařů, v zoologických zahradách 
apod. Žáci tato prostředí pozná-
vají během studia v odborných 
praxích. 

Jsou to stejné děti, jaké jste uči-
la na gymnáziu, nebo se od nich 
něčím odlišují?
Zajisté jsou tu nějaké rozdíly. Naši 
žáci jsou  více vyprofilovaní a mají 

zájem o konkrétní obor. Důvodů je 
více, jedním z nich je skutečnost, 
že  jejich rodiče například vlastní 
farmu. Jsou zvyklí na  toto pro-
středí a mají k němu blízký vztah. 
Zpracovávají doma zemědělské 
produkty. Vědí, že chovat zvíře 
znamená především umět se o ně 
postarat. 

Máte vlastní školní zvířata?
Chováme ve školních stájích dva 
koně, poníka, dvě krávy, ovce, 
kozy, drůbež. Starají se o ně naši 
žáci, a  to od pondělí do pátku. 
O víkendech a o prázdninách se 
o  zvířata stará zaměstnankyně 
školy. Nakupujeme slámu, krmivo 
– seno, obilí, granule. Není to školní 
statek, ale pro potřeby výuky je to 
dostatečné. Mnohem významnější 
jsou praxe, které se uskutečňují 
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Mgr. blažena Kubíčková
✓  Ředitelka Tauferovy střed-

ní odborné školy veteri-
nární  Kroměříž.

✓  Narodila se roku 1958 
v Handlové.

✓  Maturovala  na Gymnáziu 
Partizánske.

✓  V  roce 1982 promovala 
na Pedagogické fakultě 
Univerzity J. A. Komen-
ského Bratislava v  obo-
ru učitelství pro 5. – 12. 
ročník s aprobací fyzika 
a chemie.

✓  Provdala se na Moravu, žije 
v obci Rusava.

✓  Od roku 1989 do roku 2012 
učila na Gymnáziu L. Ja-
roše v Holešově, v posled-
ních letech jako ředitelka.

✓  Poté na základě výsled-
ků konkurzu nastoupila 
do funkce ředitelky Tau-
ferovy SOŠ veterinární  
Kroměříž.

v zemědělských podnicích mimo 
školu. Máme výbornou spolupráci 
s farmou v Chropyni, s hřebčínem 
Napajedla, se ZOO Lešná, s kromě-
řížským útulkem Čápka, s Rančem 
Kvasice, s ordinacemi veterinár-
ních lékařů či s Biovetou v Ivano-
vicích na Hané. 
Jste snad jedinou školou, do níž 
si mohou studenti brát i své do-
mácí mazlíčky.
Pro tento účel jsme vybudovali 
ve sklepě školní budovy terárium. 
Tradičními „obyvateli“ jsou krysy, 
hadi, křečci, morčata, fretky. Žáci 
si je v neděli večer přivezou, umís-
tí do terária a v pátek odpoledne 
si je berou domů. A samozřejmě 
během týdne se o ně starají.
Dochází na  veterinární škole 
s časem k nějakému vývoji stu-
dijního programu?
Studijní program je vytvořen podle 
Rámcového vzdělávacího progra-
mu oboru veterinářství. Ve vyučo-
vacím procesu to znamená zvý-
šené nároky na výuku především 
odborných předmětů. To úzce 
souvisí s vybaveností odborných 
učeben a laboratoří. Tady chceme 
zaměřit pozornost na oblast kvality 
potravin, která je součástí výuky 
předmětu Hygiena a technologie 
potravin. Kromě toho mohou žáci 
během studia absolvovat kurz stří-
hání psů, nebo fyzioterapie malých 
zvířat či kurz vodiče hiporehabili-
tačního koně.
Proč jste si vybrala životní dráhu 
učitelky?
Už na základní škole jsem měla 
hodně ráda fyziku a k tomu mate-
matiku. Jednou z možností, jak se 
fyzice věnovat celý život, bylo právě 
učitelství – pedagogická fakulta. 
V tom roce otevírali jen jednu apro-
baci s fyzikou, a tou byla chemie. 
Protože jsme si mohli podat jenom 
jednu přihlášku, bylo rozhodnuto. 
Nakonec jsem zůstala u chemie, teď 
je to biochemie. Vojtěch Cekota

Vychovává budoucí 
veterináře

Ředitelka Kubíčková v chemické laboratoři. | Foto: Jan salač

studenti se naučí základům odborné péče o zvířata, 
říká ředitelka veterinární školy.



Zlínský kraj | Již pošesté pomůže 
Zlínský kraj se zajištěním romských 
domovníků ve vybraných lokali-
tách. Po jednom domovníkovi bu-
dou mít romské lokality ve Zlíně, 
Kroměříži, Holešově i Uherském 
Brodě. Na jejich práci je schválená 
dotace 400 000 korun. Za projek-
tem stojí zlínské sdružení Argo, 
Společnost dobré vůle. 
„Zkušenosti z předchozích let nám 
ukázaly, že se jedná o osvědčenou 
metodu, jak v romských lokalitách 
udržet nejen čistotu a pořádek, ale 
zabránit i nesnášenlivosti okolního 
obyvatelstva,“ řekla Taťána Valen-
tová Nersesjan, radní Zlínského 

V Holešově, v lokalitě Bořenovská, 
působí jako domovnice paní Ilona 
Gáborová. V následujícím rozhovo-
ru nám prozradila něco o své práci. 

Jak jste se k této práci dostala 
a jak dlouho už ji vykonáváte?
Tuto práci dělám již pět let. Nabídla 
mi ji organizace Argo. Dříve jsem se 
starala o úklid chodníků ve městě.

Můžete nám přiblížit, co práce 
domovnice ve vašem případě 
obnáší?
Je toho hodně. Úklid a udržování 
pořádku ve společných venkovních 
prostorách, u dětského hřiště nebo 
v okolí popelnic. Teď v zimě zajišťuji 
i odklizení sněhu. V létě zase shra-
bání a usušení nebo likvidaci trávy, 
kterou nám sem jezdívají poséct 
technické služby.   

Máte nějakého pomocníka?
Často mi pomáhá můj muž, hlavně 
když je potřeba udělat nějakou těž-
ší práci. Třeba když někdo vyřazuje 
starý nábytek, tak ho manžel po-
může rozebrat a připravit k odvozu 
do sběrného dvora.

Kolik rodin na Bořenovské v sou-
časnosti bydlí?

9

kraje odpovědná za sociální ob-
last. Svého domovníka budou mít 
v lokalitě Bořenovská v Holešově, 
v komplexu s pěti bytovými blo-
ky. Dále v romské lokalitě Račín 
v Kroměříži, kde je celkem 29 bytů, 
a ve zlínské lokalitě Obeciny, kde 
Romové tvoří minimální část oby-
vatel, zbytek je neromské obyvatel-
stvo. „Právě v Kroměříži a ve Zlíně 
vidíme veliký posun. V minulosti si 
hodně lidí stěžovalo na nepořádek 
v těchto lokalitách a dnes zde již 
tyto stížnosti ustaly,“ doplnila radní. 
Poslední lokalitou, kde bude praco-
vat domovník, je Větrná a Vazová 
v Uherském Brodě.  /rš/

Kdysi tady bylo patnáct rodin, dnes 
jich tu je devět, takže teď nejsme 
plně obsazeni.

Ptám se proto, že náplní práce 
romských domovníků je i dohled 
nad dobrými sousedskými vztahy. 
Žádné konflikty tu naštěstí řešit ne-
musíme. Samozřejmě, že hlavně 
malé děti jsou někdy hodně živé, 
ale vážnější problémy se soužitím 
jsme tu nikdy neměli. Je to i díky 
mému muži, který tu má velké 
slovo a žádné velké hádky tady 
nesnese.  

Když je řeč o dětech, jak zde tráví 
svůj volný čas?
Mají tady hřiště na fotbal a taky 
dětské hřiště se skluzavkou. To 
nám pomohla vybudovat Jednota 
bratrská Holešov. Kromě toho sem 
její členové jednou týdně za dětmi 
přicházejí a vymýšlejí pro ně nejrůz-
nější aktivity a hry. 

Baví vás tato práce?
Baví, protože je pestrá a užitečná. 
Chtěla bych poděkovat Zlínskému 
kraji za to, že činnost romských do-
movníků podporuje, díky čemuž 
jsem tuto práci získala.  /van/

Na pořádek ve městech dohlédnou domovníci

Domovnice Ilona gáborová. | Foto: ludvík Valouch

sOcIálNí OblasT

Tým pro dohodu. Zlínský kraj a obce řeší sociální služby společně

upozornění 
na neregistrované služby

Zlín | Plánování, hodnocení 
a financování sociálních služeb 
na území Zlínského kraje. To byla 
hlavní témata na setkání Týmu 
pro dohodu, které se uskutečnilo 
v sídle Zlínského kraje. Svolala 
je Taťána Valentová Nersesjan, 
krajská radní pro sociální oblast.
Tým pro dohodu je platforma 
pro vzájemný dialog mezi kra-
jem a obcemi. Složen je z politic-
kých zástupců 13 obcí s rozšíře-

Zlínský kraj | V České republice se 
stále častěji objevují zařízení, kte-
rá se prezentují jako ubytovací za-
řízení, například hotely, penziony 
či domy pro seniory nebo pro lidi 
s postižením. Inzerují, že kromě 
ubytování a stravy poskytují nebo 
zajišťují další služby, nazývají je na-
příklad nadstandardními. Na prv-
ní pohled není pro laika prakticky 

nou působností Zlínského kraje, 
krajské radní pro sociální oblast, 
vedoucí odboru sociálních věcí 
krajského úřadu a garanta týmu. 
Řeč byla například o právě probí-
hajícím vytváření plánu rozvoje 
sociálních služeb pro období 
2016 až 2018, při němž hraje Tým 
pro dohodu důležitou roli. 
Jde o  strategický dokument 
kraje, který slouží ke zmapová-
ní potřeb osob na území kraje, 

možné rozeznat je od sociálních 
služeb domova pro seniory nebo 
domova se zvláštním režimem. 
Registrované zařízení, aby získa-
lo oprávnění k poskytování soci-
álních služeb, musí splnit celou 
řadu zákonem stanovených po-
žadavků: personál musí doložit 
jistou odbornost, krajský úřad 
zkoumá zajištění hygienických, 
materiálních a technických pod-
mínek. Při poskytování sociálních 
služeb musí zařízení respektovat 

k identifikaci problémů v oblas-
ti sociálních služeb a k navržení 
jejich řešení včetně stanovení 
priorit a opatření na určité obdo-
bí. Je rovněž nástrojem pro mo-
delování sítě sociálních služeb, 
které budou efektivní, potřebné, 
dostupné a kvalitní. 
Kromě plánování sociálních slu-
žeb byla pozornost zaměřena 
také na  metodiku jejich hod-
nocení a rovněž na jejich finan-

řadu povinností stanovených zá-
konem a podléhá státní kontrole 
v podobě inspekce poskytování 
sociálních služeb. Na  tuto sku-
tečnost dlouhodobě upozorňuje 
i veřejný ochránce práv, a to jak 
v médiích, tak na svých interne-
tových stránkách. Při zvažování 
využití zařízení, které inzeruje po-
skytování obdobných služeb, do-
poručujeme ověřit si předem, zda 
jde o registrované zařízení sociál-
ních služeb. V našem kraji můžete 

cování, které nově od 1. ledna 
2015 přešlo z velké části z mini-
sterstva práce a sociálních věcí 
do kompetence krajů. 
Letos by měli poskytovatelé so-
ciálních služeb na území Zlínské-
ho kraje obdržet bezmála 536 
milionů korun. Původní poža-
davek kraje byl přitom přes 648 
milionů korun. Částky pro jed-
notlivé sociální služby tak musejí 
být kráceny.  /van/

využít internetové aplikace elek-
tronického Katalogu sociálních 
služeb ve  Zlínském kraji www.
socialnisluzby.cz, který obsahuje 
informace o registrovaných za-
řízeních sociálních služeb. V pří-
padě zájmu vám bližší informace 
poskytnou pracovnice krajského 
úřadu Mgr. Dana Samiecová, tel. 
577 043 324 nebo Soňa Krátká, tel. 
577 043 327.
 Mgr. Jana Chovancová,
  vedoucí odboru sociálních věcí

Domovnice: Konflikty naštěstí řešit nemusíme 
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Zlínský kraj |Celkem deset inves-
tičních akcí plánuje do konce roku 
2018 povodí Moravy ve Zlínském 
kraji. Vyplývá to z  prezentace, 
kterou představil management 
Povodí Moravy v čele s jeho ge-
nerálním ředitelem Janem Ho-
dovským vedení Zlínského kraje.
„I my si uvědomujeme, že jsme 
v situaci, kdy musíme záležitosti 
týkající se ochrany vod komuni-
kovat společně, a proto jsem rád, 
že Povodí Moravy přišlo s touto 
iniciativou,“ řekl Ivan Mařák, ná-
městek hejtmana Zlínského kraje 
odpovědný za oblast životního 
prostředí. Součástí prezentace byl 
i výčet plánovaných akcí, které 
budou v kraji realizovány v rámci 
třetí etapy dotačního programu 
Prevence před povodněmi. Povo-
dí Moravy počítá ve Zlínském kraji 
s celkovou investicí 638 milionů 
korun. Mezi největší akce bude 

Také v letošním roce se ve Zlínském 
kraji uskuteční tradiční akce určené 
pro širokou veřejnost, které mají 
za cíl propagovat činnost a výrobky 
zdejších zemědělců a producentů 
potravin. Jde o Ovčácký den na Va-
lašsku, Dožínky Zlínského kraje, 
soutěž TOP víno Slovácka a ocenění 
Perla Zlínska. „Hlavními organizáto-
ry těchto akcí jsou jednotlivé čtyři 
agrární komory ve Zlínském kraji. 

Povodí Moravy plánuje  
investice za 638 milionů korun

Milion pro vlastníky lesů 
v regionu
Zlínský kraj | Přidělení dotací 
v souhrnné výši jednoho mi-
lionu korun na hospodaření 
v  lesích na území Zlínského 
kraje odsouhlasila krajská 
rada. Tato suma má být roz-
dělena mezi celkem 62 úspěš-
ných žadatelů z řad vlastníků 
a nájemců lesů. Přidělení pe-
něz ještě musí schválit také 
krajské zastupitelstvo. „Peníze 
jsou určeny na obnovu, zajiš-
tění a výchovu lesních poros-
tů a na ekologické a k přírodě 
šetrné technologie při trans-
portu dřeva v  lesním poros-
tu, čímž se rozumí například 
využití lehkých vyvážecích 
souprav pro vyvážení dříví,“ 
uvedl Ivan Mařák, náměstek 
hejtmana Zlínského kraje zod-
povědný za oblast životního 
prostředí. Zlínský kraj na hos-
podaření v lesích jejich vlast-
níkům či nájemcům přispívá již 
od roku 2005. Finance nemají 
význam pouze pro samotné 
příjemce, ale měly by napomo-
ci i ke změně druhové skladby 
lesů ve prospěch odolnějších 
dřevin, které současně lépe 
působí na  lesní půdu. Tyto 
budoucí pestřejší lesní poros-
ty pomohou společně s využí-
váním šetrnější lesní techniky 
vytvářet uspokojivější lesní 
prostředí.  /van/

Obce mohou díky 
dotacím budovat
Zlínský kraj | Přidělení celko-
vé částky 7,893 milionu korun 
pěti obcím ve Zlínském kraji 
na  realizaci jejich projektů 
vodohospodářské infrastruk-
tury odsouhlasili krajští radní 
a  zároveň doporučili jejich 
schválení krajským zastupite-
lům. „V případě obce Lhotsko 
se jedná o dotaci na výstavbu 
vodovodu. Další čtyři obce – 
Kudlovice, Vlčková, Zděchov 
a Žalkovice – peníze od kraje 
obdrží na projekty související 
s odkanalizováním obce, pří-
padně vybudováním čistírny 
odpadních vod,“ informoval 
Ivan Mařák, náměstek hejt-
mana Zlínského kraje zod-
povědný za oblast životního 
prostředí.  /van/

Každé z nich na jejich uspořádání 
Zlínský kraj hodlá přispět částkou 
230 tisíc korun,“ sdělil náměstek 
hejtmana Zlínského kraje Ivan Ma-
řák. Agrární komora Valašska pořá-
dá v Prlově Ovčácký den na Valaš-
sku, jenž je zaměřen na propagaci 
chovu ovcí spojenou s ochutnáv-
kou a prodejem jehněčích a sko-
pových specialit. Letošní termín 
akce je stanoven na  27. června. 

patřit rekonstrukce vodního díla 
v Koryčanech za 135 milionů ko-
run, kde je předběžně plánováno 
zahájení stavby na prosinec 2016. 
Další prioritou je poldr v Myslo-
čovicích (7 milionů korun), kde 
se předpokládá zahájení stavby 
letos v červenci. 
Vysokou prioritu klade Povodí 
Moravy stavbám ochranných 
hrází v oblastech s významným 

Podpora producentů. 
Kraj opět pomůže

Perla Zlínska představuje to nejlepší z regionu. | Foto: Petr Zákutný

Okresní agrární komora Kroměříž je 
organizátorem Dožínek Zlínského 
kraje, konaných v Kroměříži. Ty se 
uskuteční 22. srpna. Ve stejný den 
proběhne v Polešovicích vyhlášení 
výsledků soutěže TOP víno Slovác-
ka, jejímž smyslem je ocenit nejlep-
ší regionální výrobce vína. Pořádá ji 
Okresní agrární komora pro okres 
Uherské Hradiště. Poslední z pláno-
vaných akcí – předání ocenění Perla 
Zlínska za nejlepší potravinářské 
výrobky firem ze Zlínského kraje 
– uspořádá Agrární komora Zlín 
3. října ve Zlíně při tradičním Dnu 
Zlínského kraje.

Jednání s komorami
Na začátku února jednali před-
stavitelé kraje se zástupci všech 
agrárních komor v  regionu. 
Jedním z témat bylo i zavedení 
ochranné známky pro konání zmí-
něných akcí. Milena Kovaříková, 
předsedkyně výboru krajského 
zastupitelstva pro zemědělství, 
také účastníky jednání seznámila 
s přípravou internetové databáze 
výrobců a výrobků regionálních 
potravin Zlínského kraje. Tato da-
tabáze by měla být financována 
z prostředků ministerstva země-
dělství a je vytvářena ve spoluprá-
ci s Ústavem technologie potravin, 
působícím na Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně.   Jan Vandík

povodňovým rizikem. První tako-
vá investice je plánovaná na září 
2016 v Tlumačově (120 milionů 
korun). Dále je to protipovodňové 
opatření na levém břehu vodního 
toku Brumovka v Brumově – Byl-
nici (10 milionů korun), ve Starém 
Městě u Uherského Hradiště (115 
milionů korun), Rokytnici (4,5 mi-
lionů korun), Uherském Brodě (66 
milionů korun), Kunovicích (144 
milionů korun), ve  Zdounkách 
(19,5 milionů korun) a protipo-
vodňové opatření na Rožnovské 
Bečvě (20 milionů korun), kde bu-
dou zahájeny práce letos v srpnu. 
 Renata Škrobálková

Vodní dílo Koryčany se dočká rekonstrukce.  |  Foto: PMO
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Již nyní mohou organizátoři pro-
zradit, že uznání za tvůrčí přínos 
ve filmové tvorbě pro děti letos ob-
drží český malíř, kreslíř, ilustrátor, 
animátor, karikaturista a kostýmní 
výtvarník Adolf Born. V prvních 
týdnech letošního roku odtajnilo 
vedení ZFF veřejnosti výtvarné ře-
šení vizuálního stylu jubilejního 55. 
ročníku. Jeho autorem je meziná-
rodně uznávaný umělec Petr Nikl, 
rodák ze Zlína, který letos stejně 
jako ZFF oslavuje 55. narozeniny. 
Jeho návrh pro festivalový vizuál 
vychází z nadčasového kouzelné-
ho předmětu – krasohledu neboli 

kaleidoskopu. Jedná se o typickou 
dětskou hračku – osobní promítač-
ku představivosti. „Podobně jako 
políčka filmu se i  jeho obrazce 
oživují pohybem. Otočný vír od-
razů animuje stále nové možnosti. 
Rotující proměnlivý terč, rozložený 
do množství polí, může být me-
taforou pro film a jeho zacházení 
s  časem a  kreativitou,“ vysvětlil 
Petr Nikl, který se svými pozoru-

KulTura

Festival patří k největším událostem regionu. |  Foto: archiv

hodnými výtvarnými, literárními, 
hudebními, divadelními i filmový-
mi počiny řadí k nejvýraznějším 
a nejvšestrannějším osobnostem 
současné české kulturní scény.
A na co nového se mohou diváci 
letos těšit? „Přicházíme s novou zó-
nou věnovanou divadlu a dalším 
scénickým formám. Nacházet se 
bude v zrekonstruovaném parku 
Komenského za Zlínským klubem 
204. Diváci se mohou těšit na vyni-
kající interprety pro koncerty pod 
širým nebem," říká Martin Pášma, 
ředitel komunikace festivalu. Pořa-
datelé samozřejmě navážou na loň-

ský úspěch s umístěním hlavních 
festivalových dnů na víkend. To 
umožňuje rodinám nejen ze Zlí-
na a Zlínského kraje, ale i velkým 
a malým návštěvníkům z dalších 
krajů ČR strávit ve Zlíně celé dny 
a maximálně si festival užít. A ne-
bude chybět pokračování projektu 
Festivalového zámku, jenž bude 
patřit nejmenším. Více na adrese 
www.zlinfest.cz.  Hana Srncová

Do zahájení jubilejního 55. ročníku Mezinárodního festivalu 
filmů pro děti a mládež je sice dostatek času, festivalový štáb ale 
pracuje naplno. a již odhalil několik zajímavostí z příprav...  

letošní jubilejní filmový festival se koná od pátku  
29. května do čtvrtku 4. června.

Zajímá vás, kolik váží čtyřicet 
let stará běžecká bota? Čím si 
svítili účastníci prvních nočních 
závodů? A  jakou hodnotu má 
nejcennější poštovní známka 
s tematikou orientačního běhu? 
V tom případě navštivte výstavu 
s názvem Orientační běh – mo-
derní sport 21. století, která je k vi-
dění v galerii RIM v Otrokovicích. 

ZUŠKA? ZUŠKA! Přesně tento 
název má dokumentární film po-
jednávající o kvalitě umění, které 
na základních uměleckých školách 
ve Zlínském kraji vytvářejí děti i je-
jich učitelé.  Podle režiséra Tomáše 
Zindlera jde o to, aby film připo-
menul lidem význam vzdělávání 
dětí a umění jako důležitou sou-
část našich životů. “Jsem spoko-
jený, když vidím dorost, jak se za-
ujetím účinkuje a dělá to opravdu 
dobře. Vzbuzuje to ve mně naději, 
že ne všechny děti zůstaly ukovány 
u počítačů a tabletů, ale věnují se 
umění. Některá čísla mi opravdu 
vzala dech,” dodává Zindler.
Film byl natočen během loňského 
festivalu ZUŠKA? ZUŠKA!, který byl 

Nenechte si ujít výstavu malíře 
Jakuba Schikanedera, která je 
k vidění v Krajské galerii výtvar-
ného umění ve Zlíně. A věřte, že je 
nač se dívat. Autor je totiž význač-
ným českým malířem přelomu 19. 
a 20. století. V roce 1880 se účastnil 
soutěže na výzdobu Národního 
divadla v Praze.  A co jeho tvorba 
obsahuje? Od poloviny 80. let 19. 
století rozvíjel tendence sociálně 

Vernisáž výstavy o orientačním běhu v Otrokovicích

V hlavní roli ZuŠ

Dílo Jakuba schikanedera je k vidění v krajské galerii

Prostorná podkrovní místnost 
ukrývá nejen dvě desítky banne-
rů a panelů zobrazujících historii 
orientačního běhu od prvopočát-
ků po současnost, ale i dobové 
tiskoviny, medaile a poháry, bě-
žeckou obuv či typy a prototypy 
razicích zařízení. Expozice potrvá 
do konce dubna. Více na www.
orientacnisporty.cz.  /hs/

svým pojetím výjimečný v rám-
ci celé České republiky. Během 
jednoho dne se zde představilo 
umění ve všech jeho podobách 
a žánrech tak, jak je vyučováno 
ve všech dvaceti základních umě-
leckých školách zřizovaných na vý-
chodě Moravy Zlínským krajem. 
„Náš kraj má silnou kulturní tradici 
a tomu také odpovídá skutečnost, 
že máme v  celorepublikovém 
měřítku nejvyšší procento dětí 
navštěvujících základní umělecké 
školy,“ řekl krajský radní Petr Na-
vrátil, zodpovědný za oblast škol-
ství, mládeže a sportu. Dokument 
měl premiéru 28. ledna.  /hs/

kritického realismu prostřednic-
tvím postav žen, jež zobrazoval 
v nelehkých životních podmín-
kách. V následujícím desetiletí svůj 
zájem obrátil ke krajině a sjedno-
cení obrazu jemnými světelně-ba-
revnými přechody. Nejznámější 
složkou jeho díla se stala pražská 
nokturna, jež začal vytvářet kolem 
přelomu století. Výstava je k vidění 
do 3. května.  /hs/



Soutěž je zvlášť pro podnikatel-
ský a veřejný sektor hodnocena 
odbornou porotou. Ta v  letoš-
ním ročníku soutěže usoudila, že 
mezi podnikatelskými projekty 
má největší šanci stát se hitem 
letošní sezony produkt akciové 
společnosti Lázně Luhačovice 
s  názvem Po  stopách Dušana 
Jurkoviče. Lázeňští hosté kromě 
relaxace v lázních poznají formou 
výletů nejvýznamnější stavby to-
hoto slovenského architekta ne-
jen na Moravě, ale i na Slovensku.  

Právě spojení relaxace a aktivního 
poznávání historického odkazu 
Dušana Jurkoviče porota ocenila. 
Dle jejího výroku produkt může 
do lázní přivést nové klienty, kteří 
mají příležitost navštívit při opa-
kované návštěvě i další historická 
a kulturní místa regionu. 
V kategorii neziskového sekto-
ru získává ocenění HIT sezony 
projekt města Kroměříže Filmo-
vá Kroměříž. U tohoto projektu 
porota konstatovala, že: „odpo-
vídá současným trendům a po-

Máme další turistické HITy
cena pro  region slovácko.  |  Foto: archiv

staré Město | letos již po páté vyhlásila centrála 
cestovního ruchu Východní Moravy výsledky soutěže o HIT 
sezony, kterým se stane turistická nabídka s největším 
potenciálem oslovit přijíždějící turisty. 

žadavkům návštěvníků a přináší 
další rozměr do  atraktivního 
historického města. Pozitivní je 
dopad na cílovou skupinu rodiny 
s dětmi, což je pro produkt vel-
mi prospěšné. Obdivuhodná je 
pestrá škála kooperujících pro-
gramů a subjektů, což může vést 
k zajímavé nabídce s komerčními 
subjekty“. 
Ceny pro oba HITy předal v prů-
běhu 6. výroční konference ces-
tovního ruchu Východní Moravy 
Michal Janeba, zastupující ge-
nerální ředitelku České centrály 
cestovního ruchu Czechtourism, 
a Ladislav Kryštof, člen Rady Zlín-
ského kraje. 
Centrála cestovního ruchu Vý-
chodní Moravy na  své výroční 
konferenci uděluje každoročně 
ocenění Významný počin v ces-
tovním ruchu projektům, které 
výrazně přispěly k turistické atrak-
tivnosti regionu.
Ocenění bylo za rok 2014 uděleno 
dvěma počinům. Regionu Slovác-
ko – sdružení pro rozvoj cestov-
ního ruchu za projekt Kuchařka 
tradičních pokrmů na Slovácku. 
„Slováckou kuchařku a vše kolem 
ní nepovažujeme jen za technic-
ky a marketingově zdařilou akci, 
ale považujeme ji za základ bu-
doucích projektů v oblasti gast-
ronomie a s touto oblastí spoje-
ných produktů cestovního ruchu 
na Slovácku,“ říká Dana Daňová, 
ředitelka Centrály cestovního ru-
chu Východní Moravy. 
Ocenění získala také Zoo a zá-
mek Zlín-Lešná za  projekt Zá-
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   Kroměříž | Až do 29. 3. oživí 
nově rekonstruovaný Palmo-
vý skleník kroměřížské Květ-
né zahrady jedinečná výstava 
Kamélie v  novém. Součástí 
výstavy budou komentované 
prohlídky 1. března a o víken-
dech 14. a 15. března a 28. a 29. 
března, které povede odborni-
ce Národního centra zahradní 
kultury vždy od 11:00 a 14:00. 
Kroměřížská sbírka kamélií láká 
na více než 40 vzrostlých expo-
nátů a přibližně stejný počet 
menších rostlin v několika od-
růdách. Její unikátnost v čes-
kém prostoru podtrhuje i fakt, 
že první zmínky o pěstování 

Jedinečné výstavy, soutěže, maškarní bály. I tak může 
vypadat březen na Východní Moravě. Přinášíme několik tipů

od 9.00 stane místem taneční 
soutěže Podhostýnský pohár 
2015. Soutěžit se bude v  ka-
tegoriích: mažoretky, roztles-
kávačky, mix dance, skupiny, 
miniformace a na závěr bude 
vyhlášena Dívka roku 2015. Více 
informací na www.podhostyn-
skypohar.webnode.cz.

   Luhačovice | Ojedinělý Dívčí sa-
xofonový orchestr z Luhačovic 
vystoupí na domácí půdě v hale 
Vincentka 8. března od 15.00.

   Luhačovice | Divadelní předsta-
vení Moravské pašije si připravil 
Teátr Víti Marčíka do kinosálu 
Městského domu Elektra na 13. 
března od 16 hodin. Hra přiblíží 
tradice Velikonoc, příběh o utr-
pení a smrti Ježíše Krista.

   Rusava | Do Obecního domu 
Rusava v Hostýnských vrších 
se můžete 14. března vydat 
na Maškarní bál. www.rusava.cz

kamélií v Kroměříži se v pra-
menech objevují již od první 
poloviny 19. století a k vidě-
ní budou jedny z nejstarších 
exemplářů. 

    Lešná u Valašského Meziří-
čí| Zajímavou výstavu vonící 
sladkostmi připravili v zámku 
Kinských v Lešné u Valašské-
ho Meziříčí. Od  5. března až 
do konce srpna 2015 zde bude 
instalována výstava Historické 
cukrárny. V průběhu výstavy 
budou organizovány dopro-
vodné akce.  

   Bystřice p. Hostýnem | Spole-
čenský dům Sušil se 7. března 

toka rejnoků. „Zátoku rejnoků 
nevnímáme jen jako zdařilou 
investici, ale bereme ji také jako 
mimořádnou ukázku invence 
a koncepčního přístupu k rozvo-
ji zoo,“ zdůvodňuje volbu tohoto 
počinu Dana Daňová. 
 Zdeněk Urbanovský

   Rožnov pod Radhoštěm | Tra-
diční Josefský jarmark uspořádá 
T-klub na Masarykově náměstí 
20. a 21. 3. 

   Valašské Meziříčí | Zajímavá 
výstava Otto Wichterle – Pří-
běh kontaktní čočky přibližuje 
od 26. 2. do 10. 4. historii silonu, 
hydrogelů a kontaktních čoček. 
Je k vidění v Muzejním a gale-
rijním centru. 

   Kroměříž | Město s partnery 
pořádá od 27. do 28. 3. na Vel-
kém náměstí tradiční jarmark 
a Poutní dny. www.kromeriz.eu. 

   Vsetín | Přehlídku amatérských 
divadel „Divadelní Vsetín 2015“ 
pořádá Divadlo v  Lidovém 
domě 26. až 28. 3. 

Nabídku dalších akcí a inspiraci 
pro cestování v celém Zlínském 
kraji hledejte na internetové ad-
rese www.vychodni-morava.cz.

Zlín | Zajděte si se svými dětmi 
na koncert s orchestrem. Možná 
se vám to bude zdát nezvyklé, 
ale rozhodně se vaše ratolesti 
nebudou nudit. Filharmonie Bo-
huslava Martinů totiž připravila 
pro všechny děti a taky jejich ro-
diče nedělní odpolední koncert 
s názvem Otec, příroda a syno-
vé. Protagonista bude Rostislav 
Marek, herec Městského divadla 
Zlín, který bude celým progra-
mem provázet. Bude si všímat 
hudebních ukázek, kde uslyšíte 
například bouřku, zpěv ptáčků, 
hon a další ve spojení s ročními 
dobami. Vedle symfonického 
orchestru zazní i zpěv s dopro-
vodem houslí Jitky Šuranské. 
Na koncertě dále vystupují To-
máš Smetana a bratři Komín-
kovi i dirigent Michael Roháč. 
Koncert se uskuteční v neděli 29. 
března v 15.30 v Kongresovém 
centru Zlín. Více na webu www.
filharmonie-zlin.cz.  /hs/

Filharmonie dětem



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

9. - 12. 7. 2015
Areál likérky Vizovice

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

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

Speciální show - 
„Ecliptica - 15th Anniversary"!

www.mastersofrock.cz

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

... a mnoho dalších! 

3. 4. ZLÍN | Masters of Rock Café

6. 3. ZLÍN | Masters of Rock Café
Wait

Fireball

NoHow

Předkapela:

Předkapela:

Předkapela:

7. 3. ZLÍN | Masters of Rock Café

ANGLICKÁ LEGENDA ROCKU NA TURNÉ K CD 
A CONSPIRACY OF STARS

Host:

NOVÝ NISSAN PULSAR
PŘESNĚ PRO VÁS

NYNÍ S VÝHODNÝM FINANCOVÁNÍM
JIŽ OD 299 900 Kč*

e ovská 1052, Zlín-Malenovice www.unicars.cz

NYNÍ S VVÝÝHHOODDNÝM FINANCOVÁÁVV NÍÍM
Ž O 299 900 č

2

*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 CO : 94–119 g/km.



ZaJíMaVOsTI 
Z regIONu

Valašské Meziříčí | V pátek 20. 
března v dopoledních hodinách 
nastane na území České republi-
ky částečné zatmění Slunce. Pů-
jde o největší částečné zatmění 
Slunce pozorovatelné z našeho 
území mezi lety 2011 až 2026. 
Měsíc při něm zakryje až 73 % 
slunečního disku. K  maximu 
úkazu dojde v 10.46.Navštivte 
Hvězdárnu Valašské Meziříčí či 

jinou blízkou hvězdárnu a po-
dívejte se na částečné zatmění 
dalekohledem se speciálním 
filtrem. Pokud chcete úkaz po-
zorovat sami, v žádném případě 
k tomu nepoužívejte dalekohled! 
Bez speciálního vybavení hrozí 
trvalé poškození zraku! Použijte 
spolehlivý sluneční filtr, který si 
můžete zakoupit i na Hvězdárně 
ve Valašském Meziříčí.  /hvm/

Částečné zatmění slunce

inzerce

14

Zlínský kraj | Už pětadvacet let 
vychází časopis pro kulturně spo-
lečenské dění čtyř okresů: Zlín, 
Vsetín, Uherské Hradiště a Kro-
měříž ZVUK Zlínského kraje. První 
číslo ZVUKu bylo vydáno Okres-
ním kulturním střediskem Zlín 
v nákladu 1 500 výtisků v březnu 
1990. Od roku 2002 převzala vydá-
vání do své péče Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně. Časopis 
vzniká ve spolupráci s muzei v Kro-

Zlínský kraj I V letošním roce je 
posledním termínem pro podání 
daňového přiznání k dani z příjmů 
fyzických osob středa 1. dubna. 
Rozhodnete-li se pro osobní doru-
čení, můžete v našem kraji přizná-
ní podat na přepážce územního 
pracoviště ve Zlíně, Otrokovicích, 
Luhačovicích, Valašských Klobou-
kách, Vsetíně, Valašském Meziříčí, 
Rožnově pod Radhoštěm, Bystřici 
pod Hostýnem, Holešově, Kromě-
říži, Uherském Hradišti a Uherském 
Brodě. Aby poplatníci nemuseli 
dlouho čekat a podávání přiznání 
bylo i koncem března plynulé, bu-
dou všechny podatelny od 23. 3. 
do 1. 4. otevřeny ve všech pracov-

Zlínský kraj I Vozový park Kraj-
ského ředitelství policie Zlínské-
ho kraje doznal dalšího vylepšení. 
Za výrazné podpory Zlínského kra-
je byl realizován nákup speciálního 
zásahového automobilu v barvách 
Policie ČR. Ten bude sloužit zejmé-
na při řešení mimořádných udá-
lostí a během krizových situací, 
čemuž odpovídá i jeho vybavení. 
„Všichni bychom si přáli, aby naši 
hasiči, policie, záchranná zdravotní 
služba nemuseli vůbec vyjíždět. 
Ale vím, že je to pouze zbožné 

Zlín I Podle posledního hodno-
cení Hospodářských novin se Fa-
kulta managementu a ekonomiky 
UTB ve Zlíně umístila na čtvrtém 
místě z celkem 21 hodnocených 
fakult z  celé ČR.  Hodnotícími 
prvky v žebříčku byly např. me-
zinárodní vztahy vysoké školy, 
zájem o studium na ní či její vě-
decko-výzkumná činnost. Děkan-
ka FaME Drahomíra Pavelková 
k  hodnocení uvedla: „Umístění 
fakulty mě velmi potěšilo, je to 
výsledek pro nás o to cennější, 
že máme pro rozvoj těžší pod-
mínky, než mají školy ve velkých 
městských aglomeracích; z regi-
onálních vysokých škol v oblasti 
ekonomického vzdělávání jsme 
byli hodnocení nejlépe. I ve všech 
dílčích parametrech hodnocení 
jsme uspěli velmi dobře. Doufám, 
že se fakultě bude dařit i v dalším 
období.“ Fakulta managementu 
a ekonomiky UTB ve Zlíně oslaví 
v roce 2015 dvacet let svého trvání. 
Poskytuje vzdělání ve studijních 
programech bakalářských, magis-
terských a doktorských.  Společně 
s celou univerzitou je nositelem 

Časopis pro kulturu a společenské dění

Kdy a kde podat v kraji daňové přiznání

Policie má speciální 
automobil

ekonomická fakulta mezi nejlepšími 
měříži, Uherském Hradišti, Vsetíně 
a Zlíně. V současnosti se na přípra-
vě časopisu, který vychází dvakrát 
ročně, podílí dvacet tři členů re-
dakční rady. Jedná se například 
o spisovatele, ředitele, pracovníky 
muzeí, archivu a knihovny, histo-
riky a novináře. Další číslo ZVUKu, 
jaro/ léto 2015, se bude věnovat 
tématu druhé světové války. Časo-
pis je prezentován na webu www.
kfbz.cz/zvuk.htm.  /tz/

ních dnech až do 18.00. Pracovní-
ci finanční správy budou přijímat 
daňová přiznání a poskytovat sou-
visející informace pro vyplňování 
formulářů také v budovách měst-
ských a obecních úřadů těchto 
měst a obcí: Fryšták, Slušovice, Vi-
zovice (11. a 25. 3.), Slavičín (19. 3.), 
Bojkovice (25., 30. a 31. 3.), Horní 
Lideč a Karolinka (25. 3.), Horní 
Bečva (23. 3.), Hutisko Solanec 
(25. 3.), Zubří (23. a 25. 3.), Zašo-
vá a Kelč (11. a 18. 3.), Morkovice 
(v Agrodružstvu 18. 3.), Chropyně 
a Koryčany (16. 3.), Uherský Ostroh 
(budova Přízámčí 27. 3.), Napajedla 
(11. 3.). Bližší informace naleznete 
na www.financnisprava.cz.  /fs/

přání. Proto je třeba všechny tyto 
složky dobře vybavit tak, aby, když 
vyjedou, byl jejich zásah úspěšný 
a v pořádku se všichni vrátili zpět,“ 
řekl při předávání zásahového vo-
zidla Stanislav Mišák, hejtman Zlín-
ského kraje. Automobil má náhon 
na všechna čtyři kola a je vybaven 
speciální účelovou nástavbou. V ní 
je umístěn například stan, kanys-
try s palivem, vybavení pro práci 
ve vodě, hasicí pomůcky, kanystry 
s pitnou vodou a podobně.  /rš/

certifikátu ECTS Label, který je 
nejprestižnějším evropským oce-
něním v oblasti vzdělávání v EU. 
Paralelně s titulem na FaME mo-
hou zájemci získat i mezinárodně 
uznávaný titul BA/MSc. na britské 
University of Huddersfield, The Bu-
siness School. Na fakultě studuje 
v současné době 2 671 studentů.
Na FaME se vyučuje v českém i an-
glickém jazyce, studují zde téměř 
tři stovky zahraničních studentů. 
Velký důraz je kladen na uplatni-
telnost absolventů v praxi. V prů-
běhu studia se studenti mohou 
podílet na praktických projektech, 
spolupracovat s firmami, účastnit 
se stáží v renomovaných společ-
nostech (Continental Barum, Baťa, 
Delloite, UniCredit Bank a podob-
ně). Každý student může prožít 
část studia na univerzitách v EU 
i ve světě např. v rámci projektů 
Erasmus či  Freemover.
V magisterském studiu mohou 
studenti absolvovat kurz Micro-
economics of Competitiveness 
profesora Michaela E. Portera, kte-
rý se koná ve spolupráci s Harvard 
Business School.  /utb/



(pro lace na přírodovědné předměty a informa� ku, 
pro lace v jazycích s možnos�  přípravy na státní jazykové 
zkoušky JA, JN, JF, JŠ, JR, pro lace v TV dívek na volejbal)

GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY 

A SOŠ SLAVIČÍN
Komplexně zrekonstruovaná škola 
z projektů ROP, ŽP a dotace Zlínského kraje

Přípravné kurzy k PZ zdarma 

Žáci mohou získat u všech oborů soš 
 nanční podporu

GYMNÁZIUM  

SOŠ  

www.gjpsosslavicin.cz, tel.: 604 453 954, e-mail:gyslav@gjpslavicin.cz

Škola otevírá nový maturitní obor Informační technologie
Zahraniční stáže se školami v Německu, Francii, Itálii, Anglii, Slovensku, praxe ve  rmách, k dispozici 
sportovní areál, tenisové kurty, školní bufet, lékařská péče v budově školy, jazyková učebna, 8 PC 
učeben s neomezeným přístupem na internet, e – learningová  možnost výuky přes intranet školy, 
interak� vní a projektové formy výuky, příprava na státní jazykové zkoušky, kroužky - přírodovědný, 
výtvarný, divadelní, sportovní, hudební, stacionáře - lyžařské, cyklis� cké, vodácké, turis� cké, 
přírodovědné, cizojazyčné, rozmanitost výběru seminářů a volitelných předmětů na gymnáziu, 
pro instalatéry svářečské kurzy, pro automechaniky získání řidičského oprávnění B a C, celoživotní 
vzdělávání  - autorizovaná osoba pro obor Obráběč kovů a Elektrikář. Obory 23-56-H/01.

maturitní obory – mechanik seřizovač  
•  podnikání – nástavbové studium pro vyučené
•  učební obory – obráběč kovů, 

instalatér, elektrikář, kuchař-číšník, automechanik

• osmiletý studijní obor 
•  čtyřletý studijní obor



ZLATÉ JABLKO
DENNĚ 9:00 - 21:00
tel.: 571 817 347, 777 021 700

Centrála „ČEDOK“ 
PO - PÁ 9:00 - 17:00, SMLUVNÍ KURZY
tel.: 577 212 359, 577 001 665

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
SMLUVNÍ KURZY

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
SMLUVNÍ KURZY

BEZ POPLATKU

GAPA


