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Můj první milionZa květinami do Valašského Meziříčí

Ocenění pedagogů Jednadvacet učitelů si letos odneslo ocenění Pedagogický pracovník Zlínského kraje. Slavnostní 
předání se konalo v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. | Foto: L. Valouch

Tak zní název tradiční soutěže pro začínající 
podnikatele, kterou Zlínský kraj podporuje. 
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okupována. A aby toho nebylo 
málo, v době, kdy jsme si připo-
mínali tragické události z konce 
války v Lidečku, Prlově, Ploštině 
či Vařákových Pasekách, jsme byli 
svědky mediálního zkreslování 
historie. Zdá se, že se opravdu 
naplňují slova prezidenta Edvar-
da Beneše, který varoval před 
zlehčováním viny nacistů během 
druhé světové války:
„Přijde brzo chvíle, kdy tito viníci se 
budou před sebou samými a před 

MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

Na území našeho kraje je 1 268 
válečných hrobů, v nichž je po-
hřbeno či připomenuto bezmála 
20 000 obětí. Naprostá většina 
těchto hrobů se vztahuje k druhé 
světové válce. Jde o jasný důkaz 

toho, kolik utrpení, krve a živo-
tů je potřeba k získání svobody. 
Je ovšem otázkou, zda jsme se 
dostatečně poučili, jak tuto svo-
bodu chránit. Dějiny totiž záro-
veň ukazují, jak snadno se o ni 
dá přijít.
Proto mě velmi mrzí, že média ani 
letos nevěnovala příliš pozornos-
ti připomenutí výročí 15. března 
1939. Dne, kdy byla naše země 

Vážení a milí spoluobčané,
začátek dubna ukázal, že pra-
nostiky, tedy zkušenost generací 
našich předků, není radno pod-
ceňovat. To, že Velikonoce budou 
studené a někde i na sněhu, bylo 
bez ohledu na předpovědi jasné 
už v prosinci. Jedna z pranostik 
totiž říká: zelené Vánoce, bílé 
Velikonoce.
Proč o  tom mluvím? Protože 
zapomínání je lidská vlastnost, 
která se může občas velmi vy-
mstít – zvláště tehdy, pokud jde 
o  historické události. V  těchto 
dnech si připomínáme 70. vý-
ročí konce největšího konfliktu 
v dějinách lidstva, druhé světo-
vé války. Sedm dekád je hodně 
dlouhá doba, takže pro jistotu 
jedna malá statistická poznámka. 

Vařákovy Paseky připomene muzeum
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Je otázkou, zda jsme se dostatečně poučili.

světem očisťovat z toho, co v těchto 
letech napáchali. A budou tomu 
sami věřit, že tyto nové lži budou 
přednášet. A konečně přijdou opět, 
aby od očisťování přešli k útoku.“
Myslím, že je velmi důležité, 
abychom si byli vědomi odpo-
vědnosti vůči těm, kteří položi-
li životy za naši svobodu, ať už 
na kterékoliv frontě, v odboji či 
koncentračních táborech. Zvláště 

v této době, kdy válka od nás není 
daleko, se mi stále častěji vyba-
vují vzpomínky na mého dědeč-
ka, který byl za války internován 
v  koncentračním táboře v  Da- 
chau. Nejen kvůli němu, ale 
pro památku všech obětí dru-
hé světové války apeluji na nás 
na všechny: chraňme svobodu, 
nepodléhejme lžím a dezinter-
pretacím a  snahám zkreslovat 
historii. To je jeden z důležitých 
předpokladů pro to, aby gene-
race, které přijdou po nás, ne-
musely zažívat to, co generace 
před námi.

Ale ani pocit odpovědnosti v ne-
lehké době by nám neměl poka-
zit jaro. Dobu, kdy se můžeme 
radovat z probouzející se přírody 
a mít tu správnou jarní náladu 
plnou elánu.

Přeji vám, abyste si této radosti 
užili do sytosti.

Lačnov | Replika historické used-
losti, muzejní expozice či renova-
ce stojanů naučných stezek. To 
jsou hlavní body projektu, který 
realizuje obec Lačnov. Cílem je 
připomenout tragickou událost 
z konce války – vypálení tamních 
Vařákových Pasek. Muzeum bude 
otevřeno již letos v červenci. "Jde 
v prvé řadě o výstavbu historické 
usedlosti, a to formou vědecké 
rekonstrukce podle dobových 
dokumentů,“ popisuje starostka 

obce Marie Vlčková. Hospodářská 
usedlost bude zahrnovat například 
obytnou chalupu, chlév či vozovnu. 
V blízkém, nyní nevyužitém objek-
tu, vznikne expozice představující 
historii vypálených Vařákových 
Pasek. Návštěvníci se v ní budou 
moci navíc seznámit i s podobnou 
tragédií z konce války ve slovenské 
osadě Mladoňov, což je místní část 
obce Lazy pod Makytou. Součástí 
projektu je i renovace stojanů na-
učných stezek.  /jjn/ Veteráni obdrželi medaile. | Foto: Ludvík Valouch

Ocenění pro válečné veterány
Zlín | Pěti válečným veteránům 
ze Zlínského kraje byla při příle-
žitosti oslav 70. výročí ukonče-
ní druhé světové války udělena 
pamětní medaile. "I díky těmto 
lidem můžeme žít svobodně," 
uvedl hejtman Stanislav Mišák. 
Přehled oceněných:

   Božena Húšťová, Vysoké Pole, 
domácí odboj: spolupráce 
s partyzány, 1. československá 
partyzánská brigáda Jana Žižky, 
Ploština

   Miroslav Juras, Zlín, zahraniční 
odboj: Jugoslávský partyzán

   Emil Macků, Zlín-Maleno-
vice (medaili přebíral syn), 
zahraniční odboj: Jugoslávský 
partyzán

   Jarmila Míčková, Valašské Klo-
bouky, domácí odboj: spoluprá-
ce s partyzány, členka skupiny 
Karbon

   Jan Prokop, Zlín-Malenovice, 
domácí odboj: účastník SNP, 
spolupráce s partyzány

Před 70 lety se Juříčkův mlýn stal dějištěm tragédie. Nacisté a jejich 
přisluhovači zde zabili mimo jiné i dvě děti. U torza tohoto mlýna v obci 
Leskovec se každoročně koná pietní akt. Letos se tak stalo 17. dubna. 
Obdobné vzpomínkové akce se pořádají i na dalších místech v kraji.
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Obce mohou opravovat Zájem o výuku čínštiny stoupá
Zlínský kraj | Celkem 56 obcí 
podpoří letos Zlínský kraj v rám-
ci prvního dotačního titulu Pod-
programu na podporu obnovy 
venkova, v němž si mohou obce 
do dvou tisíc obyvatel zažádat 
o finanční podporu na obnovu 
obecního majetku. Kraj mezi ně 
rozdělí 24,240 milionu korun.
„Peníze jsou určeny na  pod-
poru projektů zaměřených 
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 rekon-
strukce, modernizace a  vý-
stavba místních komunikací 
na pozemcích v majetku obce, 
popřípadě Zlínského kraje,“ 
uvedl náměstek hejtmana Ivan 
Mařák, zodpovědný za oblast 
rozvoje venkova.

Nových chodníků se dočkají 
například v Horním Němčí, Pet-
růvce, Starém Hrozenkově, Stří-
brnicích nebo Tupesích. K revita-
lizaci veřejného prostranství pak 
přistoupí v Brankách, Drslavicích 
nebo Lhotě u Vsetína. V Suché 
Lozi, Šumicích nebo Martinicích 
opraví hřbitovy, v Rudimově bu-
dou mít osvícené výletiště.
V  Podprogramu na  podporu 
obnovy venkova je vyhlašo-
ván také druhý dotační titul, 
ve kterém mohou obce žádat 
o dotace na projekty zpracování 
územních plánů. Ten ještě letos 
zatím nebyl vyhodnocen. Pod-
program na podporu obnovy 
venkova Zlínský kraj administ-
ruje od roku 2004. 
V letech 2004-2014 pro tento 
podprogram vyčlenil asi 400 
milionů, podpořena byla více 
než tisícovka žadatelů.  /van/

Zlín | Kurzy čínského jazyka a kul-
tury pořádá Fakulta humanitních 
studií zlínské univerzity společně 
s Konfuciovou akademií v Olomou-
ci. Do tajů tohoto nejrozšířenější-
ho jazyka na světě v nich mohou 
pronikat studenti a zaměstnanci 
univerzity i zájemci z řad široké 
veřejnosti. Kurzy probíhají v an-
gličtině a  jsou bezplatné. Jejich 
frekventanti se seznámí nejen se 
základy čínského jazyka, gramati-
ky a písma, ale i se zajímavostmi 
z čínské historie a kultury, včetně 
např. gastronomie. 
„Čínština je v současné době vel-
mi perspektivním jazykem. Mluví 
jí každý šestý člověk na světě. Její 
znalost se cení i v rámci České re-
publiky, neboť obchodní vztahy 
naší země s Čínou jsou stále inten-
zivnější,“ uvedl rektor Petr Sáha. 
Kurzy nyní navštěvuje asi čtyřicet 
zájemců o čínštinu. Probíhají pod 

vedením rodilé mluvčí Shufang Lu, 
která působila jako vysokoškolská 
pedagožka na Pingdingshan Uni-
versity v Číně a na výuku čínštiny 
pro cizince se specializuje. Výuku 
doplňuje o tematické workshopy 
týkající se čajového obřadu, čín-
ských svátků a zvyků, kaligrafie 
apod. Vzhledem k tomu, že zájem 
o kurzy roste, budou pokračovat 
i v následujícím akademickém roce. 
UTB dlouhodobě aktivně spolupra-
cuje s šesti čínskými univerzitami 
v  oblasti vědy a  výzkumu. Jsou 
realizovány společné projekty, 
organizovány konference či stáže 
čínských vědců na UTB. „Pro UTB 
je Čína klíčovou destinací, kam 
směřuje svou propagaci k náboru 
studentů do všech typů studijních 
programů. Čínští studenti jsou 
velmi dobře připraveni a dosahu-
jí u nás těch nejlepších studijních 
výsledků,“ dodal rektor.  /bra/

„Myslím si, že tímto způsobem 
Zlínský kraj dává najevo, že vní-
má potřebu alespoň symbolicky 
ocenit ty, kteří si dali za cíl své 
žáky a  studenty nejen naučit, 
ale i dál rozvíjet jejich osobnost. 
Současně tím dává příklady, že 
touto cestou jít lze,“ řekl Stanislav 
Mišák, hejtman Zlínského kraje. 

Z regIOnU

Všichni ocenění pedagogové pak 
z rukou hejtmana a radních Zlín-
ského kraje dostali pamětní listy, 
pamětní medaile a sošku sovy, 
která je symbolem moudrosti 
a vzdělanosti.  „Učit děti pro mě 
není jenom práce, ale zároveň 
i  koníčkem, což je pro mě tou 
největší hnací silou,“ řekla první 

Zlínský kraj | Jednadvacet učitelů si letos odneslo 
ocenění Pedagogický pracovník Zlínského kraje. Zlínský 
kraj tak po čtrnácté v řadě ocenil učitele, kteří ke své 
práci přistupují nad rámec svých běžných povinnos-
tí. Slavnostní předání ocenění se konalo 26. března 
ve Sloupovém sále Muzea Jana Amose Komenského 
v Uherském Brodě.

Zlínský kraj ocenil učitele za jejich práci

Oceňování pedagogů.  |  Foto:  LV

z  oceněných Ivana Bezděková 
ze Základní školy T. G. Masaryka 
v Otrokovicích. Výběrová komise 
přitom hodnotila celkem 46 no-
minací, které vzešly nejen přímo 
ze škol, ale také z řad měst a obcí. 
„Chtěl bych poděkovat všem na-
vrhovatelům. Vybrat top dvacet 
nebylo vůbec jednoduché,“ re-
agoval Petr Navrátil, radní odpo-
vědný za oblast školství, mládeže 
a sportu. Ke dvacítce oceněných 
přidal hejtman Zlínského kraje 
i blahopřání Janě Gavendové, ře-
ditelce Dětského domova, Mateř-
ské školy, Základní školy a Prak-
tické školy Zlín, kterou ministr 
školství, mládeže a tělovýchovy 
na základě návrhu Zlínského kraje 
ocenil za příkladnou pedagogic-
kou činnost udělením nejvyššího 
resortního vyznamenání Medai-
le Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy druhého stupně.
Na přípravě a zajištění slavnost-
ního odpoledne se podílely školy 
zřizované Zlínským krajem: Střed-
ní škola gastronomie a obchodu 
Zlín, Střední škola hotelová a slu-
žeb Kroměříž, Střední umělecko-
průmyslová škola Uherské Hradiš-
tě a Střední uměleckoprůmyslová 
škola sklářská Valašské Meziříčí. 

Seznam oceněných pedagogů
Ivana Bezděková (Základní ško-
la T. G. Masaryka Otrokovice), 
Jarmila Hanáčková (1. Základní 
škola Holešov), Vladimíra Ja-
nečková (Obchodní akademie, 

VOŠ a  Jazyková škola Uherské 
Hradiště), František Johaník 
(Střední odborné učiliště Uher-
ský Brod), Josef Jurnykl (Základní 
škola Staré Město, okres Uher-
ské Hradiště), Jaromír Konečný 
(Základní škola Valašská Bystři-
ce), Igor Kundrát (Integrovaná 
střední škola - Centrum odborné 
přípravy a Jazyková škola Valaš-
ské Meziříčí), Andrea Olbertová 
(Základní škola, Kunovice, U Pá-
lenice 1620), Miloslav Otýpka 
(Střední škola – Centrum odbor-
né přípravy technické Kroměříž), 
Jaroslav Pančocha (Základní ško-
la Luhačovice), Veronika Říhová 
(Gymnázium J. A. Komenského 
a Jazyková škola Uherský Brod), 
Ladislav Slámečka (Základní ško-
la Pozlovice), Libuše Slezáková 
(Základní umělecká škola Zlín – 
Jižní Svahy), Svatava Stašková 
(Gymnázium Uherské Hradiště), 
Alena Stuchlíková (Základní ško-
la Slušovice), Jiří Suchý (Základ-
ní škola Josefa Bublíka, Bánov), 
Jaroslava Ševčíková (Základní 
škola Vsetín, Sychrov 97), Lenka 
Veselá (Střední průmyslová škola 
polytechnická - Centrum odbor-
né přípravy Zlín), Petr Vrága (Zá-
kladní škola Šumice), Věra Žilová 
(Krajská pedagogicko-psycho-
logická poradna a Zařízení pro 
DVPP Zlín).  /rš/
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Záchranka využívá nejmodernější technologie

Nejpodstatnější změnou je 
přechod od  jednostupňového 
systému zpracování tísňových 
volání k systému dvojstupňo-
vému. To v praxi znamená, že 
hovor nejprve přijme operátor 
zodpovědný za přesnou lokali-
zaci místa zásahu a určení typu 
výjezdové skupiny dle zdra-
votního stavu pacienta nebo 
charakteru zásahu. Informace 
ihned předá operátorovi řídící-
mu provoz, který vyšle do místa 
události nejrychleji dostupnou 

výjezdovou skupinu a sám může 
zůstat v  kontaktu s  volajícím. 
Navíc řízení výjezdových skupin 
jedním operátorem je efektiv-
nější a přehlednější. 
„Celý systém by samozřejmě ne-
mohl fungovat bez použití nej-
modernějších technologií, jako 
je lokalizace volajícího, nabídky 
nejbližší výjezdové skupiny dle 
údajů z GPS, v případě potřeby 
rozesílání informací policii a ha-
sičům. Umožňuje také oznámit 
příjezd a  zdravotní stav paci-
enta nemocnici. A to přímo ze 

Z regIOnU

Zlínský kraj | Od dubna se zásadním způsobem mění fungování operačního střediska 
neboli dispečinku Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje. Výrazně se zvyšuje 
úroveň technologií a mění se organizace a postupy práce operačního střediska při 
zpracování tísňových volání na linku 155. 

Aby lidové stavby žily
Zlínský kraj | Snaha uchovat 
pozvolna mizející svět. To je 
hlavní důvod, proč Zlínský 
kraj podporuje obnovu sta-
rých staveb – například i pro-
střednictvím projektu Lidová 
stavba roku. „Cílem je podpo-
řit vlastníky ochotné přičinit se 
o záchranu a využití památek 
lidového stavitelství. Součás-
tí uznání je finanční odměna 
ve  výši padesát tisíc korun 
pro vlastníka stavby. Finanční 
odměna je jakousi motivační 
pobídkou a zároveň možností 
uhradit některé náklady spo-
jené se stavebními pracemi,“ 
uvedl krajský radní pro kulturu 
Ladislav Kryštof. Návrhy na oce-
nění Lidová stavba roku 2015 je 
možné zasílat na Odbor kultury 
a památkové péče Krajského 
úřadu Zlínského kraje do kon-
ce dubna. Titul Lidová stavba 
Zlínského kraje byl tedy poprvé 
udělen v roce 2008 – Věroslavu 
Orlovskému za obnovu vino-
hradnické búdy ve Veletinách, 
v roce 2009 obci Komňa za ob-
novu usedlosti č. p. 6 – muze-
um zvěroklestiče, v roce 2010 
Miroslavu Orságovi za obnovu 
Šenku v Karolince, v roce 2011 
manželům Medkovým za vino-
hradnickou stavbu opět ve Ves-
nické památkové rezervaci Ve-
letiny - Stará Hora, v roce 2012 
sestrám Daně Daňové, Libuši 
Kovářové a  Zdeňce Turkové 
za obnovu fojtství v Jasenné, 
v roce 2013 ocenění uděleno 
nebylo a v roce 2014 jej získali 
manželé Říhovi za opravu ven-
kovské usedlosti ve Zlámanci.

Soutěž Stavba roku 
Zlínského kraje finišuje
Zlínský kraj | Do svého čtr-
náctého ročníku vstoupila 
soutěž Stavba roku Zlínského 
kraje, která mapuje stavby, 
které realizovali stavbaři v loň-
ském roce. I když stavebnictví 
se ještě neodrazilo od svého 
pomyslného dna, přihlášených  
43 staveb opět staví Zlínský 
kraj na  špici mezi regiony. 
Součástí soutěže je také klá-
ní mezi školami se stavebním 
zaměřením. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků bude 27. května 
v Uherském Hradišti.  

sanitního vozu prostřednictvím 
datového přenosu," říká ředitel 
krajské zdravotnické záchranné 
služby Josef Valenta.
Novinkou je i přechod k digitál-
nímu rádiovému systému, který 
je určen pro všechny složky in-
tegrovaného záchranného sys-
tému a v případě jejich nasaze-
ní na  jednom místě umožňuje 
operativně koordinovat jejich 
činnost. Závěrečným krokem 
pak bude napojení operačního 
střediska na Národní informační 
systém IZS, který bude umožňo-
vat součinnost a spolupráci ope-
račních středisek v rámci celé 
ČR, včetně sdílení společných 
mapových podkladů.
Modernizace je součástí projek-
tu Integrovaného operačního 
programu "Jednotná úroveň in-
formačních systémů operačního 
řízení a modernizace technolo-
gií pro příjem tísňového volání 
základních složek integrované-
ho záchranného systému". 
Náklady byly 29,5 milionu korun, 
přičemž Zlínský kraj se na inves-
tici podílel 4,4 miliony. Zbývající 
částka je hrazena z prostředků 
Evropské unie.  /red/

BeSKYdY originální produkt ®

Představujeme regionální značky našeho kraje
Značka Beskydy originální produkt 
zasahuje svým územím do dvou 
krajů, a  sice do  kraje Zlínského 
a  kraje Moravskoslezského. Vý-
robky a produkty opatřené touto 
značkou pocházejí 
z  turistické oblasti 
Beskydy-Valašsko. 
Značka BESKYDY 
originální produkt 
garantuje zejména 
místní původ výrob-
ku a vazbu na region 
Beskyd, ale také jeho kvalitu a še-
trnost k životnímu prostředí. To 
vše ocení jak turisté, kteří si chtějí 
pořídit pravý a kvalitní produkt 

Beskyd, tak místní obyvatelé, kteří 
chtějí nákupem podpořit „svého” 
místního výrobce. Místním živ-
nostníkům, zemědělcům, malým 
a středním firmám značka přináší 

především konkurenční 
výhodu a zvýšení odbytu, 
ale také propagaci a re-
klamu pro jejich produkty 
a sounáležitost s regio-
nem a vzájemnou spolu-
práci. Propagace značky 
a  značených výrobků 

probíhá jednak formou reklamních 
tiskovin (katalog výrobků, plakáty, 
letáky) a prostřednictvím médií 
(webové stránky, rádia, televize), 

jednak na společných akcích a pre-
zentacích výrobců. Momentálně 
značka zahrnuje dvacet producen-
tů a číslo se pomalu zvyšuje. Mezi 
producenty najdeme jak zástupce 
dobrého jídla a pití, tak také kvalitní 
výrobky ze dřeva, kůže či kerami-
ky. Držitelé značky se pravidelně 
účastní místních i přespolních trhů 
a o jejich výrobky je stále větší zá-
jem. Jedna z držitelek značky se 
dokonce v loňském roce dostala 
do finále soutěže Živnostník roku. 
Koordinátorem značky je O. s. Há-
jenka. Máte-li zájem stát se držite-
lem značky či zjistit, jaké výrobky 
značku již mají, podívejte se pro 
bližší informace na adresu www.
regionalni-znacky.cz/beskydy.

nový dispečink záchranky.  |  Foto: archiv



 To vše nyní slouží ke kvalitní výu-
ce studentům maturitního oboru 
mechanik seřizovač – mechatronik 
na Střední škole – Centru odborné 
přípravy technické v Kroměříži. In-
vestorem byl Zlínský kraj, který je 
zřizovatelem školy.  „V současnos-
ti je na trhu práce ze strany firem 
velká poptávka po absolventech 
technických oborů, kterých se však 
často nedostává. Jelikož jako kraj 
neseme zodpovědnost za střední 
školství, snažíme se nejrůznějšími 
metodami motivovat žáky, aby 
šli studovat technické obory, jimž 
patří budoucnost.  Jednou z cest 
je zkvalitňování a zatraktivňování 
podmínek pro výuku a odbornou 
praxi na školách, které tyto obory 
nabízejí. Krásnou ukázkou je prá-
vě tato realizovaná investice,“ řekl 
hejtman Stanislav Mišák. /van/

Mladí strojaři mají moderní zázemí
Kroměříž | Učebna pro CnC frézování, frézovací centrum, soustružnická centra, laser, 
výukové panely tekutinových mechanismů či 3d tiskárna. 

Z regIOnU

Zlínská nemocnice 
má novou lékárnu
Zlín | Novou lékárnu pro veřej-
nost zprovoznila zlínská Kraj-
ská nemocnice T. Bati. Umís-
těna je v  rekonstruovaném 
14. pavilonu vzdáleném asi 10 
metrů od vrátnice u hlavního 
vjezdu do areálu. Stará lékár-
na u vrátnice bude nyní sloužit 
jen pro výdej a přípravu léků 
pro nemocnici. Náklady na re-
konstrukci budovy včetně in-
teriéru a technologie dosáhly 
7,6 milionu korun a nemocni-
ce je hradí z vlastních zdrojů. 
„Prostory staré lékárny byly ne-
dostačující. V nové je o jedno 
výdejní místo na recepty více, 
celkem jsou tedy tři. K tomu je 
k dispozici ještě jedno výdejní 
místo pro volný prodej. Vytvořili 
jsme tedy větší výdejní prostor 
jak v běžnou otevírací dobu, tak 
i pro dobu pohotovostní služby. 
Všechny prostory včetně záze-
mí přemístěné lékárny splňují 
požadavky Státního ústavu 
kontroly léčiv,“ sdělil ředitel 
nemocnice Pavel Calábek.

V  nové lékárně je pro veřej-
nost také místnost pro zkou-
šení zdravotnických pomůcek 
a konzultační místnost. Běžná 
otevírací doba v nové lékárně 
je pondělí až pátek od  7.00 
do 17.00. Pohotovostní služba 
je v pondělí až pátek od 17.00 
do  22.00 a  v  soboty, neděle 
a svátky od 8.00 do 20.00.
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Zlínský kraj | Hejtmanství i  le-
tos ocení ty pracovníky ve zdra-
votnictví, u  kterých je zřejmý 
významný přínos v oblasti po-
skytování zdravotních služeb. 
„Cílem ankety je propagovat 
a vyzdvihnout práci lidí činných 

Zlín | Namalovat a prodat obraz 
s příběhem, nabídnout zážitkovou 
dovolenou pro cyklisty nebo pro-
pojit fyzioterapeuty a trenéry. To 
jsou stručné popisy tří podnikatel-
ských záměrů, které uspěly v ak-
tuálním ročníku soutěže s názvem 
Můj první milion. Vyhlašovatelem 
tradiční akce je Technologické 
inovační centrum, což je společný 
podnik Zlínského kraje a Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně. Soutěžící díky 
tomu mají možnost získat zpět-
nou vazbu od odborníků, finanč-
ní podporu pro svůj záměr, roční 
bezplatný nájem v podnikatelském 
inkubátoru a další ceny v celkové 
hodnotě 450 000 Kč.
V  kategorii určené studentům 
vysokých škol a veřejnosti porotu 
nejvíce zaujala Hana Auerová s pro-
jektem nazvaným Obrazy s příbě-
hem. Jak název napovídá, na za-

Vynikající zdravotníci. navrhněte je i vy

Soutěžící ukázali, jak chtějí vydělat svůj první milion

v poskytování zdravotních služeb 
a obecně upozornit na vysokou 
společenskou potřebnost zdra-
votnických povolání, kterou si lidé 
možná ani neuvědomují, dokud 
pomoc zdravotníků sami nepo-
třebují,“ řekl náměstek hejtmana 

čátku každého výtvarného díla 
stojí nejen zákazník a jeho zadání, 
ale i asociace a představy autorky. 
Druhou příčku si ze soutěže odne-
sl Martin Stehlík s CK Folding bike 
tours. Podstatou podnikatelského 
záměru jsou tematicky zaměřené 
cyklistické pobyty pro zahraniční 
návštěvníky v České republice. Třetí 
místo si pak připsali Antonín Světin-
ský a Vojtěch Šenkýř s projektem 
Fyziotrenér.
O zajímavé projekty nebyla nou-
ze ani v kategorii určené pro stu-
denty středních škol. Vítězem se 
stala Petra Michalíková ze Střední 
odborné školy Josefa Sousedíka 
ve Vsetíně s projektem Fast and 
cheap. Jde o nabídku kadeřnic-
kých služeb přímo u  zákazníka 
za ceny běžné v salonech. Dru-
hou příčku obsadil Michal Řihák 
se záměrem HSJ Trans. Student 

Lubomír Nečas. Návrhy mohou 
občané předkládat do 31. srpna 
na odbor zdravotnictví Krajského 
úřadu Zlínského kraje. Odborná 
komise následně vybere šest 
jednotlivců (tři lékaře a tři osoby 
v kategorii nelékařský zdravot-
nický personál, tedy zdravotní 
sestra/bratr, záchranář, asistent 
a podobně).

Střední průmyslové školy Zlín 
chce poskytovat služby v oblasti 
drážní osobní dopravy. Bronz pak 
patří Jarmile Maňáskové ze Střední 
školy Mesit v Uherském Hradišti. 
Zaujala záměrem na provozování 
vegetariánské restaurace. Každo-
ročně se v rámci soutěže oceňuje 
i střední škola, která výjimečným 
způsobem podporuje podnika-
telské myšlení u svých studentů. 
Letos tuto cenu získala Střední 
odborná škola Josefa Sousedíka 
ve Vsetíně. Cenu předával krajský 
radní pro školství Petr Navrátil. „Kraj 
dlouhodobě a systematicky vytváří 
podmínky pro zkvalitnění vzdělá-
vání. A tím nejdůležitějším prvkem 
v celém systému jsou pedagogové, 
kteří umí nejen vzdělávat, ale i in-
spirovat. Myslím, že i tato soutěž je 
příkladem toho, že jich je v našem 
kraji dostatek,“ uvedl.  /tic/

Zohledněna bude především je-
jich příkladná aktivita, dlouhodo-
bé kvalitní nasazení, profesionální 
a vysoce etický přístup k pacien-
tům, mimořádný rozsah dalších 
aktivit, případně jiný zvlášť zá-
služný čin. Veškeré informace 
o druhém ročníku ankety jsou 
na webových stránkách Zlínského 
kraje.  /red/

nové vybavení odborné školy. | Foto: J. Vandík



Prestižní ocenění získal Jiří Rosenfeld nejen 
za svou podnikatelskou činnost, ale také za ak-
tivity v oblasti podpory vzdělávání. „Pro mě je 
vzdělávání cesta do budoucnosti. Proto jsem 
také zastáncem celoživotního vzdělávání. Zá-
klad jsem získal v mládí, kdy jsem sám učil. 
Výsledky vidím i na absolventech naší  partner-
ské uherskobrodské střední průmyslové školy 
a obchodní akademie. Mnozí jdou na vysoké 
školy, ale potom se k nám budou vracet,“ uvedl. 
Jde ovšem o běh na dlouhou trať, výsledky se 
mohou objevit  až po zhruba osmi až deseti 
letech. „Jsem proto  rád, že podnikatelský sek-
tor a vedení kraje spojily své síly. A přesto, že 
všechno ještě není ideální, podporují například 
rozvoj středního školství,“ řekl Jiří Rosenfeld.
„Je výborným manažerem, který na  rozdíl 
od těch, co často citují Baťu, tak jeho principy 
řízení firmy realizuje v praxi,“ ocenil vítěze an-
kety hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. 

PřehLed deSeti oceněných

ing. Jiří Rosenfeld, cSc.
Je předsedou představenstva a generálním 
ředitelem a. s. Slovácké strojírny v Uherském 
Brodě. Je členem vědeckých rad na Univerzitě 
Tomáše Bati ve Zlíně a na VUT v Brně. Usiluje 
o zlepšování životní úrovně, vzdělávání a kul-
tury ve Zlínském kraji. 

prof. ing. Karel Kolomazník, drSc.
Byl nominován jako světový odborník na kože-
dělné technologie za přínos vědě. Je pravidelně 
vedoucím mezinárodních výzkumných týmů 
a je také nositelem vědecké ceny Rolex Award, 
označované jako malá Nobelova cena. Za rok 
2014 byl oceněn cenou Česká hlava. Působí 
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.

prof. MUdr. Jaroslav Rybka, drSc.
Byl nominován za svůj celoživotní vztah a pří-
nos pro interní medicínu. V Krajské nemocnici 
Tomáše Bati pracoval přes 50 let a vybudoval 
zde moderní interní kliniku. Ve svém oboru 
diabetologii úzce spolupracuje se světovou 
zdravotnickou organizací. 

ak. sochař otmar oliva
Žije na Velehradě, kde vybudoval ateliér a ko-
voliteckou dílnu. Byl vězněn za šíření materiálů 
Charty 77. Od roku 1994 tvoří pro Vatikán. Jeho 
nejvýznamnější prací je výzdoba kaple Jana 
Pavla II. Redemptoris Mater. V roce 1998 vy-
tvořil medaili k 20. výročí pontifikátu papeže 
Jana Pavla II.

Mgr. igor Stránský
Je ředitelem a režisérem Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti. Vystudoval činoherní he-
rectví a režii. Režíroval přes 50 inscenací, ztvár-
nil mnoho významných rolí, účinkuje v dabingu 
a televizních inscenacích. Několikrát byl také 
nominován na Cenu Alfréda Radoka.

MUdr. Jan Šternberský, cSc.
Do loňského roku primář kožního oddělení 
v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně, kde je 
také členem etické komise. Přední český odbor-
ník v oboru dermatovenerologie je krajským 
konzultantem pro Zlínský kraj, od roku 1994 
je členem výboru Spolku lékařů Jana Evange-
listy Purkyně a od roku 2012 je ve funkci jeho 
vědeckého sekretáře. 

Petr Čajánek
Byl kapitánem hokejového týmu HC PSG Zlín, 
který získal v sezoně 2013/14 titul mistra České 
republiky. Stal se třikrát mistrem světa, a to 

v letech 2000, 2001 a 2005. Odehrál čtyři sezony 
v NHL v týmu St. Luis Blues, následně pak v rus-
ké KHL. Svým hokejovým umem a bojovností se 
stal vzorem pro sportující mládež. Po letošním 
posledním utkání play off ve čtvrtfinále extra-
ligy ohlásil ukončení aktivní sportovní dráhy.

Miloslav Regner
Byl nominován za dlouholetou činnost při or-
ganizování automobilové soutěže Barum rally. 
Svou činností přispívá k prezentaci zlínského 
regionu v zahraničí. Jeho příspěvek je nezane-
dbatelný také v cestovním a turistickém ruchu 
ve Zlínském kraji.

prim. MUdr. Jaroslav hynčica
Primář urologického oddělení v Krajské ne-
mocnici Tomáše Bati, kde pracuje již plných 
35 let. V minulém roce oslavil 60. narozeniny.  
Na urologickém oddělení provádí většinu ope-
rací endoskopicky za pomoci nejmodernějšího 
přístroje pro endoskopii a laparoskopii značky 
Olympus - systém EndoALPHA.
 
prim. MUdr. Jiří Gatěk, Phd.
Od roku 1990 je přednostou chirurgického 
oddělení Nemocnice Atlas. Pracuje v nadač-
ním fondu ENDOCHIRURGIE – 31, dlouhodobě 
se věnuje i výzkumné a publikační činnosti. 
Od roku 2004 přednáší na Univerzitě Tomáše 
Bati ve Zlíně.

Osobnost roku. Podnikatel Jiří rosenfeld
Zlín | Předseda představenstva a generální ředitel a.s. Slovácké strojírny 
v Uherském Brodě Ing. Jiří rosenfeld, CSc., se stal Osobností roku 2014 
ve Zlínském kraji. Slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního desátého roč-
níku ankety se konalo 13. dubna 2015 v Muzeu jihovýchodní Moravy ve 14. 
budově továrního areálu ve Zlíně. 
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Víte, že...
✓  Anketa Osobnost Zlínského kraje má 

za sebou deset ročníků. Kandidáty nomi-
nují zastupitelé kraje, poslanci a senátoři 
za Zlínský kraj, vedení obcí s rozšířenou 
působností nebo například zástupci vý-
znamných hospodářských institucí Zlín-
ského kraje. V roce 2005 bylo 14 kandidá-
tů, v jubilejní anketě Osobnost roku 2014 
ve Zlínském kraji se počet nominovaných 
vyhoupl na 32.

✓  Nominacemi prošlo za  deset let 255 
úspěšných zástupců mnoha oborů. Nej-
více z kulturní sféry, následují lékaři, peda-
gogičtí pracovníci, podnikatelé, sportovci 
nebo i spisovatelé a vědečtí pracovníci.

✓  Úplně prvním vítězem byl oční lékař Pavel 
Stodůlka. Osobnostmi se stali v dalších 
letech Petr Sáha, Miroslav Zikmund, Jar-
mila Šuláková, Josef Holcman, Jan Haluza, 
Jiří Pavlica, Miroslav Lukšík, Petr Hlaváček 
a Jiří Rosenfeld

✓  O umístění v anketě rozhodují všichni, 
kteří v tom daném ročníku nominovali ně-
jakou osobnost. V seznamu označí deset 
jmen hodnocením od desítky po jeden 
bod. Součtem bodů se rozhodne o vítězi. 
Prvních deset hodnocených je představe-
no během slavnostního večera. 

Předávání ocenění za rok 2014.  |  Foto: L. Valouch
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rehabilitační pobyty.  |  Foto: L. rýdlováPobyt pro diabetiky. |  Foto: J. Trávníčková
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Sociální oblast zahrnuje různorodé aktivity.  
Je užitečné o nich vědět

Podpora rodinných aktivit.  |  Foto:  Ivana Scharfová

V posledních letech Zlínský kraj udělal v oblasti podpory organizací zabývajících 
se sociální tematikou velký kus práce. nejen že řadu z nich finančně podporuje 
na regionální úrovni, ale jeho zástupkyně, radní Tať ána Valentová nersesjan, 
je v kontaktu s jednotlivými organizacemi a zjišť uje, co se kde děje i co tyto 
organizace trápí. 

Lidé s duševním onemocněním
Martina Kovářová je sociální pracovnicí 
v  obecně prospěšné společnosti Iskérka 
z Rožnova pod Radhoštěm. Iskérka se za-
pojila do projektu s názvem „Prevencí pro-
ti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji“. 
Cílem projektu bylo zvýšení dostupnosti 
a posílení sítě sociálních služeb určených 
na pomoc a podporu rodinám s dětmi, li-
dem se zdravotním postižením, zejména pak 
lidem s duševním onemocněním, a také obě-

tem domácího násilí. Díky tomuto projektu 
se Iskérka hlouběji zabývala problematikou 
systematické podpory rodičů, jejichž děti trpí 
duševním onemocněním. Všimli si totiž toho, 
že nestačí jen pracovat s duševně nemocnými, 
ale musí pracovat hlavně s jejich rodiči, kteří 
jsou motorem změn a vzorem pro své děti.
Díky projektu byla ve Zlínském kraji poskyt-
nuta pomoc a podpora téměř 2 000 lidem 
nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci. 
Mnohým z nich se podařilo například stabi-
lizovat svou finanční situaci, řešit problémy 
v oblasti výchovy a péče o děti a o domác-
nost, získat zaměstnání, nalézt bydlení, dále 
se vzdělávat, řešit situaci v době hospitalizace 
do psychiatrické léčebny a po návratu z ní 
nebo nalézt vhodné řešení situace spojené 
s domácím násilím. Cílem bylo, aby se uživa-
telé těchto sociálních služeb postupně zapojili 
do běžného života a zvládali životní situace 
bez podpory sociálních pracovníků. Do pro-
jektu probíhajícího od října 2012 do března 
2015 bylo zapojeno 14 organizací poskytu-
jících sociální služby. Projekt byl financován 
prostřednictvím Evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu České republiky.

Senioři a Alzheimer
Většina lidí i v důchodovém věku může fun-
govat samostatně. Tráví aktivně čas, jezdí 
na výlety, stará se o sebe i o svá vnoučata. 
Změna ovšem nastává tehdy, když lékaři 
diagnostikují onemocnění Alzheimerovou 
chorobou. Statistiky říkají, že touto choro-
bou netrpí jen senioři v pokročilém věku, 
ale čím dál tím častěji jsou nemocí postižení 

lidé mladší 60 let. Z tohoto důvodu Charita 
sv. Vojtěcha ve Slavičíně uspořádala cyklus 
přednášek s názvem „Jak zvládnout stáří s de-
mencí“. Jakkoliv se toto téma může mnohým 
zdát zanedbatelné, seminářů se zúčastnilo 
45 zájemců, kteří se dozvěděli o možnostech 
prevence, postupech při vyřizování příspěvků 
na péči a možnostech zapůjčení vhodných 
kompenzačních pomůcek. Zlínský kraj přispěl 
na tyto přednášky ze Sociálního fondu. 

Příspěvek na léčebné programy 
nehrazené ze zdravotního pojištění
Jedná se o léčebné programy, které jsou zamě-
řené na neurologické poruchy pohybu nehra-
zené ze zdravotního pojištění, které využívají 
metodu stimulace pohybového aparátu po-
mocí vesmírně-medicínských přístrojů. Žádost 
o dotaci ze Sociálního fondu si podala rodina 
z Kroměřížska. 
V rodině je dítě s mozkovou obrnou, která 
způsobuje ochablé svalstvo, trup a takzvané 
spastické končetiny (svaly postižených částí 
jsou zvýšeně napjaté a kladou odpor pasiv-
nímu ohýbání). Za celou dobu, co se rodina 
o dítě stará, vyzkoušeli různé druhy léčby. 
Největší posun přinesl pobyt v Centru Adeli 
v Piešťanech, který však není hrazený pojišťov-
nou. 14denní rehabilitační pobyt přináší své 
výsledky ve zlepšení pohybu. Díky finanční 
podpoře Sociálního fondu má dítě reálnou 
šanci na zlepšení motorické stránky, což by 
umožnilo lepší začlenění ve společnosti a se-
beobsluhu. 
Aby byl pobyt účinný, doporučuje se absolvo-
vat každé tři měsíce. Všechny tyto pobyty jsou 
pro rodinu velmi finančně náročné. Jedním 
z dárců, který přispěl na pobyt s intenzivní, 
individuální a efektivní rehabilitací, se stal 
Zlínský kraj prostřednictvím svého Sociálního 
fondu. Letos chce podpořit léčbu 7 dětí.  
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rehabilitační pobyty.  |  Foto: L. rýdlová

Zlínský kraj bojuje proti 
podvodům na seniorech
Zlínský kraj | Senioři a  jejich bezpečí. 
To je název nového projektu Zlínského 
kraje, jehož cílem je pravidelně a aktu-
álně poskytovat seniorům mimo jiné 
formou seminářů informace o situacích, 
v nichž se mohou právě oni stát oběť-
mi. „Chceme nejen seniory, ale i ostatní 
veřejnost informovat o tom, jaké nekalé 
praktiky hrozí starším lidem ze strany 
nejrůznějších podvodníků a pomoci jim 
se v těchto možných nebezpečích ori-
entovat a předcházet jim,“ řekla Taťána 
Valentová Nersesjan, radní Zlínského 
kraje odpovědná za sociální oblast. Pro-
jekt se uskuteční od května do listopadu 
letošního roku. Jeho součástí bude nejen 
informační kampaň zaměřená na celou 
populaci Zlínského kraje, ale také vzdělá-
vací a informační semináře a konference 
určené pro zástupce seniorských organi-
zací. Semináře se uskuteční 21. 5. ve Zlíně,  
17. 6. ve Vsetíně, 9. 9. v Kroměříži a 20. 10. 
v Uherském Hradišti. Závěrečná celokraj-
ská konference se uskuteční v listopadu 
ve Zlíně. Zlínský kraj patří k  regionům 
s nejvyšším indexem stáří, tedy podílem 
seniorů na počet obyvatel. Navíc popu-
lace obecně rychle stárne napříč celou 
republikou a seniorů přibývá. Z krajských 
policejních statistik vyplývá, že právě 
oni patří do skupiny, kterou pachatelé 
trestné činnosti stále a často zneužívají. 
Projekt finančně podpoří ministerstvo 
vnitra, partnerem je pak Krajské ředitel-
ství Policie Zlínského kraje.  /rš/

■  RoK 2003  Převod 17 příspěvkových orga-
nizací poskytujících sociální služby z okresů 
na Zlínský kraj.

■  RoK 2006  Zákon o sociálních službách – 
počátek plánování krajské sítě sociálních 
služeb. 

■  od RoKU 2007  Transformace pobytových 
sociálních služeb pro osoby se zdravotním 
postižením s důrazem na individuální pří-
stup k potřebám klientů a umožnění jim 
žít co nejpřirozenějším způsobem života.

■  od RoKU 2009  Zavedení systému měři-
telných ukazatelů (benchmarking) umož-
ňujícího sběr dat a porovnávání sociálních 
služeb ve Zlínském kraji. Později doplněn 
systémem hodnocení sociálních služeb, 
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Sociální fond Zlínského kraje
Zmíněné aktivity jsou jen střípkem toho, 
co všechno Zlínský kraj podporuje a s čím 
pomáhá sociálně potřebným. Pomoc je po-
skytována ze Sociálního fondu, který Zlínský 
kraj zřídil v roce 2010. Letos tedy slaví pět let 
od svého založení. U příležitosti toho byla 
vyhlášena fotosoutěž, do které fotografie za-
slalo 17 organizací. Sešlo se 50 snímků, které 
vyhodnotila porota. „Když jsem si promítala 
šíři aktivit, které se mohly díky fondu usku-
tečnit, uvědomila jsem si, že je škoda nemít je 
zachycené na fotografiích, a tak vznikl nápad 
vyhlásit soutěž,“ řekla radní Taťána Valentová 
Nersesjan.
„Aktivity podpořené ze sociálního fondu jdou 
skutečně napříč generacemi a napříč soci-
álními skupinami. Jsou určeny na podporu 
rodin, osob se zdravotním postižením, seni-
orů, obětí domácího násilí a trestných činů, 

ale také třeba na poděkování dárcům krve,“ 
uvedla dále Taťána Valentová Nersesjan s tím, 
že všechny tyto aktivity považuje za přínosné 
a chvályhodné také proto, že je organizují 
obětaví lidé ve svém volném čase a zadar-
mo. Z fondu jsou podporovány například 
edukativní programy, rehabilitační cvičení, 
pobytové programy, hipoterapie, výcviky 
canisterapeutických týmů pro práci v teré-
nu, aktivity rodinných a mateřských center 
zaměřené na posílení vzájemných vztahů 
v rodině a jejich soudržnost. Také z nich jsou 
hrazeny třeba náklady spojené s předává-
ním ocenění bezplatným dárcům krve nebo 
s posuzováním zabezpečení bezbariérového 
užívání staveb.
Od roku 2010 bylo ze Sociálního fondu finanč-
ně podpořeno přes 330 projektů jednotlivých 
organizací a byla rozdělena částka přesahující 
10 milionů korun.  /rš/

15 nej v sociální oblasti...

...v 15leté historii Zlínského kraje podle 
radní Tať ány Valentové nersesjan

posuzování efektivity, potřebnosti a před-
pokladů kvality služeb.

■  RoK 2010  Vznik Sociálního fondu Zlínského 
kraje podporujícího organizace zdravotně po-
stižených, seniorů, aktivity pro rodiny s dětmi, 
dárcovství krve apod.

■  od RoKU 2010  Realizace významných změn 
v péči o ohrožené děti, podpora terénních 
služeb pro ohrožené rodiny s cílem minima-
lizovat počty dětí odebraných z rodin. Pod-
pora a upřednostnění pěstounské péče před 
ústavní výchovou dětí.

■  Průběžná výstavba nových domovů pro se-
niory, chráněných bydlení, domovů se zvlášt-
ním režimem a dalších služeb.

■  2009 – 2015  Využívání evropských fondů 
k rozvoji sociálních služeb, k rekonstrukcím 
a výstavbě nových budov i kvalitnímu vzdě-
lávání pracovníků v sociálních službách.

■  od RoKU 2010  Každoroční oceňování pra-
covníků v sociálních službách na slavnostním 
programu v Baťově vile ve Zlíně. 

■  od RoKU 2013  Výrazné navyšování kapacit 
pobytových služeb pro osoby s Alzheimero-
vou chorobou a jinými demencemi.

■  od RoKU 2013  Propracovaný systém pláno-
vání, hodnocení a financování sítě sociálních 
služeb ve Zlínském kraji s každoročním sbě-
rem dat a aktualizací plánu.

■  RoK 2014  Vytvoření elektronického katalogu 
sociálních služeb ve Zlínském kraji, který je 
dostupný na webových stránkách Zlínského 
kraje i obcí na jeho území. 

■  Zlínský kraj je pořadatelem řady akcí pro se-
niorské organizace a kluby, pro zdravotně 
postižené nebo pro obyvatele domovů pro 
seniory, čímž se snaží přispět ke zkvalitnění 
a zpříjemnění života těchto občanů. 

■  RoK 2015  Přechod financování sociálních 
služeb ze státu na kraje. Zlínský kraj rozdělil 
formou vyrovnávacích plateb sociálním služ-
bám půl miliardy korun. 

■  Dobrá spolupráce a fungující komunikace 
s ostatními kraji a v posledních letech také 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

Do modré barvy se 2. dubna večer ponořil vchod do Baťova mrakodrapu. Zlínský kraj, který 
má v budově své sídlo, se tak připojil k celostátní kampani, jejímž cílem je vyjádřit podporu 
lidem s poruchami autistického spektra a jejich blízkým. A proč právě modrá barva? Tato 
barva je symbolem komunikace, tedy jedné ze tří oblastí, které jsou pro osoby s poruchami 
autistického spektra problematické a pro vzájemné porozumění zcela zásadní.
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Pane podplukovníku, vy jste se narodil až 
dva roky po válce, ale o jejích hrůzách se 
ve vašem bydlišti ještě asi řadu let po osvo-
bození hodně hovořilo…
Vaculík: V dětství jsem se v Pozděchově či 
Prlově hodně potkával s přímými účastníky par-
tyzánských bojů. Byli to mnohdy známí mých 
rodičů, chodili jsme k nim na besedy. Se zá-
jmem jsem vše poslouchal. Něco vím i od své-
ho otce, který jako radiomechanik opravoval 
v době války vysílačky. Znovu jsem se k vá-
lečným událostem intenzivně vrátil prostřed-
nictvím studia historických pramenů po svém 
odchodu z armády do zálohy a jako terénní 
pracovník Československé obce legionářské. 
Hodně informací a konkrétních poznatků zís-
kávám právě od válečných veteránů – přímých 
účastníků odboje.
Mikulčák: Já jsem navázal na to, že otec byl 
přímý účastník odboje v rámci partyzánské 
brigády Jana Žižky a také moje matka byla 
členkou ČSBS. Musím ale přiznat, že když mně 
i sestře otec vyprávěl o svých zkušenostech 
z války, buď jsme mu moc nevěřili, nebo nás to 
nezajímalo, takže mnohé věci jsem se dozvídal 
až desítky let poté z dochovaných dokumentů. 
Docela mne to mrzí.    

Můžete krátce představit Český svaz bojov-
níků za svobodu a jeho okresní organizaci 
ve Vsetíně?
Mikulčák: ČSBS je dobrovolné nestranické 
a nezávislé občanské sdružení. Sdružuje za-
hraniční vojáky z II. světové války, bojovníky 
českého domácího odboje, politické vězně 
z žalářů a koncentračních táborů nacistického 
Německa, pozůstalé a sympatizanty. V České 
republice máme 262 základních organizací. 
Na konci loňského roku měl svaz 4 880 čle-
nů. Ve Zlínském kraji má ČSBS 15 základních 

organizací s 320 členy. Ve vsetínském okrese 
máme 72 členů. Pro zajímavost – devět z nich 
má věk do 60 let, ve věku přes 80 let je 39 členů. 
Na Vsetínsku zahynulo za šest roků okupace 
1 335 lidí, z toho 563 odbojářů a partyzánů. 

V čem spočívá vaše činnost?
Mikulčák: Snažíme se co nejvíc vysvětlovat 
a udržovat historickou pravdu o odboji v době 
fašistické okupace. Tuto těžkou dobu připomí-
ná ve vsetínském okrese 230 památných míst 
ve více než šedesáti obcích. Zaměřujeme svou 

činnost vně organizace, abychom působili ze-
jména na mladou generaci. Za poslední období 
se nám podařila celá řada věcí. Byl to například 
velmi úspěšný projekt, garantovaný městem 
Vsetínem, Valaši, nedajme sa, v rámci kterého 
byla vydána publikace vzpomínek přímých 
účastníků a mapa všech památníků na Valaš-
sku. Ukázalo se, že většina památníků se nachá-
zí na turistických stezkách nebo cyklotrasách. 
Většina lidí, kteří tudy procházeli, si ale dosud 
ani nevšimla, že zde památníčky stojí a že pro-
cházejí nebo projíždějí místy, kde se vedly těž-
ké boje. Navázali jsme také užší přeshraniční 
kontakt se Slovenskem. Byla uspořádána akce 
ve Štiavniku u bývalé Němčákovy hájenky, kde 
byli soustředěni partyzáni při přechodu ze Slo-
venska na Moravu. V loňském roce jsme slavili 
70. výročí tohoto přechodu. Konáme celou řadu 
besed s přímými účastníky partyzánských bojů. 
Velký zájem je o nejmladšího partyzána Jendu 
Hronka, který navštěvuje školy. 
Vaculík: Z iniciativy historické skupiny došlo 
k napsání a vydání knihy Marie Hrošové Na ka-
ždém kroku boj, která pojednává o brigádě 
Jana Žižky. Ozbrojené boje 1. čs. partyzánské 
brigády Jana Žižky z  let 1944–1945 patřily 
mezi nejvýznamnější části odbojového hnutí 
v českých zemích, mimo okres Vsetín zejména 
působila brigáda na rozsáhlém prostoru jiho-
východní Moravy. V termínu ukončení bojů 
bylo v brigádě 1789 bojovníků a partyzánských 
pomocníků. V průběhu bojů padlo, bylo po-
praveno nebo umučeno 416 československých 
a 58 cizích státních příslušníků. Jako jediná par-
tyzánská jednotka z českých zemí byla v roce 
1947 vyznamenána Československým váleč-
ným křížem 1939.

o co usilujete?
Mikulčák: Všechno to děláme pro to, aby na-
stupující generace neopustila daný výklad dějin 
odboje a aby se jeho dějinám na Valašsku dál 
věnovala. Zdůrazňujeme, že samotný odboj 
v Československu začal už v roce 1939, nikoli až 
partyzánským odbojem v polovině roku 1944, 
jak se někdy uvádí.
Vaculík: Mrzí nás to, že se dnes události II. svě-
tové války a našeho odboje, třeba i v televizi, 
značně zkreslují. Chceme, aby se na události 
před 70 lety nezapomnělo. Čím více se zapo-
mene, tím větší bude nebezpečí, že podobné 
hrůzy prožijeme znova. I v globalizovaném svě-
tě by se mělo pěstovat vlastenectví, aby každý 
věděl, odkud pochází a kam patří. 

co vám osobně říká letošní výročí 70 let 
po skončení války?
Mikulčák: Bylo to období míru, to je nejpod-
statnější. Bohužel vidíme, že situace ve světě 
dnes není nejlepší. Nemůžeme říct, že je mír 
zajištěn na věčné časy. Velmi bychom si přáli, 
aby se strašná válka, která před 70 lety skončila, 
nikdy nemohla opakovat. Pravdivé vysvětlování 
historie k tomu může přispět. Udržet mír je 
největší priorita.  Vojtěch cekota

Miroslav Mikulčák a Karel Vaculík. | Foto: Ludvík Valouch

Všechno to děláme pro to, aby nastupující generace neopustila daný výklad dějin od-
boje a aby se jeho dějinám na Valašsku dál věnovala. I to zaznělo v rozhovoru s členy 
Českého svazu bojovníků za svobodu ze Vsetína Miroslavem Mikulčákem a podplu-
kovníkem Karlem Vaculíkem. 

dr. Miroslav Mikulčák
✓  Předseda okresního výboru Českého 

svazu bojovníků za svobodu ve Vsetíně.

✓  Narodil se v roce 1941 ve Vsetíně.

✓  Vyučil se brusičem a pracoval v nástro-
járně Zbrojovky Vsetín. Absolvoval 
strojnickou průmyslovku.

✓  V 70. letech vystudoval Akademii spole-
čenských věd v Moskvě a postgraduální 
studium na VŠE v Praze.

pplk. Karel Vaculík
✓  Předseda historické skupiny 1. českoslo-

venské partyzánské brigády J. Žižky při 
ČSBS ve Vsetíně.

✓  Narodil se v r. 1947 v Pozděchově.

✓  Absolvoval Vojenskou školu Jana Žižky 
z Trocnova v Bratislavě a Vyšší vojenské 
učiliště Otakara Jaroše ve Vyškově.

rOZHOVOr

Mír není samozřejmý. Jeho udržení je hlavní priorita



11

dobrodružství s rytíři
Do celorepublikové akce Muzejní 
noc se zapojí 15. května i Slovácké 
muzeum v Uherském Hradišti. Pro 
návštěvníky je připraven od 18.00 
do půlnoci zábavně-poučný pro-
gram. „V Galerii Slováckého muzea 
sehraje divadelní soubor Peapape-
riputky příběh známého Gaskoňce 
Dartaňana. Pracovníci knihovny 
Bedřicha Beneše Buchlovana při-
pomenou příběh staré židovské 
synagogy,“ ve stručnosti popisuje 
Petr Novotný, programový pra-
covník dění mimo hlavní budovu 
muzea, kde v parku Smetanových 
sadů využije šermířská skupina 
Memento Mori k ukázce renesanč-
ní parodie ze života vojenského 
ležení. Chybět nebudou stylizo-
vané prohlídky, které na míru ušily 
autorky nových výstav. Podrobněj-
ší informace naleznete na www.
slovackemuzeum.cz.

Zlín | Jubilejní 20. ročník česko-
-slovenského divadelního festivalu 
Setkání/ Stretnutie chystá Městské 
divadlo Zlín. Uskuteční se od 12. 
do 16. května v divadle a jeho blíz-
kém okolí a do Zlína opět přiláká 
řadu osobností. Diváci se budou 
moci potkat se Zdenou Studenko-
vou, Simonou Babčákovou, Jaro-
slavem Pleslem, Arnoštem Goldfla-
mem a dalšími. Patronem Setkání 
2015 Stretnutie bude slovenský 
herec Milan Lasica.
Milan Lasica bude součástí prvního 
dne festivalu, kdy je v šapitó za di-
vadlem na programu jeho unikát-
ní společné hudební vystoupení 
s Peterem Lipou. Patřit mu bude 
i poslední festivalový večer - ve Vel-
kém sále se představí v humorných 
Dopisech Emilovi Studia L+S Brati-
slava, v nichž trefně glosuje dění 
kolem sebe z pozice seniora. Velká 
část hlavního programu bude vě-
nována jednomu z nejvýraznějších 
současných mladých režisérů Jiří-
mu Havelkovi. Divadlo 11.55 přive-
ze do Zlína jeho Regulaci intimity, 
v níž zkoumá hranice důvěrnosti 
a soukromí, VerTeDance Praha ta-
neční vystoupení Korekce o slasti 

KULTUrA

Sochy ožijí
Letošní meziříčská muzejní noc 
odstartuje v  pátek 15. května 
v  19.00. Na  návštěvníky čeká 
bohatý doprovodný program 
až do  půlnoci. Muzeum regi-
onu Valašsko tradičně pro ve-
řejnost otevře zámek Kinských 
i Lapidárium Trojice. V zámku 
se můžete těšit na setkání s hra-
běnkou Marií Kinskou. V Lapi-
dáriu Trojice ožijí některé ze zde 
umístěných starých soch, včet-
ně vousaté světice sv. Starosty, 
a vtáhnou kolemjdoucí do pro-
blémů své doby. Do Meziříčské 
muzejní noci se zapojí i  řada 
dalších institucí. Návštěvníci si 
mohou cestu mezi jednotlivými 
objekty zpříjemnit jízdou silnič-
ním vláčkem. 
Bližší informace i jízdní řád vláč-
ku bude na webových stránkách 
www.muzeumvalassko.cz.

Zlínský kraj | Festival muzejních nocí. Akce, které již jedenáctým rokem neodmyslitelně patří 
do kulturního kalendáře v řadě měst v celé České republice. Ty ve Zlínském kraji nevyjímaje. 
Přinášíme alespoň malou ochutnávku toho, co bude možné v našem kraji prožít v rámci jedenáctého 
ročníku připadajícího na dobu od 15. května do 13. června. 

chropyně | Výstava historických 
loutek a loutkových divadel, kde 
si přijdou na své ctitelé krásných 
loutek, milovníci pohádkových 
bytostí a  zejména děti. Lout-
ky i divadla jsou ze sbírek Marie 
a Pavla Jiráskových a spatřit je bu-
dete moci celou hlavní sezonu od  
22. května do 28. září v Zámku 
Chropyně. Výstava nabídne po-
hled na 30 historických spolkových 
a rodinných divadel se stovkami 
půvabných loutek různých mo-
delérů a řezbářů. Loutky a lout-
ková divadla budou instalována 
na historickém nábytku ze sbírek 
Muzea Kroměřížska. Představeny 
budou ukázky modelovaných lou-
tek i loutky jedinečné, originální, 

vytvořené umělci pro konkrétní 
rodinná divadla a stejně tak divadla 
sestavená z tištěných dekorací i di-
vadla s originálními ručně malova-
nými kulisami. Značná část výstavy 
je věnována fenoménu školního 
a spolkového loutkového divadla. 
Marie a Pavel Jiráskovi jsou známí 
jako sběratelé a badatelé v oblasti 
českých historických loutek a lout-
kových divadel. Loutky a  lout-
kářskou scénografii začali sbírat 
v polovině osmdesátých let a dnes 
po dvaceti letech je jejich sbírka 
ucelenou kolekcí zaměřenou 
především na tzv. rodinné a spol-
kové divadlo od konce 19. století 
až do roku 1950. Více na webové 
stránce www.jiraskovi.cz.  /js/

Historické loutky v Chropyni 

dvacáté setkání divadelníků
nesvobody, spoutání a určenosti, 
kde není pochyb, a Dejvické di-
vadlo Praha představí Havelkovu 
autorskou novinku Kakadu.
Slavnostní zahájení festivalu bude 
patřit původnímu slovenskému 
muzikálu Prokletý básník o Francois 
Villonovi, který přiveze Divadlo J. G. 
Tajovského Zvolen. Za pozornost 
bude stát i autorské žonglérsko-
-akrobatické představení souboru 
(bra)Tři v tricku Plovárna nebo ko-
morní inscenace inspirovaná sou-
žitím Ivana Martina Jirouse a jeho 
dcery Magor Divadla U stolu Brno. 
Hru Arnošta Goldflama Doma 
u Hitlera: Historky z kuchyně při-
veze Státní divadlo Košice. Kvůli 
její režii si na Slovensko odskočila 
umělecká šéfka zlínského divadla 
Hana Mikolášková. „Je to fikce, 
která se s groteskním humorem 
vrací k tématu druhé světové války. 
Vážné téma se proplétá s intimní-
mi příběhy a úvahami nad stavem 
světa v kuchyni Adolfa Hitlera a Evy 
Braunové. Chceme si připomenout 
nejděsivější události dějin 20. sto-
letí, s ironií a cynickým humorem,“ 
upřesnila. Více o festivalu na adrese 
www.setkanizlin.cz.  /tz/

noční rytíři, setkání s hraběnkou či vstupy zdarma

historické vozy
I letos ve Zlíně proběhne už tradič-
ní galerijní a muzejní noc. Uskuteč-
ní se v pátek 22. května v celém 
komplexu 14|15 BAŤOVA INSTI-
TUTU, galerii, muzeu a knihovně, 
ale také v dalších vybraných 20 
místech ve Zlíně. Galerie i muze-
um připravují komentované pro-
hlídky stálých expozicí i výstav. 

V knihovně se budete moci potkat 
s knižními strašidly. Návštěvníci se 
navíc mohou těšit na výtvarné díl-
ny vedené našimi lektory, filmové 
projekce artových filmů nebo hu-
dební vystoupení. Nebude chybět 
ani oblíbená videomappingová 
projekce na fasádu budovy 15 v to-
várním areálu. 
V  tento den galerie a  muzeum 
zároveň oslaví i Mezinárodní den 
muzeí a návštěvníkům tak nabíd-
ne po celý den až do půlnoci vstup 
do expozic a výstav zdarma. Bě-
hem Galerijní a muzejní noci bude 
jezdit Zlínem historický trolejbus 
a autobus, který bude objíždět 
i další otevřené galerie ve Zlíně, 
včetně hradu v Malenovicích. Tam 
pro návštěvníky muzeum chystá 
rovněž volný vstup a také komen-
tované prohlídky. Podrobný pro-
gram na www.14-15.cz a www.
galeriezlin.cz.  /ok/

drak pro loutkové divadlo z roku 1930.  |  Foto: archiv



Valašské Meziříčí | V sobotu 16. 
května se v parku u zámku Lešná 
u Valašského Meziříčí, s kulisou 
rozkvetlých rododendronů, usku-
teční Květinová slavnost s řadou 
zábavných a  tvořivých aktivit, 
včetně tradičního a oblíbeného 
květinového jarmarku.

Na slavnosti vystoupí Valašský 
soubor písní a tanců Bača. Kvě-
tinový jarmark nabídne široký 
sortiment letniček, trvalek, balko-
nových květin a okrasných rostlin, 
ale i zahradnický materiál a dal-
ší zboží. Program je připraven 
i v zámku. /red/

Květinová slavnost
Park u zámku plný květů.  |  Foto: archiv

VýCHOdnÍ MOrAVA
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  Velehrad I Od 1. května je pro 
veřejnost plně znovuotevřeno 
po zimní přestávce podzemí 
baziliky. Obnovené podzemí 
velehradské baziliky dnes při-
pomíná mimo jiné křesťanské 
mučedníky 20. století. Pozo-
ruhodná je rozsáhlá sbírka 
dochovaných románských ka-
menných fragmentů původní 
baziliky zničené za husitských 
válek.

   Uherský ostroh | 1. května 
bude v  Uherském Ostrohu 
v  10.00 slavnostně zahájen 
provoz na  Baťově kanálu. 
Odemykání této vodní cesty 
bude spojeno s otevřením tu-
risticky atraktivních prohlíd-
kových tras na zámku a v jeho 
podzemí. Program pokračuje 
do 17.00. 

   Kroměříž | Pro ty, kteří chtějí 
mít svatbu jako v pohádce, je 
určen netradiční prvomájo-

Zlínský kraj | Zahájení provozu na Bať ově kanále, 
inspirace pro svatebčany, kosecké písně či vyhlášená 
Jízda králů a tradiční filmový festival. To je jen malá 
ukázka z pestré nabídky toho, co můžete v květnu prožít 
na Východní Moravě.

v  místním společensko-kul-
turním centru Sokolovna, hrát 
bude cimbálová muzika Bále-
šáci. 

   Luhačovice | Luhačovice jsou 
připraveny ke slavnosti Oteví-
rání pramenů, která letos bude 
od 8. do 10. května. Jedinečnou 
atmosféru si nenechejte ujít. 

   Kroměříž | V Kroměříži máte 
od 11. do 15. května příležitost 
při Lotyšských dnech poznat 
Lotyšsko. Program je zaměřen 
na prezentaci lotyšské kultu-
ry, tradic, gastronomie, historie 
i současnosti.

   Buchlovice | Státní zámek 
Buchlovice, zejména zámecká 
zahrada, ožije 24. května Ko-
seckými písněmi. 

   Kroměříž | V prostorách ho-
telu Octárna v  Kroměříži se 
22. až 24. května na  Mora-
via Food Festivalu 2015 utká 
sedm kuchařských elit z krajů 
Jihomoravského, Zlínského 
a Olomouckého o přízeň ná-
vštěvníků. 

   Valašské Meziříčí |Do Valaš-
ského Meziříčí zamíří milov-
níci hudby na  Mezinárodní 
festival cimbálu. Ten bude 
znít od 20. do 23. května. 

vý program Arcibiskupské-
ho zámku v Kroměříži, který 
může inspirovat řadou ukázek 
a nápadů budoucí svatebča-
ny. Akce s  názvem Svatba 
jako v pohádce 2015 se koná 
1. května od 13.00 do 17.00 
v Arcibiskupském zámku Kro-
měříž. 

   Brumov-Bylnice | Na 2. května 
je připraveno slavnostní zahá-
jení sezony na hradě Brumově. 
Kulturní program s finálovým 
šachovým utkáním s  živými 
figurkami. 

   Roštín | Rekreační areál Ka-
mínka Roštín na Kroměřížsku 
pořádá pro rodiny s dětmi zá-
bavnou pohádkovou vycházku 
Pohádková Kamínka 2015. Koná 
se 8. května od 9.00 do 12.00 

   Staré Město | Do Starého Města 
se 9. května vydejte na Výsta-
vu vín. Akce se koná od 16.00 

  Zlínsko | V pátek 29. května 
se v mnoha kostelech, modli-
tebnách a kaplích v kraji usku-
teční 7. ročník Noci kostelů. 
Návštěvníci mohou sbírat 
razítka do poutnických pasů. 
K dispozici bude na některých 
místech také zdarma autobus 
objíždějící kostely. Více infor-
mací najdete na  stránkách 
www.nockostelu.cz.

   Vlčnov | Závěr května bude 
patřit tradiční Jízdě králů 
ve Vlčnově. Tato skvělá pře-
hlídka lidových tradic se koná 
29. až 31. května.

   chropyně | Na tradiční Hanác-
ké slavnosti 2015 se vydejte 
do zámeckého parku a na ná-
městí Svobody v  Chropyni 
také v posledním květnovém 
víkendu 29. až 31. května. 

   Zlín | Přelom května a června 
ve Zlíně tradičně patří mezi-
národnímu Festivalu filmů 
pro děti a mládež ZLIN FILM 
FEST. 55. ročník festivalu bude 
trvat celých osm dnů od 29. 
května do 4. června. 

Nabídku dalších akcí a  inspiraci 
pro cestování v celém regionu 
Zlínského kraje hledejte na inter-
netové adrese www.vychodni-
-morava.cz.

Zlínský kraj společně s Centrá-
lou cestovního ruchu Východní 
Moravy chce znát pohled ná-
vštěvníků na turistické atrakti-
vity a akce v regionu a získat tak 
názor lidí na to, co je samotné 
na Východní Moravě láká, při-
tahuje, co považují za nejvíce 
zajímavé či atraktivní.
„Názor lidí, kteří žijí v našem kra-
ji, nebo kteří jej navštěvují, nás 
velmi zajímá. Proto připravuje-
me soutěžní anketu, ze které 
chceme zjistit, která místa, nebo 
které akce ve Zlínském kraji mají 
největší oblibu. Anketa pobě-
ží od  poloviny května a  sběr 
ukončíme v  druhé polovině 
září, abychom stihli vyhodnotit 
výsledky, následně zveřejníme 

žebříček 15 nejoblíbenějších 
cílů. Patnáctka není součástí 
ankety náhodou, letos bude 
kraj slavit 15. výročí od svého 
zřízení. Na počátku října, během 
Dne Zlínského kraje, vylosuje-
me z doručených tipů výherce 
zajímavých cen. Jednou z nich 
bude víkendový pobyt pro dva 
v atraktivní lokalitě Východní 
Moravy,“ přibližuje soutěžní 
anketu Dana Daňová, ředitelka 
Centrály cestovního ruchu Vý-
chodní Moravy. 
Pravidla soutěžní ankety bu-
dou zveřejněna v dalším vydání 
magazínu Okno do kraje a také 
na webových stránkách, kde bu-
dou navíc k dispozici průběžné 
výsledky hlasování.  /tz/

Čím vás zaujala  
Východní Morava
Východní Morava | Zlínský kraj má kouzlo rozmanitosti 
– takto se region prezentuje vůči návštěvníkům. Jak tuto 
rozmanitost vnímají obyvatelé kraje a jeho návštěvníci? 
Co je nejvíce zajímá? 



CENTRUM OJETÝCH VOZŮ
TAK JAKO NOVÉ, UMÍME I OJETÉ

>> Kvalitní vozy všech značek
>> Referentské vozy Peugeot a Citroën
>>  České vozy od prvního majitele vykoupíme 

za bezkonkurenční ceny
>>  Největší výběr užitkových vozidel a vozidel 4x4 ve Zlíně

CITROËN C4 COLLECTION 
335 000 Kč s DPH  

ŠKODA OCTAVIA
269 000 Kč s DPH 

Značka, model:
Citroën C4
Motor:
1598 (68 kW)
Palivo:
Nafta
Karoserie:
hatchback

1. registrace:
2014
Stav tachometru:
18 000 km
Barva:
červená metalíza

Značka, model:
Škoda Octavia
Motor:
1598 (77 kW)
Palivo:
Nafta
Karoserie:
kombi

1. registrace:
2011
Stav tachometru:
144 000 km
Barva:
bílá

Z NAŠÍ NABÍDKY

www.unicars.cz

Mediální partneři:

REDS‘COOL | ARAKAIN | HARLEJ | TURBO | DARK GAMBALLE | GATE CRASHER 
FREE FALL | HAND GRENADE | THE AGONY

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"!

9. – 12. 7. 20159.  12. 7. 2015
Areál likérky

 12. 7. 2015
Vizovice

w w w . m a s t e r s o f r o c k . c z
Informace a přihlášky na akademický rok 2015/16
jsou k dispozici v recepci UTB a na www.utb.cz  

zájmové, nekvalifikační studium pro zájemce od 50 let věku, 
případně i pro mladší zdravotně handicapované

studium formou přednášek nebo praktických cvičení jednou za 
dva týdny

přednášejí profesoři, docenti a odborní asistenti Univerzity 
Tomáše Bati ve Zlíně, případně i odborníci z praxe

přednášky z různých oborů (zdravotnictví, kultura a umění, 
právo, finance, technologie, životní prostředí), praktická výuka 
práce s počítačem a internetem, výuka kresby a kaligrafie

žádné přijímací testy ani pohovory, zájemci o studium jsou 
přijímáni v pořadí, v němž jsou doručeny přihlášky

výuka ve Zlíně, v Uherském Hradišti, v Kroměříži a ve Vsetíně
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Zlín I Významného ekonomického 
milníku dosáhlo v dubnu zlínské 
spořitelní družstvo Moravský Pe-
něžní Ústav – spořitelní družstvo 
(MPU). MPU překročil hodnotu 10 
miliard korun v rámci své bilanční 
sumy a zařadil se tak mezi klíčové 
finanční instituce operující na tu-
zemském trhu.

MPU? deset miliard bilanční sumy
Podle bilanční sumy patří MPU 
dlouhodobě mezi 100 největších 
firem v ČR a mezi největší firmy 
ve Zlínském kraji. MPU má navíc 
zřejmě nejvyšší hodnotu splace-
ného základního kapitálu mezi 
družstevními záložnami, a dokon-
ce převyšuje i některé bankovní 
subjekty. /tz/
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Zlínský kraj I Lokální vysprávky – 
tak silničáři říkají opravám výtluků 
a jiných drobnějších poruch v po-
vrchu vozovek. S plnou intenzitou 
se do nich pustili už v posledních 
březnových dnech. Všechny sil-
nice II. a III. třídy projdou takovou 
opravou do konce května. Ředi-
telství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) 

Výtluky zmizí do konce května
to bude stát asi 20 milionů korun. 
„Lokální vysprávky se na silnicích 
dělají, jak je to potřebné, od jara 
do podzimu, tedy nejen po zimě. 
Dohromady na ně v roce 2015 plá-
nujeme částku 60 milionů korun. 
Na ty jarní vysprávky padne asi tře-
tina z této částky,“ upřesnil Radek 
Berecka z ŘSZK.  /tz/



Společnost FREMACH MORAVA, s.r.o. se sídlem v  Kroměříži je jeden 
z  hlavních evropských výrobců vysoko-hodnotných součástí pro 
automobilový průmysl, spotřební elektroniku, osobní komunikaci 
a průmyslový trh.

V současnosti hledáme kolegy na pozice:

 SEŘIZOVAČ VSTŘIKOLISŮ
Pracovní náplň:
Seřizování vstřikolisů (zejména zn. Arburg, Engel) a robotů, rozjíždění výroby, 
nastavení parametrů, vedení technické dokumentace, zodpovědnost 
za kvalitu.

 OBRÁBĚČ KOVŮ
Pracovní náplň:
Seřízení stroje, upnutí a vyrovnání obrobků a nástrojů, údržba příslušných 
strojů a  nástrojů, provádění jednoduchých oprav, práce s  technickou 
dokumentací, vedení technické dokumentace nástrojů

Bližší informace o dalších aktuálně volných pozicích (Inženýr kvality NJ 
+ AJ, Logistik AJ + NJ) naleznete na www.jobs.cz.

FREMACH MORAVA, s.r.o.
Ing. Ema Veselá, HR Manager
e-mail: ema.vesela@fremach.cz
J. Silného 2824, 767 01 Kroměříž
Tel.: 573 502 651, 
Mob. +420 737 208 421

Bc. Petra Topičová, HR Specialist
e-mail: petra.topicova@fremach.cz
Tel.: +420 573 310 706, Mob. +420 734 352 011

VA, s.r..oo.o.
RR MaaM naaanagegeeeeerrr
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77 001111 KKrrKrrommmoměřěřěřížížíž

8 4221
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Váš servisní partner Volkswagen  

EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097, Zlín 760 01
tel.: 577 057 100, e-mail: servis@eurocarzlin.cz, www.eurocarzlin.cz

Aby Váš Volkswagen zůstal Volkswagen. 
Volkswagen Service®

Volkswagen STK Service
Prevence je vždy lepší než později řešit nepříjemné následky.  
To platí u auta stejně jako u Vašeho zdraví.  A nejlepší preventivní 
prohlídka je samozřejmě u skutečných odborníků. Náš servis je navíc 
spojen se zajištěním známky z technické kontroly a emisí zdarma. 
(*Prohlídka vozidla a odstranění případných závad před technickou 
kontrolou jsou zpoplatněny dle platného ceníku.) Zbavíme Vás tak 
nepříjemných formalit a ušetříme Vám čas, který můžete věnovat 
například svému zdraví. Proto jsme se stali partnerem Nadačního 
fondu Petra Koukala a jeho projektu „STK pro chlapy“. 

* V případě splnění podmínek uvedených na www.volkswagen.cz. 
 Více informací o projektu najdete na www.stkprochlapy.cz.

Svěřte se do péče
odborníků!

Možnost STK a emisí zdarma.
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Zakoupíte v podnikové prodejně COLORLAK a ve vybraných prodejnách barev a laků.
Seznam partnerských prodejen najdete na: www.colorlak.cz/prodej/maloobchod/zlinsky

Velká časová úspora (stačí 1 nátěr)
Nejjednodušší způsob ochrany a renovace dřeva
Vysoká vydatnost (cca 15m2/l, u hladkých povrchů až 20m2/l)
Zachování přirozené kresby a struktury dřeva
Výborná ochrana

Podniková prodejna COLORLAK, a.s.
Tovární 1076 • 686 03 Staré Město • Tel.: 572 527 424
Po - Pá 7.00 - 17.00 hodin

ZNÁTEz TV

Natírání je 
teď hračka.

        Informace a další 

výhody na  602 527 419

PROVÁDÍME 
EKOLOGICKOU 

LIKVIDACI 
VOZIDEL

PŘIPRAVUJEME JARNÍ AKCE
S VÝHODNÝMI CENAMI

Za odpady vyplácíme převodem na účet, 
poštovní poukázkou, šekem

VYKUPUJEME ŽELEZO,
BAREVNÉ KOVY A PAPÍR
VYKUPUJEME ŽELEZO,

BAREVNÉ KOVY A PAPÍR


