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11 Benefiční koncert

10 Janův hrad oživují dobrovolníci
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Zlínský kraj pomáhá s obnovou Velehradu

Filharmonie Bohuslava Martinů vystoupila pod širým nebem, v továrním areálu ve Zlíně zahrála
slavné filmové melodie. Výtěžek putuje na projekt potravinové banky.
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Tvoření je radost

Součástí filmového festivalu bývá i výtvarná
soutěž dětí se zrakovým postižením.

od 12.000,-

od 8.000,-
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Milé čtenářky a čtenáři,
dovolte mi, abych vás prostřednictvím krajského magazínu pozdravil krátce před začátkem letních
prázdnin. Nadcházející období patří bezesporu mezi nejoblíbenější
části roku pro většinu z nás. Děti
a mládež čeká toužebně očekávaný dlouhý oddych od školních
povinností a nás dospělé doba
dovolených, výletů či příjemných
chvil strávených ve společnosti
našich blízkých a přátel.
Jednou z akcí nadcházejícího léta,
na niž se já osobně velmi těším,
je slavnostní předání ocenění zástupcům obcí, které uspěly v krajském kole soutěže Vesnice roku.

slovo
úvodem

Tato tradiční událost, probíhající
vždy ve velmi příjemné a přátelské
atmosféře, se uskuteční v Babicích
na Uherskohradišťsku, které se staly letošním vítězem ve Zlínském

a Komni. Myslím, že tato unikátní
bilance svědčí o tom, že vesnice
ve Zlínském kraji vzkvétají a že se
v nich dobře žije.
Na tom má samozřejmě největší
zásluhu jejich vedení a samotní
obyvatelé, avšak také Zlínský kraj
se snaží aktivně přispívat k všestrannému rozvoji venkova. Již
od roku 2004 pravidelně vyhlašujeme Podprogram na podporu
obnovy venkova, v němž mohou

Téměř 400 milionů korun pro obce.
kraji. Soutěž Vesnice roku probíhá i na celostátní úrovni, kam
postupují vítězové jednotlivých
krajských kol. Během posledních
deseti let se vesnice ze Zlínského
kraje staly hned čtyřikrát celkovým
vítězem. Naposledy to byly v loňském roce Kateřinice, před nimi se
to podařilo také Liptálu, Lidečku

obce Zlínského kraje do dvou tisíc
obyvatel žádat o dotace na realizaci rozličných projektů vedoucích
ke zvelebování obce a zvyšování
kvality života místních obyvatel.
Během předchozích deseti let kraj
pro tento podprogram vyčlenil téměř 400 milionů korun, podpořena byla více než tisícovka projektů.

Na jaře letošního roku jsme
uskutečnili dotazníkové šetření,
v němž jsme oslovili všech 254
obcí ve Zlínském kraji, jichž se podprogram týká. Cílem šetření bylo
zjistit, které podporované aktivity v rámci podprogramu považují
obce ze svého pohledu za důležité, abychom pro příští období
mohli strukturu podprogramu nastavit v souladu s jejich požadavky.
Do šetření se zapojilo celkem 195
obcí, tedy více než tři čtvrtiny dotázaných. Tato poměrně vysoká
účast vypovídá dle mého názoru
o tom, že obce tuto formu podpory ze strany kraje vítají a hodlají ji
i v budoucnu využívat ke svému
prospěchu.
Hezké letní dny plné radosti, klidu
a pohody vám přeje
Ing. Ivan Mařák,
náměstek hejtmana Zlínského kraje

Zlínský kraj budou reprezentovat Babice
Zlín | Vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku se
stala obec Babice. Získala Zlatou stuhu a postoupí
do celostátního kola.
Druhá je obec Hošťálková, která
obdržela Bílou stuhu za činnost
mládeže. Třetí místo obsadil Pitín
a vydobyl Zelenou stuhu za péči
o zeleň a životní prostředí. Čtvrté
místo a Modrá stuha za společenský život přináleží obci Slavkov
a páté místo s Oranžovou stuhou
za spolupráci obce a zemědělského subjektu získaly Rajnochovice
z okresu Kroměříž.
O tomto pořadí obcí rozhodla hodnotitelská komise, které předsedal
Josef Zicha, starosta Vysokého Pole.
Desetičlenná porota posuzovala
celkem 15 obcí Zlínského kraje
Babické muzeum, expozice. | Foto: archiv obce

přihlášených do letošního ročníku soutěže. Vyhlášení výsledků
se uskutečnilo za účasti hejtmana
Stanislava Mišáka, jeho náměstka
Ivana Mařáka, hodnotitelů a samozřejmě starostů obcí přihlášených
do soutěže.
Zlínský kraj je významným podporovatelem obcí, které v soutěži
uspějí: vítěz získává od kraje finanční odměnu 500 000 korun, druhé
místo je oceněno částkou 300 000
korun, třetí místo získá 200 000
korun, čtvrté místo 90 000 korun
a páté místo 50 000 korun. Kromě
toho kraj uděluje finanční odmě-

Vyhlášení soutěže ve Zlíně. | Foto: LV

nu ve výši 20 000 korun i ve formě
speciálních ocenění, které letos
obdržely obec Slavkov za moderní knihovnické a informační služby, obec Topolná za vzorné vedení
obecní knihovny a obec Březová
za udržování lidových tradic.
Další ocenění
Hodnotitelská komise také rozhodla o udělení čestného titulu
Osobnost Programu obnovy
venkova ve Zlínském kraji, který
získal Ludvík Zimčík, ředitel Základní a mateřské školy Březová,
a výtvarnice Jindřiška Švajdová
z Březnice, která se věnuje zejména práci s dětmi. Rovněž byly uděleny diplomy Zlatá cihla vztahující
se na zajímavé stavební akce v obcích: tento diplom získala obec
Březnice za kostel sv. Bartoloměje,

obec Babice za Muzeum myslivosti
a pytláctví a obec Osíčko za autobusové zastávky. Cenu naděje
pro nový život pak získaly Vítonice.
Cílem soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova je snaha
povzbudit obyvatele venkova
k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost
a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic a upozornit širokou veřejnost na význam
venkova. Soutěž poprvé vyhlásil
Spolek pro obnovu venkova ČR
v roce 1995 pod názvem Soutěž
o nejzdařilejší program obnovy
vesnice. Od roku 1996 je jedním
z vyhlašovatelů Ministerstvo pro
místní rozvoj a Svaz měst a obcí
ČR. Ministerstvo zemědělství se
mezi vyhlašovatele připojilo v roce
2007. 
/hm/
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Z regionu

Mohli se ptát
přímo poslanců

Suchá Loz I Koncem května zaznamenala obec Suchá
Loz nezvyklý ruch: ve čtvrtek 28. 5. do ní zavítalo
vedení Sněmovny včetně jejího předsedy Jana Hamáčka
(ČSSD), místopředsedů dolní komory i vedení všech
parlamentních frakcí.

O prohlídku nové čističky byl velký zájem. | Foto: LV

Okluky i Morava. Voda bude čistější

Zlínský kraj se tak unikátně stal
jakýmsi pilotním projektem: byl
to první výjezd takto reprezentativní delegace přímo do některého z krajů – a nemá zůstat
zdaleka posledním. Právě po su-

obcí na Zlínsku a koneckonců
každý, kdo chtěl přijít. Starostové
nás, poslance, nešetřili. A padlo
i několik slibů o nápravě zákonů
z úst těch z nás, kteří je schvalují.
Jeden stín snad na tuto akci přece

Petr Gazdík a Jan Hamáček v Suché Lozi. | Foto: archiv

Horní Němčí | Zhruba 50 milionů korun. Taková je cena
na čistější vodu v říčce Okluky a následně i v řece Moravě.
Právě tolik totiž stála moderní čistírna odpadních vod v Horním Němčí,
na jejíž vybudování významně přispěl i Zlínský kraj. Vybudování čistírny odpadních vod je v dohledné
době plánováno také v sousedním
Slavkově. Kapacita nové čistírny je
dimenzována na 1 000 ekvivalentních obyvatel. K čištění je zde používána mechanicko-biologická
technologie, jejíž součástí je kom-

plexní mechanické předčištění, biologické aktivační čištění, separace,
chemické srážení fosforu či aerobní
stabilizace. „Tato akce měla určitou
prioritu, neboť se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Bílé
Karpaty. Jsem rád, že se dobré dílo
podařilo,“ uvedl náměstek hejtmana Ivan Mařák, který je v Radě Zlínského kraje zodpovědný i za oblast
životního prostředí. 
/red/

Rychlejší pomoc pro 10 000 lidí
Morkovice-Slížany | Dvanáct obcí
ve východní části okresu Kroměříž
bude mít díky nové základně záchranky blíže k okamžité zdravotní
pomoci v nouzi. V Morkovicích-Slížanech Zlínský kraj vybudoval
v pořadí již čtrnácté stanoviště
zdravotnické záchranné služby
Zlínského kraje. Nová výjezdová
základna přišla na necelých 11 milionů korun. Na realizaci se finančně podílel Zlínský kraj. V letošním
roce bude ještě dokončena stavba
výjezdového stanoviště v Rožnově pod Radhoštěm, příští rok pak
v Suché Lozi a v Buchlovicích. „Pro
naplnění zákonné povinnosti je

potřeba zajistit dostupnost zásahu zdravotnické záchranné služby
do dvaceti minut, to se nám nyní
podařilo. Ovšem mnohem více je
potřeba si uvědomit, že se hlavně zvýšila dojezdnost v případě
potřeby záchrany lidského života
a kvality života vůbec. Z tohoto
pohledu jsou vynaložené peníze
již teď několikanásobně zúročeny,“ řekl při slavnostním otevření
hejtman Stanislav Mišák. Výjezdová
základna je uzpůsobena pro jednu
výjezdovou posádku a k dispozici
budou dvě sanitní vozidla. Na garážová stání navazují sklady léků či
zdravotnických pomůcek. 
/rš/

Statistiky zajímá spotřeba.
Zeptají se domácností
Zlínský kraj | Získat aktuální
údaje o typu používaných paliv a energií a jejich spotřebě
v domácnostech. To je hlavní cíl
projektu s názvem Energo 2015,

který provádí Český statistický
úřad. Výsledky ze šetření najdou
uplatnění například při plánování dalšího směřování dotační
politiky státu v oblasti energe-

choložské zkušenosti by špičky
poslanců chtěly zavítat, když už
ne do všech, tak alespoň do většiny českých krajů. Vrcholem byla
bezpochyby diskuze před plným
sálem Obecního domu v Suché
Lozi, kam byli pozváni krajští radní, zastupitelé, starostové všech

jenom padl: vůbec nikdo ze zlínských radních, ba ani hejtman, si
na toto setkání čas nenašel. Doufejme tedy, že v jiných krajích to
bude jiné.
Petr Gazdík,
zastupitel Zlínského kraje,
místopředseda Sněmovny

Hejtmani jednali o bezpečnosti
Štiřín | Ve čtvrtek 28. 5. jednala
Rada Asociace krajů, jejímiž členy
jsou hejtmani, o problémech spojených s bezpečnostní politikou státu.
O důležitosti jednání ve Štiříně vypovídá i účast ministra vnitra Milana Chovance, generálního ředitele
Hasičského záchranného sboru ČR
Drahoslava Ryby a dalších pracov-

níků Ministerstva vnitra. „Za velmi
důležité považuji, že právě v době,
kdy mezinárodní situace není vůbec jednoduchá, hejtmani společně s vrcholovými představiteli státu
hledají cesty, jak zajistit bezpečnost
obyvatel,“ uvedl hejtman Stanislav
Mišák, který se celodenního jednání
zúčastnil. 
/red/

tických úspor či ke srovnání
spotřeby energie našich domácností s ostatními členskými
státy Evropské unie. Šetření se
uskuteční na území celé České
republiky v přibližně 20 000 domácnostech. Ve Zlínském kraji
je do tohoto šetření zahrnuto
556 domácností v návaznosti
na Výběrové šetření pracovních

sil a 534 domácností nově vybráno náhodným výběrem v 91
obcích kraje. Zjišťování provádí odborně vyškolení tazatelé,
kteří jsou vybaveni průkazem
tazatele, jenž je platný jen
ve spojení s občanským průkazem. Případné dotazy k šetření
lze získat na tel. 577 004 956
a 736 466 401.
 /red/

Děti mají fantazii. Tvoří navzdory handicapu
Zlín | Již tradičně bývá součástí doprovodného programu Mezinárodního festivalu filmů
pro děti a mládež i soutěž s názvem Radost tvořit.
Projekt si klade za cíl ukázat dovednosti zrakově postižených
dětí a seznamuje veřejnost
s výtvarnými projevy těchto
mnohdy velmi talentovaných
dětí. I přesto, že jsou slabozraké, se zbytky zraku či nevidomé, mají velmi bohatou fantazii
a s velkým úspěchem dokážou
využít svých náhradních smyslů
k vytvoření prací, nad kterými se
mnohdy tají dech.
Letos se v rámci této soutěže
předávaly ceny již po osmnácté a organizátoři zvolili téma
Svět jako pohádka. „Když vidíte radost těch dětí, kterým

Předávání cen soutěže Radost tvořit. | Foto: LV

Budoucnost železnice? Prioritou je modernizace čtyř tratí
Zlínský kraj | Čtyři tratě
ve čtyřech regionech.
Jejich modernizace je
základním předpokladem
pro rozvoj železniční
dopravy ve Zlínském kraji.
Shodli se na tom zástupci Správy
železniční dopravní cesty, společnosti České dráhy a představitelé hejtmanství na společném
jednání ve Zlíně. Hlavním tématem byla příprava projektů k financování z evropských zdrojů.
Za klíčovou drážní stavbou z celokrajského pohledu je považována trať spojující Otrokovice,
Zlín a Vizovice, neboť umožní
kvalitní napojení krajského města Zlína na železniční síť a také

rozšíření provozu regionální
dopravy v aglomeraci s omezením souběžných jízd autobusů
do centra města – s tím souvisí
vybudování terminálů v Lípě nad
Dřevnicí a Vizovicích a výrazně
lepší využití již existujícího terminálu v Otrokovicích. Důležitou
součástí je přestavba zcela nevyhovující stanice Zlín střed.
Na Uherskohradišťsku je cílem
zvýšit v úsecích mezi Kunovicemi a Uherským Brodem traťovou rychlost a stanice i zastávky
na celém úseku vybavit pro bezbariérový přístup.
Dopravě na Valašsku pak pomůže modernizaci železniční tratě
z Hranic na Moravě do Horní
Lidče a dále na Slovensko. Vyžaduje celkovou rekonstrukci se
zvýšením rychlosti na 120 km.
V úsecích, kde je to ekonomické,

se plánuje vybudování bezbariérových přístupů ke stanicím
a zastávkám. Součástí by měla
být i kompletní rekonstrukce nádraží ve Vsetíně.
Na Kroměřížsku je plánována modernizace železničních
stanic Holešov a Bystřice pod
Hostýnem a zvýšení jejich bezpečnosti. Jsou v nevyhovujícím
stavu, jak z pohledu vybavení
pro cestující, tak zejména z důvodu zastaralého zabezpečovacího
zařízení.
Důležitý je i vozový park
V diskuzi se nezapomnělo ani
na významné regionální železnice, například Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm
a Vsetín – Velké Karlovice. Zde
jde o modernizaci zabezpečovacího zařízení a vybavení sta-

Do Luhačovic přijela soutěžit více než stovka seniorů
Luhačovice | Turnaj v pétanque určený seniorským klubům a organizacím působícím ve Zlínském kraji hostilo 28. 5. Lázeňské náměstí v Luhačovicích. Do akce Senior Cup, konané z iniciativy
a pod záštitou krajské radní Taťány Valentové
Nersesjan, se aktivně zapojilo 28 družstev, v nichž
si zahrálo 112 hráčů. „Při pořádání letošního ročníku jsme byli překvapeni nečekaným nárůstem zájemců o účast v turnaji oproti loňskému
roku, z kapacitních důvodů jsme bohužel zdaleka nemohli všechny uspokojit. Rádi bychom

ve spolupráci s partnery, Lázněmi Luhačovice,
a.s., a Univerzitou Tomáše Bati, našli cestu, jak
v příštích letech umožnit účast opravdu všem,“
řekla radní Taťána Valentová Nersesjan, která
zodpovídá za oblast sociálních věcí. První místo v soutěži vybojoval Petanque klub Brumov-Bylnice. Druhé místo přináleželo Svazu tělesně
postižených z Rožnova pod Radhoštěm, třetí byli
senioři souboru Jasenka ze Vsetína. Nejstarším
kolektivem, v němž činil věkový průměr hráčů
78 let, byl Klub seniorů Malenovice. 
/hm/

Z REGIONU
nebylo přáno mít zrak, a ony
i tak vytvoří taková díla, která
přinášejí ostatním radost a také
pozitivní pohled na svět, tak člověk opravdu přijde na pódium
předat výhru s radostí,“ řekl při
slavnostním oceňování Stanislav
Mišák, hejtman Zlínského kraje.
Ceny hejtmana Zlínského kraje
si odnesli šestnáctiletá Eva Lesová ze ZŠ v Opavě a desetiletý Pavel Kozubík ze ZŠ ve Vizovicích.
Dále si ceny odneslo deset dětí
z kategorie jednotlivci ve věku
od 5 do 19 let, dva kolektivy
dětí z Brna a Českých Budějovic
a byly uděleny také čtyři ceny
hlavní. Všechny práce zrakově
postižených dětí byly vystaveny v prostorách Univerzitního
centra ve Zlíně. 
/rš/
nic jako vstupní brány do významných turistických lokalit.
„Investice do kolejí a železniční
infrastruktury by neměly požadovaný přínos pro cestující veřejnost bez obnovy vozového
parku dopravce Českých drah.
Jejich představitelé deklarovali svoji připravenost v novém
plánovacím období pokračovat
v obnově a nákupu nových vozů
pro Zlínský kraj, a zlepšit tak současný nedobrý stav některých
zastaralých motorových jednotek,“ informoval radní Jaroslav
Kučera.
Výhodou železnice jsou kapacity drážních vozidel vyhovující
přepravám většího počtu cestujících. Dalšími přednostmi železniční dopravy je to, že ji neovlivňují dopravní zácpy a s rozvojem
elektrizace a modernizace tratí
nemá, na rozdíl od silniční dopravy, negativní dopad na životní prostředí. 
/van, jjn/
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Proměněný Velehrad zve na Dny lidí dobré vůle
Národní poutí 5. července vyvrcholí na Velehradě Dny lidí dobré vůle, nad nimiž převzal
jako již tradičně záštitu hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Areál, kde se oslavy konají, prošel
během posledních let náročnou
stavební proměnou. Velehrad
získal v rámci Integračního operačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj
294 milionů korun a ze státního
rozpočtu 52 milionů na projekt

Velehrad – centrum kulturního
dialogu západní a východní Evropy. Díky těmto finančním prostředkům dostalo poutní místo
novou tvář.
Došlo k opravení multifunkčního Velehradského domu Cyrila
a Metoděje, zrekonstruování ba-

Tvář se mění, duchovní rozměr zůstává. | Foto: IH

ziliky Nanebevzetí Panny Marie
a svatých Cyrila a Metoděje a dalších objektů. Na obnově poutního místa se prakticky od svého
vzniku podílí také Zlínský kraj.
„Podíleli jsme se na opravě velehradské baziliky, prostoru kolem
ní i na vybudování infrastruktury,
která zlepšuje technické podmínky pro návštěvu tohoto zajímavého místa našeho regionu,“ dodává hejtman.
Zlínský kraj také finančně podporuje kulturní a společenské akce
na Velehradě. Například od roku
2007 až do konce roku minulého
šlo z rozpočtu kraje na tyto akce
5,6 milionu korun. Kromě toho
od svého vzniku poskytl kraj Arcibiskupství olomouckému na konání akce Dny lidí dobré vůle dalších několik milionů korun. Letos
kraj podpořil slavnostní Večer lidí
dobré vůle částkou 200 000 korun. 
/bj/

Zapojte se do ankety a oceňte zdravotníky
Zlínský kraj | V letošním roce vyhlásil Zlínský kraj 2. ročník ankety,
ve které mohou občané i organizace zasílat návrhy na ocenění
zdravotnických pracovníků.
Až do konce prázdnin – 31. srpna – je možné posílat na Odbor
zdravotnictví Krajského úřadu
Zlínského kraje návrhy, které
budou následně posouzeny podle kritérií zohledňujících přede-

vším profesionální a etický přístup
k povolání zdravotníka. K ocenění
bude vybráno hodnoticí komisí
a následně schváleno Radou Zlínského kraje šest návrhů (tři z kategorie lékař, tři z kategorie nelé-

kařských zdravotnických profesí
(zdravotní sestra/bratr, záchranář,
asistent a další). Slavnostní vyhlášení výsledků ankety a předání
ocenění proběhne v říjnu. Bližší informace k vyhlášené anketě
a návrhový list najdete na webu
Zlínského kraje v odkaze zdravotnictví nebo vám je poskytnou
na Odboru zdravotnictví Krajského
úřadu Zlínského kraje.

Z regionu
Další kvalitní silnice
Zlínský kraj | Celkem šest investičních záměrů, které jsou
připraveny pro spolufinancování ze Státního fondu dopravní
infrastruktury, přispěje ke zlepšení silniční sítě v regionu. Jejich
celkový finanční objem přesahuje 95 milionů korun. „Realizace všech staveb by měla být
ukončena již v průběhu podzimu. Podíl spolufinancování
ze státního fondu je ve výši 85
procent,“ uvedl radní kraje pro
oblast dopravy Jaroslav Kučera.
Investiční záměry se týkají ulice
Gahurova ve Zlíně, silnice v Popovicích, Luhačovicích, Loučce
a také komunikací poblíž Rymic
a Slušovic.

Miliony na sport
Zlínský kraj | Více než 16 milionů korun. Tolik Zlínský kraj
letos rozdělí na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže.
V této sumě je již zahrnut dar
od Českého olympijského výboru ve výši zhruba 2,5 milionu
korun. „Každoročně dotujeme
přibližně šedesát sportovních
organizací a klubů. A právě to
bylo Českým olympijským výborem velmi pozitivně kvitováno,“ sdělil krajský radní Petr
Navrátil, zodpovědný za oblast školství, mládeže a sportu.
Mezi největší sportovní kluby,
které se věnují mládežnickému sportu, patří FC Slovácko,
Fotbalový club Zlín, hokejový
klub HC PSG Zlín a Valašký hokejový klub.

Univerzita nabídne pomoc studentům s handicapem

Víte že,

Zlín | Pomoc studentům s různými formami handicapu nabízí Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně. Půjde zejména o asistentskou a poradenskou činnost, pomoc při sestavování
rozvrhu či zavedení speciálních kompenzačních pomůcek do výuky.

…cizinci, kterým bylo Ministerstvem vnitra České republiky
uděleno státní občanství, nabývají toto státní občanství až
dnem složení státoobčanského
slibu před ředitelem krajského
úřadu?
Teprve až po složení tohoto slibu
se stávají plnoprávnými občany České republiky. V polovině
června tento slib vykonalo sedm
občanů pocházejících z Bulharska, Slovenska, Ukrajiny, Kypru,
Ruské federace a ze státu Bosna
a Hercegovina.

Univerzita dlouhodobě vytváří
dobré podmínky pro studium
posluchačů se zdravotním postižením. Je na ně pamatováno už
tím, že všechny univerzitní budovy mají bezbariérový přístup.
„Přesto když hovoříme se studenty, kteří se pohybují na vozíčku,
zjišťujeme, že se s určitými potížemi setkávají. Pak mohou být
odkázáni na náhodnou pomoc.

„Také při výuce někdy improvizujeme, abychom třeba lehce
zrakově postiženému studentovi vytvořili rovné podmínky se
zdravými kolegy, například při
psaní testu na počítači. Proto
jsme se rozhodli dát zdravotně
postiženým studentům určitý řád
a nastavit lepší legislativní podmínky,“ vysvětlila prorektorka pro
sociální záležitosti Adriana Knáp-

ková. V praxi se tak bude jednat
o zavedení asistentů, kteří budou
doprovázet handicapovaného
studenta do školy a po dobu výuky, nebo o nákup potřebných
kompenzačních pomůcek pro
zrakově či sluchově postižené.
Studenti se specifickými poruchami učení budou moci využít
konzultací s odborníky v Akademické poradně. 
/bra/

TÉMA

Soutěž má mezi stavbaři velkou prestiž. | Foto: LV

Kvalita zůstala, staveb ale mírně ubylo
Rok 2014 nebude v dějinách stavebnictví zapsán zlatým písmem. Útlum ve výstavbě
dokládají jak statistiky, tak i počet projektů v soutěži Stavba roku Zlínského kraje.

Cena hejtmana Zlínského kraje: Vjezd do průmyslového areálu TOMA křížením s železniční tratí (Otrokovice).
Přihlašovatel: EUROVIA CS

Pokud se v minulosti psalo o soutěži Stavba roku
Zlínského kraje, většinou se připojovalo slůvko
rekordní. Nyní je ale v regionu, stejně jako v celé
zemi, situace mírně odlišná. V aktuálním, třináctém ročníku porota posuzovala méně projektů,
než na kolik byla v minulosti zvyklá. Například
v kategoriích domy pro bydlení a rodinné domy
byly přihlášeny pouze dvě stavby. Celkem odborná porota, složená ze zástupců Svazu podnikatelů ve stavebnictví, České komory architektů, České komory autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě a Zlínského kraje, hodnotila
42 přihlášených staveb.
Porota se rozhodla letos neudělit Cenu Grand
Prix architekta Pavla Nováka. Nejvyšším oceněním ve třináctém ročníku soutěže staveb
realizovaných stavbaři v roce 2014 je tedy Cena
hejtmana, kterou získala na doporučení členů
odborné komise stavba vjezdu do průmyslového areálu Toma v Otrokovicích. „Nový vjezd
do průmyslového areálu pomohl odlehčit dopravní situaci ve městě. Stavba byla realizována
za extrémně složitých stavebních a časových
podmínek při téměř trvalém provozu na důležitém železničním koridoru,“ zdůvodnil ocenění
hejtman Stanislav Mišák.
Součástí soutěže je pravidelně také klání studentů středních škol se stavebním zaměřením.
Soutěží o Studentskou práci roku. Letos zvítězil
Vlastmil Pelčák ze SPŠ Zlín před Tomášem Krahulou také ze zlínské průmyslovky. Třetí místo patří
Josefu Mannovi ze SOŠG Staré Město. Finanční
ocenění získali také Jakub Šimurda ze SPŠ Valašské Meziříčí, Lukáš Štipčák ze SOŠG Staré Město
a Jiří Veselý ze SPŠ Zlín. Odměněni byli rovněž
učni stavebních oborů, kteří v roce 2014 úspěšně
reprezentovali kraj: Jiří Válek a Patrik Beránek
ze SPŠ Valašské Meziříčí (obor truhlář), Martin
Hrbáč a Jan Řehák ze SOU Uherský Brod (obor
instalatér) a Adam Jakuba ze SOŠ J. Sousedíka
Vsetín (obor instalatér). 
/bj, jjn/

Stavba roku − Stavby občanské vybavenosti: objekt
Uherskohradišťské nemocnice. Přihlašovatel: G G ARCHICO

Stavba roku − Rodinné domy: Rodinný dvojdomek
Zlín-Prštné. Přihlašovatel: MILL STAVBY

Stavba roku − Rozvojové projekty měst a obcí: Revitalizace parku Komenského ve Zlíně. Přihlašovatel: město Zlín

Stavba roku − Průmyslové a zemědělské stavby: Hala LISS
Rožnov p. R. Přihlašovatel: Ing. arch. Zbyněk Margetík

Cena novinářů: Lanové centrum Otrokovice.
Přihlašovatel: Navláčil stavební firma

Stavba roku − Stavby mimo Zlínský kraj: Národní ústav
duševního zdraví v Klecanech. Přihlašovatel: Zlínstav
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Zájem o technické obory roste
Zlín | „Na obory technicky zaměřené se nám díky osvětě mezi žáky a rodiči hlásí
stále více dětí.“ I to zaznělo z úst krajského radního pro školství Petra Navrátila
na jednání Rady hospodářské a sociální dohody Zlínského kraje.
Hlavním tématem aktuálního zasedání totiž
bylo školství. Zástupci zaměstnavatelů při
jednáních krajské tripartity v minulosti často
apelovali právě na nutnost podpory technických oborů, aby měli ve svých firmách s kým
pracovat.
„Pokud jde o počty přihlášek v maturitních
oborech, z jejich celkového počtu bylo 63
procent podáno do oborů středních odbor-

ných škol, 37 procent bylo podáno na gymnázia. Z počtu přihlášek do maturitních oborů
středních odborných škol směřovalo téměř
40 procent do oborů technicky zaměřených.
Obdobně tomu bylo v loňském roce. Pokud
jde o počty přihlášek do učebních oborů zakončených výučním listem, poměr přihlášek
do technicky profilovaných oborů činí 52 procent,“ upřesnil radní Petr Navrátil.
Osvěta zabírá. Technický obor již není volbou z nouze. Foto: LV

15 Nej v oblasti školství,
mládeže a sportu...
...v 15leté historii Zlínského kraje podle
radního Petra Navrátila
■ rok 2001 Zlínský kraj se stal zřizovatelem
158 škol a školských zařízení, byla zpracována první Výroční zpráva o stavu a rozvoji
vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji a založen Fond mládeže a sportu pro podporu
neinvestičních dotací směrem k organizacím v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu.
■ Rok 2002 Optimalizační změny a investiční aktivity směřující k rekonstrukcím
dětských domovů na zařízení s rodinnými
buňkami, což výrazně ovlivnilo jejich vzhled
a komfort, který mají děti v nich pobývající.
Do dnešního dne je to výrazné pozitivum,
svým rozsahem jedinečné i v rámci ČR.
■ Od roku 2002 Každoročně se pořádá ocenění pedagogických pracovníků za jejich
významný přínos pro výchovu a vzdělávání
mladé generace, ocenění žáků středních
a základních škol Zlínského kraje za jejich
úspěchy v různých oblastech činnosti, případně za mimořádný čin a ocenění nejlepších sportovců Zlínského kraje.

■ Rok 2003 Vznik historicky prvního Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání
a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy
Zlínského kraje.
■ Od roku 2003 Realizování projektu Českého olympijského výboru pod názvem
Olympiáda dětí a mládeže. Zlínský kraj byl
pořadatelem dvou olympiád: v roce 2008
zimní a v roce 2013 letní. By to rovněž první rok oceňování preventivních programů
a školních metodiků prevence.
■ Rok 2004 Spuštění v ČR jedinečného portálu Zkola.cz, který byl postupně doplněn
o další portály Burza škol, Zlínské dumy
a Zdravě do života.
■ Od roku 2004 Historicky první a dále již
každoroční oceňování dobrovolných pracovníků s mládeží.
■ Rok 2007 Zlínský kraj jako první spustil
finanční motivační systém „Podpora řemesel v odborném školství“, který se týká až
do dnešního dne žáků vybraných oborů
všech škol bez ohledu na jejich zřizovatele.
Byla zahájena finanční podpora mládežnického sportu, výhradně určená na sportovní
činnost a rozvoj dětí a mládeže. Počet organizací byl snížen na 119 škol a školských zařízení. Zahájeno každoroční pořádání krajské
konference k primární prevenci.
■R
 ok 2010 Zahájen projekt jednotných
přijímacích zkoušek, které byly poprvé

ŠKOLSTVÍ
Otázka pro...
PaedDr. Petra Navrátila, krajského radního
pro školství, mládež a sport: Jaký byl právě
končící školní rok?
Regionální školství Zlínského kraje, jak základní, tak střední, dosahuje dlouhodobě velmi
dobrých výsledků ve všech srovnávacích
testech. Výsledky letošních maturit nás opět
zařadily na první tři místa v porovnání s jinými
kraji. Poděkování za to patří pedagogickým
pracovníkům všech škol.
V letošním roce jsme opět navázali na několikaleté přijímací řízení na střední školy, které
formou pilotního ověřování realizovalo ministerstvo školství. Do tohoto projektu se zapojily
všechny školy zřizované krajem, pět soukromých a tři školy církevní. Ze základních škol
odcházelo 4 754 žáků, což je o 102 více než
v předcházejícím roce. Rodiči i žáky byl velmi
dobře hodnocen nástroj pro výběr střední školy, portál www.zkola.cz, a jedna z jeho aplikací
Burza škol. Tento informační portál se rozrostl
o další subportál, Kudy kam, který pomáhá
mladým lidem řešit životní situace.
Nový školní rok zahájíme se změnou ve vedení
resortu školství a s očekáváním, že se podaří
dokončit reformu financování regionálního
školství, a tím zlepšit platové podmínky pracovníků školství Zlínského kraje.

realizovány pro školní rok 2010/2011, tehdy
v jediném kraji v ČR.
■ Rok 2013 Zlínský kraj pořádá Hry VI. letní
olympiády dětí a mládeže a získává historicky nejlepší čtvrté místo v hodnocení krajů.
Počet školských příspěvkových organizací
klesl na 100.
■ Rok 2014 Výsledky státních maturit škol
Zlínského kraje jej řadí na nejpřednější místa
v rámci ČR. V celém kraji proběhl první ročník multižánrového festivalu ZUŠka?ZUŠka!
s cílem představit činnost 20 ZUŠ zřizovaných Zlínským krajem.
■ Do roku 2015 Bylo zatepleno řádově 40
objektů škol, vybudovány moderní školní
dílny, centra technického vzdělávání v Uherském Brodě, Vsetíně, Kroměříži, Uherském
Hradišti a dalších městech.
■ léta 2013–2015 Realizovány projekty Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních
a základních škol ve Zlínském kraji a Nové
přístupy k realizaci praktického vyučování
ve Zlínském kraji, do kterých se zapojilo 16
středních a 71 základních škol.
■ léta 2014–2015 Realizován projekt Bezpečné branky. Cílem projektu je vybavit
bezpečnými brankami fotbalové kluby
na území Zlínského kraje, které mají mládežnická družstva. Doposud bylo do 86 oddílů
dodáno celkem 180 fotbalových branek.

Projekt Senioři a jejich bezpečí je v plném proudu

SOCIÁLNÍ OBLAST

Zlínský kraj | Projekt Zlínského kraje Senioři
a jejich bezpečí, který finančně podpořilo ministerstvo vnitra, a na kterém hejtmanství spolupracuje s krajským ředitelstvím Policie ČR, je
v plném proudu. Ve Zlíně a Vsetíně se již konaly
vzdělávací semináře. Zúčastnilo se jich téměř
150 zástupců seniorských organizací. Vyslechli si
i několik výpovědí seniorů, kteří se se „šmejdy“
setkali, a také rady Policie ČR, České obchodní
inspekce a Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska. Další semináře v Uherském Hradišti
a Kroměříži proběhnou na podzim a celý projekt vyvrcholí listopadovou celokrajskou konferencí. „Součástí projektu je i varování seniorů
prostřednictvím médií,“ vysvětluje krajská radní
Taťána Valentová Nersesjan. Díky projektu jsou
také o aktuálních případech ihned po jejich
nahlášení policii informováni starostové příslušných měst či obcí. 
/red/

Ve vysílání Českého rozhlasu se tématu věnovaly radní T. Valentová Nersesjan a policistka L. Javoříková | Foto: LV

Nádobí splácí dosud

Výměna zámků? Šmejdi nepochodili

Paní Z. přišla na předváděcí akci, kde ji zaujaly hrnce s titanovým dnem. Chtěla je koupit vnučce jako svatební dar. Prodejce
za ně chtěl 10 000 korun.
Tolik peněz ovšem paní Z. u sebe neměla, a tak si zboží pořídila
na splátky na dva roky. Krabici se zakoupenými hrnci ale bohužel otevřela až doma za dva dny. A čekalo ji nemilé překvapení.
„Byly tam úplně jiné hrnce. Obyčejné,“ posteskla si.
Když se za další dva dny konečně dovolala do firmy, čekalo ji
další překvapení. „Řekli mi, že ty hrnce, které byly na akci vystavené, dovezou, ale musím zaplatit dalších 10 000 korun. Další
peníze jsem ale neměla a už jsem jim ani nevěřila. Tak jsem to
odmítla,“ zavzpomínala. Do firmy ještě poslala tři doporučené
dopisy s tím, že chce od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Všechny se jí ovšem vrátily a telefon už taky nikdo nezvedal. Doma
tak má obyčejné hrnce za 10 000 korun, které doteď splácí.

Do Chropyně na Kroměřížsku přijela firma, která nabízela
výměnu zámků v bytech. Neopatrná seniorka podomní prodejkyni pustila do bytu a chtěla s ní smlouvu na výměnu zámku
uzavřít. Neuvědomila si přitom, že prodejce může mít od klíčů
duplikát a snadno se pak může do jejího bytu vloupat. Naštěstí ale přes pootevřené dveře bytu zaslechla rozhovor její
sousedka.
„Paní prodejkyni jsem hned řekla, že nic v našem vchodu
nechceme. Načež se do mě pustila a řekla mi, že mají povolení ministerstva vnitra! Protože jsem ale pracovala ve státní
správě, věděla jsem, že žádné ministerstvo vnitra by nikdy
nikomu takové povolení nevydalo,“ řekla paní Š., která dotyčným prodejcům pohrozila, že zavolá policii. „Paní se vytočila
na podpadku, sbalila papíry a uháněla pryč,“ dodala s tím, že
lituje, že si nenapsala číslo auta, v němž dotyčná odjela.

Místo titanových hrnců si přivezla obyčejné

Prodejci se oháněli povolením od ministerstva

Policejní preventistka Lucie Javoříková: Řádění šmejdů ihned nahlaste
„Stává se totiž velmi často, že senioři okradení
nahlásí se zpožděním. To však policejní práci
velmi stěžuje,“ říká preventistka krajského ředitelství policie ve Zlíně Lucie Javoříková.
Má policie nějaké vysvětlení toho, že pachatelé seniory stále zneužívají?
Vysvětlení je hned několik. Zaprvé, ať se nám to
líbí nebo ne, starších lidí přibývá. Z toho plyne,
že se z nich často stanou oběti nějaké trestné
činnosti. Za druhé jde o velmi slabé jedince, kteří
se nemají jak bránit zákeřnému pachateli, který zneužívá jejich důvěřivosti, ochoty pomoci,
laskavosti. Můžeme říci, že ročně je takovýchto
případů stovky. Je to patrné třeba na příkladu.
Když jsme dělali preventivní akci v jedné z obcí
na Zlínsku, kdy jsme obcházeli seniory a varo-

vali je před různými podvodníky a radili jim, co
a jak mají dělat, aby se nestali další obětí těchto
„šmejdů“, tak hned na druhý den dvě babičky
udělaly přesně ty chyby, na které byly upozorněny a přišly o své životní úspory.
Dá se jednoduše říct, jakých nejčastějších
chyb se senioři dopouští?
Jejich hlavním problémem je, že neumí říci „NE“.
Nechají si tak nabízet různé zboží, vnucovat rádoby výhodné smlouvy či se snaží někomu „v nouzi“ pomoci. Výsledkem je však velké zklamání, oči
pro pláč a životní úspory v rukou zlodějů.
Jak by se měl senior zachovat v případech,
že se se šmejdy přece jen setká nebo jim dokonce naletí?

Nepustit si v žádném případě cizí osoby domů,
nepodepisovat žádné smlouvy bez podrobného nastudování třeba i s někým dalším z rodiny. Nedávat peníze cizím lidem, například
po telefonické domluvě.
V případě, že už vás ale nějaký „šmejd“ napálí,
je důležité rychlé oznámení případu policistům, kteří tak mají větší šanci na dopadení
pachatelů. Stává se totiž velmi často, že senioři okradení nahlásí až s několikadenním
zpožděním.
To však policejní práci velmi stěžuje. Důležitý
je i popis pachatelů, proto vždy uvítáme, když
si lidé zapamatují jejich vzhled, jaké měli oblečení či něco specifického, co usnadní jejich
identifikaci, jako je třeba styl chůze, tetování,
výslovnost a další.
/red/
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Některé památky žijí díky dobrovolníkům
Zlínský kraj | Každé léto bývá obdobím, kdy vrcholí nejrůznější dobrovolné aktivity při obnově památek. Ve Zlínském kraji jich najdeme několik. Mezi nejznámější
patří jistě zřícenina hradu Lukov v Hostýnských vrších nebo zřícenina hradu
Cimburk u Koryčan ve Chřibech. Horkou novinkou v dobrovolnické péči o kulturní
dědictví se stala zřícenina tři sta let starého dvorce na Janově hoře u Vizovic.
Lukov
Poměrně úctyhodnou novodobou historii své
obnovy má hrad Lukov, jehož počátky sahají
do první třetiny 13. století. S vysekáváním náletových dřevin zde začínali už skauti v krátkém
období své existence koncem šedesátých let.
Další nesmazatelnou stopu na cestě k záchraně
památky zanechali na Lukově členové Hnutí
Brontosaurus. Už třiatřicet let tady brontosauři
každé léto pořádají své tábory.
Nynějším lídrem péče o tuto oblíbenou a hojně navštěvovanou památku v Hostýnských vrších je Spolek přátel hradu Lukova. Vznikl roku
1990 sdružením zájemců o historii a především
o zlepšení neutěšeného stavu zříceniny hradu
Lukova. Jeho účelem je sdružovat lidi, kteří jsou
ochotní jakýmkoliv způsobem pomoci při záchraně památky. Spolek má 62 členů a několik
desítek dalších příznivců.

V minulém roce spolek pořádal na několika
místech Zlínského kraje vzpomínkové aktivity
u příležitosti výročí úmrtí Lukrecie Nekšovny
a Albrechta z Valdštejna. Jeho členové se podíleli na objevení místa stavby kostela sv. Jana
Křtitele v areálu hradu. Dokončili izolační práce, aby se zabránilo pronikání srážkových vod
do konstrukcí západního paláce hradu. Vybudovali naučnou stezku severním svahem hradu či
pokračovali ve stavebním zabezpečení severní
obvodové hradby dolního hradu.
Spolek informuje o své činnosti na internetových stránkách www.hradlukov.cz.
Cimburk
Hrad Cimburk u Koryčan byl založen Bernardem
z Cimburku mezi lety 1327–1333. V současnosti
je jeho zřícenina výjimečná dochovanými architektonickými prvky, jako jsou ostění oken

památky
a dveří. V roce 1994 bylo založeno občanské
sdružení (nyní spolek) Polypeje se sídlem v Brně.
Členové a příznivci spolku započali se záchrannými pracemi a zpřístupnili hrad veřejnosti.
Hrad je otevřený celoročně a koná se zde řada
kulturních akcí.
Práce na obnově hradu probíhají postupně.
Vloni prošla sanací severní obvodová zeď
hradního paláce, letos jsou práce zaměřeny
na příčku palácové stavby obsahující pozdně
gotická i barokní ostění. Na obnově se podílejí
profesionální řemeslníci společně s dobrovolníky, po dobu dvou týdnů budou pomáhat také
účastníci mezinárodního work campu.
„Od roku 1994 bylo na hradě nejrůznějšími způsoby (kácení, kopání, zdění, injektování, míchání
atd.) odpracováno okolo 156 000 hodin,“ uvedl
prezident spolku Polypeje David Krämer.
Na Cimburku se nyní koná řada kulturních akcí.
Letos to ještě bude Šermířský a divadelní den
(27. 6.), Šermířský víkend (11. a 12. 7.), koncert
V. Folková nota (25. 7.), Tradiční setkání umělců a řemeslníků (15. 8.) a Hradozámecká noc
(29. 8.). Aktuální informace o Cimburku
a dění v jeho areálu najdou zájemci na webu
www.cimburk.eu. 
/vc/

Nadšenci z Vizovic zachraňují Janův hrad
Je dobře známo, že ve Vizovicích můžete navštívit zámek. Ale již málo se ví, že
v kopcích pouhé tři kilometry od centra města můžete nalézt také hrad. Vlastně
spíše hrádek, nebo ještě přesněji Prokopovský dvůr.
Ale obyvatelé Vizovic a okolí si oblíbili označení
Janův hrad. Stojí na Janově hoře někdy od roku
1710. Dnes už jen jako zřícenina ve značně
zredukovaném rozsahu. Jeho dobrovolní zachránci usilují o to, aby tam stál i v budoucnu
a aby k němu mohly přicházet na výlety i další
generace. Přímo na „hradě“ jsme o tom hovořili
s místopředsedou Spolku Janův hrad Vizovice
Jiřím Gerychem.
Co vás vedlo k aktivitám zaměřeným na záchranu ruiny Prokopovského dvora na Janově hoře?
Bydlím na okraji města pod Janovou horou a ani
nejsem vizovickým rodákem. Ale osud rozpadající se stavby na vrcholu kopce mě spolu s několika
desítkami dalších lidí z Vizovic nenechal klidným.
Nedalo nám to, spojili jsme se, v roce 2013 jsme
založili spolek a pustili jsme se do čištění, oprav
a zabezpečování stavební památky.
Jaká je historie této stavby?
V letech 1710–1746 využíval tuto stavbu šlechtický rod Gollenů. Po nich přišli Blümegenové
a Stillfriedové z Ratěnic. Od roku 1945 patřil
dvorec státu a měla jej na starost Lesní správa
Luhačovice. Od roku 1993 je vlastníkem město.
Velké škody napáchal na stavbě v roce 1995
požár. Po něm vše chátralo až do předloňského

roku, kdy sem začali opakovaně docházet dobrovolníci a zachraňovat, co se ještě zachránit dalo.
K čemu bude torzo stavby sloužit, když je
kvalitně zabezpečíte proti další devastaci?
Naším hlavním cílem je vybudovat zde turistický cíl, místo pro občasné setkávání. Měli
jsme zde již první větší akci – setkání na Silvestra 2014. Spousta lidí v tu dobu chodí
na vycházky. Janův hrad byl pro ně dobrým
cílem. Připravili jsme pro návštěvníky i nějaké
občerstvení. Přišly jich dvě až tři stovky. Podobných akcí bychom zde chtěli uspořádat
několik do roka. Již nyní je zde volně přístupný přístřešek pro posezení turistů, houpačka
a lano pro hry dětí, místo pro rozdělání ohně,
dokončujeme čištění asi dvacet metrů hlubo-

ké studny, instalujeme na ni rumpál s vědrem.
Když tu jsme a pracujeme na zpevňování zdiva stavby, prodáváme také turistické známky
a samolepky.
Kolik lidí se na obnově Janova hradu podílí? Jak lze pomoci?
Náš spolek má deset řádných členů, ale
na brigádách se během roku vystřídá až kolem padesáti lidí. Jen za loňský rok se zde
odpracovalo přes dva tisíce brigádnických
hodin. A samozřejmě by to nešlo bez četných
sponzorů. Jsou mezi nimi drobní dárci, lokální
patrioti, firmy, samozřejmě také město, různé
nadace i Zlínský kraj. Stavba byla totálně zarostlá křovinami a stromy, museli jsme dřevo
odtěžit a potom vyvést místy až metr a půl
vysokou vrstvu suti. Opravujeme klenby. Získali jsme přístup i do jedné sklepní místnosti. Velice bychom uvítali, kdyby nám někdo
mohl věnovat staré cihly z nějaké bourané
stavby. Odvoz bychom si zajistili. A samozřejmě bychom uvítali pomoc zručných lidí
při zednicko-konzervačních pracích. Všechny informace soustřeďujeme na stránkách
januvhradvizovice.cz. 
Vojtěch Cekota

Housle a Luhačovice
patří k sobě

Muzeum mapuje historii domácího pálení . | Foto: archiv

Víte o slivovici vše? Výlet do Vlčnova
Vlčnov | Tradiční lidové kultuře je v České republice věnována
poměrně velká pozornost. Poněkud stranou zájmu však ještě
donedávna stála oblast podomácké výroby pálenek ve vesnickém prostředí.
K rozšíření obzorů odborníkům
na slovo vzatým a samozřejmě
také laické veřejnosti slouží expozice Slováckého muzea ve Vlčnově.
Tato stálá expozice v památkově
chráněné hospodářské usedlosti
čp. 65 je věnována podomácké výrobě slivovice a ovocných destilátů
a její historii na moravsko-slovenském pomezí. Textová a obrazová
část představí návštěvníkům nejstarší zmínky o výrobě pálenky.

V muzeu je umístěno na tři desítky převážně podomácku zhotovených destilačních zařízení různého
typu, velikosti i stáří, které věnovali
anonymní dárci.
Kontakt: 733 621 063, 733 621 054,
www.slovackemuzeum.cz, otevírací doba: duben–říjen: pondělí–
pátek 9.00–17.00 (po předchozím
objednání), sobota a neděle 13.00–
17.00 (bez nutnosti předchozího
objednání).

Filharmonie?
Umí i open air!

Slovácké léto
2015

Zlín | Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně, obecně prospěšná
společnost, jejímiž spoluzakladateli jsou Zlínský kraj a město Zlín,
uspořádala v pondělí 8. června
netradiční benefiční koncert pod
širým nebem, nad kterým převzala
záštitu Taťána Valentová Nersesjan,
radní Zlínského kraje odpovědná
za sociální oblast.
Benefiční koncert proběhl na platformě mezi 14. a 15. budovou bývalého továrního areálu ve Zlíně. Výtěžek z dobrovolného vstupného,
který činil 54 000 korun, je určen
na budování technického zázemí
potravinové banky ve Zlínském
kraji. Nejprve vystoupil En. dru
alias Ondra Havlík, který představil
originální beatbox, následně zahráli filharmonici, vedení dirigentem Stanislavem Vavřínkem, skladby ze známých filmů Hollywoodu,
jako jsou například Hvězdné války,
Sedm statečných či Tenkrát na Západě. 
/hm/

Od 3. do 12. července ožije
Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti Slováckým
létem, tradiční sportovně-kulturní akcí. Přes den se
v písečné aréně v historickém centru města budou
utkávat sportovci a večery
budou zasvěceny muzice. Mezi největší hudební
hvězdy letos patří slovenští
Desmod, na místo činu se
po roce vrátí jejich „bratia“
Iné Kafe, domácí scénu
bude reprezentovat Argema a neuvěřitelných 40 let
na rockové scéně oslaví legendární Katapult. Kromě
toho je na programu večer
plný folkloru, hromadná
projížďka na in-line bruslích a po celých deset dnů
bohaté doprovodné programy pro děti. Více na adrese
www.slovackeleto.cz. Akce
jsou zdarma.

Luhačovice | Ke koloritu letních Luhačovic patří mladí lidé
s houslemi na zádech a černým
mozolem pod bradou, kteří kmitají po městě z hodin Václava
Hudečka na cvičení za korepetitory či do Lázeňského divadla
na zkoušky ke koncertům – to je
itinerář dne studentů Akademie
Václava Hudečka, která se letos
v termínu od 27. července do 8.
srpna uskuteční v Luhačovicích již
po devatenácté. To dává prostor
k bilancování.
Za uplynulou dobu prošlo Akademií Václava Hudečka na čtyři
stovky studentů, je samozřejmé,
že jen někteří se dostali na vysluní.
Je to otázka nejen talentu, ale především obrovského pracovního
nasazení.
Jde o to, přijat řeholi, která vede
k úspěchu. Mezi těmi, kteří se
upsali houslím, jsou dnes již profesoři hry na housle, koncertní mistři, úspěšní studenti zahraničních
škol, ale i takoví, kteří došli ještě

KULTURA
dál. Například Jan Mráček, který
se jako první Čech se stal vítězem
prestižní soutěže Fritze Kreislera
ve Vídni, bude koncertním mistrem Europan Union Youth orchestra. Orchestr bude koncertovat
pod vedením věhlasných dirigentů po celém světě, v houslové sekci uvedeného orchestru zasedne
další náš student Filip Zaykov.
Na světových pódiích je znám
Josef Špaček, ve Vídeňské filharmonii nás reprezentuje Barunka
Valečková z Uherského Brodu
a tak bych mohla pokračovat.
Není tedy divu, že vedení Sdružení
Václava Hudečka dělá vše možné
pro trvalou udržitelnost projektu,
profinancování je věcí velmi těžkou, o to víc si vážíme pochopení
a záštity hejtmana Stanislava Mišáka a podpory Zlínského kraje
a také všech těch, kteří nám v této
nelehké době, kdy vážná hudba
a výchova příští generace virtuózů, reprezentantů naší kultury,
nemá tu potřebnou vážnost.

Miroslava Krumpolcová

Letní procházky Valašským Meziříčím
Valašské Meziříčí |Pracovníci
Muzea regionu Valašsko si na letošní letní sezonu připravili pro
obyvatele města i jeho návštěvníky další ze série již tradičních
a oblíbených procházek městem
a jeho historií. Po dvou ročnících
Dnů architektury, které zájemcům představily soudobou architektonickou tvorbu, po procházkách za historickou architekturou
a loňském putování po stopách
šlechty se máte na co těšit i letos.
V pátek 17. července se projdeme

po krásenské industriální architektuře, která patří k posledním
němým svědkům průmyslového
pokroku někdejšího městečka
Krásno v 19. století. S letními
prázdninami se pak symbolicky
rozloučíme v pátek 28. srpna spolu s legendárními „cérkami“ Gabrou a Málinkou, které v podání
členů divadla Schod zavzpomínají na své dětství ve Valašském
Meziříčí i lumpárny, jichž byly meziříčské a krásenské ulice němými
svědky. 
Ivana Ostřanská
Stylové přivítání návštěvníků. | Foto: archiv
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Cyrilometodějská stezka − společné kořeny
Zlínský kraj | V roce 2013 Zlínský kraj společně se svou Centrálou cestovního ruchu Východní
Moravy založily zájmové sdružení Evropská kulturní stezka svatých Cyrila a Metoděje. Od roku
2014 funguje sekretariát sdružení jako součást centrály cestovního ruchu. Dana Daňová,
ředitelka centrály, byla zároveň pověřena řízením sdružení Evropské kulturní stezky.
Paní ředitelko, jaký byl uplynulý
rok a půl činnosti?
Za to nejdůležitější považuji, že
se nám pro společnou myšlenku
Cyrilometodějské stezky daří získávat velkou podporu jak doma,
tak v zahraničí. Sdružení má 14
členů. Vloni přistoupily Jihomoravský kraj, Nitranský samosprávný kraj, město Ohrid z Makedonie,
Cammini d’Europa (Itálie). Letos
v březnu se staly členy sdružení
Olomoucký a Moravskoslezský
kraj, Trenčínský samosprávný kraj
a Centrála cestovního ruchu – Jižní
Morava. V květnu ještě přistoupily
Nitranská organizace cestovního
ruchu, Zoborský skrášľovací spolok,
Archeologický ústav SAV a město
Soluň. S dalšími zájemci o vstup
do sdružení jednáme. Za rok a půl
rozšířit sdružení do takto významného uskupení je naprosto mimořádný úspěch a svědčí i o skvělé diplomacii vedené Zlínským krajem
a jeho centrálou. Naším společným
zájmem je vybudovat stezku, která protne deset evropských zemí.
Když si představíme trojúhelník,
jeho vrcholy jsou Velehrad, Soluň
a Řím. V tomto prostoru se stezka
bude odvíjet. A netajíme se tím, že
chceme právě k nám, do Zlínského
kraje, přivádět poutníky a turisty.

Kam vyrazit
Červenec jako první
prázdninový měsíc
nabízí řadu příležitostí
k poznávání našeho
krásného kraje.
Zlín I 10 let s Educem, do 31. července. Výstava fotografií přibližující 10 let fungování Střediska rané
péče Educo Zlín. K vidění ve 14|15
Baťův institut.
Velehrad I Dny lidí dobré vůle
a Celonárodní cyrilometodějská
pouť, 4. a 5. července. 16. ročník
oslav cyrilometodějského výročí.

Jaká je hlavní myšlenka Cyrilometodějské stezky?
Cyrilometodějská stezka je příležitostí, jak slovanské země a další
státy, které nesou stopy Cyrilometodějské misie a tradice, více propojit tématem hledání společné
kulturní identity a kořenů, a sice
pomocí udržitelného kulturního
cestovního ruchu. Cyrilometodějská stezka tak, jak ji zamýšlíme realizovat, splňuje definici kulturních
stezek Rady Evropy.

Naší ambicí je ucházet se o certifikaci v programu Kulturní stezky
Rady Evropy a přiřadit se k současným 33 stezkám, které tento
status získaly. Certifikační proces
jsme letos zahájili, a dokonce jsme
hrdými nositeli označení Kandidátská kulturní stezka Rady Evropy.
Realizací Cyrilometodějské stezky
tak vznikne první kulturní stezka
s významným spádem do ČR.
Svatý Hostýn I Cyrilometodějská
pěší pouť, 2. až 4. července. Tradiční Cyrilometodějská pěší pouť
ze Svatého Hostýna na Velehrad.
www.hostyn.cz
Strání I Den otevřených dveří Sklárny Květná, 4. července
od 8.00. Nejstarší moravské sklárny letos slaví 221. výročí zahájení
výroby.
Bystřice pod Hostýnem I Na rynku v Bystřici, 3. až 5. července.
Mezinárodní folklorní festival.
www.bystriceph.cz
Luhačovice I Luhačovický švihák, 6. až 10. července. Festival
humoru a zábavy, mj. Josef Alois
Náhlovský, Vláďa Hron, Zdeněk
Troška a Jaroslav Suchánek.

východní morava

Pomozte nám najít
15 NEJzajímavějších
míst

Centrála realizuje projekt Cyril
a Metoděj – autentický příběh
naší země. O co jde?
Jeho cílem je přiblížení odkazu
sv. Cyrila a Metoděje veřejnosti
a představení lokalit spojených
s tímto odkazem. V tomto případě
se přiblížení odkazu transformuje do průvodce, který má iniciovat zájem o tento typ kulturního
turismu, o putování na místa se
sv. Cyrilem a Metodějem spjatá.
Kromě publikací v podobě knihy,
brožur a pohlednic či historického
svitku je prakticky na celém území
ČR, ale také na Slovensku, Polsku
a Rakousku organizována série 40
roadshow. Díky projektu vznikla
první mobilní aplikace s Cyrilometodějským tématem, určená
pro „chytré“ telefony s operačním systémem Android a Apple.
Kromě toho je součástí aplikace
geocachingová hra, sběratelé
turistických známek zase mohou
získat speciální elektronické verze
těchto známek. Projekt má vlastní stránku www.cmstory.cz, kde
jsou k dispozici jednak popisy
jednotlivých míst spojených s cyrilometodějskou tradicí a úctou,
ale také informace o roadshow,
kalendář akcí, rady pro poutníky
a podobně. 
/red/

Zlínský kraj | Hledáme turistické cíle či atraktivity,
které jsou pro obyvatele
a návštěvníky kraje těmi
nejvíce zajímavými. Kam se
podle vás vyplatí zajet, co
si myslíte, že by měl ve Zlínském kraji každý turista vidět? Máte možnost vyjádřit svůj názor a nominovat
svého „favorita“ v anketě,
kterou organizuje Centrála
cestovního ruchu Východní
Moravy.
Na www.15nejzk.cz najdete
formulář, na kterém můžete
až do 30. července nominovat svého favorita na NEJzajímavější místo Zlínského
kraje.
Z nominací následně vybereme 15 nejčastějších tipů.
Těchto 15 cílů pak zveřejníme a dáme vám možnost
do 15. září hlasovat o těchto
NEJ. Z hlasování vybereme
tři cíle, které se těší největší
přízni veřejnosti.
Z nominací následně vylosujeme celkem tři výherce
zajímavých cen. Losování výherců pak proběhne
u přiležitosti tradičního Dne
Zlínského kraje na počátku
letošního října.

Starý Hrozenkov I Kopaničářské
slavnosti, 10. až 12. července.

stoupí například Pavel Lohonka
Žalman, Pavel Dobeš a další.

Luhačovice I Festival Janáček
a Luhačovice, 13. až 17. července.
24. ročník festivalu.

Buchlovice I Festival česneku,
25. července od 10.00 do 18.00.
Již tradiční oslava této voňavé
zeleniny.

Valašské Meziříčí I Gulášfest
2015, 16. až 18. července. Tradiční
letní festival, který voní po guláši
a zní po skvělé hudbě.
Rožnov pod Radhoštěm I Pekařská sobota ve skanzenu, 18. července. Oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěže
o nejlepší chleba a rohlík, výstavka pečiva.
Holešov I Toulavej, 25. července
od 14.00. Třetí ročník folkového
festivalu Toulavej. Na zámku vy-

Velká Javořina I Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké
Javořině, 26. července.
Kroměříž I Hudba v zahradách
a zámku Kroměříž léto 2015,
do 8. srpna. 16. ročník festivalu
Hudba v zahradách a zámku Kroměříž léto 2015.
Nabídku dalších akcí a zajímavých
inspirací pro cestování v celém kraji
hledejte na internetovém portálu
www.vychodni-morava.cz.

Společnost ZPS – FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s.,
významný evropský výrobce fréz z rychlořezných ocelí se sídlem ve Zlíně,
71.budova Baťova areálu, hledá do svého týmu spolupracovníky na pozice:
- zástupce vedoucího Divize Tepelného zpracování
- kontrolor ve 2-směnném provozu
- obsluha a seřizovač CNC brusek ve 3-směnném provozu
- obsluha a seřizovač CNC soustruhů ve 3–směnném provozu
- frézař
Zájemci o zaměstnání směřujte své nabídky na kontaktní osobu Evu
Čmolíkovou, e-mail: cmolikova@zps-fn.cz, 576 777 546, www.zps-fn.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"!

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

www.mastersofrock.cz

Mediální partneři:

LUXUSNÍ PLAVBA PO DUNAJI

BĚŽNÁ CENA 41.000 KČ

NYNÍ POUZE ZA 15.000 KČ
• Ubytování
na luxusní 4* lodi
• Plná penze
• Plavba mezi Vídní, Pasovem
a Budapeští
Termín:
19. 7. až 26. 7. 2015
26. 7. až 2. 8. 2015
Kontakt:
mobil: +420 777 858 145
e-mail: klara@dreamboat.eu

Firma TNS SERVIS s.r.o.
přijme nového pracovníka na pozici:

PRACOVNÍK TECHNICKÉ PŘÍPRAVY
VÝROBY – TECHNOLOG
Náplň:
• Návrh technologie pro zajištění nové výroby
• Tvorba a udržování FMEA, předání technologického zařízení do výroby
• Příprava dokumentace (technologické postupy, layout,
návody k obsluze strojů)
• Dodržování systému jakosti
Předpoklady:
• SŠ/VŠ technického směru
• Orientace v technické dokumentaci
• Znalost NJ/AJ pro čtení technické dokumentace
• Znalost FMEA výhodou, Flow chart, Process control plan
• Znalost MS Office, zejména Excel a tvorba prezentací v PowerPoint
Typ pracovního vztahu: plný úvazek
Místo výkonu práce: TNS SERVIS s.r.o. Slušovice
Nástup:

www.tnsservis.cz

Kontakt: jelinkova@tnsservis.cz

Homeopatie hledá příčiny nemoci
Homeopatie je šetrná a efektivní léčebná metoda, založená
německým lékařem Samuelem
Hahnemannem (1755 až 1843).
Ten pomocí experimentů zjistil,
že pokud je určitá látka schopna u zdravého člověka vyvolat
konkrétní reakci, její aplikace

nemocnému se stejnými symptomy má léčebný efekt. Záhy
se po něm pojmenovaný přístup
k léčbě rozšířil prakticky do celého světa. A jak to funguje v dnešní praxi? Homeopat při důkladném vstupním pohovoru zjišťuje
podrobnosti o zdravotním stavu

člověka na fyzické i psychické
úrovni a ptá se také na zdravotní historii a okolnosti, které
mohly mít vliv na rozvoj nemoci.
Na základě všech dostupných
informací pak doporučí jeden
homeopatický lék. Při kontrolním pohovoru homeopat s časovým odstupem zjišťuje, zda se
celkový stav klienta zlepšil. Hlav-

ní rozdíly mezi konvenční medicínou a homeopatií spočívají
v tom, že konveční medicína se
u léčby chronických potíží zaměřuje především na odstraňování
nebo zmírňování projevů nemoci, zatímco homeopatie se snaží
odstranit její příčinu a podpořit
organismus v tom, aby se uzdravil sám. Více na www.hpph.cz.
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NOVÝ NISSAN PULSAR

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

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

tel.: +420 577 044 220
e-mail: suszlin@suszlin.cz

Realizace a opravy komunikací,
chodníků, parkovišť
a zpevněných ploch
Pokládka asfaltového betonu finišerem
Vysprávky komunikací
a ploch asfaltovými technologiemi
Čištění komunikací a ploch
Realizace a opravy mostních objektů
a silničního příslušenství
Prodej kameniva
Výškové úpravy uličních vpustí
a poklopů šachet v komunikacích

www.suszlin.cz

plyn jaký
svět neviděl
www.spp.cz | 800 789 789

Odebírejte zemní plyn od SPP
a přidejte se k více než milionu
spokojených zákazníků
v ČR a na Slovensku.

VÍCE NEŽ
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NOVĚ TAKÉ DROGERIE DM

www.centrozlin.cz

MOHITO
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NEW YORKER

POSKLÁDEJTE SI SVŮJ LETNÍ OUTFIT

