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Do Kroměříže dorazí vojenské hudby

Luhačovice, jižní Valašsko, Baťův kanál a mnoho dalších cílů jmenovali členové
krajské rady v odpovědi na otázku, kam by v regionu letos v létě pozvali své přátele.
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Koupání v kraji

Kam ve Zlínském kraji k vodě?
Nabídka je rozmanitá.

Firma Poppe+Potthoff s.r.o., Kunovice
přijme nové pracovníky na pozici:

OBSLUHA CNC OBRÁBĚCÍCH STROJŮ
Co bude Vašim úkolem?

Nabízíme:

» obrábění kovů dle pracovních
postupů a platné výrobní
dokumentace
» samostatná obsluha CNC
obráběcího stroje
» průběžné a kontrolní měření
výrobků

» odpovídající platové
ohodnocení
» zajímavou a kreativní práci
ve stabilní mezinárodní
společnosti
» práci na moderních strojích
(Tornos, Index, Citizen, …)
v klimatizovaných pracovních
prostorech
» závodní stravování
s příspěvkem zaměstnavatele
» vlastní autobusovou dopravu
Staré Město–Uherské
Hradiště–Kunovice

Požadavky:
» vyučení v technickém oboru,
nejlépe obráběč kovů nebo
mechanik-seřizovač (není ale
podmínkou)
» zkušenosti s obsluhou CNC
obráběcích strojů
» schopnost číst výkresovou
dokumentaci
» znalost práce s měřidly
» časová exibilita – práce
ve vícesměnném provozu
» samostatnost, pečlivost,
spolehlivost

V případě zájmu se nám ozvěte na
e-mail ppcz@poppe-potthoff.com,
případně nám zavolejte na tel.
572 419 075.

Hledáme i nového kolegu
na pozici Technický pracovník
prodeje (automotive)!
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Vážení spoluobčané,
milé čtenářky a čtenáři,
vstoupili jsme do druhé poloviny roku a veřejné rozpočty prošly schvalováním závěrečných
účtů za rok 2014 i aktualizací
příjmu a rozpočtových výdajů letošního roku. Rok 2015 je
mimo jiné rokem, v němž uplyne
15 let od vzniku krajů a zvolení
jejich prvních samosprávných
orgánů. Již před lety zahájené
reformě veřejné správy zbývá
ještě jedna nedokončená etapa.

slovo
úvodem

Chybí také struktura financí vymezující podíly krajů na rozpočtovém určení daní a systém dotací již po 10 letech od poslední
zákonné úpravy neodpovídá

ních obratech na mezinárodní
scéně je Česká republika a náš
Zlínský kraj místem, kde většina
z nás žije spokojeně a ráda. Ze
statistik pak vyplývá, že se náš
kraj i přes částečně diskriminační přerozdělovací finanční procesy rozvíjí, posunujeme se mezi
přední kraje z hlediska tvorby
hrubého domácího produktu
na obyvatele. A co lze bezesporu
ocenit, je vzájemná součinnost

Obnovil se růst průmyslu, stavebnictví a služeb.
původnímu nastavení a optimálnímu regionálnímu rozvoji. Avšak i když je co dohánět,
žijeme ve 3. tisíciletí ve střední
Evropě a při současných zásad-

samosprávy kraje, měst a obcí
se zaměstnavateli a odbory,
školami i poskytovali zdravotní
péče a sociálních služeb. Obnovil se růst průmyslu, stavebnic-

Hospodaření Zlínského kraje. Schváleno bez výhrad
Zlínský kraj | Každý rok v červnovém Zastupitelstvu dochází ke schvalování
závěrečného účtu a účetní uzávěrky Zlínského kraje za uplynulý rok. Krajský
rozpočet za rok 2014 představoval 8 828 milionů korun na straně příjmů
a 8 903 milionů na straně výdajů.
Původně plánovaný rozpočtový schodek 762
milionů korun byl díky úsporám a přesunům
výdajů nakonec o 687 milionů korun nižší, tedy
75 milionů. Z původně schváleného čerpání
úvěrů ve výši 820 milionů korun byla realizována pouze poslední tranše z úvěrové smlouvy
Evropské investiční banky ve výši 420 milionů,
kterou nebylo možné již dále v letech posunout.
Načerpané úvěrové prostředky nakonec nebyly
v roce 2014 zcela použity, ale 244 milionů korun
bylo zapojeno jako zdroj financování v letech
2015 a 2016. Součástí financování roku 2014 byly
rovněž splátky předchozích úvěrů ve výši 101 milionů. Vzhledem k tomu, že Evropská investiční
banka nabízí historicky nejvýhodnější úrokové
sazby na bankovním trhu, byla v roce 2014 uzavřena nová úvěrová smlouva na financování
projektů dalšího programovacího období EU
a prioritních investičních projektů realizovaných
krajem a jeho příspěvkovými organizacemi.
Nejvíce investic do dopravy
V roce 2014 investiční výdaje realizované Zlínským krajem dosáhly částky 1 193 milionů korun.
Nejvýznamnější investiční transfer ve výši 591
milionů plynul do oblasti dopravní infrastruktury na výstavbu a rekonstrukci silnic ve vlastnictví Zlínského kraje. Byla dokončena výstavba
Centrálního objektu chirurgických oborů Uherskohradišťské nemocnice, která představovala
jednu z největších realizovaných investičních
akcí Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví
za celou dobu jeho existence. Celkové náklady
na vybudování nového objektu včetně vybavení

Silnice patří k prioritám. | Foto: P. Zedková, ŘSZK

a infrastruktury dosáhly 585 milionů korun. Zlínský kraj podpořil tuto akci částkou 115 milionů
korun. Mezi další investiční akce patřily úpravy
zámku Kinských a zámku Vsetín, další investice v rámci krajských nemocnic (Kroměřížská
nemocnice – teplovzdušná clona v budově A,
rekonstrukce kuchyně, Vsetínská nemocnice
– interní pavilon, budova A – lékárna, budova
K – izolační pokoje). Investiční prostředky poskytl kraj rovněž sborům dobrovolných hasičů,
Krajskému ředitelství policie Zlínského kraje
na zásahové vozidlo, Sdružení Baťova kanálu
na projekt cyklostezky podél Baťova kanálu
(Kvasice–Bělov–Otrokovice) a dalším. Částka
376 milionů korun byla čerpána prostřednictvím
Programového fondu Zlínského kraje na přípravu a realizaci projektů z Regionálního operačního programu, Integrovaného operačního
programu, Operačního programu Životního
prostření, Operačního programu přeshraniční
spolupráce ČR–SR a dalších.

tví a služeb, rostou i mzdy. Jak
pro udržitelný rozvoj, tak pro
růst konkurenceschopnosti je
nezbytná spolupráce subjektů
působících ve Zlínském kraji
a lidí zde žijících a pracujících.
Jsem přesvědčen, že máme potenciál a perspektivu. A proto
jsem velmi rád, spolu se svými
kolegy, že mohu být nápomocen všem schopným a tvořivým
lidem, kteří pro život ve Zlínském kraji i budoucnost našich
občanů pracují.
Přeji vám pevné zdraví a mnoho
radosti.
Ing. Jaroslav Drozd,
staturární náměstek
hejtmana Zlínského kraje

Nebyla zjištěna žádná rizika
Hospodaření Zlínského kraje je každoročně
přezkoumáváno Ministerstvem financí ČR,
což představuje několik dílčích přezkoumání
jak vybraných příspěvkových organizací, tak
samotného kraje.
Přezkum hospodaření prověřuje nakládání
s veřejnými finančními prostředky z hlediska
efektivnosti a hospodárnosti a rovněž i dodržování povinností stanovených závaznými
právními předpisy. Za rok 2014 zpráva uvádí,
že byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru, které byly v průběhu
přezkoumání napraveny. Zároveň nebyla zjištěna žádná rizika, která by mohla mít negativní
dopad na hospodaření kraje v budoucnosti.
V návaznosti na tuto zprávu bylo Zastupitelstvem schváleno hospodaření Zlínského kraje
za rok 2014 bez výhrad.
Letošní rozpočet
V roce 2015 hospodaří Zlínský kraj s plánovanými příjmy 8 201 milionů korun, z toho příjmy
ze sdílených daní činí 2 497,8 milionu korun,
což je oproti roku 2014 o 30,04 milionu více
a představuje meziroční nárůst o jedno procento. Celkové výdaje jsou plánovány ve výši
8 408 milionů korun, z toho 1 330 milionů jsou
výdaje investiční, tedy 15,82 %. Ve výdajích
programového fondu jsou plánovány investiční výdaje ve výši 200 milionů korun na projekty Evropské unie v rámci programovacího
období 2014–2020.
Do financování jsou zapojeny volné finanční
prostředky rozpočtu roku 2014 ve výši 108,56
milionu korun. Schodek financování je kryt
úvěrem Evropské investiční banky ve výši 200
milionů korun (předpokládané projekty EU).
Součástí financování jsou splátky jistin úvěrů
od Evropské investiční banky ve výši 102 milionů korun.

Jaroslav Drozd,

statutární náměstek hejtmana
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Ať se lépe dýchá. Ve Zlínském kraji může být díky
dotacím vyměněno několik tisíc starých kotlů
Zlínský kraj | Devět miliard korun pošle ministerstvo
životního prostředí do regionů. Peníze mají přispět
k výměně nevyhovujících kotlů. Zhruba 481 milionů korun
připadá na Zlínský kraj. Celkem by tak mohlo být na jeho
území nahrazeno více než 4 200 starých zdrojů tepla.
O dotace bude možné žádat zřejmě na konci roku.

Proto ministerstvo vyčlenilo z Operačního programu Životní prostředí
částku devět miliard korun. Zlínský
kraj z toho získal 5,35 %. Celkově by
mělo být ve Zlínském kraji vyměněno 4 280 nevyhovujících kotlů,
v první etapě pak minimálně 1 080
kotlů na pevná paliva.

V první etapě kotlíkových dotací mají být do krajů zaslány tři
miliardy korun z celkových devíti,
se kterými se počítá. Konkrétně
pro Zlínský kraj je to v prvním kole
156 milionů korun z celkových 481
milionů na všechny tři výzvy, které
mají být vyhlášeny do konce roku
2020.
Maximální v ýše dotace je
150 000 korun, minimální pak
20 000 korun. Už dnes se předpokládá, že budou podporovány stavební práce, dodávky
a služby spojené s realizací (kotel
na pevná paliva, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel,
solární termická soustava, nová
otopná soustava nebo její oprava). Podrobné podmínky budou
uvedeny ve výzvě, která by měla
být s největší pravděpodobností
vyhlášena ještě do konce tohoto
roku.
„Máme už dnes vyčleněno šest
až devět pracovníků, kteří se bu-

Program se musí nastavit
„Přestože ministerstvo v této záležitosti spustilo docela masivní
informační kampaň, je třeba uvést
na pravou míru to, že o dotaci budou moci koncoví uživatelé žádat až tehdy, když Zlínskému kraji
bude nastavení programu znova
schváleno ministerstvem. A to
bude s největší pravděpodobností
nejdříve ke konci roku,“ řekl Ivan
Mařák, náměstek hejtmana Zlínského kraje odpovědný za oblast
životního prostředí, územní plánování a rozvoj venkova.
Nastavení kotlíkového programu
ve Zlínském kraji musí nejdříve
schválit Zastupitelstvo Zlínského
kraje. Nejbližší jeho jednání je
23. září. Teprve pak budou podmínky zaslány ke schválení na ministerstvo. „Pak záleží na tom, jak
bude ministerstvo životního prostředí rychlé a nastavení programu schválí. My jsme připraveni,“
doplnil Mařák. 	
/rš/

dou dotacím na kotle věnovat,“
řekl Martin Kobzáň, vedoucí Odboru řízení dotačních programů
Krajského úřadu Zlínského kraje.
„Na základě předběžného průzkumu, který jsme dělali mezi
obcemi i občany, už dnes v době
prázdnin víme o přibližně 600
žádostech,“ doplnila Miroslava
Knotková z Energetické agentury Zlínského kraje.
První kotlíkové žádosti by se fyzicky mohly na Krajském úřadě
Zlínskéhé kraje objevit na konci
letošního roku.
1 800 kotlů v první etapě
Nastavení programu je výsledkem
jednání Ministerstva životního
prostředí s Evropskou komisí a zástupci Asociace krajů České republiky. Podpora bude domácnostem
vyplácena prostřednictvím krajů.
Cílem programu je dosáhnout výměny 80 000 nevyhovujících kotlů
na tuhá paliva.

Z regionu

Víte, že...
… na Krajském úřadě Zlínského kraje můžete zjistit přesnou
hodinu svého narození? Sbírky
listin, tvořící podklady pro zápis
do knihy narození, jsou vedeny
od roku 1958, do té doby byly
pouze „opisy matrik“, do kterých se tento údaj neuváděl.
Údaj o hodině narození je uveden až ve sbírce listin, a to přibližně od let 1962–1969. Je to
individuální, protože matriční
úřady s tímto údajem nepracovaly. Záleželo tedy na nemocničním personálu, zda hodinu
dítěte do hlášení o narození
vyplnil, či nikoli.
• Porodnice Zlín zapisovala
od roku 1962.
• Porodnice Kroměříž zapisovala od roku 1958.
• Porodnice Uherské Hradiště
zapisovala od roku 1962. Lidé
narozeni v letech 1974–1975
záznamy bohužel nezjistí,
protože byly nenávratně
zničeny při povodních v roce
1997.
• Porodnice Vsetín zapisovala
od roku 1959.
Žádost o zjištění hodiny narození je dostupná na webových stránkách Zlínského kraje
www.kr-zlinsky.cz.

Sečení bez těžké mechanizace? V cenných lokalitách nutnost
Zlínský kraj | Přes 600 000 korun
rozdělí Zlínský kraj vlastníkům
a nájemcům pozemků ve zvláště
chráněných územích na zajištění
pravidelného posečení luk a odstranění sena. Tři desítky jednotlivců,
případně organizace zaměřující se
na ochranu přírody, využijí krajské
finanční dotace buď na ruční po-

kosení trávy, nebo jako příspěvek
na pastvu pomocí dobytka.
Zlínský kraj přispívá na ochranu
krajiny, konkrétně právě na šetrné
ekologické sečení luk a pastvin,
každoročně, protože značnou část
území regionu pokrývají chráněné
krajinné oblasti a přírodní parky.
„Ve Zlínském kraji se rozprostíra-

Sečení na Valašsku organizované ČSOP Kosenka. | Foto: E. Mališová

jí dvě chráněné krajinné oblasti
– Beskydy a Bílé Karpaty – a dále
šest přírodních parků: Hostýnské
vrchy, Chřiby, Prakšická vrchovina,
Vizovické vrchy, Záhlinické rybníky a Želechovické paseky. Patříme
tedy ke krajům, kde ochrana krajiny
logicky patří k neopomenutelným
tématům,“ konstatoval náměstek
hejtmana Ivan Mařák.
A právě sečení trav v terénech, kde
není možné využít těžké mechanizace, je každoročně Zlínským krajem dotováno. Do letních brigád
pořádaných organizacemi orientovanými na ochranu přírody se
zapojují i desítky dobrovolníků.
„Situace v sečení špatně dostupných lokalit se zlepšuje i díky oživení zájmu o chov ovcí. Ten se opět
probouzí v souvislosti se vzrůstající
poptávkou po ovčím mase. Zlínský

kraj se snaží tomuto trendu pomáhat zejména podporou akcí propagujících tradiční zemědělství. Stále
větší oblibě se těší třeba takzvaný
Ovčácký den v Prlově na Valašsku,“
dodal Ivan Mařák.
O významu a nutnosti pravidelné
údržby zatravněných ploch ví své
Jaroslav Hrabec, vedoucí oddělení
ochrany přírody a krajiny Odboru životního prostředí Krajského
úřadu Zlínského kraje. „Pokud se
tráva neposeče alespoň jedenkrát
za rok, postupně se znehodnocuje, protože mění svůj charakter:
stařina zastíní jemnější druhy trav
a rozrůstají se tvrdé, agresivní druhy a nálety dřevin. Asi po sto letech
by se z takovýchto zanedbaných
pozemků znovu staly lesy, které
zde byly původně,“ řekl Jaroslav
Hrabec. 
/hm/

Blíže běžnému životu

Otevření nové základny v Rožnově p. R. | Foto: LV

Záchranáři v novém
Rožnov pod Radhoštěm | Nová výjezdová základna
Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje začala
sloužit v Rožnově pod Radhoštěm.
Po Morkovicích-Slížanech je to
druhé stanoviště, které letos ze
svého rozpočtu podpořil Zlínský kraj. Jedná se o dvoupatrovou budovu, v níž je umístěna
také ordinace pro pohotovostní
lékařskou službu. „Snažíme se
o to, aby stanoviště zdravotnické záchranné služby bylo co
nejblíže obyvatelům, aby jim
lékaři a specialisté mohli co nejrychleji poskytnout pomoc,“ řekl
při slavnostním otevření hejtman Stanislav Mišák. V přízemí
jsou tři garáže pro sanitní vozy
s technickým zázemím, sklady

léků, zdravotnických pomůcek,
dezinfekce a kotelna. Ve druhém
patře jsou šatny s hygienickým
zázemím a pracovny. K dispozici je také pět parkovacích stání
u budovy. Vše si vyžádalo investici ve výši asi 17 milionů korun,
přičemž větší část pokryla dotace
z Regionálního operačního programu Střední Morava. V příštím
roce je podle Lubomíra Nečase,
náměstka hejtmana pro zdravotnictví, plánováno dokončení stanoviště Zdravotnické záchranné
služby Zlínského kraje v Suché
Lozi a v Buchlovicích. 
/rš/

Zlínský kraj | V prvním pololetí
roku 2015 vzrostl oproti stejnému
období roku 2014 počet dopravních nehod ve Zlínském kraji o 6 %.
Zároveň však při těchto nehodách
klesl počet usmrcených (o 13 %)
a především pak těžce zraněných
osob (o 34 %). Vyplývá to ze statistik, které od Policie ČR dostal
k dispozici radní Zlínského kraje
pro dopravu Jaroslav Kučera.
„V souvislosti s nárůstem počtu
dopravních nehod vzrostla také
celková způsobená škoda, a to
dosti výrazně – o 26 %. Potěšující
je naopak skutečnost, že v porovnání s prvním pololetím loňského
roku klesl o 19 % počet nehod
způsobených pod vlivem alkoholu
a u nehod způsobených pod vlivem
návykových látek byl zaznamenán
pokles dokonce o 43 %,“ doplnil
radní Jaroslav Kučera.
Ze statistik dále vyplývá, že v prvním pololetí se z celkového počtu

nehod ve Zlínském kraji (1 674)
nejvíce z nich stalo na území okresu Zlín (616), následoval okres
Uherské Hradiště (452), dále okres
Vsetín (324) a nejméně nehod bylo
v okrese Kroměříž (282), kde navíc
nedošlo k žádné smrtelné nehodě.
Za povšimnutí stojí také skutečnost,
že z celkového počtu usmrcených
osob ve Zlínském kraji za letošní
první pololetí (13) se více než v polovině případů (7) jednalo o chodce
nebo cyklisty.
Už na začátku května krajští radní
schválili poskytnutí dotací na zajištění aktivit souvisejících s bezpečností silničního provozu a prevencí úrazovosti v roce 2015. Dotace
obdrží pobočky Automotoklubu
neslyšících ve Zlíně a Valašském
Meziříčí a oblastní spolek Českého
červeného kříže Zlín. Poskytování
těchto dotací má již několikaletou
tradici. Součástí je i podpora dětských dopravních hřišť. 
/van/

Staré Město | Nabídnout podmínky, které se blíží běžnému
způsobu života. To je smyslem
chráněného bydlení. Nové objekty tohoto typu nedávno začaly sloužit ve Starém Městě.
„Tato nová sociální služba poslouží celkem dvanácti klientům
s mentálním a kombinovaným
postižením, kteří dosud bydleli
v Domově na Salašské. Služba
bude poskytována ve dvou samostatných objektech charakteru rodinného bydlení. V každém
domku bude s podporou pracovníků žít šest osob,“ uvedla Taťána
Valentová Nersesjan.

Z REGIONU
Tato investice byla z velké části financována z Integrovaného
operačního programu. Celkové
náklady na výstavbu objektů přesáhly 13,5 milionu korun, Zlínský
kraj se na nich podílel částkou 2,6
milionu korun. Přemístění klientů do nových prostor probíhalo
v rámci projektu Ministerstva
práce a sociálních věcí Podpora
transformace sociálních služeb.
Jeho cílem je zajištění kvalitního
života a podpora integrace lidí
s mentálním postižením do společnosti prostřednictvím odpovídající sociální služby, konkrétně
služby chráněné bydlení.  /van/
Chráněné bydlení již slouží. | Foto: LV

Firmy a univerzity spolupracují.
Nehod přibylo, následky jsou menší I díky Zlínskému kraji
Zlínský kraj | Více než 16 milionů korun. Taková je stručná
bilance projektu Inovační vouchery Zlínského kraje.
Přesněji jde o sumu, díky níž bylo ve třech etapách
podpořeno více než sto konkrétních případů spolupráce
firem a vysokoškolských pracovišť.
Například společnosti Fatra pomohli odborníci ze zlínské univerzity s vývojem receptur pro
novou střešní izolaci, firma Holík
International pak spolu s Centrem
polymerních systémů pracovala
na novém technologickém postupu spojování membrány s podšívkou v rukavicích pro hasiče.
„Inovační vouchery napomohly
k odstranění bariér při spolupráci
firem z kraje s vědeckovýzkumnými pracovišti a v mnoha případech
položily základ delší spolupráce.
Kromě toho přispěly k vývoji nových produktů a tím ke zvýšení
konkurenceschopnosti firem,“ po-

pisuje hlavní přínosy projektu náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.
Celkem za období let 2012 až 2015
proplatil Zlínský kraj 114 inovačních voucherů v hodnotě 16,3
milionu korun.
Financovány byly z prostředků
Regionálního operačního programu Střední Morava a z rozpočtu
Zlínského kraje. K této částce ještě podpořené firmy přidaly svůj
podíl ve výši zhruba 5,4 milionu
korun, čímž celkový objem spolupráce firem ze Zlínského kraje
a vysokých škol díky inovačním
voucherům dosáhl objemu 21,7
milionu korun. 
/van, jjn/
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Ovčácký den, dožínky či soutěž vín.
Kraj podporuje producenty

níci si zde mohli vyzkoušet původní řemesla
– plstění, předení na kolovrátku, výrobu sýrových korbáčů z ovčího mléka, výrobu metel
z proutí, dále byla k vidění práce kováře, který
předváděl podkutí koně, stříhání ovcí, výroba
dřevěných výrobků a podobně. Jak prozradila
ředitelka obecně prospěšné společnosti Moravské Karpaty Světla Studenská, ani v letošním
roce v programu nechyběla soutěž v pojídání
halušek. Další oblíbenou soutěžní disciplínou
bylo předení na kolovrátku. „Hodnotí se délka
vlákna, kterou přadleny upředou během tří
minut. Organizátory letos překvapil velký zájem o soutěžení v namotávání klubíčka, který
projevily nejen malé děti, ale také dospělí, kteří
svou účastí v soutěži přidali akci neformální
charakter a pobavili návštěvníky nejen svými
výkony, ale také vtipnými komentáři,“ dodala
Studenská. Vzhledem k tomu, že má akce nadregionální charakter, byli k vidění také řemeslníci
a hudebníci ze Slovenska.

Oslava sklizně a vinařské slavnosti
Krajské dožínky v Kroměříži a vinařské slavnosti
v Polešovicích spojené s regionálním oceněním vína. Tyto dvě akce za podpory Zlínského
kraje se uskuteční v sobotu 22. srpna. Smyslem
aktivit je opět podpora tradičních producentů
potravin, zemědělců a vinařů.
Oslava sklizně v případě Dožínek v Kroměříži
se opět promění ve velký folklorní svátek. Kromě dvoudenního jarmarku lidových řemesel,
který bude na Velkém náměstí, je jako každý
rok připravený dožínkový průvod krojovaných
účastníků kroměřížskými ulicemi, který začíná
v 10.00. V průběhu celého dne pak vystoupí
folklorní soubory z Hané, moravského Slovácka a Valašska. Těšit se můžete na ochutnávku
regionálních potravinářských výrobků v Arcibiskupském zámku, kde se zároveň uskuteční
soutěž o nejlepší chleba Zlínského kraje. A organizátoři mysleli také na nejmenší diváky.
V Klubu Starý pivovar od 14.00 vystoupí dětské
folklorní soubory a připraveny jsou dětské
dílničky.
Přehlídka tradičního zakončení žňových prací vyvrcholí vystoupením Hradišťanu s Jiřím
Pavlicou, které začíná v 19.00.
Pro milovníky vína je každoročně připravena
akce TOP Víno Slovácka, která se koná v Polešovicích. Jedná se o regionální ocenění vína
s doprovodným programem.
Přihlásit se mohou vinaři Zlínského kraje a přilehlých obcí Blatnice pod Sv. Antonínkem
a Blatnička. Vína musí být vyrobena z hroznů
odrůd vinné révy mající původ na území České
republiky. „Soutěží oceňujeme náročnou práci
zemědělců, ať už vinařů, nebo i těch ostatních, kteří nám zajišťují komodity pro výrobu
zdravých potravin, a to je pro naše zdraví nejdůležitější,“ uvedla garantka soutěže Karla Malinová. Všechna vína, která budou přihlášena
do soutěže, mohou návštěvníci ochutnat právě
22. srpna na vinařských slavnostech v Polešovicích, kde zároveň proběhne slavnostní
vyhlášení. Kromě kvalitního vína a bio vína
a výrobků ze Slovácka, čeká na všechny zúčastněné bohatý kulturní doprovodný program.
V podvečer je připraveno koštování vín v otevřených polešovických sklepích s bohatým
občerstvením a za doprovodu cimbálových
muzik. 
/hs, jjn/

kraje, které zřizují jednotku sboru dobrovolných hasičů,“ informoval hejtman Stanislav
Mišák. Podpora bude poskytována v rozsahu
od 30 000 do 500 000 korun, přičemž dotace
bude moci dosáhnout míry maximálně 70 %
celkových nákladů. Lhůta pro doručení žádosti
na Krajský úřad Zlínského kraje je stanovena
do 30. listopadu.
Kromě toho Zlínský kraj vyhlásil také zcela
nový program na obnovu hasičských zbrojnic. Celkovou částkou 1,4 milionu korun hodlá
hejtmanství podpořit obce do 2 000 obyvatel
při stavebních úpravách prostor pro jednotky

hasičů. „Formou dotací z krajského rozpočtu
budou podpořeny stavební úpravy hasičských
zbrojnic v souvislosti se zajištěním parkování
hasičských vozidel i další úpravy jejich vnitřních prostor vedoucí k většímu zabezpečení
manipulace s hasičskou technikou a zvýšení
připravenosti hasičských jednotek,“ vysvětlil Stanislav Mišák. Minimální částka dotace
na jeden projekt bude činit 100 000 korun,
nejvyšší pak 300 000 korun. Maximální míra
dotace z rozpočtu kraje bude ve výši 60 %
celkových nákladů projektu. Příjem žádostí
obcí proběhne od 13. do 24. srpna. 
/red/

Zlínský kraj | Kdo hledá, ten najde. Toto rčení platí i v případě Zlínského
kraje. Přestože možnosti, jak ovlivnit úroveň regionálního potravinářství
a zemědělství, jsou v případě hejtmanství omezené, v našem regionu se to
podařilo. Zlínský kraj totiž dlouhodobě podporuje čtyři akce, které pomáhají
zemědělcům, vinařům či zpracovatelům.

Prlov patřil ovčákům. | Foto: archiv

Jde o Ovčácký den v Prlově, polešovické TOP
Víno Slovácka, kroměřížské Krajské dožínky
a soutěž producentů Perla Zlínska. „V době,
kdy jsou obchody přeplněny levnými potravinami z dovozu, je podpora místních zemědělců
a potravinářů o to důležitější. Nejenže vytvářejí
pracovní místa, ale mají i další důležité role.
Od péče o krajinu až po uchování cenných tradic,“ vysvětluje smysl těchto aktivit hejtman
Stanislav Mišák.
Ovčácký den v Prlově
Jako každý rok i letos odstartoval sérii akcí
na podporu regionálních producentů Ovčácký den v Prlově. V soboru 27. června se tam
setkali chovatelé ovcí, výrobci regionálních
potravin, řemeslníci a především lidé z blízkého i vzdálenějšího okolí se zájmem o valašské
tradice, kvalitní jídlo a dobrou zábavu. Již devátého ročníku se zúčastnilo přes dva tisíce
lidí a program byl opravdu bohatý. Návštěv-

Nové vybavení pro hasiče
Zlínský kraj | Stříkačky, hadice, přilby či zásahové obleky. Jde o příklady toho, co všechno
si mohou hasiči koupit díky dotacím Zlínského
kraje. Nyní je k dispozici 6,7 milionu korun.
„Finanční podpora z tohoto programu je určena na nákup nových nebo opravu stávajících věcných prostředků požární ochrany
či zásahové požární techniky v příštím roce.
Zažádat o ni budou moci obce ze Zlínského

TÉMA

Liga pro všechny školáky
Zlínský kraj | Valašská sportovní
liga. Tak zní název projektu, který se
skládá z dvanácti sportovních soutěží, a kterého se účastní děti z osmi
základních škol valašské oblasti Zlínského kraje. Velké množství žáků
tím má možnost zapojit se do sportovního soutěžení a reprezentovat
jak své město, tak svoji školu nebo
sportovní oddíl. Hlavním pořadatelem je vždy jedna základní škola,
pořadatelství se po roce střídá. Soutěže jsou připraveny pro chlapce
i dívky od 2. do 9. třídy, takže se
netýkají pouze skupiny vybraných
sportovců. Každá škola uspořádá
ve svém městě nebo obci vybranou
soutěž, pro kterou má odpovídající
podmínky. Výsledky jednotlivých
sportů se obodují a v součtu pak
vznikne konečné pořadí. Vyvrcholení je vždy na konci června při slavnostním vyhlášení výsledků. Většina soutěžících je pak podchycena
ve sportovních oddílech a kroužcích, a projekt tak naplňuje hlavní
cíl – dát dětem radost z pohybu.
Této akce se již dlouhodobě účastní
žáci z následujících škol: Luhačovice, Slavičín, Valašské Klobouky, Brumov-Bylnice, Nedašov, Štítná, Újezd
u Valašských Klobouk, Vlachovice.
Ve školním roce 2014/2015 se konal
již 17. ročník a vítězem se stala ZŠ
Štítná nad Vláří. Projekt podpořil
i Zlínský kraj ze svého Fondu mládeže a sportu. 
/leb/

Veslaři úspěšně
reprezentovali kraj
Otrokovice | Jako úspěšnou mohou hodnotit svou účast na mezinárodním mistrovství republiky
juniorů a seniorů otrokovičtí veslaři.
V juniorských kategoriích si vedli
nejlépe Filip Novotný, Jan Šamánek
a Jan Solař, kteří – doplněni Vojtěchem Károu z LS Brno – zvítězili
v závodě párových čtyřek juniorů.
Skvěle si vedla i Valentýna Solařová.
Posádka, jejíž byla členkou, zvítězila
v kategorii osmiveslic. Mezi seniory vybojovali skifaři Adam a Jakub
Atarsiovi vynikající 3. místo v závodě dvojskifů mužů lehkých vah.
Překvapením byl závěrečný závod
osem mužů, neboť po vyrovnaném
boji se na 4. místě umístila otrokovická osma ve složení P. Lhoťan,
Vl. Nejedlo, T. Svoboda, J. Cirbus,
M. Omelka, J. Vodinský, A. Atarsia,
J. Atarsia a kormidelník R. Janda. Je
to poprvé po padesáti letech, co otrokovická osma startovala ve finále
mistrovství České republiky.  /jk/

Aby kolo byla radost.
I zde platí pravidla

To je pro srovnání ve všech ohledech zhruba třikrát více než u motocyklistů. Na tak vysokých číslech
má svůj podíl i alkohol. Například
v loňském roce zavinili cyklisté

pod vlivem alkoholu v celé zemi
786 nehod. Ne náhodou se proto
policie letos zaměřuje ve zvýšené
míře na kontrolu řidičů jízdních kol.
Problémy se přitom nevyhýbají ani
provozu na cyklostezkách. Zde jsou
prakticky dvě příčiny nehod či kolizních situací – neukázněnost a neznalost pravidel. Přinášíme proto
základní přehled, jak se na jednotlivých typech stezek chovat.  /jjn/

Cyklista se zde musí pohybovat
vždy vpravo ve směru jízdy, s výjimkou objíždění, předjíždění,
otáčení, odbočování a vjíždění
na stezku; při tom nesmí ohrozit
chodce jdoucí po stezce. Oproti
tomu směr pohybu chodců zde
zákon neupravuje; chodci jsou
povinni chovat se ohleduplně
k cyklistům. Chodci by se zde
zbytečně neměli zastavovat, a už
vůbec ne v hloučcích, aby neblokovali pohyb cyklistů a ostatních
chodců. Totéž platí pro bruslaře.
Nevhodné je zde venčení psů.
Cyklisté musí přizpůsobit rychlost jízdy dopravní situaci. Chodci by neměli prudce měnit směr
a rychlost pohybu. Žádný zákon
ještě neudělal lidi lepšími, a tak
zde na prvním místě platí potřeba
vzájemné ohleduplnosti a také
zvýšená pozornost a opatrnost.

Stezka pro chodce a cyklisty
s odděleným provozem
Cyklisté a chodci
zde mají zřetelně
oddělené pruhy,
což bývá zvýrazněno vodorovným dopravním
značením a někdy také odlišnou
materiálovou skladbou. Zde
je chodec povinen užívat pruh
vyznačený pro chodce a cyklista pruh vyznačený pro cyklisty.
Pruh vyznačený pro chodce může
cyklista užít pouze při objíždění,
předjíždění, otáčení, odbočování
a vjíždění na stezku pro chodce
a cyklisty. Přitom nesmí ohrozit
chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro chodce.

Martin Habuda,
 cyklokoordinátor zlínské radnice

(text byl redakčně krácen)

Zlínský kraj | Popularita cyklistické dopravy vytrvale
roste. A to i díky infrastruktuře budované regiony, městy
i obcemi. O to důležitejší je pak dodržovat pravidla.
Čísla hovoří jasně. Za první pololetí
letošního roku zaznamenali policisté ve Zlínském kraji u cyklistů
tři smrtelná zranění, deset zranění
těžkých a bezmála stovku lehkých.
Stezka pro cyklisty
Její začátek či konec je označen
příkazovou dopravní značkou
s vyobrazením
kola na modrém
podkladu. Cyklista se pohybuje
při pravém okraji ve směru jízdy.
Chodci na takto označenou komunikaci nesmí vstoupit s výjimkou
situací, kdy ji překonávají napříč.
Stezka pro chodce a cyklisty se
společným provozem
Oproti pouhé
cyklostezce je
přístupná též
chodcům, cyklisté a chodci
zde sdílí stejný
prostor. Z provozního hlediska
se jedná o nejsložitější případ.

Nový web s nabídkou cykloturistiky
Zlínský kraj | Nové webové stránky www.vmnakole.cz
určené cykloturistům připravila Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy.
Na novém webu je přehledně
uspořádána nabídka atraktivních tras pro různé cílové skupiny cykloturistů, ale také jsou zde
informace o zajímavých akcích,
možnostech dopravy jízdních kol
a další služby včetně předpovědi počasí. Stránky umožňují vyhledávání podle různých kritérií
dle lokality, náročnosti či cílové
skupiny. „Turistický region Východní Morava má ambice stát
se bezesporu jednou z nejlepších
cykloturistických destinací v České republice. A to díky rozvinuté
infrastruktuře, která zahrnuje jak
hustou síť bezpečných cyklostezek v údolích řek, tak zajímavé terénní trasy v hornaté krajině i bike
arény se zábavnými traily,“ uvedl

TÉMA

Ladislav Kryštof, radní Zlínského
kraje pro oblast cestovního ruchu.
„V minulém roce jsme provedli
kompletní pasport značených
tras v terénu. Je jich na Východní Moravě přes 7 000 kilometrů,
z toho 2 500 kilometrů připadá
na cyklotrasy. Cykloturistika díky
výborným podmínkám do našeho
kraje láká velké množství návštěvníků, chceme jim usnadnit hledání vhodných tras. Ty si u nás užije
prakticky každý, jak rodina s dětmi, tak náročný biker, ale také ti,
kteří rádi putují na kole za sakrálními památkami. Webové stránky
postupně doplňujeme a průběžně
aktualizujeme,“ říká Dana Daňová,
ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. 
/urb/

Hledáme 15
NEJzajímavějších
míst
Hledáme turistické cíle (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. Z nominací, které nám
přicházely od května do konce července, jsme vybrali 15
nejčastěji zmiňovaných míst.
Seznam těchto míst je uveden
na www.15nejzk.cz. V průběhu celého srpna a poloviny
září zde máte možnost hlasovat, který z těchto 15 cílů
získá největší oblibu. Pro tři
účastníky soutěže jsou připraveny atraktivní ceny, výherci
budou známi 3. října 2015 při
Dni Zlínského kraje.
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osobnost
Kraj pomáhá ekologickým projektům

Tým Lísky funguje již od roku 2007. Foto: archiv

Ivona Koutná: Pomáháme lidem porozumět přírodě
Společenství, ve kterém lidé mají rádi přírodu a místo, kde žijí. Rozumí životnímu
prostředí a přispívají k jeho zachování pro další generace. Přesně to by se dalo říct
o sdružení Líska, které funguje ve Vsetíně. Ptali jsme se předsedkyně Lísky Ivony
Koutné.

Téma ekologie v současné době získává čím
dál větší prioritu. Není ale jednoduché učit
okolí chovat se ekologicky. Jak to vnímáte?
Je to zajímavá, inspirativní a velmi obohacující
práce. Mám kolem sebe rodinu, kolegy a výborné lidi, odborníky v různých oblastech. Mapujeme potřeby a nasloucháme jim. Proto nemám
důvod pochybovat o smyslu toho, co dělám. Bez
přírody nemůže žít nikdo, je na každém z nás,
jak moc si to připouští a jak se k přírodě chová.
V Lísce nikoho do ničeho nenutíme. Nabízíme,
ukazujeme a sami usilujeme o to, zanechat co
nejvíce přátelskou stopu. Nemůžeme teď jít a posbírat dětem mobily, musíme jim však nadále
ukazovat rostliny a živočichy, tajemství skrytá
ve vodě a v půdě, nechat je skákat v dešti v kalužích nebo si připravit svačinku a nevymýšlet
další a další omezení.

Líska se zabývá environmentální výchovou,
vzděláváním a osvětou. O co jde konkrétně?
Spolupracujeme se školami, neziskovými organizacemi, obcemi, rodinami s dětmi a celkově
s veřejností. Nabízíme a ukazujeme environmentálně odpovědnější přístupy. Jak můžeme
pečovat o naše domovy, prostředí školy či organizace a okolní přírodu. Od třídění odpadů
přes používání šetrnějších přípravků na čistění
a úklid, nákup regionálních a fair trade výrobků
až po poznávání a objevování přírody či konkrétní péči, například sečení luk, vyvěšování
budek a krmítek, výrobu pítek, výsadbu stromů, budování přírodních zahrad atd. Možností
je mnoho. A vybrat si může každý. I malé věci
dokážou velké změny.
Z toho je jasné, že hodně aktivit je pro děti.
Ale vaše činnosti souvisí také se vzděláváním
dospělých – konkrétně pedagogů.
Pedagogové škol jsou naší hlavní cílovou skupinou. Připravujeme pro ně akreditované vzdělávací programy a exkurze, metodickou podporu

Líska v číslech
• působí v regionu od roku 2007
• sdružuje 13 členských organizací a 19 osobností na území celého Zlínského kraje
• Klub Lísky má 50 členů
• aktivně spolupracuje s více než 20 organizacemi
• letos realizuje 5 regionálních projektů
• každý rok připravuje pět regionálních osvětových kampaní na témata ptáci, přírodní
zahrada, stromy, fair trade a místní udržitelná ekonomika, 40 akcí pro děti i dospělé
a 40 výukových programů

Zlínský kraj | Celkem 20 ekologických projektů
podpoří letos Zlínský kraj. Celkově bude na tyto
aktivity rozdělen milion korun z dotačního titulu, který kraj pro tento účel zřídil a administruje.
Podprogram s názvem Podpora ekologických
aktivit v kraji funguje od roku 2003, celkově již
z něj bylo za tu dobu rozděleno takřka 15 milionů korun. „Podpora je určena zejména na environmentální vzdělávání, osvětu u dospělých
dobrovolných i profesionálních pracovníků
středisek a center ekologické výchovy, ekologických poraden a nestátních neziskových
organizací, stejně jako pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení,“ přiblížil Ivan Mařák, náměstek hejtmana
Zlínského kraje. Konkrétně bude podpořeno
například Gymnázium Valašské Klobouky, které
uspořádá Ekologickou olympiádu pro středoškoláky ve Zlínském kraji či základní organizace Českého svazu včelařů v Rožnově pod
Radhoštěm, jež chystá oblastní kolo soutěže
členů včelařských kroužků mládeže.  /van/

a konzultace, zejména pro přípravu projektů,
plánování a využívání školních zahrad a zpracování školních programů environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty. V tomto školním
roce se našich vzdělávacích akcí zúčastnilo více
než 500 účastníků z mateřských, základních
a středních škol a z neziskových organizací.
Od roku 2010 jsme vytvořili 110 metodických
listů pro učitele.
Sdružení Líska působí v regionu od roku
2007. Co všechno už máte za sebou?
Realizovali jsme pět osvětových kampaní, pořádáme akce a soutěže, koordinujeme celou
řadu regionálních projektů. Letos to byl vzdělávací projekt na podporu zdravého stravování
žáků základních a středních škol i dva projekty
zaměřené na polytechnické vzdělávání v mateřských školách. Z těchto projektů vzešlo osm sad
pomůcek, didaktických a metodických textů.

Líska sídlí ve Vsetíně, jste jedním z pilířů Místní agendy 21 a členy pracovní skupiny pro fair
trade. Ve městě pořádáte Férovou snídani
a akci Vsetín proti chudobě. Co dál?
S podporou Zlínského kraje připravujeme zmiňovanou Krajskou konferenci a Den pro přírodu,
který letos proběhl na hradě v Malenovicích.
Na realizaci projektu Poctivě vyrobené – podpora místní udržitelné ekonomiky ve Zlínském
kraji jsme spolupracovali s Fakultou multimediálních komunikací UTB Zlín, Muzeem jihovýchodní
Moravy i 14I15 Baťovým institutem. Se Základní
školou Vsetín, Rokytnice jsme připravili v červnu pilotní školní Farmářský den. Jeho hlavním
tématem bylo jídlo a jeho příběh, zdravý životní
styl a místní udržitelná ekonomika. Do programu přispěli žáci školy i místní řemeslníci, farmáři
a výrobci./hs/

Kam v létě? Krajští radní nabízí své tipy
Cíle známé i ty méně tradiční, od Hané přes Slovácko a Zlínsko až po valašské hory. Tam všude
lze podle radních Zlínského kraje vyrazit na výlet

či strávit delší dovolenou. Vyplývá to z ankety,
v níž jsme všem položili jednoduchou otázku:
Kam byste letos v létě pozvali své přátele?

Nenápadné, o to ale hlubší kouzlo

Pivečkův lesopark a muzeum

Pozval bych je kamkoliv, protože náš kraj je rozmanitý
a všude má co nabídnout. Mně
osobně svým způsobem stačí
Otrokovice se svoji zelení a vodou. Ale kořeny jsou kořeny,
proto se nejlépe cítím v koutu
Bílých Karpat, v kraji Gabry a Málinky ve Štítné
nad Vláří a v Brumově Bylnici. Nejde o vyhlášený
turistický cíl. Jeho kouzlo je v nenápadnosti. Čím
déle v něm pobýváte, o to víc se vám dostává
pod kůži. Když se rozhlédnete z některého z nesčetných kopců, vidíte tichou krajinu posetou
lesy, loukami, ale také trnkovými alejemi. Tak
jako všude v kraji jsou zde přátelští, pohostinní
lidé. Určitě by se tam přátelé cítili dobře, tak jako
se tam cítím já sám. MVDr. Stanislav Mišák

Vlčnov plný tradic

Pozval bych je do Vlčnova, vychutnat si klid a pohodu místních vinohradů a popovídat si
se starousedlíky. Již jako malý
chlapec jsem s rodiči rád chodil
ve Vlčnově do místní části zvané Bůdy. Jednalo se o lokalitu
vinohradů s typickými stavbami v bílé barvě,
s modrým obrovnáním a sedlovou střechou.
Spousta lidí již tehdy upouštěla od pěstování
vína a na pozemcích vysázela ovocné stromy.
V jinošském věku jsme potom tuto lokalitu využívali ke klukovským hrám a později k procházkám
s děvčaty. Z Vlčnova jsem se sice odstěhoval,
kouzlo těchto míst si však každoročně připomenu na Jízdě králů, kdy se Bůdy v předvečer
této události stávají centrem společenského
dění. 
Ing. Ladislav Kryštof

Kraj nepřestává překvapovat

Díky rozmanitosti a nepřebernému množství památek
v našem kraji nepřestávám
své přátele při každé jejich
návštěvě udivovat.
Stihl jsem s nimi navštívit
Zoo Lešná, Arcibiskupský
zámek a zahrady Kroměříž, Jízdu králů ve Vlčnově či rožnovské Valašské muzeum v přírodě
a Pustevny. Když mě překvapí na zlínském
mrakodrapu, neopomenu zážitek z Baťova
pojízdného výtahu a pak obdivujeme baťovskou architekturu města Zlína z ptačí perspektivy. Ten pohled i mě nikdy neomrzí. Rád
je beru také do přírody. Z rozhledny Brdo
a zříceniny hradu Cimburk lze spatřit Chřiby,
z rozhledny Vartovna nad Jasennou naopak
Vsetínské vrchy. 
MUDr. Lubomír Nečas

Zlínský kraj oplývá mnoha
krásnými místy vybízejícími
k návštěvě. Byl bych špatný
patriot, kdybych nepozval návštěvníky kraje přímo do Slavičína. Pivečkův lesopark, původně založený v roce 1936
a obnovený v roce 1997 z iniciativy Jana Pivečky,
se stal zajímavou odpočinkovou zónou především pro rodiče s dětmi. Jeho kouzlo a zvláštnost
spočívá v dřevěných plastikách, dílech studentů pražské umělecko-průmyslové vysoké školy.
Město Slavičín je rovněž provozovatelem malého, ale expozicemi velmi zajímavého muzea. Nenechte si proto ujít expozici, která dokumentuje
leteckou bitvu nad Bílými Karpaty z 29. srpna
1944, s mnoha originálními exponáty získanými
zapálenými místními historiky.

PaedDr. Petr Navrátil

tip na výlet

Hanácké Atény

Poznat Hanácké Atény je lákavou nabídkou pro turisty
směřující na východní Moravu. Komplex zahrad a zámku v Kroměříži sahající svou
historií až do roku 1260 lze
doplnit návštěvou poutního
místa na Svatém Hostýně, včetně využití tras
po hřebenech hor z Hostýna na Tesák a Troják.
Já osobně vedle Hané mám rád Beskydy, nejen
pro krásu a jedinečnost této krajiny, ale je zde
možné navštívit atraktivní místa na Radhošti
a v Pustevnách a taktéž spojit výlet do Beskyd
s návštěvou Dřevěného městečka, Mlýnské
doliny a Valašské dědiny v Rožnově pod Radhoštěm. 
Ing. Jaroslav Drozd

S přáteli na vodu

Určitě by má pozvánka pro
přátele byla směrována k vodě.
Ne však to klasické „polehávání
u vody“. V našem kraji máme
významnou turistickou atrakci, Baťovu plavební cestu.
Projížďka na lodi kouzelnými
zákoutími kolem řeky Moravy a po Baťově kanále
kombinovaná s lovem ryb je sice specifickým
využitím volného času, ale jsem přesvědčen, že
by si své příznivce mezi mými přáteli našla. A to
i proto, že podobné zážitky mnoho jiných míst
v České republice nenabízí.  Ing. Ivan Mařák

Svět kamenů

Brumovský hrad.

Máme co nabídnout

Náš kraj patří k nejkrásnějším
v republice. V mých očích s ním
může soupeřit snad jen kraj Jihočeský se svým Krumlovem,
Lipnem a Šumavou. Máme tu
nádhernou zelenou přírodu,
malebná městečka a dědinky,
krásné hrady, zámky a další památky. Také máme
v kraji srdečné lidi hrdé na své tradice a kulturu,
které umějí skvěle udržovat, ale i šířit. Každý člověk má svá zvlášť oblíbená místa. Pro mě jsou to
Luhačovice. Místo, kde vás opustí stres, zklidní se
myšlenky a život se zdá hned veselejší. Krásná
trasa vede od kolonády k přehradě, do kopečku
na Řetechov a pak po hřebenu zpátky do lázní.
Na večer musí ještě zůstat síla a chuť na tanečky, které k atmosféře Luhačovic patří. Kouzelné
účinky mají také valašské hory. Těm, co je zdolají,
dobijí baterky, poskytnou výhled lahodící oku
a taky dodají životní nadhled. 

Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

Město Rožnov pod Radhoštěm nabízí návštěvníkům řadu atraktivních míst.
Přesto bych doporučil místo
v blízkosti světelné křižovatky u Eroplánu, které stojí za zhlédnutí a nezabere
hodně času. Jedná se o Svět kamenů, kde
v prostorné prodejní galerii naleznete širokou
nabídku drahých kamenů, mineralogických
ukázek, polodrahokamů a šperků z celého
světa s možností odborného výkladu. Myslím,
že nebudete zklamáni.  Ing. Jaroslav Kučera

Za dostihy

Kam bych pozval své přátele? Myslím, že nikoho nepřekvapím, když řeknu, že
do Slušovic. A to hned ze
dvou důvodů. Předně mám
Slušovice a celé okolí velmi
rád. Ten druhý důvod jsou
pak dostihy – další moje srdeční záležitost.
Ve městě se totiž stále daří udržovat a hlavně
rozvíjet tradici jezdeckého sportu.
Důkazem toho je i 15. srpen, kdy závodiště
nabídne hned devět dostihů.

doc. Ing. František Čuba, CSc.
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KOUPÁNÍ

Koupaliště u přehrady u Luhačovic. | Foto: Ivo Hercik

Prázdniny lákají do bazénů i přírodních koupališť
Zlínský kraj | Koupání pod širým nebem patří v horkých letních dnech mezi nejoblíbenější způsoby trávení volného času. I když náš kraj nemá velké vodní nádrže
typu vltavské kaskády, Nových Mlýnů, Máchova jezera či jihočeských rybníků,
drobnějších vodních ploch pro smočení těla a zaplavání si je zde celá řada.
Pro ty, kdo upřednostňují koupání v přírodních
vodách a mají rádi větší prostor ve vodě i na břehu, případně si rádi do vody vezmou ještě i nafukovací lehátko, jsou tou nejlepší volbou přírodní
koupaliště a koupací oblasti.
Přírodní koupaliště je místo, za které si konkrétní osoba vzala zodpovědnost, a sleduje na své
náklady jakost vody a zabezpečuje další služby
na břehu. Povinně je to sběr odpadků, provoz
záchodů a údržba ploch na koupališti. Často
zajišťuje také sprchy a převlékací kabiny. Většinou
se na koupalištích ve volné přírodě vybírá vstupné. Ve Zlínském kraji máme takové přírodní kou-

paliště v Ostrožské Nové Vsi – má název Albatros.
Koupací oblasti jsou vodní plochy bez provozovatele, které využívá větší počet osob. Nevybírá
se na nich vstupné. Vybavenost bývá obecně
menší než u koupališť. U těchto koupacích oblastí zajišťuje monitoring jakosti vody krajská
hygienická stanice. Ve Zlínském kraji je takových koupacích oblasti devět. V okrese Vsetín je
to koupací oblast Bystřička – u hráze, Bystřička
– pláž, Horní Bečva a štěrkoviště Nový Hrozenkov. Ve zlínském okrese patří do této skupiny
přehrada u Luhačovic – oblast u kempu, oblast
u hráze, retenční nádrž Všemina, v Otrokovicích

Novinka: přírodní biotopy
Zlínský kraj | Sympatie k ekologii nebo třeba
jen snaha zaujmout a nabídnout zákazníkům
něco, co zde ještě nebylo, vedla v několika
posledních letech i v našem kraji ke vzniku
koupacích přírodních biotopů. Jde o uměle
vytvořené a pro koupání určené vodní plochy,
které nemají charakter betonových bazénů,
ale spíše připomínají přírodní vodní prvky,
které nenásilně zapadají do krajiny. V jejich
uzavřeném systému voda cirkuluje, není
chemicky upravována, není dezinfikována
a pro provoz jsou využívány jen samočisticí
schopnosti systému.
Koupací biotop má daný poměr regenerační
zóny tzv. čisté vodní plochy, a mělké vody,
která je osázena bahenními, vlhkomilnými
a vodními rostlinami, jako jsou orobince, vodní kosatce a okrasné trávy. Obvyklá velikost se
pohybuje od 80 až do 100 čtverečních metrů,
jinak by nebyl dosažen stabilní samočisticí
efekt. Regenerační zóny tvoří několik různě
hlubokých lagun.

Štěrkoviště a v Napajedlích slepé rameno řeky
Moravy Pahrbek. Jakost vody u koupacích oblastí
je během koupací sezony sledována ve 14denních intervalech od poloviny května do začátku
září. Výjimku v četnosti sledování kvality vody
mají koupací oblasti s prověřenou stabilní kvalitou vody, jde o retenční nádrž Všemina a přírodní koupaliště Albatros v Ostrožské Nové Vsi.
Tam hygienici odebírají vzorky vody jen jednou
za měsíc. „K dnešnímu datu, tedy 8. července,
jsou všechny sledované vodní plochy Zlínského
kraje vhodné ke koupání,“ sdělila Eva Javoříková
z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje.
Z minulých let mají hygienici zkušenost, že nejdříve se při déletrvajícím horkém počasí zhoršuje
kvalita vody na Pahrbku. Bližší a průběžné informace jsou k dispozici na internetových stránkách
www.khszlin.cz v sekci Koupací sezona. Prostřednictvím těchto webových stránek nebo stránek
ministerstva zdravotnictví lze na geoportálu ČR
získat informace o jakosti vody všech monitorovaných koupacích oblastí a přírodních koupališť
v celé České republice.
Koupat se můžete i mimo úředně stanovená
umělá či přírodní koupaliště a koupací oblasti.
Někteří se v horkých letních dnech osvěžují pod
splavy v řekách, v rybnících, vytěžených pískovnách či lomech. Atraktivní vodní plochy se rozkládají například u Ostrožské Nové Vsi, zaplavat
se dá dobře i na jezerech u Spytihněvi, i když je
zde k vodní hladině z břehů horší přístup. Mívá
to svou romantiku. „Můžete se koupat v podstatě
kdekoli, kde to není zakázáno. Tomu se říká obecné užívání vod. Ale kvalita vody z hlediska využití
pro vodní rekreaci zde není sledována. Koupání
je na vlastní riziko koupajícího se, zodpovědnost
za koupání dětí nesou rodiče,“ poznamenala Eva
Javoříková.
Vojtěch Cekota

Kraj má 134 letních
umělých bazénů

Ve Zlínském kraji máme v provozu už tři přírodní biotopy. Jeden se nachází na Uherskohradišťsku v blízkosti obce Modrá, na Kroměřížsku vzniklo podobné zařízení v Honěnicích.
Vsetínský koupací biotop najdou návštěvníci
v Prostřední Bečvě. Kontrolu jakosti vody zajišťuje, podobně jako u přírodních koupališť,
provozovatel těchto biotopů.
/vc/

Zlínský kraj | Komu není líto peněz za vstupné, kdo nemá rád mezi prsty bahno, vodní
rostliny a kdo si naopak potrpí na garantovanou kvalitu průzračné filtrované vody,
sprchy a šatny, ten dá přednost umělým
koupalištím. V kraji má své letní koupaliště
téměř každé město nebo větší obec. Podle
ředitelky Odboru hygieny obecné a komunální z Krajské hygienické stanice Zlínského
kraje Evy Javoříkové se nyní v kraji nachází
134 sezonních umělých bazénů. Celkový počet koupališť je o něco nižší, protože některá
koupaliště mají více bazénů.
Je zákonnou povinností každého provozovatele koupaliště sledovat jakost vody,
zajišťovat stavebně technický stav zařízení,
vybavenost a hygienickou úroveň areálů.
Plnění těchto povinností průběžně kontrolují
hygienici. 
/vc/

Templářské slavnosti ve Vsetíně
Vsetín | Město Vsetín se vrátí do časů středověkých templářů.
Stane se tak v neděli 16. srpna od 14.00, kdy se uskuteční pátý
ročník Templářských slavností.
Ty nabídnou návštěvníkům bohatý
program. Těšit se mohou na šermířská vystoupení, řemeslné dílny,
ukázku živých dravců, ražbu mincí
a další zajímavé aktivity. Šermířské
skupiny budou letos tři – Templári
z hradu Bagras, Alternus a Taurus.
Na děti čeká přehlídka masek, lukostřelba, boje na kládě a rytířské
trenažéry, ale také hledání středověkého pokladu nebo žonglérské
workshopy. V parku vsetínského

zámku se odehraje příběh plný zpěvu, tance i šermu, v římskokatolické
farnosti proběhne exkurze a rytířské souboje a loutkové divadlo
Kohútka zahraje dětem pohádku
v Centru pro rodinu Spolu. Na Maštaliskách si děti postaví papírové
hradby a pomalují štíty a Galerie
Stará radnice představí tvorbu mladých umělců. Historické odpoledne
tak připomene dobu největší slávy
členů templářského řádu.  /red/

Výstava potrvá do září. | Foto: archiv

Dobývání Uherského Hradiště.
Válečné a vojenské dějiny města

Hrad zve nejmenší
návštěvníky
Zlín | Každou prázdninovou
neděli dopoledne patří hrad
Malenovice nejmladším návštěvníkům. Oblíbené dětské
prohlídky potrvají až do 23. srpna. Skupinky dětí v doprovodu
dospělých se vydávají na dobrodružnou cestu hradem vždy
v 9.00 a 10.00.
„Letos provedou děti hradními
expozicemi naše krásné princezny. Nejprve poodhalí tajemství
svého vlastního království v prvním poschodí hradu a pak děti
zavedou do divokého království
zvířat,“ láká malé návštěvníky
k návštěvě Martina Bubeníková
z hradu Malenovice, která má
organizaci těchto prohlídek
na starosti.
Prohlídkový okruh má pohádkový nádech a je zcela přizpůsoben
dětské pozornosti. Protože jednotlivé skupiny jsou omezené počtem osob, je nezbytné si místa
na dětskou prohlídku zamluvit
předem u kastelána na telefonu
577 103 379 nebo 605 924 869 či
na e-mailu kastelan.malenovice@
seznam.cz.
Za hodinovou dětskou prohlídku
zaplatí návštěvníci běžné vstupné, děti do šesti let mají vstup
zdarma. Rodiny mohou využít
zvýhodněné rodinné vstupné.

KULTURA

Okruh zahrnuje prohlídku prvního patra hradu i návštěvu atraktivní zoologické expozice Zvířata
na Zemi a člověk.
Na srpen připravil hrad navíc
i jednu noční prohlídku, při níž
se návštěvníkům poodhalí některá tajemství hradu. Tradiční
prohlídka s doprovodným programem se uskuteční 15. srpna,
od 20.00 do 23.00.
Malenovický hrad byl založen
ve druhé polovině 14. století
moravským markrabětem Janem
Jindřichem. V následujících stoletích prošel několika přestavbami. Část hradu je nyní přístupná
veřejnosti. Návštěvníci si mohou
kromě historických prostor prohlédnout i několik stálých expozic: zoologickou expozici Zvířata
na Zemi a člověk, Hrady jihovýchodní Moravy, Hodiny a zbraně
z potštátských sbírek nebo Řemesla ve starých Malenovicích.
Zajímavá je i expozice Dřevo,
proutí, sláma, která je k vidění
i v nedaleké hradní hájence.
Ve stejném objektu je k vidění
i výstava Lidové stavby známé
neznámé – Zlínského kraje.
Během srpna je hrad otevřen
denně kromě pondělí, od 10.00
do 17.00. Poslední prohlídka je
hodinu před uzavřením.  /mm/
Hrad láká i nejmenší návštěvníky. | Foto: archiv

Uherské Hradiště | Město Hradiště
plnilo již od dob založení strategickou funkci při obraně neklidné východní hranice země. Četné
doklady jeho dobývání, válečných
konfliktů, ale také vojenské historie
města od 13. do 20. století přináší
výstava v hlavní budově Slováckého muzea. Návštěvníci mají
možnost seznámit se nejen se středověkým a barokním opevněním
kdysi nedobytné pevnosti, ale také
s výzbrojí a výstrojí obránců i útoč-

níků. Procházka vojenskou historií
pokračuje i po zrušení pevnosti
v roce 1782. Ačkoliv od té doby již
nebylo město vystaveno nepřátelským útokům, cizí vojska jím přesto
procházela během válečných konfliktů také v 19. století. Závěrečná
část výstavy je věnována dvěma
světovým válečným konfliktům
a zachycuje také působení 27. pěšího pluku ve městě v meziválečném
období. Výstava potrvá do 13. září
2015. 
/sm/

PRO AMISIC MUSAE v roce 2015
Zlínský kraj | Nominace na udělení
ocenění PRO AMICIS MUSAE, tedy
ocenění za významný a podstatný
přínos kulturnímu rozvoji regionu,
mohou občané Zlínského kraje posílat do 31. srpna na Odbor kultury
a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje. V kraji je tato
cena udělována od roku 2005, a to

obvykle jedné, maximálně dvěma
osobnostem, které jsou se Zlínským
krajem spjaty buď trvalým bydlištěm, místem narození, působením
na území regionu, či jinou osobní
vazbou. Návrhy mohou podávat
občané či zástupci obcí, měst, společenských a kulturních institucí.
Více na www.kr-zlinsky.cz.  /red/

11

12

Barumka opět přiláká desítky tisíc lidí
Zlínský kraj | Pořadatelé Barum Czech Rally Zlín společně se zveřejněním zvláštních
ustanovení odtajnili poslední červnový den podobu tratě a názvy jednotlivých rychlostních
zkoušek pětačtyřicátého ročníku.
Letošní barumka se pojede v termínu 28. až 30. srpna. Měří celkem
645 kilometrů a obsahuje 15 rychlostních zkoušek na osmi úsecích
v celkové délce 229 ostrých kilometrů. V itineráři rally, kterou výrazně
podporuje i hejtmanství, nescházejí ani v letošním ročníku klasické
úseky jako Pindula, Maják nebo Troják. V pátek se pojede v nočních ulicích krajského města opět oblíbená
divácká Super rychlostní zkouška,
kterou každoročně navštíví kolem

30 000 fanoušků. Během víkendu
se uskuteční dvě plnohodnotné
etapy. V sobotu 29. srpna najdeme v itineráři celkem 8 rychlostních zkoušek, které se pojedou
na čtyřech úsecích vždy dvakrát.
V sobotní druhé, třetí a čtvrté sekci
jsou zařazeny rychlostní zkoušky
s názvy Slušovice, Pindula, Maják
a Kudlovice. V neděli 30. srpna se
pojede šest rychlostních zkoušek
na třech úsecích s názvy Semetín,
Troják a Žlutava.

Jedu na dřeň!
Díky dvěma mililitrům krve a pěti
minutám času můžete zachránit
život dospělého nebo dítěte. Těmito slovy uvozují autoři svůj projekt
nazvaný Jedu na dřeň!, který je
součástí letošního ročníku nejprestižnější české automobilové soutěže. Organizátoři věří, že s pomocí
osobností ze světa motorsportu
dokáží oslovit tisíce mladých lidí,
kteří se rozhodnou zapsat se do registru dárců kostní dřeně.  /red/

východní morava

Fotostezka Valachy
Velké Karlovice | Na konci června byla otevřena
Fotostezka Valachy, která
návštěvníky zavede na fotograficky zajímavá místa
v okolí Velkých Karlovic
a přinese jim navíc rady
a tipy, jak co nejlépe zvěčnit
krásy přírody během výletu.
Je vytipováno několik stanovišť, na kterých jsou připraveny informační tabule
s tipem, jak dané místo vyfotografovat. Délka stezky je
asi šest kilometrů.

Do Kroměříže za veterány i vojenskými hudbami

Kam vyrazit
Výběr srpnových akcí
nabízí jak folklor, kulturu
tak sport.
Bystřice pod Hostýnem | Hostýnská 50ka, 1. srpna od 12.00.
Závod horských kol po hřebenech Hostýnských vrchů startuje
na Masarykově náměstí v Bystřici
pod Hostýnem. www.hostynska50ka.cz
Holešov | Ha-Makom, 28. července až 2. srpna. Tradiční Festival
židovské kultury Ha-Makom.
Rožnov pod Radhoštěm | Dny
řemesel a setkání kovářů, 1. a 2.
srpna. Setkání mistrů starých řemesel: kovářů, kameníků, bednářů, klempířů, tesařů a dalších
řemeslníků.

Bystřička | Starý dobrý western, 7. a 8. srpna. Během dvou
dnů se na dvou scénách u přehrady představí více než dvě
desítky hudebních seskupení.
Kromě jiných vystoupí: Schovanky, Wabi Daněk, COP, Taxmeni, Gold of Shania Twain,
Tarso Miller Trio (Brazílie),
Poutníci, Steel Guitar Show &
Neznámi (SK), Alishi & Mišmaš,
Devítka, Gympleři a mnoho dalších. Celou akci doladí stylový
doprovodný program.
Kroměříž | Hudba v zahradách
a zámku Kroměříž léto 2015,
8. srpna. Závěrečný koncert
festivalu Hudba v zahradách
a zámku Kroměříž léto 2015.
Zvonice Soláň | Haferové mlsání, 8. srpna od 10.00. Pokud
víte, že haferami jsou ve valašském nářečí označovány borůvky, už se na dobroty těšíte.
Rožnov pod Radhoštěm | Jánošíkův dukát, 7. až 9. srpna.

Kroměříž | Kroměřížská kulturní sezona v srpnu vyvrcholí tradičními přehlídkami a festivaly,
které do skvostného historického města každoročně lákají tisíce
lidí. V první srpnový den si přijdou
na své především obdivovatelé
naleštěných karoserií staršího
data. Setkání majitelů automobilových veteránů nazvané Veteránem nejen Kroměřížskem má
za sebou už 8. ročníků a na Vel-

kém náměstí nabídne technické
skvosty. Folklor a lidové kroje vystřídá jen o týden později rázná
pochodová hudba a rozmanité
vojenské uniformy. O posledním
srpnovém víkendu se v Kroměříži
uskuteční 21. ročník Mezinárodního festivalu vojenských hudeb, jehož hlavní hvězdou mezi účinkujícími z nejrůznějších koutů Evropy
bude královská kapela z Norska.
Více na www.kromeriz.eu.  /šak/

Mezinárodní festival slovenského folkloru v ČR. Souběžně se
ve skanzenu koná také 15. ročník mistrovství Valašského království ve stloukání másla

Liptál | Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti
2015, 18. až 23. srpna. Jedinečný
folklorní festival s vystoupeními
řady zahraničních a tuzemských
folklorních souborů.

Modrá | Historický festival Veligrad 2015 – boj o hradiště,
8. a 9. srpna. Atraktivní program vás zavede do období
Velkomoravské říše, vyvrcholením bude opravdový boj
o velkomoravské hradiště.

Zlín | Zlínské besedování, 21. až
23. srpna. Mezinárodní festival
tance a hudby.
Modrá | Den medu a medoviny,
22. srpna. Zábavný program pro
celou rodinu s gastronomickými
zážitky v archeoskanzenu.

Uherský Brod | Objekty letní
oblohy, pozorování meteorického roje Perseid, 12. srpna. Pozorování roje meteorů, který je
aktivní od 17. 7. do 24. 8. s maximem v noci z 12. 8. na 13. 8.
Hodinová frekvence v maximu
aktivity se pohybuje kolem 60
meteorů.

Kurovice | Festival pro čolka,
29. srpna od 10.00 do 18.00. Akce
pro celou rodinu v Kurovickém
lomu. V bohatém programu
nechybějí exkurze s odborným
výkladem. Partnerem akce je Muzeum jihovýchodní Moravy.

Rusava | Rusavská 50ka, 15. srpna. Oblíbený cyklistický závod
Hostýnskými vrchy. Trasa závodu je celkem dlouhá 50 km,
kratší trasa 35 km.

Nabídku dalších akcí a zajímavých
inspirací pro cestování v celém kraji
hledejte na internetovém portálu
www.vychodni-morava.cz.
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Fakultu logistiky a krizového řízení

(2. kolo přijímacího řízení)

elektronické přihlášky zasílejte do 22. 8. 2015

Řízení environmentálních rizik (prezenční forma)
Ochrana obyvatelstva (prezenční forma)
Ovládání rizik (prezenční i kombinovaná forma)

Novinka
Studijní profil: Řízení výrobních
a logistických systémů
(prezenční i kombinovaná forma)

www.unicars.cz

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA
S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN
NABÍZÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

JEDNOLETÉ POMATURITNÍ STUDIUM
 anglického, německého, francouzského a španělského jazyka
 20 vyučovacích hodin týdně, statut studenta
 příprava na mezinárodní zkoušky PET, FCE, CAE (JA), ZD (JN)
 učebny vybaveny interaktivními tabulemi a dotykovými obrazovkami

CELOROČNÍ ODPOLEDNÍ KURZY
(ZÁŘÍ – ČERVEN)
angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, čínština
norština a čínština pro začátečníky

Teknia Uhersky Brod, a. s., člen mezinárodní skupiny Teknia Group, je dynamicky se
rozvíjející společnost, která vyvíjí, vyrábí a dodává přesné plastové výlisky s vysokou
přidanou hodnotou pro automobilový průmysl.
S ohledem na rozvoj našich podnikatelských aktivit Vám nabízíme
zajímavou příležitost uplatnit se na pozici:
Operátor/ka – hlavní pracovní poměr i brigádně
Náplň práce: opracování a montáž plastových výlisků, kontrola a balení, navěšování a svěšování
výrobků, odvádění výrobních zakázek v PC.
Požadujeme: zodpovědnost, pečlivost, dobrý zdravotní stav. Práce v jedno-, dvou- a třísměnném
provozu a v nepřetržitém režimu.
Skladník – hlavní pracovní poměr
Náplň práce: příjem, výdej, ukládání materiálů, polotovarů, hotových výrobků včetně inventarizace, třídění a uložení vratných obalů podle druhů a dodavatelů, zpracování evidence, expedice
výrobků podle objednávek, vybavení dokumentace pro expedici, přesun materiálů, polotovarů,
hotových výrobků ručně, manipulačními a vysokozdvižnými vozíky.
Požadujeme: základní znalost práce na PC, zkušenost se skladovým čtecím zařízením, praxe
s manipulačním a vysokozdvižným vozíkem výhodou, aktivní přístup k práci, zodpovědnost a spolehlivost, dobrý zdravotní stav. Práce v třísměnném a nepřetržitém režimu.

 kurzy všech jazykových úrovní od začátečníků po pokročilé

Předák lakovny – hlavní pracovní poměr

 přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám

Náplň práce: Seřizování a nastavování parametrů lakovací linky, zajištění potřebných činností
spojených s přípravou surovin, čištění a údržba technologických zařízení, kontrola dodržování systému řízení jakosti a norem, technologických postupů, evidence vyrobené produkce. Operativní
rozdělování práce jednotlivým pracovníkům.
Požadujeme: SOŠ nebo SOU technického směru, zodpovědnost, spolehlivost, dobrý zdravotní
stav. Praxe na obdobné pozici výhodou. Práce v jednosměnném provozu.
Nabízíme: nadstandardní mzdové ohodnocení, osobní ohodnocení, další odměny a benefity.
Pracoviště: Uherský Brod, Nivnice

 Cambridgeské zkoušky (PET, FCE, CAE), Zertifikat Deutsch
 výuka vedena kvalifikovanými lektory

TERMÍNY PRO ZÁPIS: 26. 8. – 3. 9. 2015

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete svůj profesní životopis na níže
uvedenou poštovní či e-mailovou adresu:
Podrobnější informace
tel. 577 007 444 | js@gjszlin.cz | www.gjszlin.cz

Zlínské besedování 2015
Zlín | Předposlední prázdninový víkend patří ve Zlíně tradičně hudbě a tanci. Letos se krajská metropole rozezní tancem
a zpěvem folklorních souborů
ve dnech 21. až 23. srpna díky tradičnímu již 11. ročníku festivalu
Zlínské besedování. Ulice města

naplní rytmy z osmi koutů světa,
na své si tak přijdou jak milovníci domácího folkloru, tak i příznivci irských tanců či vášnivého
flamenka a nebude chybět ani
„exotický“ soubor z Číny. V pátek
večer se na náměstí Míru v úvodním pořadu představí všichni

Teknia Uhersky Brod, a.s., Rybářská 2330, 68801 Uh. Brod, hhavlova@teknia.cz
Podrobnější informace na tel.: 572 610 652, 727 825 224

festivaloví hosté, největší díl
z celého festivalu však připadne
až na sobotu. Taneční rej započne dopoledne, kdy se pozvané
soubory představí na zlínských
pěších zónách, po poledni proběhne na náměstí Míru veřejná
výuka několika lidových tanců
z různých regionů. Odpoledne
bude následovat pořad moravských pěveckých sborů a celý

den bude zakončen večerním
hlavním festivalovým pořadem.
Za účasti většiny souborů pak
proběhne nedělní mše v kostele Panny Marie Pomocnice
křesťanů na Jižních Svazích. To
vše organizují Slovácký soubor
Vonica a sdružení Malenovické
podhradí. Více informací o programu naleznete na adrese
http://besedovani.cz. 
/iu/
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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

Tiskárna GRASPO CZ, a.s., významný zaměstnavatel působící
v oblasti polygrafie, vypisuje výběrové řízení na pozici

ELEKTROMECHANIK
Kvalifikace:

vyučen v oboru, praxe 1 rok elektro – slaboproud /
silnoproud, znalost měřící a řídící techniky,
vyhláška 50/78 Sb., §6 výhodou,
řidičský průkaz sk. B.

Požadujeme: dobrou pracovní morálku, zodpovědnost a pečlivost
při plnění pracovních úkolů.
Nabízíme:

práci na dobu neurčitou, pracovní růst s možností
odborného vzdělávání, příspěvek na stravování,
dobré platové podmínky.
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V případě Vašeho zájmu o tyto pozice nás kontaktujte
na telefonu: 577 606 200, případně pošlete Váš životopis
na e-mail: filip.olsina@graspo.com.
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moc.opsarg.www

NABÍDKA KOMERČNÍCH PLOCH
K PRODEJI NEBO K PRONÁJMU
VE ZLÍNĚ – MALENOVICÍCH

NEJVÝHODNĚJŠÍ
SMLUVNÍ KURZY

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

Neváhejte nás
kontaktovat

A.M.O. projekt,
Sokolovská 1154,
763 02 Zlín-Malenovice
Tel.: 608 849 532,
mozny@amoprojekt.cz

www.amoprojekt.eu

KO
UP
EL
NY
DU
DA

Í
LEN
BYD
E
RC
ME
KO

» Prodejna s velkou
výlohou do ulice
» Obchody a služby
» Sklady a kanceláře,
věda a výzkum
» Školicí středisko
» Ubytovací zařízení
» Lehká výroba
» E-shop
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PO - PÁ 9:00 - 17:00, SMLUVNÍ KURZY
tel.: 577 212 359, 577 001 665

FUNKČNÍ VYUŽITÍ
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Centrála „ČEDOK“

ÚDAJE O KAPACITÁCH
Stávající hala: 1 200 m2 – možnost nástavby
Stávající budova vrátnice: 250 m2 – možnost rekonstrukce
Zastavitelná plocha: 1 000 m2 – možnost více podlaží
Celková užitná plocha: 2 450 m2
Parkování: na pozemku investora
Dispoziční řešení je možné měnit podle přání investora
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BEZ POPLATKU

Prostory na míru, přesně podle vašich
požadavků a představ, vhodné pro firmy
i drobné podnikatele.

