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Léto přineslo řadu novinek na silnicích

Poslední červencovou neděli se na vrcholu Velké Javořiny konalo tradiční setkání
lidí z obou stran hranice. Akce nese motto „Tu bratia vždy sa stretať budú“.
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Vzdělávání

Univerzitu třetího věku využívá
stále více seniorů.

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

nová
zelená

NOVÁ VZORKOVÁ PRODEJNA

úsporám

Mariánské nám. 2624 (pod charitou) UB, tel: 731 494 095, email: prodejna@oknamontplast.cz
 vzorková prodejna zaměřena na doplňky k oknům
 venkovní a vnitřní žaluzie
 venkovní rolety, screenové rolety
 interiérová stínící technika (Japonské stěny,
vertikální žaluzie, plissé, rolety)
 žaluzie a rolety do střešních oken
 interiérové dveře a obložkové zárubně

Opravdu rychlý
a stabilní internet
až 100 Mb/s,
od 259 Kč

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

Vyhrajte iPad mini!
Stačí si ověřit, o kolik lepší internet
můžete mít, na www.avonet.cz

www.oknamontplast.cz

www.avonet.cz

OBCHODNÍ AKADEMIE TOMÁŠE BATI
A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZLÍN

P\IHLÁŠKY NA
VYŠŠÍ ODBORNÉ
STUDIUM
ZAM \ENÍ:

UNIVERZITNÍ INSTITUT, TECHNOLOGICKÝ PARK
Nad Ovþírnou 3685, 760 01 Zlín

nabízí k pronájmu kanceláĝské a laboratorní prostory
Ŷ modernČ zaĜízená budova
Ŷ lukrativní poloha
Ŷ nadstandardnČ vybavené kanceláĜe, laboratoĜe, zasedací místnosti,
sociální prostory vþetnČ kuchyĖky
Ŷ þisté prostory tĜídy „C“
Ŷ osobní a nákladní výtah
Ŷ ostraha s recepcí 24 hodin
kontakt:
Ing. Ivana Bartoníková
Tel.: 576 038 138, 734 792 686
e-mail: bartonikova@uni.utb.cz

• MARKETING PRO ST\EDNÍ
STUPEG \ÍZENÍ
• ÚETNICTVÍ A FINANNÍ \ÍZENÍ
 tƎíleté prakƟcky zamĢƎené studium
 dƽraz na cizí jazyky, informaēní technologie,
mĢkké dovednosƟ
 povinná odborná praxe v R nebo zahraniēí
 škola s dlouholetou tradicí a moderním pƎístupem

PƎihlášky lze podat do 11. záƎí 2015.
www.vosezlin.cz | j.topicova@vosezlin.cz | tel.: 577 006 561
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SLOVO
ÚVODEM
Je pro mne vždy čest vás pozdravit a zároveň mít možnost oslovit
vás při příležitosti dalšího vydání
Okna do kraje. V tyto dny, v půlce
srpna, při přípravě nového čísla
padají teplotní rekordy a především zemědělci vzhlíží k předpovědím počasí v naději, že ohlásí
tolik potřebný déšť.
Problém „voda“ se stal aktuálním
tématem dříve, než jsme mnozí předpokládali. Každodenní
přehled zpráv přináší informace
o mimořádných situacích a počet
výjezdů složek integrovaného záchranného systému je několikanásobný oproti jiným obdobím.
Letošní léto je skutečně horké,
ale není to jen rekordními teplotami. Mne zaujaly v tisku dvě
informace, které ukazují na pozitivní trend a dynamiku rozvoje
v našem kraji. „Nezaměstnanost
v kraji, přestože v červenci mírně

vzrostla, je nejnižší za posledních
7 let a Zlínský kraj navštívilo letos
ve srovnání se stejným obdobím
loňského roku o 35 % více turistů

Končí čas prázdnin a já jsem přesvědčen, že z pohledu školáků
nemá jejich dosavadní průběh
chybu. Věřím, že jste i vy čtenáři
měli možnost strávit jejich část
v rámci své dovolené se svými
dětmi nebo svými blízkými. Začátek školního roku je výrazný
mezník v rodině každého školáka.
Je to zápřah organizační, psychický i finanční, protože je potřeba
spoustu činností nově nastavit.

Máme školy vybavené na patřičné úrovni.
cizinců. Tento nárůst je nejvyšší
v celé ČR.“
Doplním do třetice o informaci
z oblasti školství, která říká, že
výsledky žáků škol Zlínského
kraje u státních maturit patří
opět k nejlepším v republice.
Ve světle těchto a mnoha dalších
informacích vidím obraz našeho
kraje a jeho další rozvoj mnohem
optimističtěji, než jak je někdy
účelově prezentován.
Jsem velmi rád, že můžu být
součástí týmu, který se v tomto
období na vedení kraje podílí.

Letos nastoupí poprvé do školy
přibližně 6 tisíc prvňáčků, což
bude asi o 300 méně než v roce
předchozím. Přeji novým školákům, ale i novým středoškolákům,
aby potkali laskavé, moudré, ale
i důsledné učitele. Především
přeji, aby měli oporu, pochopení
a zázemí ve svých rodinách. Škola
to při sebevětší snaze nedokáže
nahradit.
Zlínský kraj stejně jako města
a obce ve svých zřizovaných
školách opět během prázdnin
investovaly velké prostředky

do modernizace budov i vybavení. Máme školy vybavené na patřičné úrovni. V tomto srovnání
postup ministerstva s jeho reformami, především ve financování
regionálního školství, nabírá stále
větší zpoždění. A tak další školní
rok bude rokem očekávání (pokolikáté už).
Přeji všem kolegům učitelům
radost z úspěchů jejich žáků
a dobrý pocit z odvedené práce.
Ze své pozice budu i nadále usilovat o maximální spolupráci a prezentaci dobré práce škol všech
zřizovatelů. V tom vidím důležitý
předpoklad pro udržení kvality
krajského školství a připravenosti
na nové výzvy, které vývoj společnosti přináší. Pořád se máme
všichni co učit.
K tomu přeji hodně energie, dobré vůle a vytrvalosti.
Všem čtenářům přeji dobré zdraví
a mnoho radostných chvil.

PaedDr. Petr Navrátil,
radní Zlínského kraje

Léto je časem investic
Zlínský kraj | Když investice, tak v létě. Toto pravidlo
platí, ze zcela pochopitelných důvodů, hlavně ve školství.
Prázdniny jsou ideálním časem, kdy se mohou stavbaři
pustit do plánovaných rekonstrukcí a modernizací.
Akce, realizované během letošních
prázdnin, si celkově vyžádaly přes
214 milionů korun. „Největší díl připadá na investice, které mají přinést
velkou úsporu provozních nákladů.
Zde se nám v mnoha případech podařilo získat dotace z Operačního
programu Životní prostředí,“ vysvětluje hejtman Stanislav Mišák.
Největší akcí, jež si vyžádala přes 78
milionů korun, byl soubor opatření
snižujících energetickou náročnost
budov Střední průmyslové školy
polytechnické – Centra odborné
přípravy Zlín. Nemalé prostředky
si vyžádaly i obdobné práce na zlínské zdravotnické škole, nábytkářské
škole v Bystřici pod Hostýnem či
na Střední škole – Centru odborné
přípravy v Uherském Brodě.
„Jsme rádi, že se nám daří pokračovat v zateplování škol, které jako kraj

zřizujeme. V současné době máme
ze 100 zřizovaných školských zařízení zatepleno 34, tedy třetinu. Snížení celkových nákladů za vytápění
se po zateplení u jednotlivých škol
pohybuje mezi 40 až 70 %,“ uvedl
Petr Navrátil, radní Zlínského kraje
pro školství. Aktuálně navíc krajští
radní schválili investice do zateplení dalších sedmi školských zařízení. „I v těchto případech se jedná
o objekty, které splňují podmínky
výzvy připravované Ministerstvem
životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí,
a projekty na jejich zateplení tak
byly doporučeny k zařazení do tohoto dotačního programu,“ doplnil
hejtman Stanislav Mišák.
Značné sumy o prázdninách směřovaly ovšem také například do oprav
fasád, sanací vlhkosti, rekonstrukcí

Kraj zřizuje 46 středních škol. | Foto: LV

elektroinstalací či sociálních zařízení. Celkem stavbaři pracovali přes
prázdniny ve zhruba dvou desítkách škol zřizovaných Zlínským
krajem. „Nabídnout kvalitní vzdělávání je jednou z našich největších
priorit,“ doplňuje hejtman Stanislav
Mišák.
Desítky škol, tisíce žáků
Zlínský kraj zřizuje velké množství školských zařízení, především
pak středních škol. Těch je v regionu celkem 66, z toho pod Zlínský
kraj spadá 46. V loňském školním

roce studovalo v denním studiu
ve středních školách všech zřizovatelů v kraji celkem 23 700 žáků
a podle předběžných odhadů lze
předpokládat, že se tento počet
v tom nadcházejícím zásadně
nezmění.
Oborová nabídka středních škol
je ve Zlínském kraji dostatečná
a vyrovnaná. „Pozitivním trendem zůstává, že byl ze strany
uchazečů zaznamenán zvýšený
zájem o strojírenské a elektrotechnické obory,“ poznamenal
hejtman Stanislav Mišák. /red/
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Nový standard bydlení osob se zdravotním postižením
Zašová | Nový areál pro osoby se zdravotním postižením začal fungovat v Zašové. Určen
je pro klienty, kteří byli doposud umístěni ve stávajících objektech Domova pro osoby
se zdravotním postižením Zašová.

Nové prostory v Zašové. | Foto: J. Vandík

Odborná péče zde bude poskytována 18 osobám vyžadujícím
vysokou a střední míru podpory.
Investorem stavby za 24,2 milionu korun byl Zlínský kraj. Z 82 %
byla akce financována z Integrovaného operačního programu,

zbylá část ze státního rozpočtu
a rozpočtu Zlínského kraje.
„Vybudování objektů je první etapou transformace Domova pro
osoby se zdravotním postižením
Zašová, umístěného v budovách
bývalého kláštera a klášterní ško-

ly. Cílem této a dalších etap transformace domova je postupné
úplné opuštění stávajících budov,
které jsou v nevyhovujícím stavu, a následné umístění klientů
do nových moderních prostor.
Ty kromě v Zašové vznikají také
v Rožnově pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí a Vsetíně,“ uvedla
radní pro sociální oblast Taťána
Valentová Nersesjan.
Nový areál v Zašové je tvořen
čtyřmi jednopodlažními zděnými objekty. Tři z nich jsou
určeny pro bydlení, jeden pro
poskytování denních programů
– například pracovní terapie či
relaxace. Všechny objekty jsou
přizpůsobeny osobám se sníženou schopností pohybu, jeden
z ubytovacích objektů je určen
imobilním osobám trvale upoutaným na lůžko. Interiér a mobiliář
odpovídají potřebám uživatelů.

Ušetřeny desítky milionů. Díky energetické agentuře
Zlínský kraj | Díky činnosti Energetické agentury Zlínského kraje, obecně prospěšné
společnosti, kterou Zlínský kraj zřídil v roce 2006, se v regionu podařilo ušetřit miliony korun.
Konkrétně v letech 2007 až 2014
bylo realizováno 367 úspěšných
investičních projektů na zateplování budov a modernizaci zdrojů
tepla ve výši přes 2,6 miliardy korun. To představuje úsporu více
než 353 000 GJ tepla a 17 500
tun emisí oxidu uhličitého ročně
v obecních a krajských budovách,
jako jsou školy, nemocnice, obecní úřady, dětské domy a domy pro
seniory. Tyto projekty šetří dalších
100 000 korun ročně na provozních nákladech. Vyplývá to z informací, které poskytla ředitelka
Energetické agentury Zlínského
kraje Miroslava Knotková a které byly zveřejněny v Almanachu
Zlínského kraje vydaném v roce
2015 při příležitosti 15 let existence samostatného Zlínského kraje.
„Při zpracovávání první krajské
Územní energetické koncepce
v roce 2003 vyvstala myšlenka
na založení vlastní krajské organizace, která by se zabývala
nezávislým energetickým pora-

denstvím. Vznik obecně prospěšné společnosti byl doporučen
s vědomím, že kraj může na její
činnost získat i dotaci z fondů
Evropské unie, a to z programu
Inteligentní energie pro Evropu,“
vzpomíná na to, co předcházelo
vzniku agentury, její ředitelka Miroslava Knotková.
„Žádost o dotaci byla úspěšná,
a tak v roce 2006 Zlínský kraj tuto
společnost zřídil a získal na první
tři roky jejího fungování přibliž-

ně 12 milionů korun. Za tyto prostředky byla vybavena kancelář,
zaškolen personál v počtu čtyř
osob a začaly se provádět konzultační a poradenské služby jak
pro města a obce, tak i pro občany
a podnikatele,“ konstatuje dále
Miroslava Knotková.
Agentura uspořádala více než
130 seminářů, workshopů a konferencí, jichž se zúčastnilo více
než 3 300 účastníků, aby si odnesli
praktické poznatky.

Zateplena je i řada pavilonů v krajské nemocnici ve Zlíně. | Foto: KNTB

Z REGIONU

Poskytování sociálních služeb
zde bude zajišťovat příspěvková organizace Zlínského kraje – Sociální služby Vsetín. Její
ředitelka Michaela Pavlůsková
k tomu řekla: „Proces transformace a humanizace pobytových
služeb poskytovaných Sociálními
službami Vsetín není jednoduchý,
a jsme proto rádi, že se podařilo
zprovoznit první nové prostory,
a to právě tady v Zašové.“ Při
slavnostním otevření promluvil
také starosta Zašové Jiljí Kubrický,
který uvedl, že nově postavené
objekty jsou ku prospěchu nejen
jejich uživatelů, ale i ku prospěchu obce.
„Transformace pobytových sociálních služeb ve Zlínském kraji vychází ze změny náhledu na jejich
poskytování. Konkrétně je naším
cílem změna podmínek a metod
poskytování sociálních služeb
tak, aby se jejich uživatelé přiblížili co nejvíce běžnému způsobu
života svých vrstevníků,“ doplnila
Taťána Valentová Nersesjan.
/van/

Společné nákupy energií
Díky iniciování a koordinaci společných nákupů elektřiny a zemního plynu pro organizace zřízené
Zlínským krajem bylo zásluhou
Energetické agentury Zlínskému
kraji do roku 2014 ušetřeno na nákupech a dodávkách elektřiny
a zemního plynu celkem 83 milionů korun. „Do nákupu jsou v současnosti zapojeny téměř všechny
organizace zřizované a zakládané
Zlínským krajem. Elektrickou energii a zemní plyn si formou centralizovaného nákupu obstarává
i samotný krajský úřad, který tímto
způsobem každoročně dosahuje
významné úspory,“ řekl Petr Kedra,
vedoucí Kanceláře ředitele Krajského úřadu Zlínského kraje.
Ke starostům obcí pak směřuje
poradenská činnost Energetické
agentury, kdy na základě průzkumů trhu a poradenství ohledně
způsobů nákupů byly rovněž
ušetřeny milionové částky ročně
za nákup komodit elektřiny a zemního plynu.
Celkem, ve finančním vyjádření,
přinesly výsledky činnosti vykonávané Energetickou agenturou
do kraje v období 2007 až 2014
peníze vyjádřené částkou 2,688
miliardy korun v dotačních zdrojích.
Helena Mráčková

Hranice národy nerozděluje
Velká Javořina | Poslední červencová neděle na československém pomezí tradičně patřila Slavnostem bratrství
Čechů a Slováků na Velké Javořině.
Toto přátelské setkání blízkých
národů – Čechů a Slováků – se
konalo pod výmluvným mottem
„Tu bratia vždy sa stretať budú“
i letos, v neděli 26. července.
Kromě zástupů turistů, kteří putovali nejčastěji pěšky nebo na kolech, dorazili za slunečného, avšak
větrného, počasí na nejvyšší vrchol Bílých Karpat také zástupci

veřejného života z příhraničních
krajů. Za kraj Zlínský se osobně
zúčastnil hejtman Stanislav Mišák,
který i letos nad Slavnostmi bratrství převzal záštitu a v ranních
hodinách položil k Památníku
česko-moravsko-slovenské vzájemnosti kytici zdobenou trikolorou s nápisem „S úctou – hejtman
Zlínského kraje“.
/red/

Setkání na Velké Javořině má vždy atmosféru. | Foto: LV

Dobré zprávy. Budou další peníze
Zlínský kraj | Vláda České republiky schválila 720 milionů korun
navíc na financování sociálních
služeb v roce 2015. Vyslyšela tak
požadavek hejtmanů. Do Zlínského kraje přijde do konce roku
55 milionů korun navíc. „Budou
použity na dofinancování všech
poskytovatelů sociálních služeb,
a to bez ohledu na právní formu.
Kraj byl nucen, v důsledku nižší
než požadované částky, kterou
obdržel na financování sociálních služeb v roce 2015 ze státního rozpočtu, provést krácení
u všech poskytovatelů sociálních

služeb. Přestože navýšení, které
Zlínský kraj obdrží, není ve výši,
jakou pro rok 2015 požadoval pro
poskytovatele sociálních služeb,
pomohou finanční prostředky
zlepšit stávající situaci řady poskytovatelů sociálních služeb
ve Zlínském kraji,“ reagovala
na dobrou zprávu Taťána Valentová Nersesjan, krajská radní
odpovědná za sociální oblast.
„Přidělená částka umožní naplnit
podmínky zlepšení finančního
ohodnocení pracovníků v sociálních službách Zlínského kraje,“
doplnila Nersesjan.
/rš/

V nemocnici přibudou parkovací místa
Zlín | Bezmála pět desítek parkovacích míst. To bude jeden z nejdůležitějších přínosů investice,
kterou momentálně realizuje
Krajská nemocnice Tomáše Bati
ve Zlíně. Ukončení všech prací,
které si vyžádají i určitá omezení,

je plánováno na říjen. Stavbaři
zahájili práce na konci července.
Pustili se do rekonstrukcí zpevněných ploch a vybudování nových
parkovacích ploch u nové lékárny
pro veřejnost a mezi budovami
LDN a hematologicko-transfuz-
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Víte, že ...
… na Krajském úřadě Zlínského kraje můžete podat žádost
o uznání svého zahraničního
vzdělání? Zajišťuje to Odbor
školství, mládeže a sportu, který na www.kr-zlinsky.cz vyvěsil
i žádost a návod, jak postupovat.
K vyplněné žádosti stačí doložit
originál nebo úředně ověřenou

kopii vysvědčení (diplomu) s ověřeným překladem do českého jazyka, doklad o rozsahu a obsahu
vzdělávání s ověřeným překladem do českého jazyka a doklad
o tom, že škola je uznána státem,
podle jehož právního řádu bylo
zahraniční vysvědčení vydáno.
Více na webových stránkách.

V cestovním ruchu na špici
Zlínský kraj | Z pohledu cestovního ruchu patří Zlínský
kraj k nejlepším v republice.
To alespoň říkají aktuální údaje
zveřejněné Českým statistickým
úřadem. Ve druhém čtvrtletí
do Zlínského kraje přijelo 178 335
hostů, kteří zde strávili 497 322
přenocování. Meziročně vzrostl
ve druhém čtvrtletí celkový počet
hostů o více než 14 procent, což je
druhý nejlepší výsledek mezi všemi kraji v České republice. V růstu
počtu zahraničních hostů patří
Zlínskému kraji s přírůstkem bezmála 35 procent dokonce první
pozice mezi všemi kraji.
Stejně skvělé jsou pak výsledky celého prvního půlroku 2015. Celkový počet hostů vzrostl proti loňsku
o přibližně desetinu na 298 335,
zahraničních hostů přijelo 54 332,

což je navýšení o více než 22 procent. „Při pohledu na výsledky
návštěvnosti v prvním pololetí
letošního roku je povzbudivé,
že pokračuje dynamika růstu
návštěvnosti kraje a zvyšuje se
podíl zahraničních hostů na celkové návštěvnosti. Uvědomíme-li
si, že za první pololetí letošního
roku cestovní ruch generuje tržby minimálně 1,7 miliardy korun,
pak je zřejmé, že cestovní ruch je
významnou součástí ekonomiky
Zlínského kraje. Proto patří dík
všem, kteří k těmto výborným výsledkům přispěli,“ komentuje výsledky Ladislav Kryštof, člen Rady
Zlínského kraje, který má cestovní
ruch v kompetenci.
/red/

Zlínská zoo patří k největším lákadlům regionu. | Foto: CCRVM

ního oddělení. Rozšiřovat budou
také komunikace mezi hlavní
bránou nemocnice a budovou
21. Náklady na stavební práce
dosáhnou asi sedm milionů korun. Za lékárnou vznikne plocha
pro 18 aut, na parkovišti u budovy
hematologicko-transfuzního oddělení bude šest stání pro sanity a imobilní pacienty a 29 stání

pro ostatní řidiče. „Ve zmíněných
místech areálu nemocnice omezí
stavební práce na dobu tří měsíců
v nezbytně nutné míře provoz.
Žádáme proto pacienty a návštěvníky nemocnice o respektování
dočasného dopravního značení
a zvýšenou pozornost při pohybu
v areálu,“ sdělil ředitel nemocnice
Pavel Calábek.
/kh, jjn/
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Nejvíce včelaří Valaši

Holešovský meteoradar. | Foto: archiv

Meteoradar v Holešově. Slouží i veřejnosti
Holešov | Nejen starostové obcí, ale i ostatní občané mají možnost sledovat
srážky v regionu doma na monitoru svého počítače. Zlínský kraj zpřístupnil
veřejnosti data, která poskytuje meteoradar ze střechy Technologického
parku Progress v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov.
Krizové štáby obcí s rozšířenou působností mají
již nyní v rámci uzavřené sítě informačního systému k dispozici profesionální výstupy z radaru.
Aktuálně jsou údaje k dispozici i na internetových stránkách Zlínského kraje.
„Meteoradar má vysoké pokrytí. Kromě Bílých
Karpat zabírá i část Slovenska, odkud k nám přichází jihovýchodní proudění, které se v mnoha
případech ukázalo jako kritické. Proto je pro
nás důležité tato data sledovat,“ řekl hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák. Rozhodujícím
přínosem je nezávislost na veřejném internetu,
což dává povodňovým komisím záruku pře-

hledu o aktuálních srážkách. Meteoradar má
pokrytí do 200 kilometrů, pro veřejnou aplikaci
však byla data nastavena na 140 kilometrů z důvodu snahy o co nejpřesnější místní zobrazování
bouřek a jejich pohybu.
Instalací meteoradaru byl úspěšně ukončen
integrovaný projekt s názvem Informační, vyrozumívací a varovací systém Zlínského kraje,
který ve spolupráci se všemi obcemi s rozšířenou působností v regionu realizoval Zlínský kraj
s podporou Regionálního operačního programu Střední Morava v celkové výši 136 milionů
korun.
/rš/

Baťovský počet pramenů je již překonán
Zlínský kraj | Symbolických baťovských devadesát devět minerálních pramenů
napočítali odborní pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, když v roce 2008 zdokumentovali minerální prameny
existující na Zlínsku, Vsetínsku, Kroměřížsku a Uherskohradišťsku, a popsali je
v knize Minerální prameny Zlínského kraje, vydané téhož roku krajským úřadem.
„Od té doby naštěstí žádný z těchto pramenů
nezanikl, naopak se našly dva další, které byly
sice historicky zaznamenané ve starých písemnostech, ale nebylo možné je dohledat. Teprve
po vydání publikace se díky zvýšenému zájmu
místních lidí podařilo znovu objevit i některé
tyto zapomenuté prameny. To je případ třeba
sirných pramenů u Tománkovy vily na Salaši
a Pod Mikulčákovým nedaleko Buchlova, další
dva jsou z nových vrtů v Luhačovicích a u lázní
na Smraďavce u Buchlovic,“ prozradil Jaroslav
Hrabec, vedoucí oddělení ochrany přírody

a krajiny Odboru životního prostředí Krajského úřadu Zlínského kraje, který je současně
jedním z autorů zmiňované publikace. Počet
minerálních pramenů se přitom během času
skutečně může měnit. „Někdy se změní charakter podloží, do pramene pronikne normální
voda, a tím se ztratí léčivé účinky. Jindy se
z nich různými vlivy vytratil obsah minerálních
příměsí a proměnily se ve studánky s prostou
vodou. V minulosti však také častokrát došlo
k situaci, že se pramen přestal využívat, přestalo se o něj pečovat, zarostl trávou nebo lebe-

Zlínský kraj | Celkem 1 228. To je počet lidí,
kteří se na Vsetínsku věnují včelaření. V porovnání s dalšími regiony Zlínského kraje je to
nejvíce. V celém kraji je aktivních 4 123 včelařů se 42 253 včelstvy. Vyplývá to z informací
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Zlínského kraje.
„Je překvapivé, že ačkoliv podmínky k chování
včel na Kroměřížsku jsou ideální, dlouhodobě
v této části Zlínského kraje včelaří méně osob,
než v ostatních třech okresech Zlínského kraje,
kterými jsou Vsetín, Zlín a Uherské Hradiště,“
informovala Martina Neckařová, která se v odboru životního prostředí specializuje právě
na problematiku chovu včel.
„Těší nás vzrůstající zájem mladých lidí o včelaření, které se stává trendem současnosti. Je to
velmi pozitivní vzhledem k tomu, že opylovací
služba včel je v zemědělství nenahraditelná,“
vyjádřil se krajský radní pro oblast zemědělství
František Čuba. „Zlínský kraj ze svého rozpočtu včelaře každoročně a již dlouhodobě podporuje. Letos je z Podprogramu pro začínající
včelaře rozdělena částka půl milionu korun,“
připomenul František Čuba.
Dotace, které kraj poskytuje, jsou určeny
na zakoupení včelařských potřeb v podobě
tří kusů nástavkových úlů, tří rojů včelstev,
ochranného obleku, ochranného závoje
nebo kukly, ochranných rukavic, voskových
mezistěn, včelařského kuřáku, rojáčku, rozpěráku, včelařského drátku a rámkových
přířezů. Od roku 2006 bylo k těmto účelům
vynaloženo téměř šest milionů korun, z nichž
bylo nakoupeno 1 866 kusů úlů a 1 493 rojů
včelstev.
/hm/

dou, a tím se na něj zapomnělo,“ sdělil Jaroslav
Hrabec. Zajímavý „efekt“ s sebou podle něj
přinesl rozvoj nejznámějších lázní Zlínského
kraje – Luhačovic, případně Lázní Kostelec či
Ostrožská Nová Ves: „Lidé, kteří si chtěli dopřát
léčebné účinky minerálních vod, se začali orientovat na tato nová lázeňská centra a ruku
v ruce s tím šel zánik řady lokálních malých
lázniček, jaké byly například v Záhorovicích,
ve Vizovicích, v Malenovicích nebo jinde,“ řekl
Jaroslav Hrabec.
Ve Zlínském kraji je výskyt minerálních pramenů poměrně četný, a to díky karpatské oblasti,
která zasahuje do části území.
Možná i tato iniciativa napomáhá k tomu, že
se znovu probouzí zájem lidí poznat přírodní
bohatství a víc se o ně starat. „Obecně však
myslím, že si ještě těchto darů vážíme méně,
než třeba na Slovensku, kde si lidé pro léčivou
vodu chodí s nádobami, aby ji mohli doma pít
a hojně využívat jejích účinků. Je však potěšitelné, že řada obcí se už opravdu příkladně
stará o své studánky a prameny,“ konstatoval
Jaroslav Hrabec.
Helena Mráčková
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Tucet mostů čeká údržba
Zlínský kraj | Na dvanácti mostech krajské silniční sítě se letos
objeví dělníci ze stavebních firem,
aby pracovali na dílčích opravách
a vylepšeních. Na realizaci stavební
údržby mostů letos vynaloží Ředitelství silnic Zlínského kraje ze svých
provozních prostředků přes 7,5 milionu korun.
„Jde o drobnější práce, které mají
zlepšit stavební stav mostů, u nichž
zatím není nutná celková rekonstrukce. Stavební údržba zpravidla
u mostů prodlouží jejich životnost.
Nejde však o zásahy do nosných
konstrukcí," vysvětlil ředitel ŘSZK
Bronislav Malý. Na mostech jsou
realizovány méně rozsáhlé práce –
údržba, nátěry zábradlí, opravy říms
nebo spodní stavby mostu. Opravy
a stavební údržba mostů probíhají
v období od června do září. Největší
stavební akce údržby mostů se realizují na mostech v Otrokovicích
(výměna mostního svršku včetně
zábradlí), Velkých Karlovicích (oprava spodní stavby, opěr, dlažba v korytě potoka) a Březolupech (oprava
zábradlí, říms, chodníků).
/vc/

Zajímavosti o mostech
V majetku Zlínského kraje je celkem
712 mostů. Podívejme se na ty nejstarší a nejdelší.
Nejstarší (silnice II. a III. třídy)
 Nejstarší most Zlínského kraje
stojí v okrese Uherské Hradiště
na Velehradě. Je z roku 1750.
 V okrese Vsetín je nejstarším
most v obci Hošťálková. Byl postaven v roce 1868.
 Nejstarší most na Kroměřížsku
pochází z roku 1887. Jde o „Cigáňák“
v Bystřici pod Hostýnem.
 Ve zlínském okrese je považován
za nejstarší most z roku 1910. Stojí
v Pohořelicích.
Nejdelší (silnice II. a III. třídy)
 Nejdelší most Zlínského kraje je
ve Vsetíně. Jde o nadjezd nad železniční tratí. Je dlouhý 420 metrů.
 Nejdelším mostem okresu Zlín
je rovněž nadjezd – nad železnicí
a nad řekou ve Zlíně. Je dlouhý 171
metrů.
 V okrese Kroměříž nejdelší most
spojuje břehy řeky Moravy u Kvasic.
Je dlouhý 96 metrů.
 V okrese Uherské Hradiště je
nejdelší most přes Moravu v Uherském Ostrohu. Délka přemostění
činí 53,00 metru.
Zdroj: ŘSZK

Opravených silnic během
léta přibylo
Zlínský kraj | Plno uzavírek, objížděk a dopravních
omezení ztrpčovalo ve Zlínském kraji motoristům život
během letošního letního období. Výsledkem však je
a především během podzimu ještě bude i plno zbrusu
nových úseků silnic.
Silnice u Hluku. | Foto: ŘSZK

Zásluhou prostředků z rozpočtu
Zlínského kraje, ale také z Regionálního operačního programu Střední Morava a nově též ze Státního
fondu dopravní infrastruktury se
v letním období podaří dokončit
přes dvacet kilometrů rekonstruovaných silničních úseků nebo úseků s položenými novými živičnými
koberci.
„Rozsah naší investiční činnosti
na krajských silnicích je v tomto
roce obdobný jako v roce předcházejícím. Díky dotaci ze SFDI jsme
si mohli dovolit naplánovat i větší
počet neinvestičních souvislých
obnov povrchů,“ konstatuje ředitel Ředitelství silnic Zlínského kraje
Bronislav Malý.
Významná silniční stavba v hodnotě přes 50 milionů korun byla do-

končena na přelomu června a července na jižním Valašsku. Stavební
firma zde rekonstruovala pro Ředitelství silnic Zlínského kraje 800
metrů dlouhý úsek silnice III/50736
mezi Brumovem a Návojnou, což je
silniční trasa k hraničnímu přechodu se Slovenskem.
Přes čtyři kilometry rekonstruované silnice II/495 získali motoristé
na Uherskohradišťsku mezi městy
Uherský Ostroh a Hluk. Stavební
akce v hodnotě téměř 90 milionů
korun, podpořená dotací v rámci
Regionálního operačního programu Střední Morava, byla dokončena k 30. červnu 2015.
Své „hotovo" si mohli říct během
letošního července silničáři i na dalším rekonstruovaném úseku krajské
silnice. Do plného provozu předali

TÉMA

motoristům po roční přestavbě
obnovenou silnici II/495 mezi odbočkou do obce Rokytnice a obcí
Jestřabí v délce 2,5 kilometru. Tato
silnice se rekonstruovala od června
2014, stavba přišla na více než 56
milionů korun.
Vydáním kolaudačního rozhodnutí
byla v prvních červencových dnech
úspěšně završena rekonstrukce silnice II/492 mezi Zádveřicemi a Horní Lhotou. Stavba začala již na jaře
2014. Celkové náklady dosáhly více
než 60 milionů korun. Opravený
úsek je dlouhý 5,2 kilometru.
V centru pozornosti byla o prázdninách také rekonstrukce 300 metrů
dopravně velmi zatížené Gahurovy ulice ve Zlíně. Přišla na přibližně
sedm milionů korun.
Skončila již také rekonstrukce 400
metrů silnice v Biskupicích za přibližně čtyři miliony korun a rekonstrukce křižovatky v Doubravách
za necelé tři miliony. Od začátku
srpna slouží motoristům nový most
u Držkové za 3,5 milionu korun.
Z neinvestičních obnov povrchů
vozovek jsou již dokončeny tyto
úseky:
■ Těšánky – Roštín, 2,4 km,
■ Koryčany – hranice kraje (Mouchnice), 948 metrů,
■ Valašská Bystřice, 2,3 km,
■ Vsetín, ul. Palackého, 565 metrů,
■ Oldřichovice – Salaš, 1,7 km,
■ Nedašov, 340 metrů.
Motoristé jistě uvítali i částečné
zprovoznění rekonstruované silnice
ve Fryštáku a mostu přes Fryštáckou přehradu, takže se již nemusí
používat objízdná trasa přes Lukov.
Stavební práce zde však budou pokračovat až do října. V podzimním
období čekají na své dokončení
ještě více než tři desítky dalších silničních staveb.
/vc/

Doprava na jihovýchodní Moravě. Co bude dál?
Napajedla | Téma: R49, R55. Přítomni: hejtman Zlínského kraje, Ředitelství silnic
a dálnic ČR, ministerstvo dopravy, poslanci či senátoři a starostové měst a obcí.
To jsou základní údaje o červencovém jednání, které se uskutečnilo v Napajedlích.
Koordinační jednání svolalo Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě. V dopoledním bloku byl téměř 20 starostům měst
a obcí podél přetížené silnice I/55
od Otrokovic po Břeclav představen současný stav přípravy dálnice
R55. Po schválení technicko-eko-

nomické studie na ministerstvu
dopravy nic nebrání pokračování
přípravy jednotlivých staveb v úseku Otrokovice – Moravský Písek.
Především dokončení jihovýchodního obchvatu Otrokovic trápí
nejen řidiče, ale i město samotné.
Na území Jihomoravského kraje

má ale stavba velké problémy. Blokují ji ekologičtí aktivisté.
Odpolední blok se věnoval přípravě mezinárodnímu propojení Hulín – Púchov rychlostní silnicí R49
na české straně a R6 na slovenské
straně. I zde stavbu brzdí požadavky aktivistů.
/red/
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SENIOŘI

Otázka pro...

I tak může vypadat prezentace ročníkové práce. V tomto případě na téma habsburská historie. Foto: archiv UTB

Vzdělávání je lék. Pomáhá v každém věku
Zlínský kraj | Všem aktivním seniorům, které neopouští zájem o získávání nových
vědomostí, zkušeností a také sociálních kontaktů, je otevřena Univerzita třetího
věku. Nabízí ji Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a funguje již 14. rokem. Přestože seniorské vzdělávání není orientováno na získání kvaliﬁkace, nesporně je pro studující
přínosem vedoucím ke zkvalitnění života. Zájmové studium pro seniory organizuje
zlínská univerzita nejen přímo ve Zlíně, ale také v Uherském Hradišti, v Kroměříži
a ve Vsetíně.

Proč senioři navštěvují právě U3V?
Jednou z největších výhod je fakt, že studium
dokáže udržet lidský mozek v pracovním
tempu. Díky studiu si posluchači rozšiřují
obzory, trénují paměť, zaměstnávají mozek
a velice efektivně se tak dokážou bránit právě
mozek ohrožujícím onemocněním, jako jsou
demence nebo Alzheimerova choroba.

■ Proč jste se rozhodla studovat?
Hana Krzestanová
„V novém bydlišti jsem si nenašla přátele,
i když chodím cvičit i do klubu důchodců.
Cítila jsem se osamělá a přemýšlela jsem,
jak naplním svůj další život. … každé druhé úterý se stávám studentkou a dojíždím
1,5 hodiny do Zlína… každá přednáška
mne něčím zaujala, všechny byly podnětné a některé ukázaly, jak můžeme prožít
smysluplně další etapu našeho života…
můj život nabyl dalšího rozměru, našla
jsem si nové přátele…“

minární práce je pro mnohé zdrojem zábavy.
Pokud se na univerzitě třetího věku studující
potká s nějakým testem, pak jde opět o formu
zopakování si učiva, ne o zkoušení v pravém
slova smyslu.

Univerzita třetího věku je určena prakticky
všem zájemcům, a to již od věku 50 let. Předpokladem je ukončené středoškolské vzdělání. Není to však striktní podmínka. „Vzhledem k tomu, že mnozí ze současných zájemců
nemohli v minulosti z nejrůznějších důvodů
studovat, lze jim udělit výjimku,“ říká Jarmila
Hřebíčková ze zlínské univerzity.
Jaké jsou možnosti?
Například absolvovat zajímavé přednášky
z různých oborů, naučit se pracovat s počítačem či digitálním fotoaparátem, upravovat
fotky, vytvářet si alba, vyzkoušet, případně
zdokonalit svou výtvarnou tvořivost, procvičit
si paměť, využívat služby univerzitní knihovny.
To není samozřejmě všechno. Již druhým rokem je například v nabídce i výuka angličtiny
s třemi stupni pokročilosti.
Velmi motivující pro posluchače je to, že výuka
nemusí mít vždy pouze klasickou formu přednášky v posluchárně. „Snažíme se přednášená témata doplnit i praktickým poznáváním.
Naši studující senioři tak jezdí na různé exkurze

■ Jací studenti jsou senioři?
doc. Mgr. Soňa Vávrová, Ph.D.
„Studenty U3V vnímám jako velmi motivované, což se projevuje v jejich aktivním
přístupu. Jsou komunikativní a angažovaní – ochotní přijímat i vyhledávat nové
informace. Vzhledem k bohatým životním
zkušenostem a vědomostem jsou pro vyučujícího rovnocennými partnery. Navíc si
dokážou vážit času i všech možností, kterých se jim u nás na univerzitě dostává.“

Výuka probíha moderní formou. Foto: archiv UTB

mimo Zlín a v Baťově institutu 14/15 jsme již
stálými návštěvníky,“ říká Jarmila Hřebíčková.
Pro získání absolutoria je potřebné mít ukončené dva roky studia. A je vidět, že o studium je
opravdu zájem, absolventi se pak obvykle hlásí
do dalšího dvouletého cyklu studia.
Pro začátečníky i pro pokročilé
Je zde prostor prakticky pro každého: vyučuje
se ve více skupinách, například při výuce práce
s PC nebo kreslení. Taková výuka, kde jde hlavně o praktickou práci – jako je kresba, kaligrafie,
počítače, angličtina – to je více malých skupin.
Pokud o studiu na univerzitě třetího věku
uvažujete, ale obáváte se zkoušení, nemusíte
mít z toho strach. Senioři totiž nemusí skládat přijímací zkoušky a také se nemusí obávat
zkoušení v závěru semestru ani na konci studia.
Studují hlavně pro radost ze získávání nových
poznatků. Zápočet na konci semestru je především ohodnocením účasti a přednáškách. Další
podmínkou zápočtu bývá odevzdání seminární
práce. A jak prozradila Jarmila Hřebíčková, se-

Každý rok nová témata
Pro akademický rok 2015/2016 U3V nabízí nové
přednáškové cykly, ve kterých mají senioři
možnost studovat druhým rokem, případně
třetím, čtvrtým a někteří studují třeba i jedenáct let.
Jedná se o tyto obory: Antropologie, Člověk
a zdraví (zdravotnické minimum, Člověk, stát
a právo, Finanční gramotnost, Média a komunikace, Dějiny kultury, Naše planeta - astronomie
populární formou a fyzika kolem nás a v nás.
Loni na jaře připravila univerzita doplnění studia. Jde o kurz pohybových aktivit pro seniory
s názvem Pohni kostrou. „O tuto novinku byl
velký zájem, proto ji uděláme určitě znovu. Podotýkám, že se nejedná o samostatný studijní
obor, je to pouze doplňková aktivita,“ vysvětluje
Jarmila Hřebíčková.
/red/
Ke studiu patří i sport. Foto: archiv UTB
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Stop podvodům na seniorech
Zlínský kraj | Projekt Zlínského kraje Senioři
a jejich bezpečí, zaměřený na prevenci nekalých obchodních praktik a podporovaný Ministerstvem vnitra ČR, je ve své polovině. Těší
mě, že i když nás čeká ještě hodně práce, zatím
si vede velmi dobře. Vzdělávacích seminářů
ve Zlíně a Vsetíně se zúčastnilo na 150 zástupců

SOCIÁLNÍ OBLAST

seniorských organizací. Další – v Uherském
Hradišti a Kroměříži, nás ještě čekají. Přeji si,
aby se prezentované informace dostaly k co

největšímu počtu lidí. I proto jsme připravili
tuto stranu, která přináší třeba zajímavý rozhovor se zástupcem vrchního rady České obchodní inspekce. Věřím, že i s naším přispěním
bude podvedených seniorů ve Zlínském kraji
ubývat.
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan,
krajská radní pro sociální oblast

ČOI: Podvodníci používají stále soﬁstikovanější
metody a postupy
Zdeněk Krul, zástupce vrchního rady České obchodní inspekce, je jedním z přednášejících v rámci okresních seminářů krajského projektu Senioři a jejich bezpečí.
O odpovědi na několik dotazů jsme jej proto požádali i pro Okno do kraje.
Od loňska platí nový zákon, který tzv. šmejdům ztěžuje činnost. Jak se zákon osvědčil?
Očekávání předcházející novelu byla značná.
Musím však konstatovat, že i když byl její dopad pozitivní, nevyřešil všechny problémy, které
jsou s touto formou způsobu prodeje spojeny.
Podařilo se sice eliminovat ty nejhorší agresivní
prodejní praktiky, jako bylo například odebírání
občanských průkazů účastníkům, trh rovněž
opustily některé z nejproblémovějších firem,
jejich místa ale rychle nahradily firmy nové, používající jen pro obcházení zákona sofistikovanější
metody a postupy.
Jsou restaurace, které jsou těmito akcemi
proslulé. Jak je možné, že se tam stále konají?
Žádný zákon nezakazuje konání předváděcích
prodejních akcí, proto je pouze otázkou morálních hodnot majitelů příslušných zařízení,
zda konání takových akcí ve svých prostorách
umožní či nikoli. Smutným faktem ovšem je,
že u nejednoho majitele sálu převáží vidina nájemného nad soucitem s postiženými účastníky.
Také je potřeba doplnit, že je řada subjektů, které
uvedenou formu prodeje zboží realizují zcela
korektním způsobem.

Co říká statistika?
Zlínský kraj | Celkem 22 kriminálních skutků spáchaných na seniorech eviduje Policie
České republiky ve Zlínském kraji v období
od začátku ledna do konce června letošního
Zdroj: KŘ PČR
Zlínského kraje

To, že by lidé raději na takové pozvánky neměli vůbec reagovat, je jasné. Co když tam
ale přijdou? Na co by si podle vás měli dát
největší pozor?
Máte pravdu v tom, že jediná účinná prevence
před zklamáním z předváděcí prodejní akce je
vůbec se jí neúčastnit. Pokud se totiž prodávající
na některého z účastníků akce cíleně zaměří,
pak vybraný senior většinou nakonec smlouvu uzavře. Stojí-li tedy spotřebitel přes všechna
varování před podpisem kupní smlouvy, měl by
si alespoň ověřit, zda podepisuje pouze kupní
smlouvu, nebo zda není součástí předložené
dokumentace ještě například smlouva o spotřebitelském úvěru, která kupní cenu značně
zvýší. Proto je nezbytné pečlivě přečíst každý
podepisovaný list samostatně.
Během prvního čtvrtletí letošního roku rozdala ČOI organizátorům předváděcích akcí
v rámci celé ČR rekordní pokuty. Jde o částku
16,4 milionu korun ve 130 pokutách. Kolik
pokut a v jaké výši za dané období uložila
ČOI ve Zlínském kraji?
Z tohoto pohledu byla situace ve Zlínském kraji
příznivější. Za porušení zákonem stanovených

roku. Oproti stejnému období loňska je to růst
o pět případů. Na druhou stranu v první půli
roku 2013 bylo těchto případů daleko více.
Jde ale pouze o přehled případů nahlášených
policii. Ze zkušeností vyplývá, že podobných
skutků je daleko víc. Nicméně senioři je často,
většinou ze studu, že se nechali podvést, nehlásí.
/red/

2013

2014

2015

I - 2013

II - 2013

I - 2014

II - 2014

I - 2015

celkem

Kroměřížsko

9

6

0

3

2

20

Uherskohradišťsko

5

3

2

7

13

30

Vsetínsko

9

7

7

1

5

29

Zlínsko

9

12

8

6

2

37

Celkem

32

28

17

17

22

116

Zdeněk Krul. Foto: archiv

povinností prodávajících v souvislosti s konáním
předváděcích prodejních akcí nabyly v prvním
čtvrtletí letošního roku právní moci čtyři pokuty
v celkové hodnotě 420 000 Kč.
Můžete nám ještě poskytnout telefonní čísla
na pracovníky ČOI ve Zlínském kraji, kam se
lidé, v případě nesnází, mohou obrátit?
Oficiální poradenská linka České obchodní inspekce, inspektorátu Jihomoravského a Zlínského se sídlem v Brně, má číslo 545 125 939.
Osobní konzultace přímo na poradně ve Zlíně
je pak možné si sjednat na čísle 731 553 826. Je
však třeba upozornit, že Česká obchodní inspekce nemá možnost řešit za spotřebitele spory
s prodávajícím. To se týká například vymáhání
práva na odstoupení od uzavřené spotřebitelské
smlouvy či vrácení zaplacené kupní ceny. Tyto
spory může rozhodovat pouze soud.
/red/

Pomáhají spotřebitelům
Zlínský kraj | V rámci okresních konferencí projektu Zlínského kraje Senioři a jejich bezpečí se
představuje i Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska. Jde o nezávislý, neziskový spolek,
který hájí zájmy spotřebitelů. Kromě poradenství
se zaměřuje i na zlepšení jejich postavení a spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi,
které prosazují a obhajují práva občanů. V našem
kraji má poradny v Uherském Hradišti, Otrokovicích, Kroměříži a Valašském Meziříčí. Adresy
a telefony do jednotlivých poraden a další informace o sdružení je možné najít na adrese www.
sos-msk.cz, případně na tel. 596 111 252. Sdružení
finančně podpořil i Zlínský kraj.
/red/

10

OSOBNOST
brigádami na výstavišti, kde jsem maloval písmo na různé plakáty. Ještě jsem mohl poslat
nějaké peníze i domů. Později i na vysoké škole
v Praze jsem se živil kaligrafií.

Akademický malíř Ilja Hartinger. Foto: Ivo Hercik

Ilja Hartinger − Ohlédnutí v čase
Akademický malíř Ilja Hartinger, který právě slaví svou osmdesátku, říká, že umělcům by měly jít hodinky trochu napřed. Ale zase ne příliš, aby se lidem nevzdálili, aby
je lidé nepřestali chápat a vnímat. Možná i proto po absolvování studií v šedesátých
letech nezůstal jako mnozí jeho kolegové v Praze, ale vrátil se do rodného kraje
a valašskou krajinou se nechal celoživotně inspirovat.
Vaše obrazy velmi často zachycují krajinu.
Chcete jako umělec lidem prostřednictvím své tvorby něco sdělit?
Lidem, kteří se dívají na mé obrazy nebo
kteří si je koupí a vyzdobí si jimi své domácí
prostředí, chci především zpříjemnit život,
který nebývá jednoduchý, a udělat jim radost. Mé obrazy by měly být pro lidi čitelné,
srozumitelné, přitom ale ne podbízivé. Mladí
umělci dnes často svými díly provokují, šokují. Já chci spíše uklidňovat a těšit. Předávat
lásku ke krajině i k člověku.
Malujete, co vidíte, nebo spíše co cítíte?
Musí se to vyvažovat. Chodím do krajiny,
studuji ji, kreslím si ji. Ale to bych jen kopíroval nebo jako by fotografoval. Výtvarné
dílo pak vzniká v ateliéru, kde se pokouším
vyjádřit nejen, co jsem viděl, ale i co cítím.
Svůj dojem.

Ilja Hartinger
 Akademický malíř.
 Narodil se v roce 1935 v Karolince. Jeho
původní křestní jméno je Jiljí.
 Studoval na uměleckoprůmyslové škole
v Brně a poté na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze na katedře malby
a grafiky u profesora Antonína Strnadela.
 Po studiích se vrátil na Valašsko.
 Zabývá se volnou a užitou grafikou,
malbou, tvorbou textilních tapisérií, art
protisů a monumentální výzdobou architektury.
 V Karolince provozuje galerii.

Vy nechcete provokovat?
Jen v dobrém slova smyslu. Chci vyprovokovat
lásku ke krajině a k životu, aby se lidé o krajinu
starali a nedevastovali ji. Nejsem pro drastické
umění, nechci být depresivní. Nejen průtrž mračen, ale i kapka rosy dává rostlině vláhu. Stojím
nohama na zemi. Hlavní roli na mých obrazech
hraje světlo. U krajiny dělá náladu světlo.
Jak se to stalo, že chlapec z odlehlého Valašska absolvoval umělecké školy v Brně
a Praze a stal se akademickým malířem? Měl
jste mimořádný talent?
Maloval jsem už jako dítě, bavilo mě to. Učitelům kreslení se mé výtvory líbily a často je vystavovali. Ale nešel jsem hned na uměleckou střední školu. Nastoupil jsem do skláren v Karolince
a pracoval u leptání skla. Při závodním výboru
odborů ve sklárně fungoval výtvarný kroužek.
Naším patronem tam byl profesor František Podešva ze Soláně. To byla velká osobnost v tomto
kraji. Pozval nás i k sobě do ateliéru. Tam jsem
se poprvé setkal s profesionálním umělcem
a jeho zázemím. Když jsem viděl jeho ateliér
i jeho uměleckou úroveň a též životní styl malíře
na volné noze, uchvátilo mě to a zatoužil jsem
se někým takovým také stát. Tedy aby se i můj
koníček stal mým zaměstnáním.
Takže jste se přihlásil na školu do Brna?
Tak jednoduché to nebylo. Tatínek byl v invalidním důchodu, maminka v domácnosti a měl
jsem ještě dva mladší bratry. Taťka řekl, že mohu
jít studovat, ale že mi na to rodiče nemohou dát
žádné peníze. Já jsem si tedy našetřil na studia
z platu ve sklárně. A v Brně jsem dostal prospěchové stipendium a také jsem si přivydělával

Vedete si nějakou statistiku, máte přesně
zaznamenáno, co jste kdy namaloval nebo
potom prodal?
Statistiku si nevedu. O svých stěžejních dílech
přibližně vím, drobnější práce jsem si nezaznamenával. Každý měsíc jsem vytvořil aspoň
jednu věc. Všechno se ani vždycky nepodaří.
K některým obrazům, které jsem odložil, se
třeba po čase vrátím a dokončím je…
Čeho si nejvíc vážíte nebo které z vašich děl
je vám nejmilejší?
Asi bych uvedl velkou skleněnou vitráž na radnici v Karolince z roku 1982. Jmenuje se to Píseň
rodného kraje.
Do uměleckého důchodu se ještě nechystáte?
Z toho, že je mi osmdesát, je mi smutno, ale co
mohu dělat. Říkám: Zaplať Pán Bůh, že jsem se
toho dožil. S malováním ale přestat nehodlám.
Myslím, že mám ještě stále z čeho čerpat a co
dávat. Malování nepovažuji za povolání, ale
za úděl. Ještě mám dost práce před sebou. Nyní
například pracuji na cyklu asi pěti velkých olejomaleb o lidových zvycích na Valašsku. Každý
z obrazů bude mít rozměr dva metry na sto
šedesát centimetrů. První dva už jsou hotové – je to tříkrálové koledování a masopust.
Další by měla být svatojánská noc, Velikonoce
a sklizeň brambor. Rád bych to měl dokončené
ještě letos.
Tento cyklus si u vás někdo objednal?
Ne, není to spojeno s žádným komerčním záměrem. Spíš si to maluji jen pro sebe nebo pro
vystavování v galeriích. Ale kdyby to pak někdo
chtěl koupit, tak bych se také nebránil.
Máte v Karolince krásnou galerii. Mohou
se zájemci setkat s vaší tvorbou i na jiných
výstavách?
Jistě. V listopadu budu vystavovat na vsetínském zámku (Roky s barvami) a ve Zlíně ještě
o měsíc dříve v Galerii pod Radnicí. Ve Zlíně
bude i autogramiáda kalendáře, který vydávám
a který se bude jmenovat Ohlédnutí v čase.
Bude to určitá retrospektiva mé tvorby.
Vás kdysi inspiroval pro malířství profesor
Podešva, nechal se někdo inspirovat zase
vámi?
Můj styl v malbě byl ovlivněn prof. Janem Bauchem a v grafice prof. Antonínem Strnadlem.
Řekl bych, že já jsem trochu ovlivnil několik učitelů výtvarné výchovy tady na Valašsku. U nich
však převažuje pedagogická stránka nad uměleckou. A umělecký styl se nedá úplně předat.
Je to vždy individuální, každý umělec je svůj.
Vojtěch Cekota
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Umění je stav duše

KULTURA

Kroměříž | Po dvou letech a už podesáté
je k vidění v Muzeu Kroměřížska velká
přehlídka výtvarných prací klientů
Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.
Výstava Umění je stav duše bude zahájena v úterý 8. září v 17.00 a potrvá do 25.
října 2015.
Malby, kresby a plastiky vznikají při léčbě mnohdy závažných psychických nemocí a poruch
v ateliéru arteterapie Emílie Rudolfové. „Proces
arteterapie nabízí klientovi možnost sdělit svá
trápení beze slov. Výtvarný projev jako němý svědek momentálního stavu mu později pomůže
v sebepoznání a léčbě,“ říká arteterapeutka Emílie Rudolfová a také si všímá účinku na návštěvníka výstav: „Výstava má terapeutický dopad
i na tzv. běžnou společnost, která se doposud
s psychiatrií nesetkala. Například mi opakovaně
někteří návštěvníci důvěrně sdělují, že některé

Mizející tvář Slovácka

Tempera autorky Kláry.

výtvarné práce jako by někdo namaloval za ně.“
Vystavené práce jsou vždy silné výpovědi o lidském trápení, ale i o nezdolné vůli po uzdravení.
Jsou to často díla obnažená na dřeň až drastická,
ale vždy doopravdy, bez zbytečných kudrlinek
a stylizací. Stav duše může být umělecky ztvárněn a zároveň se tím duše osvobozuje a léčí.
Přijďte se o tom přesvědčit.
Jiří Stránský

Za Miroslavem Naučem
Kapelníkem Zdounečanky se stal Miroslav Nauč v roce, kdy Zdounky
slavily 700 let od svého založení. Jemu bylo třiadvacet let. Letos by
s kapelou oslavil sedmnáct let a zavzpomínal na události, kterými se
známý soubor zapsal do povědomí široké veřejnosti nejen ve Zlínském kraji. Srdce ho zradilo v pouhých čtyřiceti letech. Byl nejen
kapelníkem, skladatelem, zpěvákem, ředitelem ZUŠ ve Zdounkách,
kde vedl mládežnický dechový soubor, který třikrát vyhrál celostátní
soutěž dechových hudeb, ale byl také osm let zastupitelem a radním
v obci. Ve Zdounkách byl duší kulturních a společenských akcí. Bude
chybět nejen rodině, ale i všem, kdo ho znali. Čest jeho památce.

Fotograf Pavel Kosek ve třech podobách
Zlín | Hned několik výstav představí retrospektivní přehlídkou významného zlínského fotografa Pavla Koska. Narodil se ve Zlíně v roce 1944,
zemřel v roce 2014 v Kroměříži. Svojí celoživotní
prací se zapsal mezi významné osobnosti našeho regionu. Ve své umělecké tvorbě mimo jiné
navázal na práce významných českých fotografů
20. století Karla Plicky a Josefa Sudka, se kterými
se osobně poznal. Zaměřil se také na figurální
fotografii, sociální dokumenty nebo divadelní fotografie. Ve druhé polovině života v jeho tvorbě
dominují zejména fotografie krajiny, architektury,
sakrálních míst a snímky ze zahraničních cest.
Pracoval pro významné české firmy a instituce.
V této oblasti je zejména záslužné jeho soustavné
mapování všech pamětihodností Zlínského kraje.
Přehled výstav:
■ Pavel Kosek. Fotografie 1955 – 2014. Výstavu,
která se koná pod záštitou radního Zlínského
kraje Ladislava Kryštofa a primátora Zlína Miroslava Adámka, připravily děti autora Pavel
Kosek a Petra Kosková Hammid.

■ Příroda – Město – Člověk. Městské divadlo Zlín,
od 1. září do 20. října.
■ INFORMEL / fotografie – léta šedesátá. Galerie
Václava Chada ve Zlínském zámku, od 1. do 25.
září.
■ CESTY / USA, Francie... Evangelický kostel ve Zlíně, od 1. září do 20. října.
/red/
Vodní ulice, 1968.

Uherské Hradiště | Slavnosti na Slovácku
objektivem Alexandra Tobka (1895–1955),
nově připravená výstava ve Slováckém
muzeu v Uherském Hradišti. V jedinečném
souboru několika desítek fotografií se podařilo zachytit Alexandru Tobkovi, notáři
působícímu v Uherském Hradišti, mizející
svět svátků, slavností a rodinných obřadů
v některých obcích Slovácka. Snímky z let
1931 – 1936 zachycují Slavnosti Božího Těla
v Nivnici a Vlčnově, obřad úvodu i pohřeb
ve Velké nad Veličkou a další příležitosti
spojené s návštěvou kostela i oblékáním
slavnostních a obřadních krojů.
Část snímků byla vystavena již v roce
1937 u příležitosti velké Výstavy Slovácka v Uherském Hradišti. Díky péči Zdeňka
Tobka, žijícího v Dlouhé Loučce, a snaze
o uchování otcova odkazu se dostal unikátní soubor fotografií do sbírek Slováckého
muzea v Uherském Hradišti. Symbolicky se
tak vrátil do místa, odkud Alexandr Tobek,
často i se svým synem, vyrážel na výpravy
za zvyky, tradicemi a autentickými záběry
lidové kultury Slovácka. Vernisáž se koná 10.
září v 17.00, výstava potrvá do 4. října. Více
na www.slovackemuzeum.cz.
/sm/

Šlechta v letech
nacistického ohrožení
Luhačovice | Postoje a postavení šlechty
v Československu v kontextu mnichovských
událostí roku 1938 a následné okupace českých zemí nacistickým Německem. Tím se zabývá výstavní projekt s názvem Ve znamení
tří deklarací a s podtitulem Šlechta v letech
nacistického ohrožení československého státu. Výstava se koná od 24. září do 1. listopadu
v Muzeu luhačovického Zálesí, jejími autory
jsou historici z Ústavu pro studium totalitních režimů Dita Jelínková a Zdeněk Hazdra.
Hlavní pozornost je věnována představitelům
šlechtických rodů, kteří stáli u vzniku deklarací
proklamujících podporu českému státu a národu. Stranou pozornosti nezůstávají ani otázky
spojené s kolaborací šlechty na jedné straně
a jejím zapojením do protinacistického odboje
a s tím souvisejícími postihy na straně druhé.
Výstavu připravil Ústav pro studium totalitních
režimů při příležitosti 75. výročí podpisu národnostního prohlášení české šlechty ze září
1939. Jedním ze signatářů byl Alois Serényi,
poslední představitel hraběcího rodu sídlícího
v Luhačovicích od počátku 17. století, kterému
je na výstavě věnována samostatná kapitola.
Zahájení výstavy v Luhačovicích je spojeno
s přednáškou historika Michala Konečného
k 160. výročí narození Otty Serényiho, významného konzervativního politika a moravského
zemského hejtmana.
Blanka Petráková
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Divadlo a sedmá dekáda

Pulčínské skály. | Foto: Ivo Hercik

Známe 15 NEJ Zlínského kraje
Hledáme vítěze
Zlínský kraj | Hledáme turistické
cíle či atraktivity, které jsou pro
obyvatele a návštěvníky Zlínského kraje těmi nejvíce zajímavými.
Kam se podle vás vyplatí zajet?
Co si myslíte, že by měl ve Zlínském kraji každý turista určitě
vidět?
Do konce července jsme obdrželi
od stovek lidí návrhy nominací
téměř 60 cílů, z nichž jsme vybrali
podle jejich četnosti 15 nejčastěji
zmiňovaných míst - 15 NEJ:

Kam vyrazit
Září je posledním letním
měsícem, i když léto je
to jenom babí, přesto
rozmanitost turistické
a kulturní nabídky regionu
je stále vysoká.
Popovice | Mistr Jan Hus 2015,
29. srpna, Amfík Bukovina. Celodenní program v podobě středověkých oslav.
Hostětín | Letní škola soběstačnosti, od 31. srpna do 4. září.
Akce Centra Veronica ukáže,
jak dosáhnout alespoň částečné soběstačnosti v zásobování
potravinami, vodou a energií.

Zlín | Městské divadlo Zlín
odstartuje letos na podzim
svoji 70. sezonu. Pro diváky
připravilo lákavou nabídku
titulů a navíc speciální šansonový galavečer s Helenou
Čermákovou Tolik bylo dní…,
který nový divadelní rok slavnostně zahájí 19. září.
„Máme pro diváky spoustu
příběhů: o tom, jak Plaváček
získal tři zlaté vlasy Děda
Vševěda, za kolik byla nakonec Prodaná nevěsta, odkud
přicestovala Charleyova teta
a jaké měla štěstí, že ji cestou
nechytil Revizor. K dlouhým
zimním večerům se budou
hodit i vážnější historky z dalekých krajů, kde žila Kráska
z Leenane nebo muž skrytý
za nápisem INRI. V adaptaci Bioráj před našima očima
proletí půl století na filmovém pásmu a spolu s Helenou
Čermákovou a jejími hosty se
zaposloucháme do šansonů,
které nám napoví, že ačkoliv
už Tolik bylo dní, tak důležitější jsou ty dny, které jsou
před námi,“ komentuje nabídku titulů umělecká šéfka
zlínského divadla Hana Mikolášková.
/mdz/

■ ZOO a zámek Zlín-Lešná
■ Wellness hotel Horal
■ Květná zahrada v Kroměříži
■ Hrad Buchlov
■ Archeoskanzen Modrá
■ Baťův kanál
■ Lázeňské město Luhačovice
■ Poutní místo Svatý Hostýn
■ Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
■ Zřícenina hradu Lukov
■ Rozhledna Brdo ve Chřibech
■ Rozhledna Vartovna
■ Zámek Buchlovice
■ Moravské Kopanice – Žítková
■ Pulčínské skály

Nyní z těchto 15 cílů společně vybereme absolutního vítěze. Až
do 15. září je možné na adrese
www.15nejzk.cz hlasovat pro jeden až tři nominované cíle. Takto
získáme pořadí tří nejoblíbenějších míst.
Hlasující zařadíme do slosování
o zajímavé ceny, například pobyt
na Ranči v Kostelanech či koupel v Pivních lázních v Rožnově
pod Radhoštěm. Losování výherců proběhne 3. října při Dni
Zlínského kraje. Soutěž pro vás
připravila Centrála cestovního
ruchu Východní Moravy. /urb/

Luhačovice | Dny slovenské
kultury, 3. až 5. září. Přehlídka
slovenského folkloru, divadla
a hudby.

návka chleba, mlácení obilí cepem, cimbálová muzika. www.
zvonice.eu

Zámek Bystřice p. H. | Noc
Laudonů, 26. září. Zábavné
pátrání v minulosti.

Uherské Hradiště | Slovácké
slavnosti vína a otevřených památek, 12. a 13. září.

Hostětín | Jablečná slavnost,
20. září.

Velké Karlovice | Dětský mezinárodní folklorní festival Velké
Karlovice 2015, 6. září.
Troják | 5. 9. 2015 Noční pochod
Hostýnskou magistrálou aneb
Náš Yetty nikdy nespí, 5. září.
Registrace účastníků na www.
hm52.cz
Svatý Hostýn | Františkánská pouť, 18. a 19. září. www.
hostyn.cz

Uherský Brod | Den evropského dědictví a Uherskobrodsko
v písni a tanci, 13. září.
Luhačovice | Písní a tancem, 18.
až 20 září. Mezinárodní festival
dětských folklorních souborů.
Modrá | Modřanské vinobraní,
19. září. Program v archeoskanzenu.

Kroměříž | Svatováclavské
slavnosti 2015, Výstaviště Floria, 26. a 27. září.
Velehrad, Hostýn | 26. až 28.
září. Svatováclavská pěší pouť
Velehrad – Sv. Hostýn.
Napajedla | XVI. ročník Svatováclavských slavností, 26. září.

Kroměříž | Festival barokní kultury Hortus Magicus 2015, 5. a 6.
září, Květná zahrada.

Boršice u Buchlovic| Boršické
burčákové slavnosti, 19. září.

Zámek Holešov | Zdeněk
Burian – Z prvohor na divoký
západ, do 27. září. Výstava obrazů na zámku.

Zvonice Soláň | Chleba o dvou
kůrkách, 12. září. Pečení a ochut-

Slavičín | Jak to dělali naši staříčci – dožínky, 20. září.

Další akce a inspirace hledejte
na www.vychodni-morava.cz.

NISSAN PULSAR

OD 299 900 KČ

S FINANCOVÁNÍM NISSAN FINANCE
FINANC

Zobrazení jsou pouze ilustrativní. Data a údaje uvedené v této reklamě jsou určené výlučně k informačním
účelům a nemohou být považovány za návrh smlouvy. Uvedená cena se vztahuje ke stupni výbavy Nissan Pulsar
1,2 DIG-T Visia. Cena 299 900 Kč platí pouze při ﬁnancování Nissan Finance Start 30 000 Kč. Nissan Finance
znamená ﬁnancování poskytované společností RCI Financial Services, s.r.o. Kombinovaná spotřeba: 3,6–5,9
l/100 km, kombinované emise CO2: 94–138 g/km.

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

Nová cesta na Pustevny
Zlínský kraj | Ředitelství silnic
Zlínského kraje začalo opravovat více než devět kilometrů
dlouhou silnici z Prostřední Bečvy na Pustevny. Náklady se blíží
k 60 milionům korun. Jde o největší investiční akci, kterou krajští silničáři zahajují v tomto roce.

Hotovo by mělo být do konce
letošního října. Silnice sice nevede do žádné samostatné obce,
ale představuje důležitou spojnici mezi silnicí I/35 a turisticky
i kulturně významným centrem
Pusteven. V létě i v zimě tudy
projíždějí náročným horským
terénem denně stovky automobilů. Vozovka zde již byla v havarijním stavu.
/tz/

Hanáčková brala zlato a stříbro
Bělov | Dva mimořádné úspěchy si v červenci připsala na své
závodnické konto Alexandra
Hanáčková z Jezdeckého klubu
Ramir Bělov. Nejdříve ve středočeských Martinicích na domácím šampionátu ve skocích dětech a juniorů získala s hřebcem

Clann druhé místo v kategorii
mladších juniorů. O týden později se pak konalo v Ptýrově republikové mistrovství v drezúře.
Alexandra Hanáčková s koněm
Well Done se zde zaslouženě
stala mistryní v kategorii mladších juniorů.
/red/
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Zaregistrujte se před svou návštěvou veletrhu,
ušetříte čas i peníze! www.bvv.cz/msv

Turné k příležitosti 70. výročí

57. mezinárodní
strojírenský
veletrh

osvobození
osvo
obození a ukončení
čení 2. světové války
v
Pod záštitou prezidenta České republiky Miloše Zemana

7. mezinárodní
veletrh dopravy
a logistiky

MSV 2015
Mezinárodní veletrh
techniky pro tvorbu
a ochranu životního
ENVITECH prostředí

HOSTÉ: HELENA VONDRÁČKOVÁ A MICHAELA NOSKOVÁ
EUROPEAN TOUR 2015

13. 10. 2015 ZLÍN

ZIMNÍ STADION LUĎKA ČAJKY - 19:00

14.–18. 9. 2015
Brno – Výstaviště

HLAVNÍ PARTNEŘI

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

www.bvv.cz/msv
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*Více informací v prodejnách a na stránkách www.asko.cz a www.porta-kuchyne.cz
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