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Zlínská střední zdravotnická škola slaví

Již tradičně je připraven pestrý program na mnoha místech v celém Zlínském kraji.
Letos se oslavy uskuteční v sobotu 3. října.
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Prvňáčci

Letos v září do škol v kraji nastoupilo přes šest
tisíc prvňáčků.
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sleva na vše
od 12. 10. do 20. 12. 2015
Pla� pro kamennou prodejnu
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slovo
úvodem
Milé čtenářky a čtenáři Okna
do kraje,
dovolte mi, abych tentokrát začala
docela osobně. Nedávno se mě totiž zeptala jedna paní: „Co vás na té
vaší práci baví? Pořád sedíte někde
v papírech, na jednáních a po večerech na schůzích, musíte se neustále s někým o něčem dohadovat…
Máte vůbec klid a prostor na svůj
osobní život?“
Odpověděla jsem, že ve své práci
vidím smysl, jinak bych ji nebyla
schopná ani ochotná dělat. Už
proto, že na soukromý život zbývá
opravdu jen málo času.
Později jsem začala o té otázce
znovu přemýšlet. Co mě vlastně
baví na tolik stresujícím povolání?
Jestli se někdo drží pravidla: Kdo
nic nedělá, nic nepokazí, v politice
se tímto heslem řídit opravdu nemůžete. Několikrát za den se člověk
ocitá v situaci, kdy se musí rychle
rozhodnout, okamžitě zaujmout

své stanovisko, projevit názor.
A někdy je docela těžké zachovat
si chladnou hlavu a udržet na uzdě
emoce. Zvlášť má-li člověk sociál-

Začátkem září jsem měla příležitost
zúčastnit se zahájení nového školního roku. Byly to pro mě krásné
a milé chvíle, kdy jsem si vybavila, jak jsem před lety vypravovala
do první třídy svého, dnes už dospělého, syna. A taky když jsem viděla všechny ty maminky, tatínky,
babičky a dědečky prvňáčků, myslela jsem na děti z ústavů a moc
jsem jim přála, aby co nejdřív našly
svou, byť náhradní rodinu.

Nacházejme optimistické odpovědi na otázky.
ní cítění a přál by si spravedlnost,
která zrovna jako by mizela někde
v nedohlednu.
Ano, tak jako většina lidí mám čas
od času pochybnosti a obavy, když
vidím, jak složitý je svět a lidé kolem
nás a jak nesnadné je hledat řešení
k nápravě podivně fungujících věcí.
Ale naštěstí přesvědčení, které mi
dává sílu a odvahu bojovat s nespravedlností různého druhu, je
zatím silnější než pocity znechucení a skepse.
Co mě vždy znovu nabije energií,
jsou bezprostřední setkání s lidmi.

V dalších týdnech zase následovala setkání s klienty i zaměstnanci sociálních služeb. Když
vidím, že pracovníci přemýšlejí,
jak vytvářet pro své klienty co
nejvhodnější podmínky a podporu, mám radost. S hrdostí
také vnímám, že se nám v kraji
podařilo vybudovat celou řadu
nových domovů a chráněných
bydlení, kde lidé, kteří tyto služby potřebují, budou mít moderní
a zároveň útulné prostředí.
Příjemnou součástí mé práce je
komunikace se seniory. Mno-

Pěstounská péče má přednost
Zlínský kraj | Vždy se primárně hledají taková řešení, která umožní, aby dítěti
zajistila vše potřebné jeho rodina. Situace, kdy je nutné odebrat dítě z rodiny,
je krajním řešením. Avšak v případech, kdy je to nevyhnutelné, přednost před
ústavní péčí dostává náhradní rodina. To jsou hlavní principy sociálně-právní
ochrany dětí. Ve Zlínském kraji je k dispozici 25 pěstounských rodin, které jsou
schopny se postarat o dítě, navázat kontakt s rodiči a napomáhat navrácení
dítěte zpět do jeho vlastní rodiny.
V některých případech, bohužel, rodiče nemohou zajistit dítěti vše, co potřebuje. V takovém
případě je pak třeba začít s pomocí. „Tu může
v první řádě nabídnout širší rodina, pokud však
ani ona nemůže pomoci, je třeba ji dále hledat u místní komunity, zájmových organizací,
poradenských zařízení, služeb, zdravotnických
zařízení a v neposlední řadě i u orgánu sociálně-právní ochrany dětí,“ říká Helena Miklová,
vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí.
Přestože lidé vnímají, že je v jejich blízkosti dítě
jakýmkoliv způsobem ohrožené, ne vždy je
jednoduché se obrátit na odborníky se žádostí
o pomoc. Je s tím někdy spojená obava, zda
bude zajištěna anonymita oznámení či zda si
tím daná osoba nezkomplikuje zbytečně život.

Mnohdy pro rodiče samotné není jednoduché
vždy vyhledat pomoc, mohou u nich převažovat
pocity osobní prohry či studu. „Je však třeba mít
na paměti, že čím dříve, ať už rodiče nebo široká
veřejnost, začnou situaci kolem dítěte aktivně
řešit, tím dříve může pomoc k dítěti přijít. Zároveň nebude potřeba tolika prostředků k nalezení
řešení a přispěje to k vyšší naději na rychlejší
řešení,“ vysvětluje Helena Miklová.
Jak to funguje?
V okamžiku, kdy získají prvotní informace o možném ohrožení dítěte pracovníci sociálně-právní ochrany, musí začít neprodleně sbírat další
informace. Teprve na základě nich je možné
vyhodnotit, o jak závažný a naléhavý případ se

zí z nich se sdružují v řadách
spolků a organizací, odpracovávají spoustu času jako dobrovolníci, neustále se vzdělávají.
I když se naše společnost stále
ještě bohužel na důchodový
věk dívá s určitým despektem,
já osobně z elánu, zkušeností
a vyrovnanosti seniorů hodně
čerpám. A jsem přesvědčená, že
je nutné systematicky podporovat myšlenku aktivního stárnutí
tak, aby si senioři udrželi kondici
a samostatnost do nejvyššího
věku. Lidé v „postproduktivní“
životní etapě jsou velkým přínosem, pokud k tomu dostanou
příležitost a samozřejmě, pokud
oni sami chtějí.
Znovu se vracím na začátek. Ona
nečekaná otázka mě přivedla
k myšlence se o odpověď podělit s vámi všemi.
Přeji vám, milí čtenáři, ať se vám
daří nacházet optimistické odpovědi na všechny otázky, které
před vás život klade.
Hezky a pokud možno v pohodě
prožijte letošní podzim!
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan,
radní Zlínského kraje

jedná. „Tyto obdržené prvotní informace mohou
být různého charakteru. Někdy se jedná o tak
závažné ohrožení dítěte, že je třeba okamžitě
přijmout opatření na ochranu dítěte v rozmezí
několika hodin. Jsou to situace, kdy obdržíme informace od policie mimo pracovní dobu o tom,
že rodič, například z důvodu náhlého zhoršení
zdravotního stavu, nemůže zajistit péči o dítě,“
popisuje Helena Miklová.
V běžných případech pracovníci sociálně-právní ochrany přistupují k setkání s rodiči. „Je ale
možné, aby se této schůzky účastnilo také dítě,
a to s přihlédnutím k jeho věku, rozumovým
schopnostem a aktuální situaci v rodině. Rodiče
mají také možnost, aby si na tuto schůzku přizvali osobu, v které mají oni nebo dítě oporu,“
podotýká Helena Miklová. Účelem takového
setkání není sdělení rodičům, co dělají špatně
při péči a výchově o dítě, ale mělo by především
sloužit k tomu, aby se našly takové možnosti
a zdroje pomoci, které přispějí ke zlepšení situace dítěte. Výstupem jednání je sumář s úkoly,
které jsou specifikovány časově s uvedením
odpovědných osob, které se budou na plnění
úkolů podílet.
Může ale nastat i situace, kdy je vhodnější pro
řešení případu také možnost využít rodinných
konferencí. Hledání řešení je pak ponecháno
přímo na rodině a širším okolí dítěte, jako jsou
tety, sourozenci, učitelé, zástupci organizací,
ke kterým mají rodiče důvěru. 
/red/
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V kraji je přes šest tisíc prvňáčků. | Foto: LV

Prvňáčků je letos v lavicích méně
Zlínský kraj | Do prvních ročníků základních škol všech
zřizovatelů podle předpokladu pracovníků Odboru školství,
mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje nastoupilo
1. září asi 6 170 žáků, což je přibližně o 130 méně než v loňském
roce. „Celkový počet žáků v základních školách dosáhne letos
čísla 49 000 žáků,“ sdělil radní pro školství Petr Navrátil.
Pokud se týká středních škol, je
situace srovnatelná s loňským
školním rokem. Celkem 6 762
žáků je v právě zahajovaném
školním roce 2015/2016 zapsáno v prvních ročnících středních
škol všech zřizovatelů ve Zlín-

ském kraji. Tento údaj se vztahuje
ke všem typům a formám studia.
Na denní formu studia přitom
nastupuje 6 528 žáků.
„Co se týče denní formy studia,
pokračuje mírný nárůst celkového počtu žáků nastupujících

do prvních ročníků středních
škol, v porovnání s minulým školním rokem toto navýšení činí 111
žáků. Potvrzuje se tak zastavení
negativního trendu dlouhodobého snižování počtu žáků nastupujících na střední školy, se
kterým jsme se v minulosti potýkali,“ uvedl radní Zlínského kraje
pro školství, mládež a sport Petr
Navrátil.
Klesající počty dětí se promítají
i do sféry předškolního vzdělávání. „O mateřské školy je nadále velký zájem, ale celkově se již
situace stabilizovala. Vzhledem
ke snižujícím se počtům dětí byly
do mateřských škol přijaty všechny ty, které do 31. srpna 2015
dovršily věk tří let. Problémem
zůstává předškolní péče o děti
do tří let, která zatím není v celorepublikovém měřítku systémově řešena,“ uvedl krajský radní.
Zlínský kraj je k datu 1. září 2015
zřizovatelem celkem 100 školských příspěvkových organizací,
a to konkrétně 46 středních škol,
1 konzervatoře, 18 základních
a mateřských škol pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami, 12 dětských domovů, 20
uměleckých škol, 1 krajské pedagogicko-psychologické poradny
a 2 plaveckých škol. 
/van/

Rožnovský domov pro seniory představil zázemí pro terapii
Rožnov pod Radhoštěm | Slavnostní společenský program při příležitosti ukončení projektu humanizace pobytových služeb v Domově pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm
se uskutečnil ve středu 26. srpna v tomto zařízení spravovaném příspěvkovou organizací Zlínského kraje Sociální služby Vsetín.
Účastníci i čestní hosté si mohli
prohlédnout moderně zrekonstruované prostory včetně nově
pořízeného vybavení pro speciální formy terapie, jako je například
muzikoterapie či reminiscence
– léčba vzpomínkami.
„Humanizace rožnovského zařízení je další akcí z řady projektů,
které jsou v oblasti sociálních služeb postupně realizovány s cílem
zajistit co největší kvalitu služeb
a příjemné prostředí pro klienty, kteří si s ohledem na svůj věk
a zdravotní stav zaslouží vlídný,
laskavý a diskrétní přístup,“ řekla
krajská radní Taťána Valentová
Nersesjan.
Nejprve bylo zmodernizováno 51
bytových jader s tím, že v každé
bytové jednotce vznikly dva samostatné jednolůžkové pokoje
s bezbariérovým přístupem

a společné bezbariérové sociální
zařízení. Následně přišlo na řadu
dovybavení pro terapeutické aktivity.
Náklady na tuto celkovou rekonstrukci, která byla zahájena
v září roku 2014, si vyžádaly sumu
33 551 000 korun, přičemž 85 procent z této částky pokryla dota-

ce z Programu švýcarsko-české
spolupráce, 15 procent (neboli
5 080 000 korun) poskytl Zlínský
kraj ze svého rozpočtu a zbytek
byl zaplacen ze zdrojů Sociálních
služeb Vsetín.
Po rekonstrukci domov disponuje
kapacitou 200 lůžek a o klienty se
stará 68 zaměstnanců. 
/hm/
Klienti se věnují muzikoterapii. | Foto: LV

Z regionu

Univerzita zahájila
nový akademický rok
Zlínský kraj | Nový akademický rok 2015/16 začal na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně 14.
září 2015. Na šesti fakultách
zlínské univerzity zahájilo
v tento den studium na 11 000
jejích posluchačů. Počtem 910
zaměstnanců se univerzita řadí
k největším zaměstnavatelům
ve Zlínském kraji.
„Největší zájem měli uchazeči
o studium ekonomických, humanitních a uměleckých oborů.
Fakulty, které vyučují tyto obory,
měly kapacitu naplněnou okamžitě. Na fakultách s technickým
zaměřením, o něž je tradičně nižší zájem, se konala druhá kola
přijímacích řízení. Začátkem
září proběhly zápisy studentů
do vyšších ročníků,“ uvedl rektor
prof. Petr Sáha.
Nabídka studia na UTB je velmi
široká: pro právě začínající akademický rok si zájemci o studium mohli vybrat ze 102 studijních programů a 176 studijních
oborů, a to z oblasti technických,
humanitních, ekonomických,
uměleckých a zdravotnických
disciplín.
Zhruba deset procent z celkového počtu posluchačů tvoří
zahraniční studenti, z nichž nejpočetnější skupinou jsou Slováci. Další pocházejí celkem ze 43
zemí světa, například z Ruska,
Ukrajiny, Portugalska, ale i z Číny,
Jižní Koreje, Indie, Tchaj-wanu,
Srí Lanky a jiných zemí. Ti studují v programech vyučovaných
na UTB v angličtině, a to buď
jako samoplátci, nebo v rámci
výměnných programů.
Studenti se po prázdninách
mohou těšit na nově zrekonstruovanou budovu kolejí
ve Zlíně v ulici Antonínově,
v níž bylo kompletně opraveno 30 bytových jader. Rekonstrukce objektu začala už loni
a nyní je kompletně dokončena. „V celé budově jsou nyní
zděná bytová jádra a nová sociální zařízení. Kuchyňky jsou
vybaveny novým nábytkem
a spotřebiči. Akce byla financována z vlastních prostředků
univerzity a stála 20 milionů
korun,“ informoval kvestor
Alexander Černý.

Starostové se sešli s krajskými radními

Z REGIONU

Luhačovice | Pravidelné setkání starostů měst
a obcí Zlínského kraje se zástupci hejtmanství
proběhlo ve dnech 10. a 11. září v domě kultury Elektra
v Luhačovicích. Dvoudenního setkání se zúčastnilo 197
starostů nebo místostarostů měst a obcí z celkového
počtu 307 obcí, které jsou v našem kraji.
„Vaše přítomnost svědčí o tom, že
tato setkání mají smysl a že čas zde
strávený považujete za užitečný.
Ale také je třeba říct, že má význam ve vzájemném dialogu. Není
to jenom o tom, co my sdělíme
vám, ale také o tom, co sdělíte vy
nám, protože máme společnou
zodpovědnost za náš kraj a za to,
jak se našim lidem v tomto kraji
žije,“ řekl na úvod hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Jako
první vystoupil se svou prezentací
radní odpovědný za cestovní ruch
a kulturu, Ladislav Kryštof. Mluvil
o obnově památek ve Zlínském
kraji. Od roku 2001 do 2014 bylo
z fondu na obnovu památek rozděleno 96,3 miliony korun. Obce
mohou z Fondu kultury žádat
dotace na stavební obnovu a restaurování kulturních památek
a památek místního významu.
Následovala prezentace statutárního náměstka hejtmana Zlínského kraje Jaroslava Drozda, který

mluvil o rozpočtech obcí a krajů.
„Připravil jsem poměrně obsáhlou prezentaci tak, aby starostové
měst a obcí měli příležitost sami
nahlédnout do struktury rozpočtů krajů a obcí,“ doplnil Drozd.
Lubomír Nečas, náměstek pro
zdravotnictví, informoval o síti
praktických lékařů pro děti, dorost
i dospělé a také o tom, jak zajistit,
aby lékaři neodcházeli z ordinací
v malých obcích. Petr Navrátil, radní odpovědný za školství, mládež
a sport, prezentoval aktuální informace z oblasti regionálního školství v roce 2015. Podle něj je počet
mateřských i základních škol v obcích neměnný. Mateřských škol je
celkem 298 (204 samostatných,
94 sloučených se ZŠ) a základních
škol je 227 (128 s prvním i druhým
stupněm, 99 pouze s prvním). Námětek hejtmana Ivan Mařák mluvil
o programu výměny zdrojů tepla
v domácnostech Zlínského kraje,
tzv. kotlíkových dotacích. Do kon-

Kraj skončil na olympiádě pátý. | Foto: LV

Hejtmanství ocenilo mladé sportovce
Zlín| Mladí sportovci, kteří úspěšně soutěžili v barvách
Zlínského kraje na červnových Hrách VII. letní olympiády
dětí a mládeže České republiky v Plzni, zavítali v doprovodu svých trenérů na krajský úřad.
Přijali je zde představitelé Zlínského
kraje, aby jim poděkovali za dosažené výsledky a vzornou reprezentaci

kraje na tomto tradičním a prestižním mládežnickém klání. „Dnešní
setkání je příležitostí symbolicky

Setkání se starosty v Luhačovicích. | Foto: LV

ce roku 2017 by mělo být v kraji
vyměněno minimálně 1 080 nevyhovujících zdrojů tepla na pevná
paliva. „Čekáme pouze na schválení podmínek programu ze strany
ministerstva životního prostředí,“
zdůraznil Mařák. Taťána Valentová Nersesjan, radní zodpovědná
za sociální oblast, národnostní
otázky a menšiny, uvítala možnost
se starosty mluvit o spolufinancování sociálních služeb z rozpočtů
obcí, měst a kraje. „Cílem je, aby
financování z rozpočtů samospráv
bylo vyvážené a rovnoměrně rozložené po celém území Zlínského kraje,“ řekla Nersesjan. Radní

odpovědný za dopravu, Jaroslav
Kučera, informoval o rozvoji silnic
II. a III. tříd ve Zlínském kraji a také
o připravovaných opatřeních Zlínského kraje v rámci BESIPu.
Druhý den měla hlavní slovo Jana
Zwyrtek Hamplová, lektorka a advokátka pro veřejnou správu a veřejné právo, která prezentovala
své zkušenosti z oblasti vymáhání
práva pro města a obce.
Všem zástupcům měst a obcí byli
po celé dva dny setkání k dispozici
i vedoucí odborů Krajského úřadu
Zlínského kraje v čele s ředitelem
Vladimírem Kutým. 

Renata Škrobálková

poděkovat sportovcům i jejich trenérům za výborné výsledky, kterých na olympiádě dosáhli. Naše
uznání si však zaslouží také vedení
škol, rodiče i všichni ostatní, kteří
se na úspěchu mladých sportovců
podíleli,“ uvedl hejtman Stanislav
Mišák.
Na olympiádě byl Zlínský kraj zastoupen výpravou čítající celkem
169 účastníků. Tato výprava reprezentovala Zlínský kraj v celkem
16 soutěžích z celkových 20, které
byly na programu. Získala přitom
23 medailí (7 zlatých, 9 stříbrných,
7 bronzových) a v celkovém pořadí všech krajů České republiky
obsadila 5. místo. Nejúspěšnějším
členem výpravy se stal plavec Martin Ráček, který vybojoval 2 zlaté,
2 stříbrné a 1 bronzovou medaili.
„Páté místo mezi ostatními kraji je
opravdovým úspěchem i proto, že
jsme neobsazovali všechny soutěže. Pro řadu sportovců je právě tato
olympiáda odrazovým můstkem
v jejich další sportovní kariéře,“ doplnil radní Petr Navrátil. 
/van/

Kraj tradičně podpoří
hospodaření v lesích
Zlínský kraj | Majitelé lesů
získají dalších zhruba 7,7 milionu korun. Tato suma má být
rozdělena mezi celkem 223
úspěšných žadatelů. „Peníze
jsou určeny na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů
a na ekologické a k přírodě šetrné technologie při transportu
dřeva v lesním porostu, čímž se
rozumí například využití lehkých vyvážecích souprav pro
vyvážení dříví,“ uvedl Ivan Mařák, náměstek hejtmana. Zlínský kraj přispívá na hospodaření v lesích od roku 2005, celkem
je o částku téměř 200 milionů
korun. Finance nemají význam
pouze pro samotné příjemce,
ale měly by napomoci i ke změně druhové skladby lesů ve prospěch odolnějších dřevin, které
současně lépe působí na lesní
půdu. 
/van/
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Dožínkového průvodu se účastnily stovky lidí. | Foto: LV

Kroměříž zaplavili krojovaní muži...

Polešovice a víno patří k sobě. | Foto: archiv

Konec žní se slavil v Kroměříži,
Polešovice opět lákaly na víno
Kroměříž, Polešovice | Krajské dožínky v Kroměříži a TOP Víno Slovácka v Polešovicích. To jsou dvě akce, které již neodmyslitelně patří ke konci léta.
Na dožínkách v Kroměříži nechyběl ani hlavní hospodář Zlínského kraje Stanislav Mišák,
který si tradičně převzal dožínkový věnec
a popřál všem zemědělcům další úspěšný
rok a úrodná pole.
Vzhledem k tomu, že jsou dožínky každoročně spojeny také s oslavami tradic a folkloru, celodenní program zpestřil dožínkový
průvod, kterého se zúčastnilo zhruba 700
krojovaných účinkujících.

... i ženy. A nechyběly ani dobové artefakty. Foto: LV

TOP Víno Slovácka bylo opět ve znamení
kvalitního vína ze Zlínského kraje a jižní
Moravy. Osmého ročníku klání se letos zúčastnilo celkem 18 vinařů a vinařských podniků, a to se 72 vzorky vín. Organizátoři opět
mysleli i na doprovodný program v podobě
vystoupení folklorních souborů. V pozdních
odpoledních hodinách pak návštěvníci zamířili do ulice Vinařská, kde se otevřely sklepy
s bohatou nabídkou vín. 
/red/
Dožínky zahájil tancem hejtman Zlínského kraje. | Foto: LV

Představila se řada regionů kraje. Foto: LV

Akce v Polešovicích se letos konala již poosmé. Foto: archiv

TÉMA

Kraj slaví. Letos
již popatnácté
Vážení spoluobčané,
přijměte pozvání ke Dni Zlínského
kraje, který se uskuteční v sobotu
3. října ve Zlíně i na dalších místech
našeho kraje.
Program najdete na plakátech,
na krajském webu a i v denním
tisku a budu rád, když si v něm
najdete to, co vás osobně nejvíce
zaujme, a přijdete se podívat.
Den kraje jsme poprvé uspořádali
v roce 2010, když jsme si připomínali desáté výročí od vzniku samostatného Zlínského kraje. Tehdy
jsme netušili, jak se tato akce ujme,
jestli bude vůbec zájem veřejnosti.
A byli jsme velmi mile překvapeni,
kolik vás přišlo. Každým rokem potom návštěvnost narůstala, takže
ze Dne Zlínského kraje konaného
vždy v první říjnovou sobotu se
stala hezká tradice s hojnou účastí
občanů všech generací.
A vidíte, jak ten čas letí…už tady
máme patnácté výročí existence
Zlínského kraje! A to je určitě důvod se zase společně setkat k malé
oslavě.
Dovolte mi, abych vás co nejsrdečněji pozval. Připravena bude řada
akcí, mezi nimiž nebude chybět
ochutnávka a možnost zakoupení
těch nejkvalitnějších potravinářských výrobků našeho regionu
oceněných značkou Perla Zlínska
nebo vín úspěšných v soutěži TOP
Víno Slovácka.
Budeme moci obdivovat dovednosti tradičních rukodělných výrobců, nebo si zanotovat s muzikanty různých žánrů. Pro děti zase
určitě budou atraktivní ukázky
práce Integrovaného záchranného systému. Všechny milovníky
železnice jistě přiláká jízda speciálního historického vlaku. Představí
se fakulty Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně.
Ale bude toho mnohem víc, protože to bude i Den otevřených
dveří v našich muzeích a hvězdárně nebo také Den řemesel
ve strojírenské firmě Kovárna VIVA
a dalších firmách významných zaměstnavatelů kraje.
Věřím, že si na Den Zlínského kraje
najdete čas a těším se na shledanou!

MVDr. Stanislav Mišák,

hejtman Zlínského kraje

15 let

DEN

ZLÍNSKÉHO
KRAJE
3. října 2015 | 9.00–13.00
15. výročí založení Zlínského kraje

BUDOVA 21
10.00–13.00  Pozorování Slunce
z teras 21. budovy – Hvězdárna Vsetín
10.00–12.40  Projížďky pojízdnou
Baťovou pracovnou – v pravidelných
intervalech na jízdenky
11.00–11.15  Ukázka výcviku policejních psů
po celý den 
• Prezentace Stavby roku, Lidové stavby
roku a Vesnice roku
• ZUŠKA?ZUŠKA! – Program Základních
uměleckých škol Zlínského kraje pro
celou rodinu
• Občerstvení
• Možnost prohlídky budovy „Baťova mrakodrapu“ – 2., 8. a 16. etáž

14|15 BAŤŮV INSTITUT A OKOLÍ
09.00–09.50  Dechový orchestr mladých a mažoretky
09.20–09.30  Zahájení a přivítání hostů hejtmanem Zlínského kraje
MVDr. Stanislavem Mišákem
10.00–10.30  CM Kunovjan
10.30–11.15  Předání ocenění Perla
Zlínska 2015
11.15–11.45  CM Kunovjan
12.00–13.00  DH Stříbrňanka

14|15 BAŤŮV INSTITUT A OKOLÍ
12.30–12.45  Veřejné vyhlášení
výsledků soutěže „15 NEJ Zlínského
kraje“
po celý den
• Perla Zlínska 2015, Top Víno Slovácka, Mistr tradiční rukodělné výroby
• Ukázky integrovaného záchranného
systému – hasiči, policie, zdravotnická
záchranná služba
• Občerstvení
• 14|15 BAŤŮV INSTITUT – Krajská
galerie výtvarného umění ve Zlíně,
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
a Krajská knihovna Františka Bartoše
ve Zlíně

DOPrOVODnÝ PrOGrAM V krAJi
• Jízda historického speciálního vlaku
s parní lokomotivou Matěj
• Muzeum Kroměřížska
• Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
• Hvězdárna Valašské Meziříčí
• Muzeum regionu Valašsko
• Projížďky lodí Morava na trase Napajedla – Otrokovice
• Univerzita T. Bati ve Zlíně (fakulty
technologická, managementu a ekonomiky, multimediálních komunikací,
aplikované informatiky, humanitních
studií, logistiky a krizového řízení)
• Den řemesel – Kovárna VIVA, Geniczech – M, Flow Tech a další významní
zaměstnavatelé v regionu

P r o g r a m : w w w . k r - z l i n s k y. c z
pořadatel

partneři
AGRÁRNÍ KOMORA
Zlín

akce

Mediální

partneři
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Pracují na více než sto procent. Kraj je ocenil
Zlínský kraj | Všichni pracují na více než sto procent. Bez ohledu na čas a v oboru,
který není finančně příliš dobře ohodnocen. O koho jde? O letošní nositele ocenění
Pracovník roku v sociálních službách. To hejtmanství uděluje již šestým rokem.
Letos ze 14 nominovaných vybrala odborná komise pět nejlepších.
„Chceme tak morálně podpořit profesi, která je fyzicky i psychicky velmi náročná
a společensky potřebná,“ vysvětluje krajská radní odpovědná za sociální oblast
Taťána Valentová Nersesjan.
 Ing. Ludmila Plevová, Azylový dům pro
matky s dětmi, Valašské Meziříčí
V organizaci působí od roku 2002, kdy odešla
do předčasného důchodu. Místo zaslouženého odpočinku započala další etapu svého
života a začala pomáhat v Azylovém domě pro
matky s dětmi. Pro svůj vztah k lidem, bezprostřednost, upřímnost a schopnost empatie,
nezměrnou energii a radost ze života se stala
nepostradatelnou součástí týmu.
 Marcela Fleischnerová, Auxilium, o.p.s.,
Hošťálková
V roce 2009 nastoupila jako poradce rané péče
do společnosti Auxilium, kde se stala od začátku aktivním členem týmu. Je dokonalou
profesionálkou i vlídnou tetou pro děti s postižením, dokáže být pro rodiny dětí partnerem,
podpořit je a pro většinu rodičů je přirozeným
vzorem, jak mají ke svým dětem přistupovat.
Průběžně se snaží předávat své zkušenosti
a dovednosti mladším kolegyním.
 Monika Klapilová, Domov pro osoby se
zdravotním postižením Kvasice
V Domově pro osoby se zdravotním postižením Kvasice pracuje již od roku 2001 na pozici
zdravotní sestra. Pro svou lidskost, empatii

a také přímost a respekt je oblíbená jak mezi
klienty, tak v kolektivu pracovníků. Vnáší
do své práce zejména zaujetí pro individualitu
klienta a jeho potřeby a také respekt ke specifickým formám jeho komunikace.
 Marie Hanáčková, Domov pro osoby se
zdravotním postižením Kunovice – Cihlářská
V příspěvkové organizaci pracuje již od roku
2000 jako pracovník v sociálních službách,
z toho v Domově pro osoby se zdravotním
postižením Kunovice – Cihlářská od roku 2002.
Mezi hlavní morální a charakterové vlastnosti
patří skromnost, obětavost, pracovitost a vlídnost ke klientům. Iniciativně přichází s nápady,
které s elánem realizuje v jejich prospěch.
 Mgr. Karel Matocha, Domov se zvláštním
režimem Pržno
V Domově se zvláštním režimem Pržno pracuje osm let, nyní na pozici sociální pracovník,
vedoucí přímé péče. Po nástupu do domova
vystihl potřebu aktivizovat klienty a na tuto
potřebu se cíleně zaměřil. Neustále si doplňuje
vzdělání a o získané poznatky a zkušenosti se
dělí s ostatními pracovníky nejen domova, ale
všech zařízení příspěvkové organizace.

Zdravotnická škola ve Zlíně slaví dvacet let
v nové moderní budově
Zlín | Dvacáté výročí otevření nové budovy Střední zdravotnické školy ve Zlíně si
na konci prázdnin připomněli bývalí a současní zaměstnanci této školy společně
s řadou hostů, mezi nimiž byli přítomni i zástupci Zlínského kraje – náměstek hejtmana Lubomír Nečas, zodpovědný za krajské zdravotnictví, a radní pro školství Petr
Navrátil.
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná
škola zdravotnická Zlín, jejímž zřizovatelem
je Zlínský kraj, získala svou moderní budovu
v roce 1995, byť škola samotná vzešla z tradice
prakticky zaměřeného baťovského školství
a vznikla již v roce 1935. „Naše škola připravuje
pro praxi zdravotnické asistenty a ošetřovatele
a dále diplomované všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře,“ konstatoval ředitel školy
Hynek Steska. O vysoké úrovni zdravotnického
vzdělávání ve Zlínském kraji je přesvědčen

i náměstek hejtmana Lubomír Nečas, který
jako lékař působící řadu let v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně potvrdil odborné kvality
středního zdravotnického personálu: „Z praxe
vím, že absolventi zdravotních škol v našem
kraji jsou odborně zdatní a jsou pro lékaře
nepostradatelnými spolupracovníky. Velmi
si vážím toho, že ve Zlínském kraji netrpíme
nedostatkem sester, zdravotnických asistentů nebo záchranářů, jak je tomu v některých
jiných krajích.“ 
/hm/

Z regionu

Hasiči budou mít
lepší zbrojnice
Zlínský kraj | Dotace 18 obcím ze Zlínského
kraje na obnovu objektů hasičských zbrojnic projednali krajští radní a doporučili jejich
schválení krajskému zastupitelstvu. Celkově
mají být obcím přiděleny dotace v rozmezí
od 100 tisíc do 300 tisíc korun v souhrnné
výši 2 696 825 korun. „Dotace například pomohou při stavebních úpravách hasičských
zbrojnic v Krhové, Osvětimanech, Střílkách
nebo Spytihněvi, při modernizaci a opravách garáží zbrojnic v Hostišové, Míškovicích
a Traplicích nebo výměně garážových vrat
ve Francově Lhotě a Prusinovicích,“ vyjmenoval některé z podpořených projektů hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. Dotace
budou hrazeny z Programu obnovy objektů
hasičských zbrojnic, schváleného Radou Zlínského kraje v červenci tohoto roku.  /van/

Nemocnice hospodaří
v kladných číslech
Zlínský kraj | S hospodařením krajských
nemocnic za období prvních sedmi měsíců
letošního roku se na svém jednání seznámili krajští radní. Z předložených materiálů
vyplývá, že všechny čtyři nemocnice, jejichž
je Zlínský kraj vlastníkem, hospodařily k poslednímu dnu července v kladných číslech.
„Dosažené výsledky nás těší, neboť svědčí
o tom, že se nám daří hospodaření krajem
vlastněných nemocnic stabilizovat,“ uvedl
náměstek hejtmana Lubomír Nečas, který má
ve své gesci zdravotnictví. Kromě stabilizace
svého hospodaření se krajské nemocnice
aktivně snaží také o svůj další rozvoj a růst.
V současné době je před zahájením výstavba
interního pavilonu ve Vsetínské nemocnici,
připravuje se vybudování dalšího pavilonu
Uherskohradišťské nemocnice a v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně byly započaty
přístavby budov, kde budou umístěny nové
diagnostické a léčebné přístroje.
/van/

Víte, že ...
… když se jako právnická osoba rozhodnete
konat veřejnou sbírku, jste povinni její konání
písemně oznámit krajskému úřadu? Pokud
tedy máte sídlo ve Zlínském kraji, je k přijetí
oznámení příslušný Krajský úřad Zlínského
kraje, Odbor právní, a Krajský živnostenský
úřad, Oddělení státního občanství a přestupků. Pro všechny zájemce je na adrese
www.kr-zlinsky.cz v sekci Občan a úřad, zpracován Manuál pro pořadatele veřejných sbírek a vzory potřebných dokumentů.

Skládky by měly být až na posledním místě

TÉMA

Zlínský kraj | Roční produkce odpadu ve Zlínském kraji se
pohybuje okolo 1,3 milionu tun ročně. Více než polovinu z toho
tvoří stavební a demoliční materiál a pětinu komunální
odpad. Nakládání s odpady je tak tématem, kterému by se měl
věnovat každý. I proto Energetická agentura Zlínského kraje
realizuje na území kraje projekt pod názvem Skládkování jako
nejhorší způsob ukládání odpadu.
Skutečností je, že na každého
obyvatele v kraji připadá produkce asi dvou tun odpadu a 100
kilogramů nebezpečného odpadu ročně.
Co může tedy každý z nás ovlivnit? Zejména produkci komunálního odpadu. Z něho se sice
více než 50 % využívá, ale stále
zůstává asi 150 000 tun odpadu
ročně, který je ukládán na osmi
skládkách komunálního odpadu
v kraji.
Jak si představit toto množství?
Ročně je to hromada, která odpovídá velikosti fotbalového
hřiště zaplněného do výšky 20
metrů. Navíc je současná kapacita těchto skládek omezena
a za stávajícího systému likvidace odpadů bude po roce 2020
vyčerpaná.
Od října minulého roku byly
sbírány, konzultovány a zpraco-

vávány podklady z jednotlivých
obcí a měst a jsou zpracovávány
analýzy jak nakládat s odpadem
tak, aby byla jeho likvidace zajištěna udržitelně a bez dopadu
na peněženky občanů. Proto
byly vydány a jsou distribuovány materiály ve formě návodů
na prevenci vzniku odpadu,
podporu třídění, materiálového
využívání odpadů a správného
kompostování bioodpadu.
Nejde o malá čísla
Od roku 2015 je zavedeno povinné třídění biologicky rozložitelného odpadu, který tvoří asi
40 % komunálního odpadu a dá
se využívat ke kompostování.
Doma můžeme kompostovat
zcela zdarma a vracet půdě potřebné živiny zpět. Kompostovat
jde i na sídlištích zelený odpad
z našich domácností, musíme

Města a obce za odpad doplácejí.
Jde o zbytečně utracené peníze
Zlínský kraj | Komunální odpadové hospodářství stojí města
a obce ve Zlínském kraji téměř o 200 milionů korun více,
než se vybere na poplatcích od občanů a firem zapojených
do tohoto systému. Peníze, které radnice na doplacení rozdílu
použijí, pak pochopitelně chybějí jinde. Například při opravách silnic či chodníků.
Bioodpad nemusí končit na skládkách. | Foto: EAZK

Třídění odpadů je nutností. | Foto: EAZK

ovšem chtít. Bioologicky rozložitelný odpad je možné zpracovat
na bioplynových stanicích nebo
velkých kompostárnách. Obce
připravily i alternativu v podobě
místních kompostáren. Náklady
na kompostování ovšem zase
neseme všichni.
Všechny obce se také snaží zajistit dostatek třídicích nádob
na sklo, které se dá recyklovat
donekonečna, na plasty, ze kterých se dnes vyrábí opět další
výrobky – obaly, koberce, nábytek, stavební izolace, na papír,

který se dá až sedmkrát recyklovat, přičemž vytřídění jedné tuny
představuje záchranu 14 stromů.
Sběrem elektrospotřebičů, které
obyvatelé kraje odvezli do sběren v roce 2014, byla ušetřena
energie, jejíž množství odpovídá
celkové spotřebě všech občanů
a podnikatelů na území obcí velikosti Tečovic, Březolup, Roštína,
Halenkovic nebo Bystřičky.
Více informací se dozvíte na adrese www.eazk.cz.

Miroslava Knotková,

Energetická agentura ZK

I to zaznělo na konferenci k odpadovému hospodářství, která
se konala v obci Modrá.
Jasně se tak ukazuje, že třídění
odpadů má smysl. Kromě ušetřené energie to totiž může být i výrazná pomoc pro místo, v němž
člověk žije.

getické využívání komunálního
odpadu, jaké budou možnosti
materiálového využívání, co
bude Zlínský kraj v odpadovém
hospodářství preferovat a podobně.
Na tyto otázky odpovídal mimo
jiné náměstek hejtmana Zlínského kraje Ivan Mařák, zodpovědný za životní prostředí, či Jana
Káčerová z odboru životního
prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Kam s odpadem
Hlavním bodem programu setkání bylo projednávání plánu odpadového hospodářství
na území kraje, který má platit
v letech 2016 až 2026. Akci uspořádala Energetická agentura
Zlínského kraje. Jde o obecně
prospěšnou společnost založenou Zlínským krajem.
Sedmdesátka zástupců měst,
obcí a technických služeb diskutovala nad problémy odpadového hospodářství jednotlivých
obcí, legislativou a především
plánem na dalších deset let.
Řešilo se mimo jiné i to, kam
s odpadem po omezení skládkování po roce 2024, zda vznikne
ve Zlínském kraji zdroj na ener-

Mezinárodní projekt
Konference byla součástí projektu Spoločne sa naučíme nakladať s odpadom. Ten je podpořen
dotací z Programu přeshraniční
spolupráce SR-ČR.
Díky tomu byl vybudován zcela
nový sběrný dvůr ve slovenské
obci Uhrovec a pro mikroregion
Buchlov bylo zakoupeno 1 700
nádob na třídění odpadu.
Celkem 1 470 domácností ze 14
obcí mikroregionu Buchlov pak
bylo vybaveno zahradními kompostéry. 
/van/
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rozhovor
spěly k doplnění vody jak v povrchových, tak také
v podzemních zdrojích. V případě významných
změn hydrologického režimu lze očekávat častější střídání obou extrémů.

Generální ředitel Povodí Moravy Jan Hodovský. Foto: Povodí Moravy

Jan Hodovský: Letošní sucho bylo výjimečné
Voda hraje v životě člověka i celých regionů zásadní roli. Ještě v poměrně živé
paměti máme rok 1997, kdy byl na Moravě najednou vody velký přebytek. Během
letošního horkého a suchého léta už leckde vznikaly obavy, že může být vody i kritický nedostatek. Zajímalo nás, jak vidí tuto problematiku jeden z nejpovolanějších
– generální ředitel státního podniku Povodí Moravy Jan Hodovský.
Bylo letos v létě na východní Moravě skutečně mimořádné sucho?
Letošní léto bylo z pohledu hydrologické situace
v povodí řeky Moravy opravdu výjimečné. Kromě absence srážek k této situaci přispěla i mírná zima se slabou sněhovou pokrývkou, která
neumožnila doplnit zásoby podzemních vod.
Nejvíce je patrné sucho na vodních tocích, kde
nelze zlepšovat průtoky zásobou vody ve vodních nádržích. Zde došlo k výrazným poklesům
průtoků, a to místy až na hodnotu tří procent
oproti běžným stavům v daném měsíci. Tyto
extrémně nízké stavy se vyskytly v kraji například
na Rožnovské Bečvě nebo Dřevnici. Na mnoha
místech byly dosaženy hranice hydrologického
sucha. Mimořádnost situace dokresluje počet
míst, kde Povodí měří průtoky a kde byl současně
dosažen stav sucha. Bylo to 40 profilů a k tomu
navíc některými drobnými vodními toky nebo
malými potůčky netekla voda delší dobu vůbec.
Způsobilo sucho podniku Povodí Moravy
nějaké konkrétní potíže?
Takováto situace je zdrojem mnoha komplikací.
Podnik řešil situaci v období vrcholícího sucha
dokonce svoláním dvou jednání našeho krizového technického štábu, na druhém jednání
za účasti krajských úřadů, České inspekce životního prostředí a Českého hydrometeorologického
ústavu. Jednalo se o omezení obecného nakládání s vodami (zejména na zalévání zahrádek,
napouštění bazénů, mytí motorových vozidel),
omezení povolených odběrů povrchové vody,
havarijní situace a došlo i k úhynu ryb a vodních
živočichů. Kritická byla situace v případě odběrů
vody pro průmyslové podniky na Bečvě, ale i tam

se podařilo díky komunikaci a vstřícnosti obou
stran a následnému dešti zažehnat odstávky. Manipulace na vodních nádržích trvale upravujeme
tak, aby se optimálně využila veškerá voda a byla
k dispozici i při delším trvání sucha.
Stačila v létě nabídka surové vody poptávce?
Nebo někde surová voda chyběla?
Povodí Moravy dodává ročně téměř 20 milionů
metrů krychlových vody pro úpravu na vodu pitnou, a to z našich vodárenských nádrží. Významná je skutečnost, že se podniku daří po celou
dobu sucha zabezpečovat dodávku povrchové
vody bez nutnosti krácení jejího objemu, a to
díky účelnému hospodaření s vodou v nádržích.
Žádný vodárenský odběr nebyl omezen, nedošlo
k omezení ani odběru pro průmysl. Omezeny
byly dodávky podzemních vod vlivem poklesu
hladin spodních vod.
Jak vypadá situace v dlouhodobějším výhledu? Lze se obávat častějších velkých povodní,
nebo naopak nedostatku vody?
Co se děje v posledních letech, lze označit jako
modelový příklad prvních projevů změny klimatu na našem území. Tyto projevy jsou a budou
podle výhledových scénářů charakteristické
zejména nerovnoměrným rozložením srážek
v roce. To znamená, že srážek sice napadne za rok
přibližně stejné množství, ale změní se jejich časové rozložení. Většina jich spadne v chladnějším
období roku a ve vegetační sezoně jaro-léto
bude pršet jen málo, většinou v bouřkách, kdy
voda rychle odtéká a nestačí pořádně vsáknout
do půdy. Rovněž poslední dvě zimy nepřinesly
významné zásoby vody ve sněhu, které by při-

Povodí Moravy po roce 1997 investovalo
do protipovodňových opatření. Jsme už proti
velké vodě zabezpečeni?
Ve Zlínském kraji plánujeme do roku 2019 celkem
10 velkých akcí předběžně za 650 milionů korun.
Mezi největší akce bude patřit rekonstrukce vodního díla v Koryčanech, výstavba poldru v Mysločovicích, ochranné hráze v Tlumačově nebo
protipovodňové opatření na levém břehu vodního toku Brumovka v Brumově-Bylnici, Starém
Městě, Uherském Brodě, Kunovicích, ve Zdounkách. Bezesporu je mnoho práce ještě před námi.
Ale pod dojmem povodně z roku 1997 už se
asi tolik nemyslelo na nebezpečí sucha…
Jsou pouze dva typy opatření, které pomáhají
jak vůči povodním, tak i suchu, a to jsou vodní
nádrže a dále vhodné pozemkové úpravy v krajině s obnovou přirozených krajinných struktur.
Z pohledu výstavby nových vodních nádrží bude
naše země postavena před zásadní strategická
rozhodnutí. V krajině se situace zlepšuje velice
pozvolna. Pozemkové úpravy narážejí na neochotu vlastníků pozemků. Na rozdíl od 20. století, kdy v povodí Moravy ubyly přibližně dva
tisíce rybníků, došlo v posledních dvaceti letech
k opětovnému nárůstu jejich výstavby. Důvodem
je, mimo jiné, také snaha lépe zhodnotit pozemky (buď produkcí ryb, nebo provozováním
sportovního rybolovu) a také vhodné nastavení
dotačních programů. Rybníky a mokřady však
na rozdíl od nádrží nezvládnout krýt požadavky
na velké odběry vody a dlouhodobé nadlepšování průtoků. Změnit bude potřeba i obdělávání
zemědělské půdy, která je na mnoha místech
hodně poškozená. Pro tlumení dopadů změny
klimatu bude nutná mozaika množství opatření.
Uvažuje se v souvislosti s rizikem sucha o nějakých investicích do budoucna?
V této době si více než kdy jindy uvědomujeme
význam vodních nádrží, které v době sucha zvyšují průtoky v řekách. Vodní nádrž se ale nedá
postavit kdekoli, proto byla již od Rakouska-Uherska řada vhodných lokalit pro budoucí
výstavbu plánována a chráněna. Ve Směrném
vodohospodářském plánu z roku 1988, platném do roku 2010, je v rámci územní působnosti
Povodí Moravy uvedeno k hájení 123 lokalit.
V roce 2006 byla provedena revize seznamu
výhledových lokalit a bylo uvažováno již jen se 74
lokalitami. Od roku 2011 je platný Generel území
chráněných pro akumulaci povrchových vod,
který obsahuje v naší územní působnosti pouze
dvacet lokalit. Je veřejně přístupný na stránkách
ministerstva zemědělství. Nyní se dokument
aktualizuje a v návrhu je rozšíření o dalších osm
lokalit. Povodí Moravy postupně zpracovává
pro jednotlivé lokality studie proveditelnosti.
Ve Zlínském kraji se jedná o studii pro hájenou
lokalitu Vlachovice.
Vojtěch Cekota

Vlastní stránku má už i ta nejmenší knihovna
Zlínský kraj | Ve Zlínském kraji existuje téměř čtyři sta veřejných knihoven.
Ve srovnání s celostátními statistikami si tyto knihovny vedou velmi dobře.
Průměrný počet registrovaných čtenářů v knihovnách Zlínského kraje byl
vloni 90 476. Jde o patnáct a půl procenta z počtu obyvatel, což je více než
průměr České republiky.
Knihovny jsou v malých obcích centrem dění.

V tomto čísle však nejsou zahrnuti lidé využívající knihovní služby, které nejsou vázané
na registraci osob. Například přístup k dokumentům pro studium v knihovně, připojení
k internetu či vstup do specializovaných databází. Počet návštěvníků knihoven Zlínského
kraje přesáhl v roce 2014 tři miliony (3 043 387
návštěvníků), což je téměř o 360 tisíc více než
v roce 2013.
Knihovny již nejsou jen klasickými půjčovnami
knih. Do knihoven míří jejich uživatelé navštívit
kulturní akce, kurzy, výstavy nebo jen příjemně

strávit volný čas. Na začátku října (5. až 11.) se
například koná tradiční Týden knihoven.
„Malé obecní knihovny se stávají komunitními
centry obcí. Pozitivní je fakt, že celkově neklesá
počet dětských čtenářů, ačkoliv v konkurenci
jiných médií není jednoduché děti k četbě
přivést. Významná je spolupráce knihoven se
školami všech typů,“ dodala Jana Tomancová,
vedoucí útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje při krajské knihovně.
V části Kulturní a vzdělávací akce jsou uvedeny jen některé z mnoha programů pro děti.
Nejsou například zmíněny pravidelné besedy
a lekce pro děti, které patří v knihovnách mezi
tradičně velmi oblíbené a důležité aktivity.
Mnoho služeb, které poskytují knihovny, lze
realizovat virtuálně, prostřednictvím internetu.
Ze statistiky vyplývá, že počet návštěvníků on-line služeb roste v kraji i celkově v ČR. Tomuto
trendu se knihovny přizpůsobují a kladou větší
důraz na své webové prezentace. V roce 2014
se podařilo, že i ta nejmenší knihovna má svou
webovou stránku nebo základní informace
na stránkách obce. Přes 80 % knihoven má
na webových stránkách odkaz na svůj on-line
katalog. 
/sve/

KULTURA

Ostrov umění v moři průmyslu
Zlín | Výstava Ostrov umění v moři průmyslu,
Zlínská škola umění (1939-1949), připravená Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s Galerií Václava Chada, je vůbec prvním
počinem kriticky reflektujícím činnost instituce,
kde byla mezi léty 1939-1949 vychována řada
předních českých umělců a designérů. Škola
umění si během deseti let své existence našla
důležité místo v mnoha oborech českého výtvarného umění a designu. Historie školy byla úzce
spjata především s postavou mladého dynamického ředitele, architekta Františka Kadlece. Kromě něj ve škole působila řada dalších předních
osobností československé meziválečné architektury, malířství a sochařství. Výstava představí
rozmanitou škálu výtvarných projevů sahajících
od studijních kreseb přes návrhy plakátů, divadelní scény až po plastiky pro veřejný prostor či
průmyslový design. Výstava se koná od 7. října
do 10. ledna příštího roku v prostorách Krajské
galerie ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU a v Galerii
Václava Chada na zlínském zámku. 
/vja/

Šedesát let Hvězdárny Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí | Na podzim roku 2015 si Hvězdárna Valašské Meziříčí připomene
60. výročí od svého otevření pro veřejnost.
Nápad postavit větší a důstojné astronomické
zařízení sloužící jak široké veřejnosti, tak odborným astronomickým pozorováním, vznikl mezi
členy a příznivci Astronomické sekce Muzejní
společnosti ve Valašském Meziříčí. Mnozí z nich
již působili od roku 1929 v okolí Antonína Ballnera a jeho dřevěné hvězdárny zvané „Kolňa
badajna“. Je pravděpodobné, že nápad postavit
velkou a moderní budovu byl iniciován Dr. Hubertem Sloukou, známým profesionálním astronomem z Prahy. Bylo potřeba zajistit pozemky,
nezbytné finanční prostředky (mimo jiné ve-

řejnými sbírkami) a připravit stavební projekt.
V roce 1946 začaly úpravy pozemků a v roce
1947 si stavitelé zažádali o stavební povolení.
Stavělo se podle projektu ak. arch. Zdeňka Plesníka. Po řadě peripetií a problémů byla stavba
dokončena v roce 1955. Vznikla nová organizace
Lidová hvězdárna ve Valašském Meziříčí. Nová
valašskomeziříčská hvězdárna začala sloužit veřejnosti a později byla doplněna ještě budovou
odborného pracoviště. Dnes je toto pracoviště
příspěvkovou organizací Zlínského kraje a dále
úspěšně pracuje a rozvíjí se.
Libor Lenža

Areál v polovině 60. let. Vpravo centrální budova, vlevo objekt odborného pracoviště.

Návrh vitráže od Jana Rajlicha pro baťovský internát z roku 1943.

Háčkované panenky na zámku
Valašské Meziříčí | Až do konce října můžete
v zámku Lešná u Valašského Meziříčí zhlédnout
výstavu nazvanou Háčkované panenky. Tato
výstava přitom není určena jen pro děti, ale
pro všechny milovníky ručních prací, panenek
a historie. Připomene postavy a scény ze známých filmů a pohádek – například Popelku,
Zlatovlásku nebo Mrazíka. Pořadatelé mysleli
i na pohádky současné, například Anděla Páně
nebo Jak vyženit z pekla štěstí. 
/red/
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Stříbro patří Buchlovu. | Foto: archiv

Zoo, Buchlov, skanzen. Známe vítěze
Zlínský kraj | Hledání nejzajímavějších turistických cílů
Zlínského kraje vyznělo pro Zoo ve Zlíně Lešné. To je
výsledek hlasování návštěvníků a obyvatel Zlínského
kraje v soutěži s názvem 15 NEJ Zlínského kraje.
Druhé místo patří středověkému
hradu Buchlovu, třetí pak Valašskému muzeu v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm.
„Zoo a zámek ve Zlíně Lešné patří
dlouhodobě k nejvíce navštěvovaným turistickým cílům nejen
ve Zlínském kraji, ale i v ČR, navíc

Kam vyrazit
Gastrofestival, lidové
muziky, výstava pro
zahrádkáře či turistický
pochod. I tak může vypadat
podzim na Východní
Moravě.

její návštěvnost rok od roku roste.
Názor veřejnosti pozici zoo jako
nejoblíbenější atraktivity regionu
jen potvrzuje,“ míní Ladislav Kryštof, krajský radní pro kulturu a cestovní ruch.
V pořadí druhý hrad Buchlov svou
oblibu staví nejen na atraktivním

Turistickým tipem na říjen je
nová rozhledna na Kelčském
Javorníku, nejvyšší hoře Hostýnských vrchů (865 m n. m.). K její
výstavbě se sdružilo 15 obcí
mikroregionu Podhostýnsko.
Elegantní a účelná věž z modřínového dřeva a zinkované oceli
nabízí kruhový výhled na okolní krajinu, který zahrnuje Oderské vrchy a Jeseníky na severu,
Beskydy na východě, Chřiby
a Drahanskou vrchovinu na západě i pásmo Bílých Karpat
na jihu. Turistické trasy vycházejí
z Rajnochovic, Podhradní Lhoty,
Loukova, Chvalčova, Tesáku.
Velké Karlovice-Léskové I Karlovský gastrofestival, 2. až 4. října.
Svátek jídla na Valašsku. Užijte si
3,5 km chutí a vůní.
Uherské Hradiště | XXV. Festival
hudebních nástrojů lidových muzik Jak ta banda pěkně hrá, 3. října
od 19.30 v klubu kultury. Ozvěny
Slováckých slavností vína a otevřených památek. Ocenění Vinařská
obec roku.
Uherské Hradiště I Slovácký festival chutí a vůní – gastrofestival

vzhledu, ale i na zajímavých příbězích spojených s jeho historií, nabízí
pro návštěvníky řadu doprovodných programů, navíc je obklopen
kouzelnou přírodou pohoří Chřiby.
V roce 2011 byl dokonce označen
čtenáři MF Dnes za nejkrásnější
památku v ČR.
Rožnovské Valašské muzeum v přírodě, kterému lidé přisoudili třetí
příčku, je druhým nejvíce navštěvovaným turistickým cílem ve Zlínském kraji. Je to živé muzeum, které
nabízí reálný pohled na tradiční
život na Valašsku. Žijí zde tradiční
řemesla, tradiční stroje a tradiční
zvyky.
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, která soutěž organizovala, od 15. května do 15. září sbírala
prostřednictvím internetu názory návštěvníků a obyvatel kraje
na atraktivitu turistických cílů. Vybráno bylo 15 nejzajímavějších cílů,
z nich pak hlasováním veřejnosti
bylo z téměř 1 700 hlasů určeno
pořadí na prvních třech místech.
Všech 15 NEJ cílů Zlínského kraje
bude formou panelů představeno v průběhu Dne Zlínského kraje
v sobotu 3. října, kdy budou z hlasujících vylosováni tři výherci cen,
které věnovaly společnosti Rudolf
Jelínek, a.s. Vizovice a Rožnovské
pivní lázně, s.r.o. 
/vm/

slovácké kuchyně na Masarykově
náměstí, 3. října.
Karolinka | X. Valašský salon,
IC Zvonice Soláň, do 7. října. Každoročně se salon valašských výtvarných umělců stává místem
pravidelného setkání veřejnosti
s autory a jejich původní anebo
i novější tvorbou.
Kroměříž I Floria Podzim 2015,
8. až 11. října. 7. ročník tradičních
celostátních prodejních zahradních výstav Floria. Součástí je
výstava bonsají, výstava ovoce
zahrádkářského svazu a výstava
drobného domácího zvířectva.
Svatý Hostýn I 17. svatohubertská pouť, 17. října od 10.15. Tradiční myslivecká pouť.
Uherské Hradiště | Na kole vinohrady Uherskohradišťska, 10. října. Tradiční cyklojízda symbolicky
zakončující cykloturistickou sezonu, start na Masarykově náměstí.
Valašské Meziříčí | 45. ročník
turistického pochodu Podzimní putování Valašskem, 10. října
od 9.00.

východní morava

Pavilon se vrátí do Vizovic
Vizovice | Společnost KOMA,
která České republice pronajímá pavilon na EXPO 2015,
oznámila, co bude s elegantní
budovou po ukončení Všeobecné světové výstavy. Firma
nekývla na nejvyšší nabídku,
ale na možnost udělat z pavilonu nový symbol města a kraje.
„Pavilon rozebereme, převezeme a znovu postavíme u nás
ve Vizovicích,“ oznámil ředitel
společnosti KOMA Stanislav
Martinec a dodal: „K tomuto
rozhodnutí mě vedlo několik důvodů. Velmi nám záleží
na zachování původního rázu
a architektury budovy a jeho
účelném užívání a také jsem
patriot, takže když mohl Tomáš Baťa ve své době postavit
ve Zlíně nejvyšší budovu v Evropě, můžeme my ve Vizovicích postavit pavilon z EXPO.“
Pavilon bude do konce roku
2015 odvezen z Itálie a během
roku 2016 vyroste ve Vizovicích. 
/red/

Uherský Ostroh | Zámecká galerie – Výstava Ostroh 740, do 18.
října. Vhled do historie města,
které slaví 740 let své existence.
Zlín | Večerní prohlídky zoo
a zámku Lešná, 16. října. Večerní návštěvu zpestří prohlídky
zoo s průvodcem a prohlídky
zámku Lešná. Průvodci v dobových kostýmech zavedou
návštěvníky do dávných dob
původních majitelů zámku, hrabat Seilernů.
Napajedla | Koncert Jaroslava
Hutky, 16. října ve 20.00, kino.
Rožnov pod Radhoštěm |
Úroda z polí, zahrad a sadů
aneb Valašský hortikomplex –
výstava, 17. až 25. října, skanzen.
Kroměříž | Umění je stav duše,
do 25. října. Muzeum Kroměřížska a Psychiatrická nemocnice
v Kroměříži připravily výstavu
klientů nemocnice s názvem
Umění je stav duše.
Další akce a inspirace hledejte
na www.vychodni-morava.cz.

SLEVA AŽ

133 000,-

M I T S U B I S H I
M I T S U B I S H I

A S X
A S X

SPOTŘEBA OD 5 L/100 KM
SPOTŘEBA
OD 5 L/100
KM 488 L*
OHROMNÝ
ZAVAZADLOVÝ
PROSTOR
Ý V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ
7 AIRBAGŮ AÝ KLIMATIZACE
Kombinovaná spotřeba 5,0–5,8 l/100 km, emise CO 2 131–152 g/km.
Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Vyobrazení vozu zahrnuje příplatkovou výbavu.
*Po montáži originálního přislušenství.

e ovská 1052, Zlín-Malenovice

Prodej ovocných stromků od 12. října

www.unicars.cz

Plavba po Dunaji pro dárce
Zlínský | Osm dnů na luxusní výletní lodi na Dunaji napříč čtyřmi
státy. K tomu plná penze. A to vše
zdarma. Takovou možnost, jako
výraz poděkování, dostali dárci
krve ze Zlínského kraje. Za projektem stojí iniciativa soukromé
společnosti Dreamboat.

Dárce, kteří se plavby účastnili,
vybírali na základě výzvy krajské
radní Taťány Valentové Nersesjan
zástupci oblastních spolků Českého červeného kříže ve všech
čtyřech okresech Zlínského kraje. Loď, která plula po trase mezi
Pasovem a Budapeští, odpovídá
standardům čtyřhvězdičkového
hotelu.
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www.e2epartner.cz
Zlínská personální agentura, Váš spolehlivý
partner na trhu práce.

Hledáte práci? Svěřte se profesionálům naší
personální agentury.
» Práci za Vás aktivně
hledáme

» Nalezneme práci

odpovídající Vašim
zkušenostem
a požadavkům

» Pravidelně Vás

informujeme o aktuálních
pracovních příležitostech

» Žádná nově otevřená

pozice Vám neunikne

Naše služby jsou pro Vás zdarma!
Kontaktuje nás
E2E Partner s.r.o. Nám. T. G. Masaryka 588 760 01 Zlín
Tel: +420 725 465 780, +420 727 839 380

Technologický park?
Moderní kanceláře a prezentační prostory
za skvělou cenu

Pronájmy prostor v Technologickém parku Progress v Holešově
Nově vybudované moderní kanceláře s nezbytným vybavením za nízké ceny
Ceny od 100 Kč/m2/rok
K dispozici parkování a přístup 24/7
Jednejte na úrovni. Holešov je určitě dobrá volba!
Malé semináře či velké konference?
To vše lze bez problému uspořádat v moderních prostorách Technologického parku
Progress. Najdete ho v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov.
Velký konferenční sál
- podle různých variant uspořádání pojme komfortně až 80 lidí
- k dispozici je veškerá audiovizuální technika či zázemí pro catering.
- cena za pronájem 600 Kč/hod.
- parkování přímo u objektu
- při rozsáhlé akci cena domluvou
Zasedací místnost
- pro 10 lidí
- cena za pronájem 200 Kč/hod.
- parkování přímo u objektu
Více informací o možnostech využití
prostor v technologickém parku:
+420 733 598 537
nebo olesja.lancevskaja@industryzk.cz.

