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www.jospo.cz

F.X. Richtra 190 , 769 01 Holešov
rezervace tel: +420 773 757 983

www.oknamontplast.cz
mob.: 603 118 303
tel.: 572 635 969

Na vlnách zdraví

U Olšavy 2541, Uherský Brod

JEDINEČNÁ PLAVBA
na vlnách zdraví
Vitality Boat
Luxusní loď na Dunaji,
lidé naladění na stejnou vlnu,
odborníci na zdravý životní styl…

Český výrobce
oken a dveří

VÝROBA
PLASTOVÝCH OKEN

rezervace
tel: 773 757 983

TERMÍN ▶ 27. 3. – 2. 4. 2014
LOĎ ▶ MS Prinzessin Isabella – 4*standard
PLAVBA ▶ Pasov – Vídeň – Budapešť – Bratislava – Dürnstein – Pasov

CO VÁS ČEKÁ:
▶ Přednášky, semináře a workshopy
vedené odborníky na zdravý
životní styl
▶ Diagnostika na přístroji Inbody
▶ Ranní lekce tai ji, lekce
cvičení s profesionálními
trenéry, rehabilitační cvičení
s fyzioterapeuty
▶ Prohlídky měst s průvodcem

SLUŽBY NAVÍC:
▶ Fotografování aury s následnou
analýzou
▶ Masáže
▶ Ošetření pleti kosmetikou Payot
▶ Individuální konzultace
s možností vypracování
stravovacího a tréninkového
plánu

www.vitalityboat.cz
Renata Jaroščáková | +420 603 338 992 | renata@dreamboat.eu
Hana Komendová | +420 721 512 310 | hana@dreamboat.eu

▪▪ První občánek je z Kroměřížska
Kroměříž – Prvním dítětem narozeným
ve Zlínském kraji v novém roce se stal
Vojtíšek Opravil z Lubné. Narodil se své
mamince Květoslavě v porodnici Kroměřížské nemocnice 1. ledna hned minutu
po půlnoci. O den později navštívil prvního občánka kraje i hejtman Stanislav
Mišák. Předal novorozenci hračku, plyšového krtečka, mamince kytici a finanční
dar a starší sestřičce čerstvě narozeného
Vojtěcha Elišce poslal panenku. „Cením si
tradičních českých jmen, která jste pro své
děti vybrali,“ podotkl spolu s přáním všeho dobrého hejtman. V pěti porodnicích
Zlínského kraje se loni narodilo 5 595 dětí,
z toho nejvíc ve Zlíně (2 400). Rok předtím
se podle údaje statistiků v kraji narodilo
5 493 dětí.
▪▪ Zemřel Petr Hlaváček
Zlín – Špičkový zlínský odborník na obouvání, pedagog Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati a světově uznávaný
vědec Petr Hlaváček 10. ledna nečekaně
zemřel na následky intenzivní mozkové
příhody, ke které u něj došlo o den dříve.
Bylo mu 63 let. Hlaváček proslul například
výzkumem obuvi lovce z mladší doby kamenné, jehož mumie se našla na ledovci
v Ötztalských alpách. Zasloužil se o výrobu replik této obuvi a v r. 2001 se zúčastnil výpravy zlínského týmu odborníků
do místa nálezu Ötziho. Zkoumal též obuv
tzv. terakotové armády v Číně. Věnoval se
vývoji zdravé obuvi pro diabetiky.
▪▪ Začala druhá etapa Čisté Bečvy
Vsetínsko – Projekt Čistá řeka Bečva II byl
zahájen ve Velkých Karlovicích. Je tvořen
skupinou dílčích projektů v oboru stokování a čištění odpadních vod v 18 městech a obcích Sdružení obcí Mikroregionu
Vsetínsko. Komplexně řeší výstavbu vodohospodářské infrastruktury pro nakládání
s odpadními vodami v povodí Vsetínské
a Rožnovské Bečvy. V rámci projektu jsou
prioritně řešeny aglomerace s počtem
obyvatel větším než 2 000 ekvivalentních obyvatel. Například na území Vsetína
bude nově vybudováno 7 583 metrů odpadní kanalizace.
▪▪ Koncert pomůže pěstounům
Zlínský kraj – Výtěžek novoročního charitativního koncertu Zlínského kraje a města Zlína z 10. ledna v celkové výši 422 200
korun rozdělí Zlínský kraj mezi šest organizací, které poskytují služby a podporu
pěstounům a rodinám s postiženými dětmi. Konkrétně získané finanční prostředky
pomohou Unii Kompas-Poradně Logos
Zlín; Středisku rané péče EDUCO Zlín;
obecně prospěšné společnosti Auxilium;
Centru pro dětský sluch Tamtam; Středisku rané péče SRPR Olomouc a Středisku
rané péče Brno. „Všechny organizace využijí získané prostředky pro pomoc rodinám, které žijí na území Zlínského kraje.
Jde o příspěvek k letošnímu 20. výročí Mezinárodního roku rodiny,“ upřesnila krajská radní Taťána Valentová Nersesjan.

Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do ruky první vydání Okna do kraje v roce 2014,
a tak mi nedá, abych se nezamyslel nad tím, co nás letos čeká.
Ohlédneme-li se za rokem minulým, musíme přiznat, že nebyl
zrovna jednoduchý a obecně přinesl spoustu zkoušek a peripetií.
Přesto to byl rok dobrý. Třeba i proto, že nás nepotkaly povodně
nebo, že se nám například podařilo realizovat investice za více než
miliardu. Chci věřit, že si totéž budeme moci říci i ve chvíli, kdy
budeme bilancovat rok 2014.
Nechci Vás na tomto místě zatěžovat výčtem akcí a investic a tím
vším, co připravujeme, protože tyto informace najdete uvnitř čísla.
Rád bych však vyzval nás všechny, abychom se nenechali otrávit
a zatěžovat mediální masáží, která – jak už to bývá – začne během nadcházejících měsíců postupně
sílit i s ohledem na volby do obecních zastupitelstev, které nás čekají na podzim. Samozřejmě musíme se smířit s tím, že někteří se budou chtít populisticky zviditelňovat ne zrovna férovým a čestným
způsobem, ale to už jaksi patří k „folklóru“ a buďme vděčni za možnost demokraticky si volit své
zástupce.
Učme se také mít radost z toho, když kdokoliv z našeho regionu uspěje ať už v rámci národní politické úrovně, nebo je respektován i v mnoha dalších oborech. Umět si vážit jeden druhého a snažit
se o soudržnost obohatí ve výsledku každého z nás mnohem víc než nekonečné šarvátky, podpásovky nebo rivalita. Regiony, které i ve světě dobře fungují, stavějí na tom, že umí-li partneři spolupracovat, daří se jim lépe, než pokud spolu soupeří a přetahují se kdo s koho.
Možná máte stejnou zkušenost jako já: že každý vyřešený problém, každý zvládnutý úkol člověka
posiluje, dobíjí mu energii a dává chuť poprat se s dalšími překážkami. Chtěl bych Vám proto popřát, abyste v celém roce 2014 měli to štěstí těšit se pevnému zdraví a abyste měli také co nejvíc
příležitostí akumulovat energii na základě všeho, co se Vám bude dařit ve Vašich rodinách, v práci
a všude tam, kde chcete být – jak se říká – něco platní.
Jestli si někdy stýskáme, že mezi lidmi nejsou zrovna nejlepší vztahy, přál bych si velmi hluboce,
abychom nerezignovali a navzájem přispěli co nejvíce k toleranci a porozumění mezi námi. Měli
bychom být schopni těšit se ze všeho, co se podaří nejen nám samotným, ale také lidem v našem
okolí, v našem kraji i v naší zemi.
V době, kdy píši tento úvodník, to je v pátek 17. ledna, připomíná počasí spíše podzim nebo nepovedené jaro. Na Hromnice se ukáže, jestli ještě přijde pořádná zima (bude-li ten den slunečno
a jasná mrazivá noc, bude zimy ještě moc. Tomu napovídá i pranostika, že „ryje-li krtek v lednu, zima
bývá ještě v květnu“).
Ale ať už je počasí jakékoliv, přeji Vám hodně radosti a optimistickou mysl a s chutí se pusťme
do všeho, co nás v roce 2014 čeká!
MVDr. Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje
Členové Rady Zlínského kraje v čele s hejtmanem obdrželi stovky novoročních blahopřání. „Ráda bych
touto cestou jako předsedkyně redakční rady Okna do kraje za sebe i kolegy poděkovala a popřála, aby
rok 2014 byl pro všechny v našem kraji šťastný a úspěšný,“ řekla radní Taťána Valentová Nersesjan.
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Tovární areál se mění
Zlín – Stavba Laboratorního centra Fakulty
technologické Univerzity T. Bati ve Zlíně je zkolaudována. Po jedenadvaceti měsících od zahájení výstavby byl objekt, který vyrostl v bývalém baťovském továrním areálu vedle budovy
fakulty technologické a na místě původního
koupaliště, fakticky dokončen. Bude sloužit výuce v magisterských a v doktorských studijních
programech i k výzkumné a vývojové činnosti.
Provoz v budově má být zahájen během jarních měsíců.
V továrním areálu aktuálně probíhají i další viditelné změny. Na přelomu roku byly zbourány
devastované tovární budovy č. 24 a 26. Koncem ledna má začít demolice vyhořelé části
budovy 103. Následně půjde k zemi i budova
25. Společnost Cream Real Estate chce v tomto
prostoru vybudovat do roku 2018 multifunkční
centrum Fabrika. 
(vc)

▪▪ V zóně vznikne nový závod
Holešov – Více než tři desítky pracovních
míst hodlá v areálu Strategické průmyslové zóny Holešov vytvořit pražská společnost JET COMPANY. Přichází s investičním
záměrem na výrobu krmných bílkovin. Firma již podepsala deklaraci o porozumění
se Zlínským krajem. Firma chce zakoupit
pozemek o rozloze zhruba 1,5 hektaru.
Na něm vznikne hala o zastavěné ploše
2 500 čtverečních metrů, zbytek připadá
na komunikace, další zpevněné plochy či
povinný podíl zeleně. V plánu je investice
v hodnotě 157 milionů korun, počítá se se
vznikem 32 nových pracovních míst. Stavební práce by měly začít v závěru tohoto
roku, výroba v polovině roku 2015.
▪▪ Začne stavba cyklostezky z Otrokovic
Otrokovice – Širokou veřejností dlouho
očekávaná stavba cyklostezky Otrokovice – Zlín má být zahájena v březnu tohoto roku. Vyplývá to ze smlouvy o dílo, jejíž
schválení už odsouhlasili otrokovičtí radní.
„Cyklostezka do Zlína je velmi potřebná
i vzhledem k faktu, že intenzita dopravy na silničních tazích stále stoupá. Díky
evropským penězům můžeme realizaci
urychlit tak, aby se po stezce první cyklisté
projeli již na podzim roku 2014,“ sdělil starosta Otrokovic Jaroslav Budek.
▪▪ Centrum pomáhá podnikání žen
Zlín – Již osmým rokem se mohou obracet
začínající podnikatelky, ale i ty, které již
podnikají, na Asistenční centrum pro podporu podnikání žen. Funguje při zlínském
okresním středisku Krajské hospodářské
komory ve 23. budově baťovského továrního areálu. „Do konce listopadu letošního
roku máme zajištěno financování z programu Přeshraniční spolupráce CZ–SR,“
uvedla projektová manažerka Romana Keglerová. Ženy zde mohou získat bezplatně
osobní konzultace podnikatelského záměru, zúčastnit se některé ze sedmi chystaných vzdělávacích akcí, přijít si pro právní
poradenství a podobně.
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Vizualizace plánovaného multifunkčního centra Fabrika. Vzniknout by mohla i nová výpravní budova na vlakovém nádraží.

Teplá zima škodí i prospívá
Zlínský kraj – „Není zima, nejsou výtluky,“ říká
o počasí s úsměvem ředitel Ředitelství silnic
Zlínského kraje Bronislav Malý. Sypače vyjíždějí méně často. Šetří se sůl i inertní posyp. Aby
pracovníci normálně vyčlenění na zimní údržbu jen tak nečinně nečekali, pustili se do drobnějších „letních“ oprav na silnicích. I v prosinci
a v první polovině ledna mohli silničáři například opravovat svodidla, svislé dopravní značení, dosypávat krajnice či vyřezávat uschlé
stromy podél silnic, což by jinak zůstalo nejspíš
na duben. Co se ušetří na lokálních vysprávkách výtluků, může se použít v létě na kvalitnější souvislé obnovy povrchů vozovek.
Na teplou zimu si kupodivu zatím nestěžují
ani zemědělci. „Je to atypický průběh zimy, ale
kdyby to tak zůstalo až do jara, tak by to vůbec
nevadilo,“ podotkl jednatel zemědělské firmy
Zemet Tečovice Jindřich Václavek. „Jen aby najednou nenastala prudká změna a silné mrazy,“
obává se. Připouští, že po teplé zimě bude asi
více chorob a škůdců. Podobně hovoří i ředitel
Zemědělského družstva vlastníků Fryšták Milan Zavrtálek: „Příroda je mocná čarodějka. Ta si

poradí. Kdyby už žádná zima nepřišla, nic by se
nestalo. Uškodily by velké mrazy bez sněhové
pokrývky.“
Komu není do smíchu, to jsou vlekaři. Návštěvnost zimních areálů ve středních polohách byla
nízká i o Vánocích. „Teď jsme na týden úplně
zavřeli, i když máme na sjezdovkách ještě technický sníh. I kdyby ještě nyní začalo normálně
sněžit a mrznout, ušlé tržby z první poloviny
zimy už letos nedoženeme,“ konstatuje jednatel Skiareálu Troják v Hostýnských vrších Jakub
Juračka.
„Pro nás je vedle jarních prázdnin nejdůležitější částí lyžařské sezony doba kolem vánočních
svátků a kvůli oteplení byla návštěvnost menší než obvykle, a to přesto, že díky kvalitnímu
zasněžování jsme měli sjezdovky v provozu.
Lidi ale do hor ani nelákalo téměř jarní počasí,“
uvedla mluvčí Resortu Valachy Velké Karlovice
Martina Žáčková, ale dodala: „O to větší jsme
naopak zaznamenali návštěvnost termálních
bazénů v našem hotelu Horal. Kolem Silvestra
jsme dokonce museli omezovat vstup, abychom udrželi maximální kapacitu.“
(vc)

Nové hráze odolají i stoleté vodě
Uherské Hradiště – Protipovodňové hráze kolem řeky Moravy v Uherském Hradišti a Starém Městě jsou zvýšeny a zpevněny. Riziko
opakování velké povodně z roku 1997 se tak
významně snížilo. „Soubor zemních valů, zídek
a obtoků, který ochrání obyvatele před stoletou vodou, byl úspěšně dokončen. Stál 222 milionů korun,“ uvedla mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková. Stavba, která začala na jaře
2013, byla rozdělena do 24 stavebních objektů,
na kterých probíhaly práce současně.
Stavební úpravy se týkaly obou břehů řeky
Moravy a potoka Salaška, především na pozemcích ve správě Povodí Moravy i měst Uherské Hradiště a Staré Město. Obyvatele a jejich
majetek zabezpečí nyní ochranné hráze, zdi či
obtok Baťova kanálu včetně hradicího objektu.

Součástí stavby je také soustava zemních valů
například kolem Rybáren a betonových zdí, obdobných jako u přístavu na Moravním nábřeží.
Obě města by měla být ochráněna před průtokem stoleté vody 813 m3 za sekundu.
K zajímavostem stavby patřil nález diverzních
balíčků německých záškodníků z roku 1944.
Pracovníci našli při výstavbě ochranné zídky
podél zástavby pod lávkou pro pěší u Moravního nábřeží funkční munici o hmotnosti 16 kilogramů německé výroby. „Munici musel zneškodnit přivolaný pyrotechnik. Další práce pak
pokračovaly až po pyrotechnickém průzkumu
a pod neustálým dohledem pyrotechnika, který hloubkovým detektorem kovů průběžně
prověřoval přítomnost možné munice. Naštěstí
se nic dalšího nenašlo,“ doplnila mluvčí. (red)
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Jaké jsou priority pro letošní rok?
Co čeká Zlínský kraj v roce 2014 v zemědělství, zdravotnictví, školství, dopravě a dalších důležitých oblastech? Na to jsme se zeptali členů krajské rady, kterým jsme položili stejnou
otázku ohledně jejich priorit pro práci v letošním roce.
finance a rozpočet
▪▪ Jaroslav Drozd
Současný systém struktury rozpočtu a financování krajů byl nastaven před 10 lety. Nejen,
že jsme vstoupili do EU a pro realizaci projektů
na území kraje bylo nezbytné zajistit spolufinancování, ale měnily se i sazby daní a procento sdílených daní krajů.
Proto je pro mě vedle krajských priorit, jako je
zlepšení finanční situace krajských nemocnic
a zajištění finančních zdrojů pro krajské investice, prioritní v rámci asociace krajů společně
s novou vládou prosadit dokončení třetí etapy
reformy veřejné správy a změny zákona o rozpočtovém určení daní, týkající se krajů, které
jsou nedílnou součástí veřejné správy.
zemědělství
▪▪ František Čuba
Musíme se zaměřit na to, jak pomoci zemědělcům se snižováním nákladů na energie.
Nejvýznamnějšími nákladovými položkami
v zemědělství doposud byly náklady na hnojiva, chemikálie a na krmiva. V příštím období se
ovšem stanou nejdůležitější nákladovou položkou platby za energie. Ty porostou proto, že je
bude stále silněji ovlivňovat růst ceny ropy. Zemědělci, jak se ukazuje, se doposud nákladovými položkami na energie nezabývali. Když potřebovali naftu, tak si ji jednoduše natankovali.
Na změnu, která přijde, se však zatím nepřipravili. Z těchto důvodů budeme tedy především
věnovat pozornost zvyšujícím se nákladům
za ceny energií.
Letos bude zahájen pilotní projekt Zlínského
kraje na podporu regionálních výrobců potravin. Školská a předškolská zařízení budou mít
poprvé možnost objednat potraviny se značkou Perla Zlínska a Regionální potravina od výrobců z regionu.
zdravotnictví
▪▪ Lubomír Nečas
V oblasti zdravotnictví nás čeká ve Zlínském
kraji řada úkolů. Chceme otevřít nové výjezdové stanoviště pro Zdravotnickou záchrannou
službu v obci Morkovice – Slížany a zahájit výstavbu stanoviště v Rožnově pod Radhoštěm.
V Uherskohradišťské nemocnici v závěru roku
otevřeme nově vybudovanou centrální budovu chirurgických oborů. Budeme pokračovat
v zateplování budov ve všech našich nemocnicích, tím chceme zlepšit energetickou náročnost a snížit finanční prostředky vynakládané
na vytápění. Dále pro letošní rok připravujeme
finanční injekci do nemocnic zřizovaných Zlínským krajem tak, abychom snížili zadluženost
nemocnic.
Vyjednáváme již nyní se zdravotními pojišťovnami, aby lépe financovaly krajské nemocnice.
V oblasti řízení nemocnic uvažujeme o centrálním představenstvu pro všechny naše nemocnice, abychom mohli provádět realizaci
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koncepce zdravotnictví – efektivně provádět
medicínskou hierarchizaci zdravotní péče
a společné nákupy.
Chtěli bychom dostat naše nemocnice do vyrovnaného hospodaření.
životní prostředí
▪▪ Ivan Mařák
Ve své kompetenci mám obor, který je nejen
mou profesí, ale také velkým koníčkem. Jako
člověk, který vyrostl na venkově, v krásné přírodě poblíž buchlovských kopců, a jako ekolog
považuji za největší úkol – nejen do roku 2014
– nasadit všechny síly k ochraně životního prostředí a ke zlepšování podmínek života především v těch nejmenších obcích našeho regionu.
Od dětství jsem byl veden ke kladnému vztahu
k přírodě, a proto považuji za nutné touto cestou vést i dnešní mládež, aby si také naše děti
dokázaly díky kvalitní ekologické výchově vážit
krásné krajiny Zlínského kraje.
kultura
▪▪ Ladislav Kryštof
Tento rok bude pro kulturu ve Zlínském kraji
obzvláště významný. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti slaví 100. výročí založení. Při této
příležitosti proběhne několik mimořádných
akcí a muzeum otevře novou multimediální
expozici Slovácko za víc než 21 milionů korun.
Na zámku Vsetín, v sídle Muzea regionu Valašsko, bude letos zahájena rozsáhlá investiční
akce za 30 milionů korun.
Prestižní záležitostí bude národní zahájení
10. ročníku Festivalu muzejních nocí 16. května
ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, kde budou přítomny nejvýznamnější osoby z oblasti muzeí
a galerií.
Zlínský kraj a jeho příspěvkové organizace letos přihlásily do vysoce prestižní soutěže Gloria
musealis více významných počinů z muzejní
a galerijní oblasti v rámci loni dokončeného
14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Budeme nyní netrpělivě očekávat, jak v tvrdé konkurenci tato naše
chlouba obstojí.
Dále předpokládám, že vláda České republiky
prohlásí na území Zlínského kraje další dvě národní kulturní památky: Mikuláštíkovo fojtství
v Jasenné a Větrný mlýn ve Velkých Těšanech.
sociální OBLAST
▪▪ Taťána Valentová Nersesjan
V sociální oblasti očekávám hektický rok. Nejenže musíme zvládnout řadu důležitých staveb jako tři nové domovy pro seniory, domov
pro osoby se zdravotním postižením či chráněné bydlení, ale také velmi dobře připravit
a provést převod financování sociálních služeb
ze státu na kraj. Vzhledem k pravidlům veřejné
podpory bude nutné zároveň nastavit systém
vyrovnávacích plateb.
V tomto roce rovněž zaktualizujeme stávající
strategický dokument kraje pro oblast sociál-

ních služeb a zahájíme přípravu nového dokumentu pro období 2016 až 2020. Proto určitě
budeme intenzivně komunikovat jak s poskytovateli služeb, tak se zástupci měst a obcí či
ministerstva práce a sociálních věcí.
Od března spustíme do užívání nový elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji,
což je důležitý nástroj jak pro občany, tak samosprávy či samotné služby.
Výraznými změnami prochází oblast péče
o ohrožené děti, rozvíjí se pěstounství, aby děti
nemusely vyrůstat v ústavech, pracovníci sociálně-právní ochrany se intenzivněji zaměřují
na vyhledávání a řešení komplikovaných případů, komunikují s úřady, pěstouny i pobytovými
zařízeními pro děti.
Naším důležitým úkolem je také přispívat
ke snižování nezaměstnanosti. Ve spolupráci
s úřady práce vznikají v rámci našeho krajského
úřadu či v organizacích zřizovaných krajem až
stovky pracovních příležitostí. Zároveň plánujeme další akce a aktivity na podporu sociálního
podnikání.
doprava
▪▪ Jaroslav Kučera
Rozhodně chci navázat na dosažené výsledky
v uplynulém roce a pokračovat, v součinnosti
s Ředitelstvím silnic a dálnic a Správou železničních dopravních cest, ve zrychlení přípravy
staveb silniční a železniční infrastruktury v našem kraji.
Pevně věřím, že v letošním roce zahájíme realizaci R49 Hulín-Fryšták, I/49 Vizovice-Lhotsko,
I/35 Valašské Meziříčí-Lešná, druhá a třetí etapa a další. Prioritou je i co nejrychlejší příprava
modernizace železniční trati 331 Otrokovice-Zlín-Vizovice. Na krajských silnicích II. a III. tříd
zahájíme 23 nových staveb.
S podporou měst a obcí zachováme rozsah
dopravní obslužnosti veřejnou hromadnou dopravou a pro její zefektivnění i zvýšení kvality
pokračujeme v realizaci projektu „Komplexní
odbavovací, řidicí a informační systém“. Pozornost budeme i nadále věnovat úkolům v oblasti
bezpečnosti silničního provozu.
školství
▪▪ Petr Navrátil
V oblasti školství se priority na kalendářní rok
stanovují velmi obtížně. Je to oblast, ve které se
výsledky a efektivita přijatých opatření posuzují s delším odstupem. Určitě budu pokračovat
ve snaze udržet oborovou strukturu vzdělávací
nabídky v kraji a současně usilovat o udržení
kvality vzdělávání.
Budu hledat další cesty ke spolupráci základních a středních škol. Více komunikovat s řediteli všech typů škol a školských zařízení a odbory školství pověřených měst. Podle finančních
možností kraje budeme pokračovat s využitím
dotačních programů v modernizaci vybavení
a rekonstrukcí školních budov. V neposlední
řadě budu usilovat o zachování podpory pro
sportovní činnost a zahájení projektu Bezpečné branky. Věřím, že školství čeká období stability, které potřebuje pro řešení systémových
opatření, a rovněž si přeji, aby deklarovaná
priorita pro školství byla vyjádřena ve státním
rozpočtu. 
(red)
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investice

Vizualizace možné podoby domova ve Valašském Meziříčí.

Miliarda na rozvoj regionu
S částkou mírně převyšující hranici jedné
miliardy korun počítá rozpočet Zlínského
kraje na investice. Peníze poputují například do zdravotnictví, školství či na sociální služby a do kulturních zařízení. „Jedině
dlouhodobá a masivní míra investování je
cestou, jak vytvořit podmínky pro rozvoj
celého našeho regionu. I v letošním roce
se nám podaří udržet vysoké tempo,“ vysvětlil hejtman Zlínského kraje Stanislav
Mišák.
Kraji se přitom do investic daří zapojovat i peníze z nejrůznějších dotačních titulů. „V letošním
roce jde o částku v celkové výši 518 milionů korun. Dá se tak mluvit o tom, že na každou korunu investovanou z našich zdrojů, což je 551
milionů, se nám podařilo získat druhou z dotací,“ poznamenal Stanislav Mišák. Dalších 750
milionů korun je pak určeno na rekonstrukce
silnic druhé a třetí třídy. S nimi počítá rozpočet

Ředitelství silnic Zlínského kraje (více v samostatném článku na této straně).
Nejvyšší částkou, přes 147 milionů korun, pamatuje letošní rozpočet na centrální pavilon
Uherskohradišťské nemocnice. V oblasti zdravotnictví bude významná i investice do tepelného hospodářství v nemocnicích v Kroměříži
a ve Vsetíně.
Výraznou proměnou projde budova zlínské
střední průmyslové školy polytechnické, kde
budou provedeny úpravy v celkové hodnotě přes 61 milionů korun. Všechny mají za cíl
uspořit energie a zlevnit tak provozní náklady.
Ze stejných důvodů bude kraj investovat také
do Střední školy hotelové a služeb Kroměříž či
do Obchodní akademie Valašské Meziříčí.
V sociální oblasti bude kraj investovat stovky
milionů na mnoha místech kraje. Rekonstrukcí
a zatraktivnění se dočkají i muzea v Uherském
Hradišti a Kroměříži, pamatováno je i na úpravy
zámku ve Vsetíně. 
Jaroslav Janečka

Přibudou desítky kilometrů opravených silnic
Třiadvacet investičních rekonstrukcí mostů a silnic II. a III. třídy plánuje v tomto roce nově zahájit
krajská příspěvková organizace Ředitelství silnic
Zlínského kraje. Jejich hodnota podle investičních záměrů se odhaduje asi na 735 milionů
korun. Společně se stavbami, které pokračují
z loňského roku, budou letos silničáři pracovat
na rekordním počtu 31 silničních úseků nebo
mostů. V tomto roce by měli motoristé dostat
asi 50 kilometrů rekonstruovaných krajských
silnic.
„Důvodem vysokého počtu probíhajících staveb v jednom roce je především končící finanční období Regionálního operačního programu
Střední Morava 2007–2013. Zlínský kraj se snaží
využít všech dotací, které ROP ještě pro krajskou
dopravní infrastrukturu umožňoval,“ uvedl krajský radní Jaroslav Kučera. Všech 31 letošních
staveb má přislíbenu dotaci z ROP a v investičním plánu ŘSZK tentokrát není žádná stavba,
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která by byla financována jen z prostředků Zlínského kraje bez zapojení dotačních peněz.
Mezi největší nově zahajované stavby bude letos patřit například rekonstrukce silnice II/495
Uherský Ostroh – Hluk (4,2 km) v hodnotě 104
milionů korun, silnice II/487 Velké Karlovice –
státní hranice (7 km) v hodnotě 98 milionů korun nebo rekonstrukce silnice II/492 Zádveřice
– Horní Lhota (5,2 km) za 66 milionů korun.
Na krajských silnicích bude v důsledku vysokého počtu staveb mnohem víc uzavírek než
loni. Řidiči se budou muset obrnit trpělivostí.
Například od dubna do června bude uzavřena
pro veškerý provoz silnice podél zlínské zoo
Lešná, od května do září silnice z Pohořelic
do Oldřichovic. Od června do září nebude průjezdná křižovatka Kotojedy, respektive od Trávníku do Kroměříže se bude jezdit přes Vážany.
Na ostatních stavbách budou platit pravděpodobně částečné uzavírky. 
Vojtěch Cekota

▪▪ Ohlédnutí za posledním
zastupitelstvem v roce 2013
Zlín – Padesát bodů projednali zastupitelé Zlínského kraje na svém prosincovém
jednání v Baťově mrakodrapu. Ještě před
tím, než se na program dostala jednotlivá regionální témata, požádal hejtman
Stanislav Mišák všechny přítomné, aby
minutou ticha uctili památku prezidenta České republiky Václava Havla, který
přesně před dvěma roky, 18. prosince
2011, zemřel. Zastupitelé schválili například plán rozvoje kraje i návrh rozpočtu
na rok 2014. Ten je připraven jako schodkový s deficitem asi 760 milionů korun.
Rovněž nejvyšší krajský orgán schválil návrh rozpočtového výhledu na roky 2015
až 2017, finanční příspěvky na hospodaření v lesích, podprogram na podporu
ekologických aktivit či příspěvky na odkanalizování obcí.
V oblasti sociálních služeb zvedli zastupitelé ruku pro stavby domovů pro seniory
ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Luhačovicích. Schválen bez připomínek byl
seznam zamýšlených investičních akcí
na silnicích druhé a třetí třídy, který je
předložen do výzvy Regionálního operačního programu, jedná se o celkem
15 projektů za 850 milionů korun. Stejně hladce byla zastupiteli odsouhlasena i většina dalších radou předložených
bodů.
K diskutovaným bodům patřila zpráva
o hospodaření nemocnic založených
Zlínským krajem. Náměstek hejtmana
Lubomír Nečas, zodpovědný za zdravotnictví, seznámil zastupitele s aktuální
výší dluhů jednotlivých nemocnic a konstatoval, že ke konci roku 2013 se bude
celkové zadlužení těchto čtyř nemocnic
blížit částce 250 milionů korun. „Není
to však problém pouze našeho kraje,
podobně jsou na tom i v jiných krajích.
Předkládáme nyní podrobné analýzy výsledků, zřídili jsme komisi a nabídli v ní
místa zástupcům všech politických stran
zvolených do zastupitelstva,“ řekl náměstek Nečas. Informoval zastupitele o tom,
že kraj zvažuje společné nákupy léků
a materiálu a od 1. ledna zavede jednotné účetnictví, díky němuž bude možné
lépe srovnávat hospodaření jednotlivých
nemocnic. Rovněž podle něj byly vyzvány všechny politické strany zastoupené
v zastupitelstvu, aby nominovaly své zástupce do dozorčích rad nemocnic.
Na závěr hejtman Stanislav Mišák všem
zastupitelům poděkoval za společnou
práci v roce 2013. „Byla by utopie myslet
si, že budeme mít na všechno stejné názory, ale vážím si toho, že si dokážeme odlišná stanoviska vyměňovat kultivovaně,
že se sice věcně přeme, ale jako lidi k sobě
máme blízko,“ uvedl. Helena Mráčková
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výběr školy

Praktická výuka na zlínském pracovišti Střední školy oděvní a služeb Vizovice. Foto: Ivo Hercik

Jaké profese mají budoucnost?
V nadcházejících týdnech vrcholí mezi „deváťáky“ rozhodování, na jakou střední školu
si podat přihlášku a jakým dalším směrem
se vůbec mají vydat. Jedna věc, při níž často s dětmi i rodiči spolupracují výchovní
poradci přímo ve školách nebo specialisté
v pedagogicko-psychologických poradnách,
je dobře rozpoznat osobnostní předpoklady
mladého člověka a jeho nadání pro určitý
druh práce. Druhá věc, která nemusí vždy
s tou první korespondovat, je praktická úvaha: jaké jsou šance uživit se v rámci vysněného oboru, chce-li absolvent najít uplatnění
v regionu, odkud pochází, kde má domov
a kde by i perspektivně rád zakotvil.
Kdyby měly mít úvahy o volbě povolání čistě
racionální základ, ptali bychom se, které profese jsou na úřadech práce ve Zlínském kraji permanentně nejvíce poptávány. „Zaměstnavatelé
dlouhodobě nabízejí volná místa obchodníkům,
protože potřebují prodat své zboží a služby, dále
různým poskytovatelům pojišťovacích a finančních služeb. Dlouhodobě je samozřejmě zájem
o technické obory, konkrétně o seřizovače a obsluhu obráběcích strojů, svářeče apod. Zdá se,
že pracovních nabídek tohoto druhu v posled-

ní době přibývá. Požadovaní jsou také řidiči
nákladních automobilů, kamionů. Perspektivu
mají lékaři a informatici,“ vyjmenovala seznam
žádaných profesí Miriam Majdyšová, pověřená
vedením Úřadu práce ve Zlíně. Současně však
připouští, že během let se situace může změnit
a žádný odborník si netroufne přesně predikovat, čím se obyvatelé Zlínského kraje budou
schopni uživit třeba v roce 2020.
„Myslím, že potřebná bude naprostá většina
současných profesí, možná ale trh práce přinese
nové požadavky, o kterých zatím ještě nic nevíme. Dítě, které nemiluje matematiku a fyziku,
těžko nasměrujete na průmyslovou školu. Důležité je, aby se při volbě povolání vzal v úvahu zájem dítěte a také jeho školní prospěch. Je určitě
lepší, když si žák s trojkami a čtyřkami zvolí obor
s výučním listem a bude motivován k tomu, aby
se stal skutečným mistrem ve svém oboru, než
aby odbýval studium, případně ho úspěšně
neukončil a nakonec se potýkal s uplatněním
v praxi,“ říká Miriam Majdyšová.
Můžeme – čistě na základě zdravého selského
rozumu – předvídat, že vzhledem ke stárnutí populace začne postupně sílit potřeba lidí
ochotných a schopných profesionálně pracovat v oblasti sociálních a zdravotnických služeb,

na což Zlínský kraj jako zřizovatel středních škol
reaguje tím, že od nového školního roku otevírá
nové učební obory zaměřené na ošetřovatelství. Trvale a notoricky chybí pracovníci s technickým vzděláním. Na posledním jednání Rady
hospodářské a sociální dohody (tzv. krajské tripartitě) se o slovo přihlásil generální ředitel skupiny Pozemní stavitelství Zlín Miroslav Lukšík,
který apeloval na nutnost systémových změn
ve školství: „Je příliš mnoho všeobecně vzdělaných lidí a v podnicích nemáme s kým pracovat,
chybí nám techničtí odborníci.“
Zlínský kraj, který již od doby svého vzniku aktivně komunikuje se zaměstnavateli v regionu
i na jiných bázích, nežli je tripartita, podporuje
spolupráci škol s konkrétními firmami a „použitelnost“ absolventů v praxi.
„Vzdělání představuje obrovskou hodnotu, která od nepaměti posouvá vývoj celé civilizace
dopředu. Ale společnost potřebuje úctu k šikovným lidem ve všech profesích. A s tím souvisí
i systém vzdělávání. Počet obyvatel Zlínského
kraje má neustále sestupnou tendenci, a to
i u generace dětí středoškolského věku. Proto
jsme museli ve školství učinit organizační opatření tak, abychom mohli nadále vyučovat obory tradičně spjaté s naším regionem, třebaže
došlo ke sloučení některých škol,“ konstatoval
radní Petr Navrátil, zodpovědný za oblast školství a dodal: „Zvláště v těch částech regionu,
které se kvůli nedostatku práce nejdramatičtěji
vylidňují, musíme udržet oborovou nabídku
vzdělávání, protože pokud odtud jednou mladí
lidé odejdou za prací do velkých měst, těžko se
budou vracet.“
Zlínský kraj před lety jako první v České republice zavedl stipendijní systém podpory těch
učňovských oborů, kterých se na trhu práce
nedostává. Ačkoliv totiž stará zkušenost říká, že
„řemeslo má zlaté dno“, dobrých tesařů, zedníků, klempířů a dalších mistrů manuálních profesí je pořád jako šafránu. Proto pokud někdo stále ještě váhá, na jakou školu (nejpozději do 15.
března) doručit přihlášku – zvláště nepatří-li
vyloženě k třídním premiantům, může uvažovat
i o volbě některého z oborů, na něž se při řádném a poctivém přístupu k výuce vztahuje možnost zajímavé finanční motivace. Více informací
na na www.zkola.cz
Helena Mráčková

inzerce

si Vás dovoluje pozvat na další ročník odborné
konference

Plastko 2014

Kongresové centrum Zlín, 8. – 9. duben 2014
Cílem konference je prezentace výsledků výzkumu a vývoje, výstupů inovačních
projektů a zhodnocení trendů v oblasti polymerní chemie, plastikářského průmyslu a dalších souvisejících aspektů, jako jsou inovace a možnosti jejich financování.

Okno do kraje / únor 2014

Zájemci o účast na konferenci Plastko 2014 mají možnost aktivního vystoupení a to v následujících tematických okruzích:
» příprava a charakterizace nových polymerů, polymerních směsí, kompozitů
a nanokompozitů,
» kontinuální a cyklické procesy ve výrobě polymerů,
» polymery-zkoušení, modelování a design,
» biokompozity a biopolymery,
» research and future trends in polymers (Ph.D.students and post-doc speakers).
Účastnické poplatky na konferenci jsou hrazeny z projektu Rozvoj CTT na UTB
ve Zlíně, reg.č.: CZ.1.05/3.1.00/10.0205. Tento projekt je spolufinancován EU
z OP VaVpI.
Dovolujeme si Vás vyzvat, jako zainteresované odborníky, máte-li zájem aktivně
vystoupit na konferenci, abyste do výše uvedených tematických bloků zaslali
abstrakt přednášeného příspěvku do 20. února 2014. Na konferenci je možné
vystoupit s ústním příspěvkem nebo s příspěvkem ve formě posteru.
Více na: www.plastko.utb.cz
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▪▪ Soutěž Stavba roku podvanácté
Zlínský kraj – Již do svého dvanáctého
ročníku vstoupila soutěž Stavba roku Zlínského kraje. V loňském ročníku přihlásili
investoři, podnikatelé ve stavebnictví nebo
městské a obecní úřady přes padesát staveb realizovaných jimi, a to nejen v našem
kraji, což byl největší počet v rámci ČR. Členy odborné komise, která bude hodnotit
stavby dokončené v loňském roce, jsou
zástupci Krajské společnosti při Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR, České komory
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České komory architektů
a krajského úřadu. Termín podání přihlášek
do soutěže Stavba roku 2013 Zlínského kraje pro stavby dokončené v loňském roce je
15. března 2014.
▪▪ Tříkrálová sbírka byla úspěšná
Zlín – Přibližně o 40 tisíc korun více než
před rokem vybrali koledníci Charity Zlín
v Tříkrálové sbírce na začátku ledna 2014.
Dohromady asi 1,481 milionu korun. „Sbírka proběhla jako každoročně. Letos nám
ale hodně koledníků onemocnělo, takže ze
108 plánovaných kolednických skupinek
jich nakonec 17 nechodilo,“ uvedla koordinátorka z Charity Zlín Pavla Romaňáková.
Sbírku zajišťovaly i ostatní charity v kraji
a v celé republice. Výsledek za celou olomouckou diecézi ještě nebyl v době uzávěrky znám. Výtěžek sbírky podpoří stovky
projektů zejména na místní úrovni, tedy
v místech, kde byly peníze vykoledovány.
Pomohou handicapovaným dětem, sociálně slabým rodinám a seniorům.
▪▪ Dotace na prevenci kriminality
Zlínský kraj – Ministerstvo vnitra vyhlásilo
Program prevence kriminality na rok 2014,
prostřednictvím něhož mohou být poskytnuty dotace pro kraje a obce na oblast prevence kriminality. Podmínky poskytnutí dotace a další upřesňující informace lze nalézt
na webu MV ČR v odkazu O nás – Prevence
kriminality a dále na webu Zlínského kraje
v odkazu Neziskový sektor. Předkládat žádosti o dotaci je možné do 14. února.
▪▪ Projekt má pomoci seniorům
Uherské Hradiště – Přitáhnout pozornost
veřejnosti k seniorům, zlepšit prostředí
na příslušných odděleních a získat prostředky na kvalitnější vybavení. To jsou
hlavní cíle projektu Rok seniora, který
připravila Uherskohradišťská nemocnice.
Právě senioři totiž patří v nemocnici k nejpočetnější skupině hospitalizovaných. Pozornost si zaslouží především oddělení následné a ošetřovatelské péče a zdravotně
sociální středisko. Nemocnice na těchto odděleních disponuje 138 lůžky. Nemocnice
uspořádá v tomto roce několik akcí. Například v březnu budou pacientům číst herci
Slováckého divadla, připraveny jsou akce
pro celé rodiny, chybět nebudou ani benefiční koncerty či přednášky. Nemocnice má
v plánu zapojit do projektu obce, významné firmy i jednotlivce. S jejich pomocí by
mohlo vybavení vypadat zcela jinak. První
donátoři se již našli. Například firma Kasko
věnovala 100 000 korun, společnost Adell
pak přispěla 250 000 korunami.
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Sociální služby přehledně
Zlínský kraj – S hledáním konkrétní sociální
služby pomůže obyvatelům Zlínského kraje
elektronický katalog. Díky němu je navíc možné
získat detailní přehled o všech možnostech, jak
řešit konkrétní životní situaci.

Katalog bude v plném provozu fungovat od 1. března.

Katalog sociálních služeb bude oficiálně spuštěn nejpozději do konce února, a to na webové
adrese www.socialnisluzbyzk.cz.
„Katalog umožní všem zájemcům získat jednoduchým způsobem přehled o sociálních službách poskytovaných na území Zlínského kraje.
Nejen široká veřejnost, ale především odborní
pracovníci jistě ocení, že mohou katalog využít
pro poskytnutí kvalitního základního sociálního
poradenství potenciálním uživatelům služeb,“
uvedla radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí Taťána Valentová Nersesjan.
Při řešení konkrétní životní situace lze v katalogu vyhledávat podle čtyř základních nabídek
doplněných grafickými ikonami: Životní situace, Potřeba řešit, Aktuální témata, Fulltextové
vyhledávání a pomocí záložky „Podrobné vyhledávání“. Například pokud hledáte pomoc
při zajištění péče o seniora, lze si nastavit místo,
potřebu, kterou řešíte, životní situace, cílovou
skupinu a dostanete výčet poskytovatelů, kteří
danou službu zajišťují.
„V případě, že není možno připojit se k internetu na webové stránky katalogu, pomohou sociální služby vyhledat pracovníci odborů sociálních věcí na obcích, krajském úřadě či samotní
poskytovatelé sociálních služeb“, doplnila radní
Valentová Nersesjan. 
(ap)

Studovat lze vždy. A v celém kraji
Zlínský kraj – Studovat lze v každém věku.
A klidně na vysoké škole. Takovou možnost
nabízí Univerzita třetího věku. Ve Zlínském
kraji je jejím průkopníkem Univerzita Tomáše
Bati (UTB) ve Zlíně. Přímo v krajském městě se
mohou senioři vzdělávat od roku 2002, postupně se výuka rozšířila i do Vsetína, Kroměříže a Uherského Hradiště.
Šanci vzdělávat se poskytují starším lidem
i jiné instituce v kraji, například knihovny či
odborné školy. Také ony na programech spolupracují s univerzitními pracovišti. A například Masarykova veřejná knihovna Vsetín nabízí i možnost absolvovat virtuální univerzitu,
kde je výuka postavena především na samostudiu. Vzdělávání v tomto případě zaštiťuje
Česká zemědělská univerzita Praha. Přístup
ke vzdělávání je ale také v menších městech,
například v Karolince.

Studijní program zajišťovaný Univerzitou
Tomáše Bati má formu dvouletých přednáškových cyklů, které jsou členěny do čtyř
semestrů. Posluchači jsou na začátku studia
oficiálně imatrikulováni za přítomnosti představitelů UTB, na závěr studia pak absolventi
obdrží při slavnostním ceremoniálu Osvědčení o absolvování Univerzity třetího věku
na UTB ve Zlíně.
Základem studia jsou akreditované studijní
programy a předměty jednotlivých fakult
UTB. Výuka probíhá v moderně vybavené
posluchárně v intervalech jednou za 14 dní.
Přednášejícími jsou špičkoví akademičtí pracovníci UTB, vybraná témata přednášejí i odborníci z jiných univerzit a z praxe. Nyní realizuje UTB výuku pro více než 600 seniorských
posluchačů. 
(jjn)

Unikátní operace: lékaři odstranili obří nádor
Zlín – Šestatřicetikilový nádor odstranili lékaři
zlínské Krajské nemocnice T. Bati sedmačtyřicetileté pacientce. Zákrok, který uskutečnil
ve druhé polovině prosince 2013 početný operační tým vedený primářem gynekologicko-porodnického oddělení KNTB Zdeňkem Adamíkem a profesorem Jiřím Kleinem, primářem
chirurgického oddělení, trval zhruba sedm hodin. Pacientka se nyní zotavuje.
„Samotný nádor byl tak veliký, že běžné diagnostické metody k posouzení jeho původu
a cévního zásobení, jako je počítačová tomografie, angiografie, magnetická rezonance, byly
nepřínosné. Nemoc přímo ohrožovala nemocnou na životě. Jiné léčebné metody byly bez

šance,“ řekl profesor Klein. Samotný nádor vážil
36 kilogramů a vycházel ze svaloviny dělohy
a na pobřišnici a v závěsu střeva měl několik
dceřiných ložisek. Celková hmotnost odstraněných tkání činila 66 kilogramů. „Před operací
vážila pacientka 117 kilogramů, teď váží 51 kilogramů,“ sdělil primář Adamík.
Po celou dobu se operační tým potýkal s mimořádně závažným krvácením. Během operace bylo spotřebováno 20 transfuzních jednotek
krve, ale krvácivý stav pokračoval i v pooperačním období a vynutil si v noci po primárním výkonu revizi, kdy se za pomoci nejmodernějších
prostředků určených k zástavě krvácení podařilo stav stabilizovat. 
(kh)
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Více peněz, kvalitnější péče
Zlínský kraj – Po několikaletém snižování státních dotací pro sociální služby nastává pro
letošní rok konečně obrat k lepšímu. Vyplývá
to z informací, které poskytla radní Zlínského
kraje pro oblast sociálních věcí Taťána Valentová Nersesjan.
„V návrhu státního rozpočtu na rok 2014 bylo
původně počítáno s částkou o půl miliardy
nižší, než jaká byla rozdělena v roce 2013, což
by znamenalo další ohrožení systému sociálních služeb. Díky aktivní týmové práci, do níž
se zapojili poskytovatelé sociálních služeb,
obecní a krajské samosprávy či většina poslanců, včetně těch za Zlínský kraj, se podařilo
docílit toho, že kapitola byla navýšena o více
než miliardu a pro rok 2014 budou mít poskytovatelé sociálních služeb v regionu k dispozici 484 milionů korun, což je částka o dvě
desítky milionů vyšší než v loňském roce,“
sdělila radní Valentová Nersesjan. Toto číslo
se podle ní již blíží takzvanému optimálnímu
návrhu, neboli částce, kterou poskytovatelé
sociálních služeb potřebují získat, aby mohli

garantovat nejen zachování služeb, ale i pozvolné zvyšování jejich kvality. Tato optimální
částka byla pro letošní rok ve Zlínském kraji
stanovena na necelých 490 milionů korun.
„Pro zajímavost, loni jsme startovali s 419 miliony, pak ale došlo ještě k dalším třem kolům
dofinancování až na částku 464 milionů korun,“ doplnila radní Valentová Nersesjan.
„Díky celkové výši dotace, kterou se nám
podařilo vybojovat, se nyní konečně otevírá
prostor pro stabilizovanější fungování sociálních služeb. Někde se budou moci pustit
do dlouho odkládaných oprav, bude možné
lepší ohodnocení pracovníků či personální
posílení, to již záleží na individuálních potřebách a prioritách jednotlivých poskytovatelů,“ dodala radní. Většina služeb si tedy podle
ní polepší.
Od roku 2015 se zásadním způsobem změní
systém financování sociálních služeb. Zatímco v současné době jsou stále ještě financovány státem, od příštího roku budou dotace
pro sociální služby v kompetenci kraje. (hm)

Inspirace: partnerství místo konkurence
Zlínský kraj – O možnostech zefektivnění
spolupráce všech partnerů, kteří v regionu
přímo ovlivňují zaměstnanost, a to na bázi
takzvaného teritoriálního paktu zaměstnanosti, jednali členové Rady Zlínského kraje
se zástupci Moravskoslezského kraje, kde je
pakt zaměstnanosti pilotním způsobem testován pro podmínky České republiky.
Pakty zaměstnanosti se zkušebně rozjíždějí
zatím ve třech českých či moravských krajích. V zahraničí běžně fungují a dobře se
osvědčily, protože jejich podstatou je úzké
partnerství namísto konkurence všech činitelů na trhu práce. Teritoriální pakty zaměstnanosti jsou také zohledňovány jako
významná podmínka pro čerpání některých
dotací z evropských fondů.
Například v Rakousku již od roku 1997 fungují v devíti regionech. Podle expertů za-

bývajících se touto problematikou má právě dobře nastavená spolupráce partnerů
v rámci paktů vliv na trvale nízkou (v současné době čtyřprocentní) míru nezaměstnanosti v Rakousku.
„Kraj již v současné době má vytvořené různé nástroje na podporu partnerství mezi
zaměstnavateli, hospodářskými komorami, úřady práce, firmami, školami a mnoha
dalšími subjekty v regionu, které ovlivňují
trh práce, avšak jako tvůrci prostředí máme
zájem na tom, aby provázanost a spolupráce těchto partnerů byla co nejintenzivnější
a přinášela synergické efekty,“ řekl hejtman
Stanislav Mišák, který jednání řídil.
V měsíci únoru proto Zlínský kraj uspořádá
pracovní workshop, na který pozve všechny
klíčové partnery, aby mohli projednat konkrétní režim spolupráce. 
(hm)

▪▪ Kraj opět podpoří včelaře
Zlínský kraj – Půl milionu korun rozdělí
letos hejtmanství mezi začínající včelaře.
Pokračuje tak v jejich podpoře, která trvá
od roku 2006. O dotaci si budou moci zažádat začínající včelaři působící a trvale
bydlící na území Zlínského kraje. Finanční
podpora je určena na nákup základního
a doporučeného vybavení a může dosáhnout výše až 10 000 korun. Zlínský kraj
během posledních osmi let mezi začínající včelaře rozdělil již více než 5 milionů
korun. „Podpora je konkrétně směřována
na nákup zdravého včelstva a moderních
nástavkových úlů, které umožňují snadnější ošetřování včelstev a eliminaci možných příčin moru včelího plodu i dalších
onemocnění,“ řekl krajský radní František
Čuba. Přínosy chovu včel pro zvyšování
plodnosti četných plodin i divoce rostoucích rostlin jsou dostatečně známy a pominout nelze ani produkci zdravých místních
přírodních produktů. Zveřejnění informací
pro žadatele na webu Zlínského kraje se
předpokládá na konci měsíce ledna, žádosti pak bude možno podávat do konce
letošního února.
▪▪ Miliony pro malé obce
Zlínský kraj – I v letošním roce mohou
obce do 2 000 obyvatel ze Zlínského kraje
žádat o finanční podporu z Podprogramu
na podporu obnovy venkova. Hejtmanství
pro ně vyčlenilo takřka 21 milionů korun.
Podprogram je rozdělen do dvou dotačních titulů. První z nich je určen na komplexní úpravu veřejného prostranství obce
včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně
na pozemcích v jejím majetku, čímž se
konkrétně rozumí revitalizace a obnova
hřbitovních areálů a jejich bezprostředního zázemí, a také na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu místních komunikací
na pozemcích v majetku obce, případně
kraje. Druhý dotační titul je cílen na podporu zpracování územních plánů obcí
nebo jejich návrhů.

Cyrilometodějské jubileum zakončila premiéra Univerzita v mobilu
Zlín – Slavnostní premiéra celovečerního filmu
Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů, který
byl natočen při příležitosti oslav 1 150. výročí
příchodu slovanských věrozvěstů na Velkou
Moravu, ukončila v předvánočním čase rok cyrilometodějského jubilea. Konala se ve zlínském
kině. Realizaci díla, které má kromě filmové verze i formát čtyřdílného televizního dokumentárního dramatu, finanční dotací podpořil také
Zlínský kraj.
Zatímco televizní dokument byl na pokračování odvysílán Českou televizí už v době kolem
státního svátku Dne slovanských věrozvěstů,
který tradičně připadá na 5. července, filmový
sestřih dorazil do kin na konci loňského roku.
Premiéry se ve Velkém kině osobně zúčastnil
i hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák. „Když
jsme se jako Zlínský kraj zapojovali do letošního cyrilometodějského výročí, přáli jsme si,
aby oslavy nebyly soutředěny jen do dnů bezOkno do kraje / únor 2014

Film měl premiéru ve Velkém kině ve Zlíně.
prostředně kolem státního svátku slovanských
věrozvěstů, ale aby jednotlivé aktivity měly
přesah do budoucnosti. Dnešní doba je hodně uspěchaná, na čtení nezbývá moc času, ale
ve filmu je informace koncentrována a silný příběh, který diváka na plátně zaujme, může být
důvodem, proč se lidi začnou víc o téma sami
zajímat,“ řekl hejtman Stanislav Mišák.  (hm)

Zlín – Každý, kdo by chtěl studovat na Univerzitě Tomáše Bati, může mít veškeré informace
na jednom místě i ve svém mobilním telefonu.
Studenti UTB totiž vytvořili pro své budoucí
spolužáky novou mobilní aplikaci. Ta pomůže
s výběrem oboru i odhalí studentský život.
Aplikace s názvem Studuj UTB obsahuje všechny důležité informace pro usnadnění výběru
bakalářského, magisterského i doktorského
studia v prezenční či kombinované formě.
Mobilní aplikace si při každém spuštění stáhne
současný seznam studijních oborů s popisem
a uplatněním absolventů. „Uchazeči o studium
tak mají po celý školní rok přístup k aktuálním
a užitečným informacím o studiu na zlínské
univerzitě. Aplikace nabízí informace nejen
o šesti fakultách, ale také knihovně, kolejích
a menze či o studentských projektech,“ uvedla
kancléřka Andrea Kadlčíková. Aplikace je k dispozici na http://aplikace.utb.cz. 
(red)
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rozhovor
Mgr. Jaroslav Baný
▪▪Narodil se v roce 1936 v Bystřici pod
Lopeníkem.
▪▪Vystudoval učitelství, biologii a chemii
na Pedagogické a na Přírodovědecké
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.
▪▪Na vojně absolvoval školu letecké
meteorologie a sloužil jako meteorolog
na letišti v Čáslavi.
▪▪Od roku 1959 žije ve Vizovicích.

▪▪52 let obsluhuje ve Vizovicích meteorologickou stanici.
▪▪Je ředitelem kulturně společenského
sdružení Vizovické trnkobraní.
▪▪Je ženatý, má syna a dceru.

Jaroslav Baný tvrdí, že tak teplý prosinec a úvod ledna nepamatuje. Snímek je z ledna letošního roku. Foto: Ivo Hercik

Letošní zima je extrém, říká Jaroslav Baný
Bývalý středoškolský učitel Jaroslav Baný obsluhuje ve svém volném čase už 52 let meteorologickou stanici ve Vizovicích. Každý den
jezdí na kole něco přes kilometr od svého bydliště k meteorologickým přístrojům u vizovické
střední školy na okraji města, aby zkontroloval jejich funkci a odeslal naměřené hodnoty
do pobočky Českého hydrometeorologického
ústavu v Brně. Původně třikrát denně.
Venku svítí slunce, po sněhu ani památka,
teploměr ukazuje asi sedm stupňů nad nulou. Není to na desátý leden hodně zvláštní
počasí?
Skutečně, letošní zima je extrém. Počasí mimořádně teplé první lednové dekády, která
navazuje na teplý prosinec, považuji za raritu
celého půlstoletí, kdy meteorologické údaje
ve Vizovicích jako dobrovolný pozorovatel zaznamenávám. V první třetině ledna jsme letos
měli ve Vizovicích průměrnou teplotu +5 °C,
maximální dokonce 11,4 °C. Průměrná lednová teplota zde přitom za posledních 40 let
dosahovala minus 2,3 stupně. Také prosinec
byl teplý: průměrná teplota byla +1,9 stupně,
zatímco dlouhodobý průměr pro tento měsíc

je -0,8 stupně. Pro vegetaci takové počasí není
příznivé.
Globální oteplování?
Ve Vizovicích určitě – a to bez ohledu na letošní zimu – k postupnému oteplování dochází.
Celoroční průměrná teplota ve Vizovicích činí
za posledních 40 let +8 °C. Ale během posledního desetiletí už dosáhla i hodnoty 9,7 stupně.
Které údaje se na stanici ve Vizovicích pravidelně měří?
Teplota vzduchu dva metry nad zemí, minimální, maximální. Minimální přízemní teplota
v pěti centimetrech nad zemí. Množství srážek.
Směr a rychlost větru. Relativní vlhkost. Délka
slunečního svitu. A půdní teploty v hloubkách
5, 10, 50 a 100 centimetrů. Meteorologické
údaje se měří v 7, 14 a 21 hodin. V zimě se ještě
odečítá výška sněhové pokrývky a jedenkrát
týdně se změří také její vodní hodnota. V roce
1999 ale přešla vizovická stanice do automatického režimu, ve kterém se většina údajů
přenáší z přístrojů do počítače a z něj každé
dvě minuty do ústředí ČHMÚ. Už sem ani nemusím jezdit třikrát denně jako dříve, ani přesně na sedm hodin ráno. Pozorovatel doplňuje

do hlášení již jen atmosférické jevy, například
množství oblačnosti. To jsem schopen zjistit
případně i u svého bydliště.
Původně jste musel jezdit na stanici třikrát
denně. Co když jste měl dovolenou? A jak se
vaše nezvyklá povinnost líbila rodině?
Je to nepřetržitá služba. Měl jsem vycvičené
svoje zástupce, kteří za mě v případě nutnosti
na pár dnů zaskočili. Ale těchto případů, kdy
jsem byl pryč, bylo poměrně málo. A pokud jde
o rodinu – pochopili to. Zvykli si.
Jak jste se k této práci dostal?
Když jsem se vrátil z vojny, měl jsem zkušenosti
leteckého meteorologa. Stanici ve Vizovicích
tehdy v roce 1961 zrovna nikdo neobsluhoval.
ČHMÚ mi to nabídl. A mě to bavilo.
Můžete si ze svých letitých zkušeností tipnout, jak se bude zima vyvíjet v dalších týdnech?
Sníh ještě určitě přijde. Může se stát i to, že se
pak zima potáhne třeba až do dubna, jak tomu
bylo loni. Zima už ale nebude mít takovou sílu.
V únoru už sníh rychleji rozpouští slunce.

Vojtěch Cekota

inzerce
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Kouzelný svět Říše loutek
Kroměříž – Milovníci loutkového divadla
a loutek si přijdou na své v Kroměříži. V úterý
11. února v 17.00 bude v Muzeu Kroměřížska
na Velkém náměstí zahájena velká výstava
loutkařského souboru Říše loutek Kroměříž.
Na výstavě bude ke spatření desítka kompletních scén i s loutkami z her O Červené karkulce, Kolébá se velryba, Povídání o pejskovi a kočičce a další. „Kroměřížští loutkoherci s oblibou
zapojují do svých představení i diváky, kteří
se stávají spolutvůrci, a bude tomu také tak
na výstavě. Návštěvník nemusí být jen pasivním divákem, ale bude mít možnost vyzkoušet si vedení loutek a zahrát si dle své fantazie
i svoje vlastní představení a pro školy bude
i tvůrčí dílna,“ řekl ředitel Muzea Kroměřížska
Jiří Stránský.
Loutkové divadlo má v Kroměříži dlouhou tradici. Nadšenci je provozovali již od počátku 20.
století s různými pauzami. Soubor Říše loutek,
o.s., má za sebou již 45 let nepřetržité činnosti

– potěšil a pobavil tisíce dětí, ale i dospělých.
„Kouzlo loutkového divadla zkrátka nenahradí
ani televize ani počítačové hry,“ zdůrazňuje Jiří
Stránský.
Sdružením Říše loutek prošla spousta milovníků loutkového divadla. Za mnohé můžeme
jmenovat Petra Pálku, dlouholetého vedoucího Jiřího Lisého, jeho zástupce Petra Rozsypálka a jednatelku Marii Baierovou. Získali za své
hry mnoho ocenění na celostátních přehlídkách, například několik prvních cen na známé
Loutkařské Chrudimi, také ceny za loutkoherecké i herecké výkony a výtvarné pojetí. Odehrají 20 až 25 představení ročně nejen v Domě
kultury v Kroměříži, ale zajíždějí stále častěji
do blízkého i dalekého okolí. Činnost souboru
dokumentují také internetové stránky http://
riseloutekkromeriz.cz.
Výstava k 45. výročí loutkařského souboru
bude otevřena do 8. dubna mimo pondělí
od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.
(red)

kultura
▪▪ Pozvánka na koncerty
Zlín – První z únorových abonentních
koncertů zlínské Filharmonie Bohuslava
Martinů (6. 2.) bude věnován ruským skladatelům M. P. Musorgskému, P. I. Čajkovskému a D. Šostakovičovi, sólo na housle
hraje koncertní mistr filharmonie Ivana
Mikesková Kovalčíková, diriguje Stanislav
Vavřínek. V neděli 9. února se koná odpolední koncert pro rodiče s dětmi Zlínské
tajnosti, jehož autorem, moderátorem
a dirigentem je Miloš Machek. Dvojkoncert pro basklarinet, klavír, smyčce a bicí
nástroje Aleše Pavlorka, prvního klarinetisty FBM, uslyší návštěvníci na koncertě 20. února v podání Colour Bass
Dua – Jiřího Porubiaka, Lukáše Michela.
Příznivci komorních koncertů se mohou
těšit 25. února na vystoupení Eben tria
v Malém sále Kongresového centra. Zazní
skladby od L. van Beethovena, B. Smetany
a P. Ebena.
▪▪ Muzeum mapuje policejní historii
Zlín – Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně chce oslovit pamětníky, sběratele a milovníky policejní historie ze Zlína a okolí s prosbou o pomoc při sběru
materiálů ke zlínské četnické a policejní
minulosti. Nasbírané materiály z období
1918 – 1990 budou v budoucnu využity
při tvorbě muzejní publikace. Své vzpomínky, fotografie, svědectví a jiné artefakty k danému tématu lze zasílat na email:
info@muzeum-zlin.cz.

Z výstavy Říše loutek. Foto: archiv

Nesahat? Nevstupovat? Na Valašsku to neplatí
Vsetínsko – Slova jako nesahat, nevstupovat,
nesedat si již v některých muzeích neplatí. Výstavy bývají naopak doplněny o řadu hravých
interaktivních herních prvků pro děti i dospělé.
Platí to v plné míře i pro expozice Muzea regionu Valašsko – ve Vsetíně, Valašském Meziříčí
i v Lešné u Valašského Meziříčí.
„Dnes již pro naplnění poslání muzea nestačí
jen instalovat výstavy a expozice. Dnešní muzeum se proto stalo jednou z nejvýznamnějších
edukačních institucí, jehož výchovně-vzdělávací funkce se dostává stále více do popředí
zájmu. Toto poslání naplňujeme také v Muzeu
regionu Valašsko a snažíme se propojovat vztah
mezi učením a kulturou,“ říká programová pracovnice muzea Bohdana Orlová.
Muzeum regionu Valašsko pořádá pro návštěvníky všech věkových kategorií výukové programy, jejichž cílem je představit nový model
vzdělávání ve specifickém muzejním prostředí.
Okno do kraje / únor 2014

Jejich jedinečnost je nezastupitelná – spočívá
v bezprostředním setkání s autentickými sbírkovými předměty, se kterými se návštěvník
jinde nepotká, nemůže si je tak osahat, procítit
jejich osud a nechat zaznít jejich příběh. „Žáci
tak mají jedinečnou příležitost vyrazit za brány
školy a vzdělávat se v novém, inovativním prostředí. Na rozdíl od učebnic a školních pomůcek jsou muzejní exponáty smyslově živějším
značením skutečnosti, na niž odkazují, v neposlední řadě pak přitahují také svým atraktivním
vzhledem. Snažíme se především o to, aby byly
expozice co nejvíce živé,“ zdůrazňuje Orlová.
Popularita výukových programů Muzea regionu Valašsko neustále stoupá a nyní již tvoří
čtvrtinu veškeré návštěvnosti muzea. Nabídka
lektorských programů je výsledkem spolupráce
s pedagogy místních škol, založené na oboustranné profesionalitě a vstřícnosti a na vytváření nové strategie vzájemné spolupráce. (red)

▪▪ Malenovický hrad láká i v zimě
Zlín – Hrad ve Zlíně-Malenovicích přichází v novém roce s atraktivní novinkou
pro širokou veřejnost. Každou neděli se
probouzí ze zimního spánku a otevírá
část svých prostor výletníkům. Pro návštěvníky je v tom čase přístupná nová
expozice Zvířata na zemi a člověk. Jde
o tři sály plné preparovaných exponátů
zvířat a zajímavých informací o jejich
vztazích s námi lidmi.

Součástí expozice jsou i interaktivní obrazovky plné vědomostních kvízů. Speciální
zimní prohlídky jsou plánovány na neděle
v měsících leden, únor a březen. Malenovický hrad se stává oblíbeným cílem výletů. V loňském roce zaznamenali rekordní
návštěvnost: zavítalo tam 13 750 lidí.
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sport
▪▪ Dětská zimní olympiáda
Zlínský kraj – Téměř osmdesát sportovců
ze Zlínského kraje se přihlásilo na letošní
Zimní olympiádu dětí a mládeže. Její šestý
ročník na Vysočině byl naplánován na dny
19. až 24. ledna. Děti ze Zlínského kraje se
registrovaly do několika kategorií, například alpské lyžování či krasobruslení.

Silvestrovskému běhu chyběla zimní atmosféra. Foto: archiv pořadatelů

Zájem o vytrvalecké běhy roste
Zlínský kraj – Celkem přes patnáct set sportovců se zúčastnilo loňského šestnáctidílného
seriálu Celoroční soutěže běžců – vytrvalců
Zlínska. Třicátý ročník tohoto podniku zahrnoval celkem šestnáct závodů ve Zlínském kraji,
jejichž složení bylo velmi pestré.
A podle pořadatele závodů Zbyňka Rašky zájem o vytrvalostní běh na Zlínsku roste. „Zatímco v roce 2012 startovalo průměrně v jednom
závodě 88 účastníků, loni to již bylo o deset
víc,“ zmínil. Podle něj je pozitivní právě pestrá
skladba jednotlivých závodů a taky fakt, že celý
seriál není jen pro špičkové sportovce, ale chce
hlavně přilákat účastníky z řad široké veřejnosti. „Délka závodů se pohybuje od zhruba tříkilometrových tratí až po půlmaratony. Účastník
si může vybrat, co mu sedí nejvíce,“ vysvětlil
Zbyněk Raška. Zmínit neopomněl ani soutěž
týmů, do které se počítají všechny závody. A jak
tedy dopadl loňský ročník? Série napínavých
závodů, kdy se pořadí na čele soutěží jednotlivců často měnilo, vyvrcholila Silvestrovským

během, který se konal poslední loňský den
na zlínské Vršavě. Po polovině závodu si drobný
náskok vypracovala dvojice Přemysl Žaludek
a Svatopluk Janečka, kteří si to rozdali i v napínavém finiši. V něm měl více sil první jmenovaný a o vteřinu zvítězil. Třetí doběhl Jiří Vlček
a mezi ženami se radovala Jana Žaludková.
V celkovém pořadí pak bral zlato v hlavní kategorii do 39 let Jiří Vlček z NTS Prometal Slavičín, mezi borci do 49 let nenašel konkurenci
Svatopluk Janečka z Cyklogat Zlín, kategorii
závodníků do 59 let ovládl zlínský Petr Miléř
a muže nad šedesát let Bohumil Holeš z Jisva
Zlín. Mezi ženami do 39 let triumfovala Simona Švecová z Author Tufo Trilife Zlín a kategorii
žen nad 40 let vyhrála Pavla Višněvská ze Sport
Studio Zlín. V družstvech od prvního závodu
dominovalo Author Tufo Trilife Zlín.
Sotva loňský seriál skončil, pořadatelé už myslí na ten letošní. „Začneme už 8. února Během
Jižními Svahy. Celkem nás čeká zhruba 16 až 18
závodů,“ láká účastníky Zbyněk Raška. 
(oh)

Pančochová jede
Středoškoláci změří
do Soči jako favoritka síly v maratonu
Zlínský kraj – Největší zimní sportovní událost
za čtyři roky. Olympijské hry v ruském Soči startují už začátkem února. A svou stopu na úpatí
Kavkazu chtějí zanechat i sportovci ze Zlínského kraje. Největší šance má zřejmě uhersko
brodská snowboardistka Šárka Pančochová. Třiadvacetiletý freestylový talent o sobě dal před
olympiádou vědět. Šárka totiž vyhrála v americkém Copper Mountain závod Světového poháru v disciplíně slopestyle, tedy jízdě na trati
se skoky a překážkami. Další disciplínou, kde
se představí sportovci z regionu, je sjezdové
lyžování. Rodák z Nového Hrozenkova Martin
Vráblík se může těšit na svou třetí olympiádu.
Zajímavého výsledku by mohl dosáhnout v superkombinaci. Do dějiště her míří i čtyřiadvacetiletá sjezdařka ze Zlína Klára Křížová.
(oh)
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Zlín – Zaběhnout dvaačtyřicetikilometrový
maraton pro středoškoláka? To už je pořádná
výzva, kterou nezvládne zdaleka každý. Pořadatelé juniorských maratonů však vymysleli závod, do nějž je mnohem jednodušší se zapojit.
Trať velkého maratonu rozdělili na deset úseků
a celý závod tak studenti od 14 do 19 let poběží
formou štafety.
Semifinálové kolo závodu, jehož vítěz postoupí
do pražského finále, je naplánováno na 9. dubna do Zlína. „Smyslem závodů je přiblížit maratonskou myšlenku mladým lidem. Cestou
připoutání studentů ke sportu se také snažíme
napomoci v boji proti problémům mladé generace, jako jsou alkohol, cigarety, drogy, nebo vysedávání u počítače,“ říkají pořadatelé závodů
z Prague International Marathon (PIM).
(oh)

▪▪ Sezona futsalistů finišuje
Zlínský kraj – Poměrně vyrovnaná je prozatím první polovina tabulky krajského přeboru ve futsalu. Do konce ledna týmy sálové kopané odehrály z ročníku 2013/2014
šest z osmi kol. Na předních příčkách se drží
kluby FC Internazionale Otrokovice, který vyhrál loňský ročník, Oldstars Kroměříž
a Vokno Kroměříž.
▪▪ Blaha si doběhl pro bronz
Kroměříž – Třetí místo obsadil ve 32. ročníku
Běhu pod Pálavou kroměřížský sportovec
Tomáš Blaha. Trať dlouhou 10,1 kilometru
poblíž Mikulova zaběhl svěřenec Atletického klubu Kroměříž za 37 minut a 27 vteřin.
Na druhého Daniela Orálka z Moravské Slavie Brno ztratil jen 18 vteřin. První skončil
Robert Míč z Univerzity Brno.
▪▪ Panteři bojují o play off
Otrokovice – O každý bod musejí v závěru extraligové sezony bojovat florbalisté
Panthers Otrokovice. Aktuálně se pohybují
zhruba uprostřed tabulky a play off nemají
jisté. V nedávném zápase s předposledním Libercem se trápili a vyhráli až po nájezdech. Hlavním cílem Panterů je nyní co
nejvíce se vzdálit svým pronásledovatelům.
▪▪ Kanoisté přes zimu nezahálejí
Ostrožská Nová Ves – Velmi rozmanitá je
zimní příprava oddílu kanoistiky TJ Ostrožská Nová Ves. Střídají běh, posilování, plavání či tréninky na trenažérech. Vůbec poprvé
v dosavadní šestapadesátileté historii oddílu se na jezeře Kunovská tabule pádlovalo
dokonce i na Silvestra a Nový rok.
▪▪ Léčba novými trenéry zabrala
Vsetín – Na pohled hrozivý propad tabulkou vsetínských hokejistů pomohlo zabrzdit nové trenérské duo Viktor Hlobil,
Jiří Weintritt. Dvojice koučů nastoupila
do druholigového týmu na začátku prosince a od té doby zaznamenalo družstvo
hned několik úspěchů, včetně vítězství nad
lídrem tabulky z Prostějova. Pro Vsetín tak
ještě žije naděje na první čtyřku.
▪▪ Zlínský plavec bral třetí místo
Zlín, Trutnov – Mladí zlínští plavci nezahálejí
ani přes zimu. Během prosince se zúčastnili
Zimních mistrovství ČR staršího a mladšího
žactva. Nejvíc zazářil Matěj Zábojník, který
překvapivě vybojoval v Trutnově bronzovou medaili v závodě na 200 metrů prsa.
Časem 2:44,75 zároveň překonal zlínský
žákovský rekord. Na poloviční trati navíc
skončil čtvrtý, když mu ke stupňům vítězů
scházely pouhé tři setiny.
Okno do kraje / únor 2014

Obuv a Zlínsko? Tradice pokračuje
Před rokem 1989 bylo tehdejší Československo obuvnickou velmocí. Podniky na jeho
území dokázaly ročně vychrlit více než 70
milionů párů obuvi. Od té doby se situace
celého oboru radikálně změnila. A to i v srdci
českého obuvnictví, tedy na Zlínsku. Myslet
si ale, že ševcům zcela odzvonilo, je velký
omyl. Obuvnickému průmyslu se i přes velké
obtíže s levnými dovozy daří. Tradice, kterou
právě před 120 lety založila firma Baťa, tak
stále pokračuje.

Firma FARE vyrábí hlavně boty pro děti.
V loňském roce se v České republice vyrobilo
přes čtyři miliony párů obuvi. Drtivá většina
z nich přitom vznikla ve Zlínském kraji. „V našem regionu je přes 90 procent všech tuzemských výrobců obuvi,“ vysvětluje tajemnice
České obuvnické a kožedělné asociace ve Zlíně Vlasta Mayerová. Jen ve Zlíně a okolí působí na třicet firem z oboru, jež odhadem dávají
práci zhruba třem tisícovkám lidí.
Přežily díky specializaci
Obuvnictví patřilo a patří k těm odvětvím, která
musejí čelit hrozbě levných dovozů z Číny a dalších asijských zemí. Možností jak tento tlak přežít, je například specializace na produkty s vyšší
přidanou hodnotou. Touto cestou se také většina firem ve Zlínském kraji vydala. „Jde například o orientaci na dětskou obuv, kde jsou vyšší
nároky na kvalitu, pracovní boty, jež musejí být
certifikovány, či na zdravotní obuv,“ vyjmenovává Vlasta Mayerová. Typickým příkladem je
společnost FARE z Valašských Klobouk. Výroba
bot pro děti je její nosnou činností a v tomto
segmentu má na českém trhu velmi významné postavení. „Ročně vyrobíme kolem 100 000

párů bot. Z toho zhruba tři čtvrtiny tvoří dětská
obuv,“ uvedl majitel společnosti Alois Šůstek.
Firmě se také vyplatilo vybudování vlastní sítě
maloobchodních prodejen.
Do specifických segmentů se pustila i společnost Baťa, která ve Zlínském kraji vyrábí boty
v Dolním Němčí – a tento závod je největším
českým výrobcem obuvi pro diabetiky. „S vývojem firmě pomáhala také Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně,“ dodává Mayerová.
Z dalších významných výrobců obuvi v regionu lze zmínit například firmu Moleda, jež stále vyrábí a inovuje mimo jiné legendární boty
Prestige, či Prabos ze Slavičína. Tato firma je tradičním výrobcem speciální, vojenské, pracovní,
bezpečnostní a trekingové obuvi.
Kde získat mladé ševce?
Většina průmyslových firem v současnosti řeší
problém, kde získat nové kvalifikované pracovníky. Ani obuvníci v tomto směru nejsou výjimkou. S tím, jak v minulosti klesal zájem o práci
jak v obuvnictví, potažmo obecně v technických oborech, odborné školství postupně hynulo. Kdysi vyhlášená Střední průmyslová škola
kožařská ve Zlíně zanikla, stejně tak byla ukončena nabídka učebních oborů.
Vzdělání v oboru je tak nyní možné získat
prakticky jen na Střední průmyslové škole polytechnické – Centru odborné přípravy technické ve Zlíně, která nabízí maturitní
obor Zpracování plastů, pryže a usní. Další
možností jsou pak kurzy na Střední škole obchodně technické ve Zlíně. „Vzdělávání pracovníků je tak především na samotných
zaměstnavatelích,“ poznamenala Vlasta Mayerová. 
Jaroslav Janečka

Dílo zlínského návrháře Pavla Zapletala.

zajímavosti
▪▪ Jan Pivečka se nikdy nevzdával
S obuvnictvím se pojí několik velkých jmen.
Vedle rodiny Baťů by ve výčtu určitě neměl
chybět Jan Pivečka, mezinárodně uznávaný obuvnický expert, od jehož úmrtí letos
uplynulo přesně deset let. Jeho předci založili již v 19. století ve Slavičíně koželužnu,
která později přešla na tovární výrobu obuvi. I Jan Pivečka se vyučil obuvníkem a pomáhal s rozvojem rodinné firmy. Po druhé
světové válce přijal místo ve společnosti
Baťa a vycestoval do Indie. Zpět do vlasti,
a do rodného Slavičína, se vrátil až po více
než 40 letech. V 90. letech založil vlastní
nadaci a stal se významným donátorem
a podporovatelem mladých obuvníků,
ochránců přírody či výtvarníků. Nadace
Jana Pivečky i nadále pokračuje v aktivitách
svého zakladatele, jehož životním krédem
bylo „Nikdy se nevzdávej“.
Mezi vlajkové lodi činnosti nadace patří
například soutěž pro mladé začínající designéry obuvi a kožené galanterie, kterou
pořádá ve spolupráci s Českou obuvnickou
a kožedělnou asociací ve Zlíně. Do loňského
ročníku se přihlásilo více než 40 soutěžících,
například ze Střední uměleckoprůmyslové
školy Uherské Hradiště, Střední průmyslové
školy polytechnické – COOP Zlín či z Ateliéru designu obuvi při Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně. Soutěž je rozdělena do tří kategorií, přičemž jejich vítězové získávají mimo
jiné voucher na zájezd do Düsseldorfu, a to
na mezinárodní veletrhy obuvi a koženého
zboží GDS a GLS v Německu.
Soutěžní otázka: V kterém roce zemřel
obuvnický expert, podnikatel a donátor
Jan Pivečka?
Odpověď posílejte na soutez@oknodokraje.cz nebo na adresu Okno do kraje,
Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín do 10. února. Výherci (5., 25. a 50. příchozí správná
odpověď) budou odměněni.

inzerce
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Únor ve znamení masopustu
Únor tradičně patří ve Zlínském kraji zimním sportům, společenské plesové sezoně
nebo odpočinku v některém z wellness
center. Ale pro milovníky folkloru a lidových tradic z celého kraje je letošní únor
časem, kdy vrcholí období masopustu.
Masopustní období začalo 7. ledna, den
po svátku Tří králů, a skončí 40 dnů před
Velikonocemi, což letos připadne na úterý
4. března.
V Rožnově pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě zažijete masopustní veselí již
22. února od 10.00 do 16.00. Areál Dřevěného
městečka ožije obchůzkami masopustních
masek z Valašska a Moravského Slovácka.
Pro návštěvníky je připravena ochutnávka
široké nabídky zabíjačkových výrobků připravených dvěma desítkami řeznických mistrů z okolních regionů. Každý může svým
hlasem ovlivnit výsledky soutěže O nejlepší
řeznický stánek. Hlasovat se bude také v 17.
ročníku soutěže „O nejlepší valašskou klobásku“ a 7. ročníku soutěže „O nejlepší valašskou
tlačenku“. Proslulý fašank, ke kterému patří
nejen fašankové veselí a průvody, ale také

proslavený tanec „pod šable“, pořádají každoročně ve Strání v Bílých Karpatech. Pětidenní
festival začíná již v pátek 28. února večerním
folklorním vystoupením místních souborů.
V sobotu 1. března obec ožije jarmarkem,
zabijačkovými hody, ukázkami lidových řemesel a fašankovým programem „Ej fašanku,
fašanku“. Tradičně se k oslavám přidají sklár-

Fašank ve Strání. Foto: archiv obce
ny ve Květné se dnem otevřených dveří. Nedělní odpoledne patří dětskému karnevalu,
večer pak cimbálovce a ochutnávce slivovice.
V pondělí večer proběhne fašanková filmotéka ve farní dvoraně, festival končí v úterý
4. března tradiční obchůzkou skupin „fašančárů“ a „pochováváním basy“.
Z dalších akcí vybíráme:
12. Tlumačovský košt ovocných pálenek
2014 a košt jablečných štrůdlů se uskuteční
1. února od 14.00 v tlumačovském klubu Zábraní.
X. Ples dárců krve pořádá 8. února Psychiatrická léčebna v Kroměříži. Ples bude zahájen
ve 20.00, více informací je k dispozici na stránkách www.plkm.cz
Netradiční sportovní zážitek nabízí Lukovský zimní víceboj. Uskuteční se v sobotu 15.
února, registrace soutěžících se koná od 9.30
na parkovišti u zlínské zoologické zahrady. Ti
si mohou vyzkoušet například hod kládou
do dálky, běh na lyžích i bez nich či tažení
břemene.

Masopust v rožnovském skanzenu. Foto: VMP

Další zajímavé tipy na kulturní, společenské
a sportovní akce i nabídku výletů najdete
na portále www.vychodni-morava.cz nebo
na www.facebook.com/vychodnimorava.

Východní Morava na veletrzích
Propagace Zlínského kraje jako turisticky
atraktivní destinace je hlavním úkolem
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Jednou z marketingových aktivit,
kterých centrála připravila celou řadu, je
účast na tuzemských a zahraničních veletrzích. V letošním lednu jich proběhlo
hned pět – v Brně, Bratislavě, Vídni, Linci
a Drážďanech. Do zahájení letní sezony
bude nabídka Zlínského kraje prezentována ještě v Praze, Katovicích (Polsko), Hradci
Králové, v Olomouci, Ostravě a slovenském
Trenčíně. Již tradičně zahájil veletržní sezonu cestovního ruchu veletrh Regiontour
na brněnském výstavišti. Letos se konal
ve dnech 16. až 19. ledna. Zlínský kraj se
na něm prezentoval pod mottem „Lázně,
wellness, zážitek“. Lázeňské téma je pro
Zlínský kraj logické. Luhačovice jsou největšími lázněmi na Moravě, velmi účinná je
i léčba v sirnatých lázních v Ostrožské Nové
Vsi. Kvalita a množství wellness center, která jsou k dispozici ve všech oblastech kraje,
jsou pak dalším předpokladem k tomu, aby
návštěva Východní Moravy byla opravdovým zážitkem. Tematice lázeňství je navíc
věnována i nová publikace nazvaná Lázně
s chutí Moravy a Slezska. Společně ji připravily čtyři moravské kraje – Zlínský, Jihomoravský, Moravskoslezský a Olomoucký. Jde
o přehled lázeňských míst a zařízení, navíc
doplněný o tipy na výlety v okolí.

Výstavy v Baťově mrakodrapu
1. 2. – 28. 2. Prezentace střediska rané
péče EDUCO Zlín
Prezentace střediska pomáhajícího rodinám se zdravotně postiženými dětmi;
3. etáž Baťova mrakodrapu (pracovní dny,
7–17 hod.)
1. 2. – 28. 2. Dreaming…
Výstava fotografií Elišky Gabrhelíkové, 16.
etáž Baťova mrakodrapu (denně do 22 hod.)

inzerce

Double
Headliner
Tour

STEELHAMMER
TOUR

7. 2. ZLÍN
Masters of Rock Café

10.-13. 7. 2014 Areál likérky
8. 2. ZLÍN
Masters of Rock Café

Vizovice

15. 2. ZLÍN
Masters of Rock Café
STEVE PRIEST‘S

SWEET

16. 2. ZLÍN
Masters of Rock Café
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21. 3. ZLÍN
Masters of Rock Café

Host:

22. 3. HLUK

w w w. m a s t e r s o f r o c k . c z

... a mnoho dalších
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info@expowin.cz

810 222 777

WWW.EXPOWIN.CZ

KVALITNÍ ČESKÁ PLASTOVÁ

Zimní
slevy
až 50% **

OKNA

zimní slevy až 50%
sedmikomorový prol za cenu
pětikomorového
návštěva technika ZDARMA *
vnitřní parapet ke každému oknu
ZDARMA
doprava ZDARMA *

PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM
Spolehlivě Vám zajistíme projektovou dokumentaci
a veškerou inženýrskou činnost potřebnou k realizaci.

(* v rámci Zlínského kraje)
(** dle objemu zakázky)

NOVÉ DVEŘE DO BYTU
RNÍ
PROTIHLUKOVÉ A PROTIPOŽÁ
ŘE
DVE
TNÍ
NOS
PEČ
BEZ
BYTOVÉ

Cena

19.990 Kč
včetně DPH
dopravy
demontáže
montáže ***

bezpečnostní třída 2
včetně nové zárubně s nerezovým prahem
protihluková izolace (Rw=39dB)
protipožární odolnost
9-ti bodový bezpečnostní systém
ka ZDARMA!
Oboustranná bezpečnostní vlož
bezpečnostní vložka + 5 klíčů
d e
ho dne
ho
dnooho
edno
jjedn
hem jed
běhhem
áž bě
Montáž
Mon
panoramatické kukátko
**** v rámci Zlínského kraje
9 variant vzhledu
Uh. Hradiště, Dvořákova 1210
Tel.: 734 311 136
E-mail: uh@expowin.cz

ZAŘÍDÍME VÁM DOTACE
ZATEPLÍME VÁŠ DŮM

Zlín, Gahurova 5265
Tel.: 734 314 277
E-mail: info@expowin.cz

Kroměříž, Břest 134
Tel.: 810 222 777
E-mail: kromeriz@expowin.cz

Registrovaný dodavatel programu Zelená
úsporám. Držitel certiﬁkátu ISO 9001:2009
a ISO 14001:2005.

Tel. 725 556 938
www.fasadyzlin.cz
Doposud jsme pomohli našim klientům
k získání dotací v celkové výši 37.000.000 Kč.

Doporučujeme

59. Valašský bál

www.kr-zlinsky.cz | www.oknodokraje.cz

1. února, Bystřice pod Hostýnem

Termín dalšího vydání: 25. až 27. 2. Pokud magazín v těchto

www.rusava.net

dnech ve své schránce nenajdete, kontaktujte nás na čísle 577 271 206.

Podzámčí 61, 763 61 NAPAJEDLA
tel./fax: +420 577 941 012
bytcentrum@volny.cz, w w w . b y t c e n t r u m . c o m

celokožený model
25 odstínů kůže

BEZ POPLATKU

NEJVÝHODNĚJŠÍ
SMLUVNÍ KURZY

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

Centrála „ČEDOK“

Model Revolution

AKCE 49.000,-

PO - PÁ 9:00 - 17:00, SMLUVNÍ KURZY
tel.: 577 212 359, 577 001 665
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NEZ
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OBCHODNÍ CENTRUM
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STUDY
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aplikace.utb.cz
aplikace.utb.cz
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7:00 - 22:00

OTEVÍRACÍ
DOBA
KAUFLAND

ULICE DR. EDVARDA BENEŠE

