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Situace ve VlachovicíchSnad už bez nehod

O památky byl zájem O významné památky ve Zlínském kraji byl letos velký zájem, 
všude přivítali oproti loňsku více návštěvníků. Důvodem bylo jak 
příznivé počasí, tak i pořádání zajímavých akcí.  |  Foto: Ivo Hercik

Nebezpečnou křižovatku 
u Bezměrova už nenajdete. 
Vznikl tam rondel. 

Z areálu, kde došlo 
k výbuchu, má zmizet 
veškerá munice.

Magazín Zlínského kraje
prosinec 2014  |  ročník  X 10 Změny v jízdních řádech
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12.12.2014 A 23.1.2015

12. 12. 2014 na všech fakultách UTB 
(na Fakultě multimediálních komunikací 
pouze Mediální a komunikační studia)

23. 1. 2015 na všech fakultách UTB 
(na Fakultě multimediálních komunikací 
pouze Mediální a komunikační studia)

Vyber si z bohaté nabídky 
studijních programů 

a oborů na šesti fakultách!

Fakulty budou pořádat prezentace vždy v 10.00, ve 12.00 
a ve 14.00 hodin. Zájemci si budou moci prohlédnout 

prostory budov a jejich vybavení.
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kouzelné Vánoce 

a úspěšný rok 2015.



S důvěrou občanů se nedá hazardovat.

kraji čekáme na zásadní změnu 
financování regionálního školství, 
která odstraní rozdíl v průměr-
ném platu pedagogů v  jednot-
livých krajích. Vnímáme to jako 
nespravedlnost, protože výsledky 
našich žáků patří ke špičce v České 
republice. Rovněž chci upozornit 
na unikátní portál www.zkola.cz, 
který je určen žákům, rodičům, 
pedagogům i široké veřejnosti. 
Zvláště chci upozornit na aktu-
ální Burzu škol a  kalendář Dnů 
otevřených dveří. Nově spuštěný 
portál “Kudy kam“ může pomoci 
z mnoha těžkých životních situací. 
 Přejme si, aby nadcházející ad-
ventní týdny v  očekávání svát-
ků vánočních přinesly zklidnění 
a více tolerance do mezilidských 
vztahů. Dovolte mi popřát všem 
čtenářům pohodový závěr roku 
prožitý v přítomnosti těch, které 
máte rádi.

PaedDr. Petr Navrátil,
radní Zlínského kraje pro školství

v následujícím čtyřletém období 
vykonat. V mnohém se překrýva-
jí, neboť vnímání potřeb občanů 
nebývá až tak zásadně rozdílné. 
Záleží na schopnostech zvolených 

vat. Nicméně jsem optimisticky 
přesvědčen, že motivací všech 
kandidovat v komunálních vol-
bách bylo přihlásit se ke společ-
né zodpovědnosti za chod města 
a obce, pomáhat a být prospěšný. 
Přeji zvoleným členům zastupitel-
stev a starostům pevné odhodlání 
a hodně energie pro příští rozho-
dování. Přispějte rovněž k větší 
důvěře v politiky a politiku obec-
ně. Společně pracujme na zlep-
šení podmínek pro život občanů 
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v obcích a městech našeho krás-
ného kraje. 
Jsem rád, že v  oblasti školství 
dochází k  pozitivním změnám. 
Vytváří se lepší legislativní pod-
mínky pro spolupráci firem a na-
šich škol. Došlo rovněž k posílení 
platů všech pracovníků, zejména 
pedagogů. Přesto ve  Zlínském 

Vážení spoluobčané,
máme za  sebou týdny, v  nichž 
jsme vzpomínali na  významné 
dny naší historie. Slavili jsme 
Den vzniku samostatného čes-
koslovenského státu a Den boje 
za svobodu a demokracii, který 
započal novou etapu v dějinách 
českého a slovenského národa. 
Máme za sebou ale rovněž týd-
ny, které významně ovlivní život 
v našich městech a obcích v ná-
sledujících čtyřech letech. Tyto 
týdny byly ve znamení povoleb-
ních vyjednávání a ustavujících 
schůzí zastupitelstva. Program 
každé kandidátky oslovoval vo-
liče s tím, co chtějí tato uskupení 
pro obce, města a  jejich občany 

osobností je naplnit. Dvacetiletá 
zkušenost mi však potvrzuje, že 
realita naplnění hesel typu „Pro-
stě to zařídíme“ bývá podstat-
ně složitější. Tam, kde proběhla 
férová demokratická soutěž, je 
na místě podaná ruka ke spolu-
práci. Důvěra občanů však vždy 
zavazuje a nedá se s ní hazardo-

V kNTB vycházejí 
pacientům vstříc
Zlín | Již tradičně se i letos připojila 
Krajská nemocnice T. Bati ke Dni 
spirometrie. „Zhoršující se životní 
prostředí, zvyšující se výskyt 
plicních chorob a prevence je stále 
nedostačující. Proto jsme nabídli 
zájemcům zdarma vyšetření plic 
pomocí spirometru,“ řekl primář 
plicního oddělení Vladimír Řihák. 
Vyšetření ukáže, zda má člověk 
v pořádku kapacitu plic nebo zda 
je přítomna obstrukce průdušek. 
Nabídku ve  Zlíně využily více 
než tři desítky lidí. „Bohužel čtyři 
z nich se dozvěděli, že nemají plíce 
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v pořádku. Vyšetřením byl prokázán 
nález. A  u  dvou byla okamžitě 
zahájena léčba,“ doplnil primář. 

Silničáři předali 
další stavby
Zlínský kraj | Čtyři nové nebo re-
konstruované mosty a dva rekon-
struované úseky v celkové hodnotě 
více než 80 milionů korun přibyly 
koncem října a začátkem listopadu 
na krajské silniční síti. Zcela nové 
mosty po  zbourání těch původ-
ních získali motoristé v Mikulůvce 
a ve Vsetíně-Jasence. Zásadní rekon-
strukci mají za sebou mosty ve Zle-
chově a v Rožnově pod Radhoštěm. 

Na silnici II/432  byl rekonstruován 
průtah ve Zdounkách v délce 1,5 
kilometru a úsek mezi městem Ko-
ryčany a jeho místní částí Jestřabice 
o délce 2,2 kilometru. Investorem 
bylo Ředitelství silnic Zlínského kra-
je. Všechny stavby byly spolufinan-
covány z evropských fondů v rámci 
ROP Střední Morava.

Prodej  
vánočních růží
Zlín | Charitativní prodej vánočních 
růží se uskuteční i letos na začátku 
adventu, a sice v neděli 30. listo-
padu po bohoslužbách v kostelích 
ve Zlíně – Jižních Svazích, v Žele-

chovicích nad Dřevnicí, ve Zlíně – 
Malenovicích a v Otrokovicích. Dále 
pak v pondělí 1. prosince v budově 
Okresní správy sociálního zabez-
pečení ve Zlíně (od 8.00 do 15.00) 
a ve středu 3. prosince v prostorách 
Krajského úřadu Zlínského kraje 
a Magistrátu města Zlína. Výtěžek 
z prodeje těchto květin bude věno-
ván na léčbu onkologicky nemoc-
ných dětí, které se léčí ve Fakultní 
nemocnici v Olomouci.
Od 1. prosince bude ve třetí etáži 
Baťova mrakodrapu ve Zlíně k vi-
dění tematicky související výstava 
fotografií O starostech a těžkostech 
malých a velkých přibližující svět pa-
cientů dětského onkohematologic-
kého oddělení olomoucké fakultní 
nemocnice.
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cílem je, aby v areálu nebyla 
vůbec žádná munice
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Pane hejtmane, když jste mluvil 
o Zlínském kraji, kromě jiného 
jste říkal, že je to kraj relativně 
bezpečný. Je tomu tak i nadále?
Chci věřit, že tomu tak bude i na-
dále, až dořešíme problém ve Vla-
chovicích.

Jaká je aktuální situace?
V čase, kdy budou lidé v našem kra-
ji, ale i jinde, číst odpovědi na vaše 
otázky, bude už situace jiná a dou-
fám, že významně lepší. Nyní už se 
to podařilo dostat tam, kde se to 
dá a také má řešit. Tedy na úroveň 
vlastníka nemovitostí, na nichž došlo 
k této události, tedy státu, potažmo 
příslušných ministerstev a jejich cen-
trálních služeb. Chtěl bych zde na 
pravou míru uvést některé zavádějící 
informace. Nebudu se nyní zabývat 
tím, co je předmětem šetření policie. 
Pro mě je směrodatné, že vlastníci 
nemovitostí nesmí obtěžovat, natož 
ohrožovat okolí. Tady je vlastník stát, 
a to jak areálu, tak objektů, kde k této 
mimořádné události došlo. Správ-
cem je Vojenský technický ústav, 
jehož zřizovatelem je ministerstvo 
obrany. Jde o vojenský objekt, který 
ovšem nevyužívá Armáda České re-
publiky, což je rádoby zaměňováno. 
V zákoně č. 59 z roku 2006 se výslov-
ně v paragrafu 1 odst. 3 říká, že se 
tento zákon nevztahuje na vojenské 
objekty a zařízení. Tedy nebyla zde 
ona oznamovací povinnost, a tudíž 
jsme ani nemohli vědět to, co jsme 
se žel až po této mimořádné události 
dozvěděli.

Média hledají viníka...
Jde o mimořádnou událost šetře-
nou policií jako trestný čin obecného 
ohrožení. Proto pozorujeme snahu 
zbavit se odpovědnosti a odvádět 
pozornost směrem ke Zlínskému kra-
ji, potažmo k jeho orgánům. Mohu 
zodpovědně říct, že tady pochybení 
není. Dál to nebudu rozebírat, proto-
že důležité je nyní situaci řešit – tedy 
zajistit odvezení munice a současné 
uskladnění veškerého materiálu ze 
všech 27 skladů a následně prostor 
sanovat. Odvoz může trvat i měsíce 
s ohledem na nástup zimy, a sanace 
možná rok. To znamená, že k součas-
nému střežení dané oblasti policisty 
a vojáky musí dojít i k technickým 
opatřením, tedy i k opravě oplocení. 
To je údajně poškozené v rozsahu 
až sedm kilometrů. Cílem samozřej-
mě je, aby už v tomto areálu nebyla 
uskladněna ani v budoucnu žádná 
munice.

Jaké jsou tedy momentální pri-
ority?
Jak už jsem uvedl, v současné době 
je důležité, aby nedošlo k žádnému 
dalšímu ohrožení, a proto je nutné 
munici odvézt. Ministr vnitra pro-
to na moji žádost prostřednictvím 
generálního ředitele Hasičského 
záchranného sboru České repub-
liky určil zodpovědného důstojní-
ka plukovníka Luďka Prudila jako 
ústředního koordinátora pro zá-
chranné a následně likvidační čin-
nosti. Členy koordinačního týmu 
jsou dále zástupce ministerstva 

Možnosti kraje jsou omezené

V  jakém režimu z  hlediska zá-
konných úprav byla tato událost 
řešena?
Tato mimořádná událost je od po-
čátku řešena v  režimu zákona 
č.239/2000 Sb., o integrovaném zá-
chranném systému a velitelem zása-
hu byl zprvu důstojník Hasičského 
záchranného sboru Zlínského kraje 
a posléze se stal velitelem zásahu 
důstojník Policie ČR, neboť převa-
žující činností se stala pyrotechnická 
činnost, která spadá do kompetence 
policie.

kraj se o problém intenzivně zajímá.  |  Foto:archiv

„V oblasti nakládání s vojenskou municí, zbraní a střelivem 
nemá Zlínský kraj ani jiné samosprávy ze zákona žádné 
kompetence,“ říká v rozhovoru vedoucí oddělení pro 
zvláštní úkoly karel Malinovský.

Z areálu ve Vlachovicích musí zmizet veškerá munice. To je 
podle hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka největší 
priorita. „Pro mě je směrodatné, že vlastníci nemovitostí 
nesmí obtěžovat, natož ohrožovat okolí. Tady je vlastník 
stát, a to jak areálu, tak objektů, kde k této mimořádné 
události došlo,“ dodává.

Stav nebezpečí nebyl hejtmanem 
Zlínského kraje vyhlášen, neboť 
nebyly naplněny podmínky zákona 
o krizovém řízení, tzn. že tuto udá-
lost lze vyřešit běžnou činností slo-
žek IZS a správních úřadů. Hejtman 
Zlínského kraje nemohl a nadále 
nemůže nařídit žádná další krizová 
opatření než ta, která byla provede-
na a jsou nyní prováděna. 
Mimořádnou událost řeší výhrad-
ně složky státu, starostové a ostatní 
orgány samosprávy tady nemají pří-
slušné kompetence.  

obrany, zástupce Policejního pre-
zidia, ředitel pyrotechnické služby 
Policie ČR a zástupce Českého báň-
ského úřadu. 
Každou mimořádnou situaci žel 
potká to, že se na ní, aniž by jakkoli 
přispěli k jejímu řešení, přiživí ti, co 
si z toho chtějí vytlouct politický 
kapitál. Samozřejmě i živí různé 
spekulace, obviňování. Jak říkám, 
každá událost má svého svědka, 
a tím je čas. Aby se co nejvíce elimi-
novaly různé fámy, je důležité, aby 
se informace podávaly z jednoho 
místa a to těmi složkami, které je 
mají přesné. Tedy od  těch míst, 
kde je velení. V první fázi to byli 
hasiči, respektive mluvčí hasičů, 
protože mimořádná situace začala 
nahlášeným požárem. Na to došlo 
k převzetí řízení Policií ČR, a proto 
informace podává tiskové oddělení 
Policie ČR.
Týká-li se mimořádná událost jed-
né obce, je informován starosta, 
který způsobem obvyklým infor-
muje občany. Týká-li se to více 
obcí, je informován starosta obce 
s  rozšířenou působností (ORP), 
a ten informuje občany své obce 
a starosty obcí ve správním obvodu 
ORP. Tady to proto bylo řešeno ces-
tou Krizového štábu ORP Valašské 
Klobouky, a je třeba říci, že dobře.
Poté, co pyrotechnici po ukončení 
průzkumu a zmapování, v kolika 
skladech vlastně munice je (pro-
to ony dvě preventivní evakuace), 
a následného vyhodnocení došli 
k  závěru, že je třeba munici vy-
vézt z prostoru, se na mne 27. říj-
na v odpoledních hodinách obrátil 
velitel zásahu z Policie ČR s žádostí 
o svolání Bezpečnostní rady kraje. 
Ta byla svolána tentýž den na 17.00.
Přímo z jednání byl předseda vlády 

požádán o to, aby byl nápomocen 
tomu, že se ministerstvo obrany 
jako zřizovatel VTÚ zapojí do řeše-
ní. Následovala návštěva ministrů 
vnitra a obrany a premiéra. Zále-
žitost byla projednána na jednání 
vlády a nyní již pracuje, jak jsem 
řekl, koordinační tým na  úrovni 
centrálních orgánů, který se navá-
zal na koordinační tým kraje.
I na této události se potvrdilo, jak 
je důležité, aby ORP měla odbor-
níky na krizové řízení na speciál-
ních odděleních městských úřadů, 
protože žádný starosta není volen 
do funkce jako krizový manažer. 
A i tato oddělení přivítají pomoc 
z kraje. Těmto oddělením je k dis-
pozici oddělení pro zvláštní úkoly 
krajského úřadu. 

Pane hejtmane, při koordinaci 
záchranných a likvidačních prací 
se setkáváte se všemi složkami 
IZS. Co říkáte na jejich činnost?

Řešíme mimořádnou událost, která 
je svým způsobem v České repub-
lice jedinečná, a některá opatře-
ní se realizují poprvé. Proto bych 
chtěl poděkovat všem policistům, 
pyrotechnikům, hasičům, zdravot-
níkům, vojákům, kteří se podílejí 
na  záchranných a  likvidačních 
pracích. 

Chtěl bych také poděkovat všem 
starostům okolních obcí i  všem 
občanům, kteří mají oprávněné 
obavy a kteří museli přežít evaku-
ace. Zároveň bych je chtěl ujistit, že 
udělám vše, co bude v mých silách, 
aby se v budoucnu obdobná situ-
ace neopakovala.  /red/
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s podporou
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Zlínský kraj | Rozšíření stávající 
nabídky učňovských oborů, na něž 
se vztahuje stipendijní podpora 
Zlínského kraje, o další obor – che-
mik, schválili krajští radní. Učinili tak 
na základě iniciativy firmy Continen-
tal Barum. „O zařazení oboru chemik 
do systému Podpory řemesel v od-
borném školství jsme rozhodli poté, 

Navíc se jedná o výbuch vojenské 
munice, a v této oblasti orgány sa-
mosprávy nemají podle příslušných 
zákonů už vůbec žádnou působnost. 

V kterém objektu tedy k výbuchu 
došlo?
Došlo k požáru a následnému výbu-
chu munice ve skladu číslo 16 munič-
ního skladu Vlachovice. Vlastníkem 
všech objektů je Česká republika 
a právo hospodařit s tímto majet-
kem má Vojenský technický ústav 
s. p.  (VTÚ), jehož zakladatelem je 
ministerstvo obrany. VTÚ pronajímá 
se souhlasem ministerstva obrany 
objekty v tomto skladu soukromým 
firmám na základě smluv.

Bezpečnostní experti se v tisku 
vyjadřují, že armáda nebyla po-
žádána o pomoc. Jak to tedy je?
Především bych chtěl říct, že jsem 
téměř v denním kontaktu se všemi 
složkami řešícími tuto mimořád-
nou událost a několikrát jsem byl 
na místě zásahu, ale nemám žádné 
informace, jestli tito bezpečnostní 
experti se vůbec na místě seznámi-

li se situací. Možná je i tady příčina 
„nepřesných“ vyjádření těchto „ex-
pertů“. Ale k otázce.
Ihned po vzniku požáru byl infor-
mován ředitel Krajského vojenské-
ho velitelství ve Zlíně a ten ihned 
informoval své nadřízené. Po  py-
rotechnickém průzkumu a zjištění 
stavu v  muničním skladu vyzval 
písemně 24. 10.  hejtman ministra 
obrany k  tomu, aby ministerstvo 

začalo řešit mimořádnou událost 
u své organizace, svolal na základě 
žádosti velitele zásahu ještě téhož 
dne, v pondělí 27. 10., Bezpečnostní 
radu Zlínského kraje. Ihned z jejího 
jednání informoval předsedu Vlády 
ČR o stavu v objektu. Teprve po pro-
jednání stavu na zasedání Vlády ČR 
dne 3. 11. začalo ministerstvo obrany 
přijímat opatření a dnem 7. 11. na žá-
dost hejtmana byla zahájena ústřed-
ní koordinace záchranných a likvi-
dačních prací, kterou bylo v souladu 
se zákonem pověřeno GŘ HZS ČR. 
Ministr obrany byl i telefonicky požá-
dán hejtmanem o vyslání armády, ale 
ne jako pomoc Zlínskému kraji, ale 
aby si ministerstvo obrany udělalo 

pořádek u své organizace ve svých 
objektech. 
Nemůžu se ubránit přirovnání: kdyby 
vznikla jakákoli mimořádná událost 
u  organizace zřizované Zlínským 
krajem, například u střední školy, 
rozhodně by nikdo k odpovědnosti 
nepovolával starostu města, ve kte-
rém škola stojí. Zcela určitě by toto 
řešily orgány kraje, neboť kraj je zři-
zovatelem střední školy.

Kdo podle vašeho názoru zavinil 
tento stav?
Nechci předjímat výsledky vyšetřo-
vání. Zcela jistě nejsou viníkem výbu-
chu žádné orgány Zlínského kraje ani 
žádné obce v okolí výbuchu.

Mohl Zlínský kraj, přesto, že má 
jen omezené možnosti, udělat 
v této věci něco jinak?
Určitě ne. Já osobně bych naopak 
velmi vyzdvihl to, že pan hejtman 
dokázal dostat řešení mimořádné 
události na  tu úroveň, na  kterou 
to patří a na které se to dnes řeší. 
Toto ostatně oceňují všichni, kteří 
respektují principy krizové legislati-
vy. „Nepřesná“ vyjádření v médiích 
bohužel odvádějí pozornost od hlav-
ního problému a snaží se najít viníka 
a odpovědnost za výbuch tam, kde ta 
odpovědnost prostě není. Už v úvo-
du jsem popsal vlastnické vztahy 
a z těch je leccos zřejmé. Myslím si, 
že není těžké si položit otázky, kdo 
dal souhlas k uzavření nájemních 
smluv a za jakých podmínek, kdo 
má kontrolovat a  kdo kontroluje 
nakládání s vojenskou municí, kdo 
připustil skladovat takové množství 
munice na jednom místě, kdo odpo-
vídá za režim a ostrahu objektu v ma-
jetku České republiky, kdo kontroluje 
obchodování s vojenským materi-
álem, zaměstnanci které firmy jsou 
dodnes pohřešováni, kdo odpovídá 
za stav celého objektu a jednotlivých 
budov... Doufám, že vyšetřování toto 
všechno ukáže. Ještě jednou musím 
zdůraznit, že v oblasti nakládání s vo-
jenskou municí, zbraní a střelivem 
nemá Zlínský kraj ani jiný územně 
správní celek ze zákona žádné kom-
petence. 

Kdo tedy má ty kompetence? 
V zákoně č. 229/2013 Sb., o nakládá-
ní s bezpečnostním materiálem je 
uveden výčet odpovědných orgánů. 
Pokud se jedná o zahraniční obchod, 
tak pravomoci lze nalézt v zákoně 
č. 38/1994 Sb., o zahraničním obcho-
du s vojenským materiálem. V žád-
ném z těchto zákonů nemají samo-
správné orgány žádné kompetence. 
 /red/

O situaci se jednalo přímo na místě.  |  Foto: archiv

co nás požádalo vedení společnosti 
Continental Barum, která se i přes 
zvýšený zájem uchazečů o studium 
stále potýká s nedostatkem absol-
ventů zaměřených na zpracování 
pryže a plastů,“ vysvětlil radní pro 
oblast školství Petr Navrátil. „Základ-
ní myšlenkou podpory učňovských 
oborů byla od počátku snaha kraje 
vyjít co nejvíc vstříc reálným potře-
bám trhu práce. Absolventi tohoto 
oboru se uplatní rovněž v dalších 
významných firmách, jako je Mitas 
nebo Fatra,“ uvedl dále radní Petr 

Navrátil. Systém Podpory řemesel 
v odborném školství zavedl Zlínský 
kraj v roce 2007 jako vůbec první. 
Nejprve se vztahoval na  obory 
strojírenské a stavební, později byl 
rozšiřován i o další specializace, kte-
rých se na trhu práce nedostávalo. 
V současné době jsou do systému 
zapojeny obory: strojní mechanik, 
nástrojář, karosář, obráběč kovů, in-
stalatér, klempíř, podlahář, malíř a la-
kýrník, tesař, zedník, sklář – výrobce 
a zušlechťovatel skla, řezník-uzenář, 
pekař, výrobce obuvi, zemědělec-
-farmář a nově též chemik.  /hm/

Nový objekt pro 
chráněné bydlení
Uherské Hradiště | V Rostisla-
vově ulici v Uherském Hradišti 
bylo na začátku listopadu ote-
vřeno chráněné bydlení pro 12 
uživatelů z Domova pro osoby 
zdravotně postižené Velehrad, 
Salašská. Cílem organizace So-
ciální služby Uherské Hradiště 
je, aby zdravotně postižení uži-
vatelé mohli prožívat život jinak 
a kvalitněji.

Peníze pomohou  
v boji se včelím morem
Zlínský kraj | Kraj má dobrou 
zprávu pro včelaře. I v příštím 
roce vyhlásí Podprogram pro 
začínající včelaře. V jeho rámci 
bude včelařům rozděleno půl 
milionu korun. Tyto peníze by 
měly posloužit hlavně na elimi-
naci moru včelího plodu. Ten 
ve Zlínském kraji momentálně 
představuje velký problém. 
Svědčí o tom i skutečnost, že 
z  celkového počtu ohnisek 
této choroby v České republice 
se jich hned polovina nachází 
právě na území Zlínského kraje.

... plk. JUDr. Jaromíra Tkadleč-
ka, nového ředitele Krajského 
ředitelství policie Zlínského kra-
je: S jakými prioritami usedáte 
do křesla ředitele?
Již na úplném začátku mého půso-
bení v pozici ředitele Krajského ře-
ditelství policie Zlínského kraje jsem 
si vytyčil tři priority, jejichž řešení 
považuji za klíčové. Kromě nepře-
tržitého řízení mimořádné situace, 
která v regionu nastala po výbuchu 
uskladněné munice ve Vrběticích, se 
intenzivně věnuji i těmto předem 
určeným prioritám. 
V rámci zlínského krajského ředitel-
ství je nezbytné dořešit nejen per-
sonální, ale také ekonomické otázky. 
V těchto oblastech bych chtěl nasta-
vit standardní pojetí řízení za využití 
již osvědčených modelů. Třetím zá-
sadním tématem je pak v souvislosti 
s předchozí větou kvalitní a efektivní 
policejní práce.
Pokud bych to měl více konkretizo-
vat, tak bych v budoucnu rád docílil 
toho, aby bylo v ulicích více policistů 
vnější služby, zejména tedy pořád-
kových a dopravních policistů. Rád 
bych zároveň navázal na dosavadní 
pozitivní výsledky v objasněnosti 
trestné činnosti.  /jjn/

Otázka pro...
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Zlínský kraj a jeho lidé. Ty nejlepší snímky 

První tři místa a dvě čestná uzná-
ní. Tak skončila fotosoutěž Zlín-
ský kraj a jeho lidé, která byla 
vyhlášena na začátku letošních 
prázdnin. Do soutěže se mohli 
zapojit zájemci s trvalým bydli-
štěm ve Zlínském kraji. 
Zaslané snímky měly tematicky za-
chycovat život v našem kraji a jeho 
obyvatele v nejrůznějších podo-
bách a situacích typických právě 
pro Zlínský kraj. Do 31. srpna, kdy 
byla její uzávěrka, do soutěže své 
fotografie poslalo celkem šest de-
sítek soutěžících. 
Odborná porota byla velmi příjem-
ně překvapena vysokou úrovní vět-
šiny fotografií a vybrat ty nejlepší 
nebylo vůbec snadné. Nakonec se 
porota shodla na pěti fotografiích, 
které se dočkaly nejvyššího ohod-
nocení, a to konkrétně tak, že byla 
udělena první tři místa a dvě čestná 
uznání poroty. Tyto snímky vám na-
bízíme.  /red/

1. místo – Z pastvy. autor: Jaroslav rumánek

2. místo - církevní pouť  v Bystřici p. l. autor: libor Velan

Čestné uznání - V máji. autor: Bob gajdoš

3. místo - Hospodáři (lušová). autor: František Novotný

Čestné uznání - My jsme Valaši. autor: David kozubík
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Výjezdů posádek přibývá
Zlínský kraj | Přes 52 000 výjezdů. 
To je loňská realita Zdravotnické 
záchranné služby Zlínského kraje. 
Každý rok jich přibude téměř 10 
procent. Ne ke všem událostem ale 
musí jet lékař. Důvod? Fundované 
dispečerky, vysoce kvalifikovaní zá-
chranáři a propracovaný systém RV. 
Zkratka RV znamená systém Randez-
-Vous. Je postaven tak, že na místě 
zásahu se potkávají dvě posádky. 
V klasickém sanitním vozidle jsou 
zdravotnický záchranář a řidič-zá-
chranář. Lékař spolu s dalším řidi-
čem-záchranářem pak tvoří posádku 
rychlého osobního vozu. Na místo 
vyjíždí každé vozidlo zvlášť s tím, že 
pacient je po ošetření lékařem trans-
portován sanitním vozidlem. Lékař 
tak může jet k dalšímu případu, po-
kud není potřebné, aby pacienta do-
provázel do nemocnice. Jak již bylo 

řečeno, často ale do místa události 
vyráží jen sanitní vůz bez lékaře. 
„Hlavním důvodem je, že kvalifikace 
záchranářů je dnes na vysoké úrov-
ni. Velmi často jde o vysokoškolsky 
vzdělané odborníky. Jejich znalos-
ti urgentní medicíny se přibližují 
znalostem lékařů. S minulostí jsou 
nesrovnatelné kompetence zdra-
votnických záchranářů i řidičů-zá-
chranářů,“ vysvětluje Josef Valen-
ta, ředitel Zdravotnické záchranné 
služby Zlínského kraje. Tu aktuálně 
tvoří především 114 lékařů, 132 
zdravotnických záchranářů, 142 
řidičů-záchranářů a 22 operátorů 
krajského zdravotnického operač-
ního střediska.
Všichni, kteří se podílejí na záchraně 
životů a zdraví, procházejí nikdy ne-
končícím kolotočem celoživotního 
vzdělávání jak v praktické, tak i te-

Technika je většinou moderní.  |  Foto: Ivo Hercik

a dvakrát ve Zlíně, tam všude jsou 
dnes základny záchranářů. „V tom-
to ohledu jsme na tom opravdu 
dobře. Většina základen je zcela 
nová nebo prošla komplexní re-
konstrukcí. Jen jedna z  nich je 
starší deseti let,“ vysvětluje Josef 
Valenta. Záchranáři tak pokrýva-
jí celé území Zlínského kraje. Se 
zákonnými limity pro dojezd pro-
blémy nemají. Přesto ale síť ještě 
zhoustne. 
Stavbaři již pracují na  výjezdo-
vém stanovišti v  Morkovicích-
-Slížanech, na jaře začnou práce 
i na stavbě v Buchlovicích a ná-
sledně ještě v Suché Lozi. „Tyto 
základny považujeme za malé sa-
telitní. Jejich úkolem je lépe pokrýt 
území, které je nejvíce vzdáleno 
od center jednotlivých regionů,“ 
vysvětluje Josef Valenta s tím, že 
stanoviště v  Morkovicích-Slíža-
nech a Buchlovicích budou zpro-
vozněna v příštím roce, to v Suché 
Lozi pak v roce 2016. „A to už bude 
učebnicový příklad optimálního 
pokrytí území kraje výjezdový-

Záchranáři v roce 2004 
začínali velkým třeskem
Pět operačních středisek a pět poskytovatelů 
zdravotnické záchranné služby ve 13 stanovištích 
po celém kraji. Tak vypadala ještě koncem roku 2003 
zdravotnická záchranná služba ve Zlínském kraji. V roce 
2004 pak započal „velký třesk“. 

Zlínský kraj | Rozhodnutím za-
stupitelstva Zlínského kraje došlo 
ke sloučení všech oblastí do jed-
noho celku s  jedním centrálním 
operačním střediskem s celokraj-
skou působností. Doposud mají 
záchranáři stále 13 výjezdových 
základen, ale budují se další. Navíc  
se výrazně rozrostl počet posádek 
ve službě. „Razantní zlepšení je pa-
trné také v technice, odbornosti 
a umu samotných posádek. Zá-
chranáři z jiných krajů si tak dnes 
k  nám jezdí pro inspiraci. To je 
přitom pouze několik z  mnoha 
příkladů toho, jak moc se za po-
sledních deset let zvýšila úroveň 
přednemocniční neodkladné péče 
v našem kraji,“ říká současný ře-
ditel krajských záchranářů Josef 
Valenta.

Být pacientům blíže
Valašské Meziříčí, Rožnov pod Rad-
hoštěm, Uherské Hradiště, Uherský 
Brod, Kroměříž, Bystřice pod Hos-
týnem, Vsetín, Karolinka, Valašské 
Klobouky, Slavičín, Otrokovice 

mi základnami. Tedy s  jednou 
výjimkou. V přípravě je ještě po-
slední satelitní základna, která 
má vylepšit dostupnost regionu 
severovýchodně od Slušovic. Ak-
tuálně hledáme vhodný pozemek 
pro umístění výjezdové základny,“ 
vysvětluje Josef Valenta.
Stejně vysoké tempo růstu vyká-
zalo za posledních deset let také 
množství techniky a  její kvalita. 
Záchranáři mají k dispozici 53 sa-
nitních vozů. Dvě třetiny z  nich 
jsou moderní. 
„K tomu, abychom udrželi dob-
rou technickou úroveň vozového 
parku, musíme ročně pořídit šest 
nových sanitek. To se nám daří. 

Například v prosinci převezmeme 
šest vozů s velkou nástavbou. Příští 
rok to pak bude dokonce 18,“ vy-
počítává ředitel krajské záchranky. 
Obdobně dobrá je situace i v pří-

oretické přípravě. Kromě zvyšování 
odbornosti je vzdělávání zaměřeno 
také na výuku cizích jazyků – zá-
chranáři totiž zasahují i u případů, 
například dopravních nehod, kde 
je nutné domluvit se s cizinci. V le-
tošním roce jsou pak na programu 
rovněž kurzy sebeobrany. 

Nejčastější případy
Zhoršení stavu chronicky nemoc-
ných, dušnost či bolesti na hrudi. 
To jsou nejčastější důvody výjezdů 
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posádek záchranářů. „Naproti tomu 
jen zhruba každý pátý případ před-
stavuje úraz,“ vysvětluje Dorián 
Pfeifer, náměstek ředitele krajské 
záchranky pro léčebnou péči. „Je 
bohužel smutnou realitou dneš-
ní doby, že stále častěji vyjíždíme 
k duševně nemocným pacientům. 
V tomto případě se dá mluvit do-
slova o  raketovém nárůstu. Jde 
o fenomén dnešní doby, který jsme 
předvídali již před několika lety,“ 
doplnil Dorián Pfeifer.  /jjn/

Na schopnostech dispečerek hodně záleží.  |  Foto: Ivo Hercik

padě důležitých přístrojů, jako jsou 
plicní ventilátory či defibrilátory.

Jen natažená ruka nestačí
Tak rozsáhlá výstavba výjezdových 
základen a obnova techniky a vy-
bavení pochopitelně stojí nemalé 
peníze. Část z nich hradí zřizova-
tel zdravotnické záchranné služby, 
kterým je Zlínský kraj – ten také 
dal záchranářům klid tím, že inves-
tice do budov a techniky zařadil 
do střednědobého plánu. Vede-
ní záchranky se ale snaží v maxi-
mální možné míře využít dotační 

zdroje. „Na aktuálně realizované 
projekty se nám podařilo získat 
z evropských i národních zdrojů 
145 milionů korun,“ říká Josef Va-
lenta.  /jjn/



Váš záběr v oblasti pedagogic-
ké, kulturní, publicistické a kro-
nikářské byl velmi široký. Co vás 
přivedlo do školství?
Pocházím z učitelské rodiny. Přestě-
hovali jsme se v roce 1938 z Hluku 
do Otrokovic, když zde tatínek získal 
místo na Pokusné obecné a měš-
ťanské škole. Učil češtinu, dějepis 
a  zeměpis a  byl také úspěšným 
spisovatelem pro mládež. Také můj 
manžel je učitel. 
Školství bývalo v minulosti vel-
mi podřízeno vládnoucí ideolo-
gii. Dala se dělat profese učitele 
na střední škole poctivě i za so-
cialismu?
Do značné míry ano. V češtině byla 
jedna složka společná všem reži-
mům, tedy jazyk, gramatika, stylis-
tika atd., ale druhá věc je v literatuře 
výběr okruhů, které se vyučovaly. 

Klasická padesátá léta jsem už téměř 
nezažila. Šedesátá léta byla obdo-
bím uvolňování. Určitý tlak jsem cí-
tila nejvíce v sedmdesátých letech. 
Z osnov se vyřazovali autoři, kteří 
emigrovali. Najednou nám zmizel 
Pavel Kohout, zmizel Škvorecký… 
Ale v  osmdesátých letech už se 
v tom zase dalo trochu manévrovat. 
V osnovách byl dán výčet autorů, 
kteří mají být probráni, a ten kon-
čil značkou „aj.“. Záleželo, kam až si 
tímto směrem člověk dovolil zajít. 
Nebyla jsem tak odvážná, abych ex-
plicitně přednášela o autorech, kteří 
byli na indexu, ale přesto se jejich 
jména objevovala v našich rozhovo-
rech o individuální četbě studentů. 
Když bylo v osnovách stanoveno 
probrat tzv. poučení z krizového vý-
voje, nechala jsem to žákům přečíst 
z učebnice za domácí úkol. A tento  

úkol jsem nekontrolovala. S nadše-
ním a ráda jsem potom seznamo-
vala žáky se zamlčovanými autory 
ještě po roce 1989, než jsem odešla 
do penze. Ještě bych také řekla, že 
byly za socialismu rozdíly v situaci 
na  různých školách. Gymnázium 
v Otrokovicích patřilo k těm svobo-
domyslnějším, s akcentem na umě-
leckou výchovu žáků. Myslím, že zde 
nebyl prostor pro nějaké fízlování. 

Podstatnou složkou vašeho peda-
gogického působení bylo založe-
ní a vedení recitačního kroužku 
– Poetického divadla VARIACE…
Bylo a je to sdružení lidí, kteří měli 
blízko k recitaci, k hudbě, dobré pís-
ničce, později i k divadlu a tanci. Je 
to divadlo malých forem autorského 
typu. Připravila jsem s ním na čty-
řicet premiérových večerů z české 
i světové literatury, převážně poezie. 
Byly to večery o Seifertovi, Nezva-
lovi, Čapkovi, Skácelovi, pásma ze 
staré čínské poezie, středověkých 
žákovských textů, amerického 
folkloru i současných písničkářů. Vy-
stupovali jsme nejen v Otrokovicích, 
ale i ve Znojmě, Prostějově, Nitře, 
Praze, Brně, Kladně a na dalších mís-
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Mgr. Věra kramářová

✓  Narodila se v r. 1934 v Hlu-
ku v učitelské rodině.

✓  Od roku 1938 žije v Otro-
kovicích.

✓  Studovala na  gymnáziu 
ve Zlíně, poté absolvova-
la Filozofickou fakultu UP 
v Olomouci.

✓  Od roku 1957 až do svého 
odchodu do důchodu učila 
na Gymnáziu v Otrokovi-
cích češtinu, ruštinu, ang-
ličtinu, latinu a dějepis.

✓  Už ve školním roce 1957/58 
založila recitační kroužek, 
později nazvaný Poetic-
ké divadlo VARIACE. Až 
do roku 1991 jej vedla.

✓  V  roce 1987 začala psát 
kroniku města Otrokovic 
a v této práci pokračuje až 
dosud.

✓  Publikuje, uspořádala de-
sítky besed pro veřejnost.

✓  Získala ocenění Osobnost 
města Otrokovic, Medaili 
Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy I. stup-
ně, letos se stala čestnou 
občankou města.

✓  S manželem vychovala tři 
syny.

Věra kramářová se zapsala do historie 
Otrokovic. Sama ostatně píše jejich kroniku. 
celý život učila na zdejším gymnáziu. 
a udělala toho pro město ještě hodně navíc. 

tech. Dnes je to jeden z nejstarších 
studentských zájmových kolektivů 
s nepřetržitou tradicí v rámci celé 
republiky. 

Velký kus pečlivé práce jste od-
vedla při psaní otrokovické kro-
niky. Kolik jejích stran už bylo 
popsáno vaším rukopisem?
Funkci kronikářky města zastávám 
od roku 1987 s tím, že jsem ještě zpět-
ně zpracovávala i rok 1986. Napsala 
jsem asi tři tisíce stran textu a soustře-
dila další stovky stránek příloh. Začí-
nala jsem tak, že jsem si prostudovala 
starší kroniky, seznámila se s historií 
kronikářství, se zásadami, které je 
třeba dodržovat. Kroniku píšu do-
kumentním inkoustem do vázaných 
pamětních knih s číslovanými listy. 
Napsání jedné stránky na čisto mi 
zabere asi tři čtvrtě hodiny času. Ob-
rovský zájem o kroniku města vznikl 
po roce 1997, kdy byly Otrokovice 
postiženy povodní.

Tehdy jste přišla na myšlenku, že 
by měla mít kronika i elektronic-
kou podobu?
To byl impulz od  radní Radosla-
vy Matuszkové. Přišla jsem domů 
a řekla jsem manželovi: Konec, tu 
techniku musím zvládnout! Pořídili 
jsme si počítač a já jsem pracně již 
hotový kronikářský zápis oddatlo-
vala celý do počítače. S obsluhou 
počítače mi pomáhá manžel, pro 
mne je to jen lepší psací stroj. Od té 
doby stále za základní formu po-
važuji rukopisný zápis, protože to 
je prověřené, že to vydrží dlouhá 
desetiletí. Ale současně dávám kro-
niku městu rovněž v elektronické 
podobě na CD nebo DVD a ve vy-
tištěné formě. Kronika se pak do-
stává i do knihoven na prezenční 
půjčování. Na internetu se od roku 
2004 objevuje obsah kronikářské-
ho zápisu, já tomu říkám struktura, 
a když v něm někoho něco zaujme, 
může si zajít do knihovny a seznámit 
se s kompletním zápisem. 
Stala jste se známou též vytváře-
ním hezkých prezentací v počíta-
čovém programu PowerPoint…
Při psaní kroniky získávám materiá-
ly i pro zajímavé tematické besedy 
pořádané v našem městě i jinde 
či pro kulturně-historické pořady 
propojující minulost a současnost 
Otrokovic. S  technickou pomocí 
manžela  vytvářím i elektronické 
prezentace, jejichž komentování 
přizpůsobuji věku posluchačů. Vi-
dím v tom také prostředek, jak li-
dem přiblížit historii a posílit v nich 
vědomí sounáležitosti s místem, 
ve kterém žijí. Považuji to za jakési 
vyvrcholení své kronikářské práce.
 Vojtěch Cekota

Píše i na počítači, ale 
kroniku plnicím perem

kronikářka Otrokovic Věra kramářová. | Foto: Ivo Hercik



Zlínský kraj | Díky rekonstrukci 
tepelného hospodářství nemocnic 
v Kroměříži a Vsetíně dojde v těch-
to nemocnicích nejen ke  snížení 
množství energie spotřebovávané 
k vytápění jejich objektů, ale i k eli-
minaci škodlivých emisí,“ uvedl hejt-
man Zlínského kraje Stanislav Mišák. 
Akce, jejichž investorem je kraj, jsou 
spolufinancovány z Operačního pro-
gramu Životní prostředí.
V Kroměříži bude plynová centrální 
kotelna vybudována přímo v areá-
lu nemocnice, náklady se pohybují 
kolem 50 milionů korun. Polovinu 

zaplatí kraj, druhou pokryje dota-
ce z Operačního programu Životní 
prostředí. Ve Vsetínské nemocnici 
bude zrekonstruována stávající 
plynová kotelna. Současně budou 
nahrazeny všechny parní rozvody 
v areálu nemocnice za teplovodní, 
včetně předávacích stanic v objek-
tech. Rekonstrukce bude stát 27,4 
milionu korun. I v tomto případě 
část nákladů pokryje dotace.
Na  opatřeních, která povedou 
k úsporám, pracují i v Krajské ne-
mocnici T. Bati ve Zlíně. Zde byla 
zahájena již třetí etapa zateplování 

Zlínský kraj | Vysoká odborná úro-
veň, ale především lidské vlastnosti, 
které se projevují jak ve vztahu k pa-
cientům a jejich rodinám, tak i vůči 
spolupracovníkům. Toto všechno 
mají společné ti, kteří byli oceněni 
v anketě Pracovník ve zdravotních 
službách Zlínského kraje. Hejtman-
ství pro letošní rok připravilo ten-
to projekt jako novinku. Jeho cíl je 
zřejmý – zvýšit prestiž této náročné 
profese. Slavnostní předávání oce-
nění se konalo v říjnu v prostorách 
Baťovy vily ve Zlíně.
„V  resortu zdravotnictví pracuje 
ve Zlínském kraji dvanáct tisíc lidí 
různých oborů a profesí. Ocenění 
za skvěle vykonávanou péči o zdra-
ví občanů – od těch nejmenších až 
po seniory – si zaslouží řada z nich. 
A právě snaha veřejně jim podě-
kovat a přispět k posílení prestiže 
zdravotníků bylo důvodem, proč 
jsme letos poprvé v historii Zlínské-
ho kraje k této iniciativě přistoupili,“ 
řekl náměstek hejtmana Lubomír 
Nečas, který nad akcí převzal záštitu.  
Na základě výzvy zveřejněné v tis-
ku, na krajském webu i v samotných 
zdravotnických zařízeních, bylo mož-
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V nemocnicích ušetří za provoz

ZDraVOTNIcTVí

před operací a anestezií. Nedílnou 
součástí vyšetření v anesteziolo-
gické ambulanci je pohovor léka-
ře s pacientem, podání informací 
o anestezii a podpis informované-
ho souhlasu. 
Nová ambulance je umístěna 
v přední části nemocnice v budově 
očního oddělení. Ordinační doba 
bude pondělí až pátek od  7.45 

Zlín | Anesteziologicko-resuscitač-
ní oddělení zahájilo provoz druhé 
anesteziologické ambulance a lé-
kaři mohou využívat moderní kar-
diostimulátory. To jsou dvě nové 
dobré zprávy pro pacienty Krajské 
nemocnice T. Bati ve Zlíně.
Ambulance bude zajišťovat vyšet-
ření, které je nezbytné pro kvalit-
ní a komplexní přípravu pacienta 

ambulance a kardiostimulátory

né předkládat návrhy na ocenění. 
Nominací se na odboru zdravotnictví 
krajského úřadu sešlo do termínu 
uzávěrky celkem 26. V  kategorii 
Lékař to bylo 16 návrhů, v kategorii 
Nelékařský zdravotnický personál 
(zdravotní sestra, asistent, záchranář 

a další) bylo nominováno deset lidí.
Rada Zlínského kraje schválila k oce-
nění osm návrhů. V kategorii Lékař 
byli vyznamenáni: MUDr. Helena 
Vávrová (endokrinoložka, která se 
s mimořádným nasazením věnu-
je zvláště diabetickým pacientům 

kraj ocenil zdravotníky.  
chce zvýšit prestiž profese a je autorkou řady odborných knih) 

a MUDr. Jiří Kilian (emeritní primář 
dětského oddělení Vsetínské ne-
mocnice). Zároveň si čestné uznání 
za mimořádný přínos v oblasti zdra-
votních služeb odnesla MUDr. Janka 
Haľková (primářka oddělení otori-
nolaryngologie Uherskohradišťské 
nemocnice) a MUDr. Zdeněk Boba-
lík (chirurg a traumatolog Nemoc-
nice Valašské Meziříčí).
V kategorii Nelékařský zdravotnic-
ký personál byly oceněny dvě sestry 
Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně: 
Hana Filimošinová (práce na urolo-
gickém oddělení a posléze na od-
dělení nukleární medicíny) a Karla 
Vrlová (Centrum klinické geronto-
logie) a kromě nich získali čestné 
uznání za mimořádný přínos v ob-
lasti zdravotních služeb Ing. Václav 
Poljak (radiologický fyzik, oddělení 
nukleární medicíny Uherskohradišť-
ské nemocnice) a zdravotní sestra 
Iva Pilková, která se dlouhodobě 
angažuje při Oblastním spolku Čes-
kého červeného kříže.  /hm/

budov. Týká se budovy 23 – chirur-
gie, a budovy 16, kde jsou hospi-
talizováni pacienti Centra klinické 
gerontologie. Celkové náklady této 
investiční akce činí 40,2 milionu ko-
run. Z toho 17,7 milionu korun činí 
dotace EU z Operačního progra-
mu Životní prostředí.  „Třetí eta-
pou navazujeme na již ukončené 

Opravy zlínské nemocnice.  |  Foto: kNTB

Za projektem stojí náměstek hejtmana lubomír Nečas.  |  Foto: lV

dvě etapy, kdy jsme v letech 2012 
a 2013 zateplili 16 budov. Zateple-
ní přinese zhruba třicetiprocentní 
úspory ve snížení spotřeby tepla 
na vytápění a vzduchotechniku. 
V neposlední řadě také zlepší kom-
fort pro pacienty, ale i zdravotnický 
personál,“ sdělil ředitel KNTB Pavel 
Calábek.  /van, kh/

do 14.30. „Otevřením druhé ane-
steziologické ambulance v KNTB 
opět zlepšujeme péči o naše pa-
cienty. Zajistí jejich lepší připra-
venost k operaci v anestezii, sníží 
možná rizika a přispěje k informo-
vanosti pacientů,“ sdělil ředitel 
KNTB Pavel Calábek.
Nemocnice má nyní také nové 
možnosti v léčbě srdečních arytmií 
a srdečního selhání – využívají se 
k ní biventrikulární kardiostimulá-
tory. „Jsou určeny pro pacienty se 
srdečním selháním, kteří splňují 

určitá indikační kritéria. Tyto pří-
stroje koordinací srdečního stahu 
současnou stimulací pravé i  levé 
komory zlepšují srdeční funkci. 
Dosud museli pacienti ze Zlínské-
ho kraje jezdit k těmto výkonům 
do FN Olomouc,“ řekla Eva Pospíši-
lová, vedoucí lékařka arytmologie. 
Ve zlínské nemocnici se dosud im-
plantovaly jednodutinové a dvou-
dutinové kardiostimulátory. Těchto 
operačních výkonů se ve zlínské 
krajské nemocnici provádí přibliž-
ně 270 ročně.  /red/

Již začátkem příštího roku by měly být dokončeny 
rekonstrukce tepelného hospodářství v kroměřížské 
a Vsetínské nemocnici. Stavbaři pracují i ve Zlíně.
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Bezměrov | Třiapadesát dopravních 
nehod vyšetřovali policisté od roku 
2008 na křižovatce dálničního při-
vaděče se silnicí II/47 u Bezměrova 
na Kroměřížsku. Očekávají, že by 
jim měla učinit přítrž nově otevřená 
okružní křižovatka.
Říkalo se jí „křižovatka smrti“. Dotý-
ká se v ní hranice Zlínského a Olo-
mouckého kraje. Po dokončení dál-
ničního přivaděče se zde změnila 
přednost v jízdě. A nepozorní řidiči 
nebo motoristé, kteří jezdí hodně 
po  paměti, začali v  tomto místě 
nápadně často bourat. V roce 2008 
to bylo 18 nehod, v dalších letech, 
zejména po maximálním zvýraznění 
dopravního značení, jejich počty po-
stupně klesaly. Nejtragičtější z nich 
bylo neštěstí z roku 2011. Tehdy zde 
zahynuli tři lidé. Ze strany policie 
i veřejnosti zněly hlasy, že se u Bez-
měrova měla vybudovat okružní kři-
žovatka. Po přibližně dvouměsíční 
výstavbě byla předána do užívání 
motoristům na konci října 2014. Ře-
ditelství silnic a dálnic za ni zaplatilo 
čtyři a půl milionu korun.
„Je to potřebná investice. Každý za-
chráněný život je důležitý. Ale chtěl 
bych současně apelovat i na řidiče, 

aby věnovali náležitou pozornost 
řízení. Už se nám stalo nyní během 
výstavby okružní křižovatky, že 
motorista nerespektoval dopravní 
značky ani světelnou signalizaci, 
která zde při výstavbě fungovala, 
a vjel až do středového ostrůvku,“ 
uvedl ředitel zlínské správy ŘSD Ka-
rel Chudárek.
Spokojeni s novou křižovatkou jsou 
i Bezměrovští. „Jsme rádi, že jsme 
se zde okružní křižovatky konečně 
dočkali. Trvalo to trochu déle. Mohli 
rondel postavit už v době, kdy se 
otvíral dálniční přivaděč. Stopro-
centně to přispěje k bezpečnosti 
provozu,“ řekl starosta Bezměrova 
Josef Večerka. ŘSD plánuje v našem 
kraji na státní silniční síti ještě dvě 
další okružní křižovatky. První by 
měla vzniknout už do poloviny příš-
tího roku v Horní Lidči v místě, kde 
ze silnice I/57 odbočuje silnice I/49 
směrem na Střelnou a na Slovensko. 
Další kruhový objezd se bude při-
pravovat v Brumově-Bylnici, kde ze 
silnice I/57 odbočuje silnice III/50736 
ve směru na Návojnou a slovenský 
Červený Kameň. Její realizace se 
zatím podle Karla Chudárka před-
pokládá v roce 2016. /vc/ 

Začnou platit 
nové jízdní řády
Zlínský kraj   | Polovina prosince 
je tradičně obdobím, kdy se v celé 
republice mění jízdní řády vlakové 
i autobusové dopravy.
„Náš kraj se snaží udržet dosavadní 
rozsah dopravní obslužnosti, proto 
v jízdních řádech neplánuje žádné 
zásadní změny či redukce. Dojde 
pouze k omezení provozu někte-
rých souběžných spojů, u nichž už 
není dostatečný počet cestujících, 
aby opodstatnil jízdu více autobu-
sů,“ sdělila za Koordinátora veřej-
né dopravy jeho jednatelka Věra 
Fuksová. 
Dojde k posílení počtu přímých au-
tobusových spojů v odpoledních 
hodinách v úseku Slavičín – Šanov 
– Bojkovice. Ve večerních hodinách 
bude prodloužen autobusový spoj 
Vsetín –  Študlov až do Valašských 
Klobouk, což pomůže cestujícím 
vracejícím se z odpolední směny 

DOPraVa

Zlín  | Bezpečnost silničního provozu 
byla hlavním tématem tzv. Dopravní 
snídaně, která se uskutečnila pod 
záštitou krajského radního Jarosla-
va Kučery 11. listopadu v Kongreso-
vém centru ve Zlíně. Zúčastnilo se jí 
několik desítek odborníků, jejichž 
profese souvisí se silniční dopravou. 
Odborníci diskutovali například o ri-
zikovém přechodu pro chodce na sil-
nici I/55 ve Starém Městě. Pomoci by 

zde mohl semafor s tlačítkem pro 
chodce. Osmnáct nehod se od roku 
2009 stalo na křižovatce silnic I/47 
a III/4327 v Kroměříži. Tam by zase 
mohl být řešením rondel. Za problé-
mový úsek je považována také silni-
ce I/57 ve Valašských Kloboukách, 
v jejíž těsné blízkosti stojí na jedné 
straně dům, kterým je přerušen 
chodník. Lidé musí obcházet tuto 
překážku po vozovce. /vc/

Zlínský kraj  | Od počátku listopadu, 
i když k nám bylo počasí milosrdné, 
je v kraji v pohotovosti systém zim-
ní údržby silnic. A s ním také čtyři 
dispečinky na pracovištích společ-
ností Správa a údržba silnic, v kaž-
dém okrese jeden. Dispečeři se zde 
střídají a zajišťují 
dohled nad úkli-
dem sněhu a po-
sypem na  silni-
cích po 24 hodin 
denně až do kon-
ce března. V pří-
padě problémů 
se sjízdností se na ně může kdokoli 
obrátit telefonicky.
Síť silnic I., II. a III. třídy ve Zlínském 
kraji má podle silniční databanky 
ŘSD celkovou délku zhruba 2 142 ki-
lometrů. Pravidelná zimní údržba, to 
je zmírňování následků povětrnost-
ních vlivů, bude zajišťována na všech 

úsecích dálnic, rychlostních komu-
nikací a silnic I. a II. tříd i na většině 
silnic III. třídy. Podle nařízení, které 
schválila již v roce 2012 Rada Zlínské-
ho kraje, se přibližně 108 kilometrů 
silnic III. třídy s malým dopravním 
významem v zimě neudržuje. Tyto 

úseky budou 
opatřeny svislým 
dopravním zna-
čením.
Na krajské silnič-
ní síti máme dva 
úseky opatře-
né dopravními 

značkami „Zimní výbava“. Do nich se 
bez ohledu na počasí nesmí v celém 
zimním období vjíždět bez zimních 
pneumatik. Jde o  silnici III/42826 
Bunč – Modrá (platí jen pro náklad-
ní automobily) a o silnice III/05726, 
III/48610 Rožnov pod Radhoštěm – 
Valašská Bystřice – Vidče. /vc/

kde ještě číhá nebezpečí?

Dispečinky drží pohotovost 24 hodin

ve vsetínských podnicích. Drobné 
posuny nastanou u autobusů v úse-
ku Návojná – Nedašova Lhota tak, 
aby byly zajištěny přípoje od vlaků 
v Návojné. Na žádost obce Nová 
Dědina dochází z důvodu návratu 
občanů od lékaře k půlhodinovému 
posunu u dopoledních autobusů 
v úsecích Kvasice – Nová Dědina 
a Nová Dědina – Otrokovice a také 
navazujícího spoje Karolín – Kromě-
říž, aby přestupní vazby v Kvasicích 
zůstaly zachovány.
„Změn ve vlakové dopravě je letos 
velmi málo,“ sdělila mluvčí Českých 
drah Kateřina Šubová. Zvýší se po-
čet přímých spojů z Rožnova pod 
Radhoštěm do Kroměříže a dále 
do Kojetína. Nastanou určité změ-
ny na trati z Hranic do Střelné. Bude 
zaveden nový pár osobních vlaků 
mezi Valašským Meziříčím a Hra-
nicemi. Vlaky v 11.31 z Otrokovic 
do Vizovic a ve 12.20 v opačném 
směru budou nově jezdit i o víken-
dech. /vc/ 

Dispečinky jsou již připraveny.  |  Foto: Ivo Hercik

u Bezměrova přes rondel
Nová okružní křižovatka u Bezměrova.  |  Foto: Ivo Hercik

Dispečinky zimní údržby SÚS
Kroměříž: 573 331 457 
Uherské Hradiště: 572 434 210 
Valašské Meziříčí: 571 611 686 
Zlín: 577 044 204



Muzejní čas vánoční
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Zlínský kraj | Zpříjemnění vánoč-
ního času připravila pro své ná-
vštěvníky muzea zřízená Zlínským 
krajem.  V Muzeu regionu Valašsko 
na zámku Kinských ve Vsetíně bude 
od 30. listopadu až do 11.  ledna 
k vidění výstava zaměřená na his-
torii obdarování v celém advent-
ním čase „Hej Vánoce, dlúhé noce“. 
Součástí je lektorský program pro 
žáky škol zaměřený na  vánoční 
zvyky a tradice Babiččiny Vánoce. 
Do 14. prosince je na zámku Lešná 
u Valašského Meziříčí prezentováno 
až 5 000 kusů ručně zhotovovaných 
skleněných vánočních ozdob vy-
ráběných již 60 let ve vsetínském 
družstvu IRISA, nebo historické 
betlémy spolu s pohyblivým me-
chanickým modelem valašského 
dřevěného městečka. 
V neděli 14. prosince se uskuteční 
na zámku Lešná u Valašského Me-
ziříčí od 14.00 slavnostní ukončení 
sezony s hraným představením vá-
nočního příběhu s živými zvířaty. 
Muzeum Kroměřížska realizuje 
v nové formě od 1. do 19. prosince 
tradiční vánoční program pro školy 
„Staročeské Vánoce“. Vánoční dílny 
se konají 8. a 15. prosince od 9.00 
do 12.00 a od 13.00 do 16.00. Ad-
ventní soboty se uskuteční 6. pro-

kulTura

Vsetín | Sedmdesát let. To už je velký 
důvod k oslavě. To je i případ soubo-
ru valašských písní a tanců Jasénka. 
Letos si připomíná 70. výročí své-
ho založení. Během roku připravil 
několik akcí, oslavy pak vyvrcholily 
slavnostním galaprogramem a taky 
výstavami, které představí Jasénku 
od jejího založení po současnost. 
Slavnostní program, ve  kterém 
se představily všechny generace 
Folklorního spolku Jasénka, se 
uskutečnil v polovině listopadu. Při-
pravena byla  také pouliční výstava 

fotografií, která byla umístěna před 
domem kultury ve Vsetíně.
Pro ty, kteří tyto akce nestihli, je pak 
určena výstava zachycující soubor 

Zlín | Pro předvánoční čas jsou připra-
veny programy vážné hudby, nedělní 
koncert pro děti i program s vánoční 
tematikou.
Srdečně zveme děti a jejich rodiče 
na nedělní odpolední koncert (7. 12. 
v 15.30, Kongresové centrum) s ná-
zvem Ostrov snů. Dirigent a moderá-
tor Miloš Machek nás zavede do krás-
né přírody jednoho tajuplného 
ostrova a uslyšíme ukázky ze skladeb 
Šeherezáda (Rimskij – Korsakov), árii 
Královny noci z opery Kouzelná flétna 
(W. A. Mozart), Tajuplný ostrov (G. Fer-
rio), Římský karneval (H. Berlioz) ad.  

Koncert je doplněn o videoprojekci. 
Zpívají Markéta Böhmová, Martin 
Šujan a Moravské děti – Holešovský 
dětský sbor. 
Na  11. a  12. prosince je připraven 
koncert s pěveckou dvojicí manželů 
Alvarezových, kteří přednesou slav-
né operetní árie a španělské zarzu-
ely. Mezi uvedenými autory budou 
Johann Strauss, Emerich Kálmán, 
Franz Lehár, Ruperto Chapí a Pablo 
Sorozábal. Filharmonii bude řídit její 
šéfdirigent Stanislav Vavřínek.Nejvíce 
pozornosti poutá tradičně Vánoční 
koncert (18. 12.).  /red/

Zlínský kraj | Nominace na titul Mi-
str tradiční rukodělné výroby Zlín-
ského kraje je možné předkládat 
do 28. února 2015. Titul může být 
udělen maximálně třem osobám, 
které dokonale ovládají dovednosti, 
postupy a technologie tradiční ru-
kodělné výroby a přiměřeně svým 
možnostem tyto znalosti předávají 
budoucím generacím a prezentují 
své výrobky na veřejnosti. Návrhy 
lze podávat na předem stanove-
ném formuláři, který je k dispozici 
na www.kr-zlinsky.cz (Kultura – Ceny 
a ocenění Zlínského kraje).

Výročí slavili vystoupením

co nabídne filharmonie v prosinci?

Zapálení adventního věnce v zámku kinských. |  Foto: archiv

since (korálkování) a 13. prosince 
(patchworkové ozdoby) vždy 
od 14.00 do 17.00. 
Na hradě Malenovice bude v so-
botu 6. prosince od 10.00 do 16.00 
připraven vánoční jarmark.  
Hlavní budova Slováckého mu-
zea v  Uherském Hradišti patří 
od 15. do 17. prosince programu 
„Vánoce ve  Slováckém muzeu – 
předvádění výroby vánočních oz-
dob i pečiva“, jehož součástí jsou 
„Tvořivé vánoční dílny pro děti“. 
Vánoční atmosféru zpříjemní v Ga-
lerii Slováckého muzea 11. prosince 
rockovým koledováním Svatý Pluk 
a 15. prosince žáci ZUŠ Uherské Hra-
diště.  /red/  

Seznam znalostí 
a dovedností
Zlínský kraj | Hejtmanství vy-
hlásilo výzvu na zápisy do Se-
znamu nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury Zlínského 
kraje. Nemateriálním statkem se 
rozumí zkušenosti, znázornění, 
znalosti, dovednosti, nástroje 
a předměty, které skupiny osob 
či jednotlivci považují za sou-
část nemateriálního kulturního 
dědictví. Toto dědictví je předá-
váno z pokolení na pokolení, je 
společenstvími a skupinami lidí 
neustále přetvářeno v závislos-
ti na jejich prostředí, na jejich 
interakci s přírodou a na jejich 
historii, je znakem jejich iden-
tity a kontinuity, a podporuje 
takto úctu ke kulturní rozmani-
tosti a lidské tvořivosti. Nomi-
nace na stanoveném formuláři, 
který je k  dispozici na  www.
kr-zlinsky.cz (Kultura – Ceny 
a ocenění Zlínského kraje), při-
jímá do 28. února příštího roku 
Slovácké muzeum v Uherském 
Hradišti, Centrum péče o tradič-
ní lidovou kulturu Zlínského kra-
je, Smetanovy sady 179, 686 01. 
Nominace může podat fyzická 
nebo právnická osoba. V roce 
2014 byl do Seznamu nemate-
riálních statků tradiční lidové 
kultury Zlínského kraje zapsán 
Valašský odzemek. 

Navrhněte mistry 
rukodělné výroby

při jeho vystoupeních v průběhu 
letošního roku 2014. Jde o snímky 
členů Fotoklubu Vsetín. K vidění 
jsou ve foyeru domu kultury.
Vznik souboru Jasénka inicioval 
v  roce 1944 Zdeněk Kašpar, vy-
nikající muzikant a sběratel písní 
a tanců, který stál na postu primáše 
a uměleckého vedoucího souboru 
od jeho začátku až do svého úmr-
tí v roce 2002. Soubor prezentuje 
folklor regionu Valašska, především 
oblast Horního Vsacka. Snahou sou-
boru je objevovat a vracet lidem 
krásu lidového umění, a to nejen 
v původní podobě, ale i na různých 
stupních koncertní a scénické styli-
zace.  /red/



Na Buchlově letos přivítali 75 761 lidí.  |  Foto: Ivo Hercik

VýcHODNí MOraVa

O památky byl letos zájem.
Pomohlo počasí i řada akcí

kam vyrazit v prosinci
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Zlínský kraj | Poslední říjno-
vé dny ukončily návštěvnic-
kou sezonu na našich hradech 
a zámcích. Návštěvníci tak měli 
poslední možnost navštívit ně-
který z památkových objektů 
ve správě Národního památko-
vého ústavu, územní památkové 
správy v Kroměříži.

 V období od 1. ledna do 26. říj-
na 2014 navštívilo památky pod 
správou Národního památkového 
ústavu celkem 291 967 návštěvní-
ků, což je téměř o 12 % vyšší po-
čet než v  loňském roce. Na zvý-
šení návštěvnosti má svůj podíl 
nejen příznivé počasí, ale i řada 
zajímavých doprovodných akcích 
na našich památkách.

Státní hrad Buchlov
Návštěvnost: 75 761 (61 687 loni)
Po dobrých zkušenostech z loňské-

ho roku na Buchlově pokračovali 
v dětských prohlídkách, na které 
každou neděli navazovaly i diva-
delní pohádky. Rekordní návštěv-
nost zaznamenala akce Buchlovské 
kování, 8. ročník mezinárodního 
kovářského sympozia navštívilo 
více než 5 000 lidí. Úspěšná byla 
i akce V erbu tří pruhů – tajem-
ství středověku – páni z Kunštá-
tu na Buchlově plná vystoupení 
šermířských skupin, středověkého 
tance a hudby nebo výstavy histo-
rických kostýmů na prohlídkové 
trase. 

Státní zámek Buchlovice
Návštěvnost: 75 943 (67 968 loni)
Na  zámku v  Buchlovicích měly 
úspěch již tradiční květinové 
výstavy „Tulipománie“ v březnu 
a výstava růží v červenci. Smyslem 
těchto výstav je vdechnout zámku 
život a navodit atmosféru místa, 

   Slavičín | Ve Slavičíně si oblíbili 
již na počátku prosince hudební 
produkci, kterou nabídne 2. pro-
since Vánoční koncert s Hradišťa-
nem. Koná se v místní sokolovně.

   Luhačovice | S přicházející zi-
mou ukazuje lázeňské město 
Luhačovice zcela jinou tvář, tvář 
plnou klidu a poezie. Vánočním 
řemeslným jarmarkem město 
ožije 5.  prosince. Čas adventu 
je naplněn řadou překrásných 

kde se opravdu dá žít. O prázdni-
nách se na zámku v Buchlovicích 
konal program pro děti – Prázdni-
nové pondělky patří dětem.

Státní zámek Arcibiskupský zá-
mek a zahrady Kroměříž
Návštěvnost: 125 088 (102 375 
loni) 
Největší a současně nejvýznamněj-
ší akcí bylo pro kroměřížský zámek 
a jeho zahrady dokončení poslední 
etapy projektu Národního centra 
zahradní kultury v Kroměříži, a tím 
bylo otevření obnovené Květné 
zahrady na začátku září. 

Státní zámek Vizovice
Návštěvnost: 15 175 (14 908 loni)
Úspěch u návštěvníků na zámku 
ve Vizovicích opět měly speciální 
prohlídky „Panská služba, žádný 
med“, které proběhly ve dvou ter-
mínech, a taky květinové slavnosti 
Rosa Mariae – výstava květinových 
vazeb na  Státním zámku ve  Vi-
zovicích, na počest Smila z rodu 
Kunštátů. 
Letos byla na zámku ve Vizovicích 
dokončena obnova zámecké kaple 
s uměleckou výzdobou.  /tz/

Prosinec je každoročně ve znamení adventu a na Východní 
Moravě, která je velmi těsně spjatá s lidovými tradicemi, 
probíhá advent právě v duchu po generace udržovaných 
tradic. Hudba, koledy, setkávání s blízkými a typické 
vánoční vůně, to vše lze zažít na Východní Moravě.

Zlín | V sobotu 17. ledna v 19.00 se 
ve zlínském Kongresovém centru 
představí Filharmonie Bohuslava 
Martinů v jiném světle, než ji běžně 
známe – již potřetí pořádá ples. Že 
jde o zcela mimořádnou společen-
skou událost, o tom svědčí i záštita 
nejen hejtmana Zlínského kraje 
Stanislava Mišáka a primátora Zlína 
Miroslava Adámka, ale především 
první dámy, manželky prezidenta 
republiky, Ivany Zemanové, která 
se stejně jako letos plesu zúčastní. 
Je připravena široká programová 
škála. Hosté si zatančí za  zvuků 
Filharmonie Bohuslava Martinů či 
následně s Top Bandem Jana Smo-
líka, zhlédnou famózní předtančení 
zlínského tanečního klubu Fortuna, 
představí se mistři ČR v latinsko-
-amerických tancích Sabina a Filip 
Karáskovi, hostem bude Petra Janů. 
Milovníci folkloru  se sejdou u cim-
bálu a po dobré  večeři se nabízí  
posezení v piano baru Šárky Králo-
vé. Vstupenky jsou k dispozici v po-
kladně KC, tel. 577 005 742, e-mail 
pokladna@filharmonie-zlin.cz.

Ples filharmonie  
již potřetí

   Valašské Klobouky | Toto měs-
to je již proslulé mimořádnou 
společenskou a  kulturní akcí 
s dlouholetou tradicí, kterou je 
Valašský mikulášský jarmek, kte-
rý po tři dny od 5. do 7. prosince 
láká do valašského města tisíce 
nadšených návštěvníků.

   Rožnov pod Radhoštěm | Valaš-
ské muzeum v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm bylo založeno 
s cílem uchovat dědictví před-
ků. Jeho celoroční program tento 
cíl naplňuje. 13. prosince bude 
Dřevěné městečko žít Vánoč-
ním jarmarkem, který představí 
vánoční dárky z dílen lidových 
výrobců, koledování, obchůzky 
lucek a čertů, draní peří, nabídku 
vánočních pokrmů a oživené ex-
pozice ve Valašské dědině.

   Bystřice p. Hostýnem | V Bys-
třici pod Hostýnem si 26. pro-

setkání, počínaje společným 
rozsvícením vánočního stromu, 
koledami, ohňostrojem. Vánoční 
trh s punčem a vánočním cuk-
rovím, jež od  pátečního rána 
provoní celé město, každého 
svátečně naladí. Kouzelným za-
vršením předvánočního obdo-
bí je pak živý Betlém - biblický 
příběh ztvárněný slovem a písní 
za hudebního doprovodu, který 
je každoročně pořádán před kos-
telem Svaté Rodiny 26. prosince.

since dejte dostaveníčko s Va-
lašským sborem portášským. 
S  odkazem na  lidové rčení, 
které praví, že Na Štěpána není 
pána, předá zámecký komoří 
na  nádvoří bystřického zám-
ku v  9.00 pověřovací dekret 
k obhlídce Hostýnských vrchů.  
Po pověřovacím proslovu se sbor 
s  doprovodem vydá směrem 
ke Svatému Hostýnu  k tradiční 
vánoční obhlídce hor. Více infor-
mací na http://portasi.cz.

   Chřiby | Do  hor, tentokrát 
na Brdo ve Chřibech a stejno-
jmennou rozhlednu, se můžete 
vydat 30. prosince z Rekreačního 
areálu Kamínka v Roštíně nebo 
z penzionu Bunč. Předsilvestrov-
ský výšlap na Brdo umožní po-
hled na odcházející letošní rok. 

Více informací o těchto i dalších ak-
cích naleznete na webové adrese  
www.vychodni-morava.cz.

Výstava v mrakodrapu 

Zlín | Předvánoční zastavení 2014. 
Tak zní název výstavy mandal a in-
tuitivních kreseb autorky Bohdany 
Jirákové, která bude k vidění od 29. 
listopadu až do konce roku v 16. 
etáži Baťova mrakodrapu ve Zlíně. 



NOVÝ NISSAN PULSAR
PŘESNĚ PRO VÁS

NYNÍ S VÝHODNÝM FINANCOVÁNÍM
JIŽ OD 299 900 Kč*

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

NYNÍ S VVÝÝHHOODDNÝM FINANCOVÁÁVV NÍÍM
Ž O 299 900 č

2

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

PODPORUJEME ZVÝŠENÍ ÚROVNĚ 
ŠKOLSTVÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Střední průmyslová škola a Obchodní akademie Uherský Brod je 
už více než dva roky realizátorem projektu Učíme se navzájem, 
reg. č. CZ.1.07/1.3.51/01.0012, který je zaměřen na zvýšení kvality 
školství ve Zlínském kraji. Svým obsahem rovněž refl ektuje požadav-
ky na zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání pro nepedagogické pra-
covníky škol.

„Klademe velký důraz na to, aby naše škola byla pro naše zaměstnance  
i žáky trvale kvalitní, přívětivá a perspektivní. Prostřednictvím pro-
jektu připravujeme a realizujeme širokou škálu dalšího vzdělávání 
zaměstnanců. Škola tak žákům poskytuje nejen profesionální přístup 
učitelů, ale také nejnovější informace ze světa inovativních techno-
logií. Jsme rádi, že nám projekt umožňuje ve velké míře podporovat 
kvalitu našich služeb a investovat získané fi nanční prostředky neje-
nom do zvýšení odbornosti našich zaměstnanců, ale také do technic-
kého vybavení. Nedílnou součástí jsou rovněž aktivity podporující 
zlepšení sociálního klimatu na pracovišti,“ řekl ředitel školy PaedDr. 
Rostislav Šmíd.

Na projektu spolupracují další tři významné střední průmyslové školy 
ve Zlínském kraji, které navazují na dlouhodobou spolupráci a předá-
vají si mezi sebou zkušenosti. Projekt zapojeným školám poskytuje ze 
státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu téměř 10 mil Kč.  

Partneři projektu: 
SŠPHZ Uherské Hradiště, SPŠ Zlín, SPŠ strojnická Vsetín
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Zlechov | Den 24. říjen 2014 bude 
v kronikách obcí Zlechov, Tupesy 
a Břestek zapsán velmi výrazným 
písmem. Slavnostním otevřením 
čistírny odpadních vod ve  Zle-
chově zde totiž byla dokončena 
největší investiční akce vodohos-
podářské infrastruktury v historii 
zmíněných obcí.

Svazek obcí s názvem Čistý Zle-
chovský potok byl založen před 
devíti lety za  účelem zlepšení 
stavu vody ve  zmíněném poto-
ku i v řece Moravě, ale také pro 
odkanalizování Zlechova, Tupes 
a Břestku v délce bezmála 14 000 
metrů. O čtyři roky později, 12. září 
2009, mohl být projekt Čistý Zle-
chovský potok odstartován díky 
podpoře státního fondu životní-
ho prostředí rovněž díky přispění 
Zlínského kraje. Ekologická stavba 
byla dokončena koncem května 
letošního roku, její kolaudace pro-
běhne v listopadu. 

„Podařilo se dokončit velice kom-
plikovanou stavbu kanalizace 
a čistírny odpadních vod. Největší 
podíl na tom mají starostové zmí-
něných obcí, jejich zastupitelstva, 
ale také občané, kteří museli sná-
šet rozkopané silnice, chodníky 
a  přístupy ke  svým domovům,“ 
poodhalil zákulisí ekologického 

díla náměstek hejtmana Zlínského 
kraje Ivan Mařák. 
Zdůraznil, že Zlínský kraj se na vý-
stavbě kanalizace a čističky podílel 
administrativně i finančně, stej-
ně jako to dělá u ostatních obcí, 
v nichž je třeba podpořit vodohos-
podářskou infrastrukturu.
Hodnota čističky a odkanalizování 
Zlechova, Tupes a Břestku se vyšpl-
hala na 231 milionů korun. Zlínský 
kraj podpořil ekologickou akci 20 
miliony, dosavadní finanční pod-
pora pro celý projekt ze státního 
fondu životního prostředí pak činí 
bezmála 95 milionů korun.  /van/

Voda ve Zlechovském potoku 
i v řece Moravě bude čistější

inzerce

Zlínský kraj | Už mnoho let figuru-
je pravidelné televizní zpravodaj-
ství ze Zlínského kraje ve vysílání 
Regionální televize TVS. Zpočátku 
šlo o vysílání, které bylo k dispozici 
v nabídce nejrůznějších kabelo-
vých operátorů v regionu, později 
se přidalo také vysílání v programu 
satelitní televize regionalnitelevi-
ze.cz a od května letošního roku je 
program TVS i v nabídce pozem-
ního digitálního vysílání v celém 
Zlínském kraji na kanále 42. Po více 
než 15 letech trpělivé a koncepční 
práce tak televize TVS „dospěla“ 
nejen z hlediska formálního věku, 
ale i absolutní dostupnosti divá-
kům v širokém regionu celé jiho-
východní Moravy. 
Program televize TVS se věnuje 
výhradně regionálnímu zpravodaj-
ství z měst a obcí našeho kraje, ale 
i za jeho hranicemi. Své pravidelné 

Buchlovice | Buchlovice získa-
ly další turistickou atraktivitu. 
Vzniklo tam nové centrum envi-
ronmentálního vzdělávání a lesní 
pedagogiky včetně malého muzea 
lesnictví a myslivosti Chřibů, které 
sídlí v objektu bývalé hájenky pod 
hradem Buchlovem. Za projektem 
stojí státní podnik Lesy České re-
publiky. Oprava objektu si vyžá-
dala více než pět milionů korun.
Objekt centra a muzea sloužil dří-
ve jako lesovna – sídlo lesnického 
revíru. Dle dostupných údajů se 
dokončení jeho výstavby datuje 
k roku 1871. Hlavní historické ex-
ponáty se nacházejí v tzv. fořtově 

Televizní 
zpravodajství 
z kraje

Muzeum lesnictvícena za čističku a odkanalizování tří  obcí se 
vyšplhala na 231 milionů korun. 

Na ČOV jsou napojeny tři obce.  |  Foto: Zdeněk Skalička

kanceláři, která je vybavena ob-
dobně jako ve třicátých letech mi-
nulého století.  Návštěvníci v ob-
jektu uvidí exponáty lesní zvěře, 
lovecké vábničky nebo funkční 
repliky loveckých zbraní.  Lesy ČR 
počítají, že muzeum postupně do-
plní o další zajímavé předměty. 
Objekt se však především stane 
místem pořádání populárně na-
učných aktivit v rámci tzv. lesní 
pedagogiky pro děti ze všech 
stupňů škol regionu. Prohlídky 
muzea pro veřejnost jsou možné 
na základě předchozí domluvy 
konkrétního termínu se zástup-
cem lesního správce Lesní správy 
Lesů ČR Buchlovice (e-mail: zubek.
ls138@lesycr.cz, tel. 724 525 061).  
 /tz/

premiéry v programu má také spe-
ciální pořad věnovaný přímo všem 
důležitým událostem a aktualitám 
Zlínského kraje. Každé úterý a pá-
tek, vždy od 18.40, začínají zpravo-
dajské magazíny s tímto obsahem. 
Městské zpravodajství přináší 
TVS také z  Uherského Hradiště 
a Uherského Brodu, nechybí ani 
zprávy z Valašska a mnohých ma-
lých i větších obcí celého kraje. 
Sport, komunální problematika, 
kultura, společenský život, cestov-
ní ruch, zájmové kroužky, spolky, 
neziskovky, ale i soukromý sektor 
s komerčním vysíláním mají v pro-
gramu TVS prostor.  /red/



Dny otevřených dveří

28. 11.*      3. 12.      12. 12.*

2014 2015 

 9. 1.      23. 1.*      6. 2.      21. 2.

www.sscrroznov.cz
Poznámka:  Ve dnech označených * nabízíme masáže zdarma!

management a turismus 
wellness a lázeňství, masérské služby
turismus a hotelnictví 
kosmetika a vizáže

rekondiční a sportovní masér  

nabízí čtyřleté obory s maturitou: 

tříletý učební obor

a Jazyková škola s právem SJZ, s.r.o., ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

STŘEDNÍ ŠKOLA
CESTOVNÍHO RUCHU
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VSAĎTE NA TRADIČNÍ ŘEMESLA, 

KTERÁ MAJÍ BUDOUCNOST!

Žákům učebních oborů bude 
v průběhu jejich profesní přípravy 
poskytována fi nanční podpora 
z prostředků Zlínského kraje 
Učební obory na SOU Uherský Brod:
• Instalatér • Klempíř – stavební výroba 
• Malíř a lakýrník • Podlahář • Tesař 
• Zedník • Pekař
Výše fi nanční podpory je 300 - 500 Kč 
měsíčně. Za vyznamenání bude náležet 
jednorázová odměna 1500 - 5000 Kč.

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
UHERSKÝ BROD
Svatopluka Čecha 1110, 
688 01 Uherský Brod 

KONTAKT:
webové stránky: www.sou-ub.cz
telefon: 572 613 133

V
DNY

OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ

5. 12. 2014    PÁTEK
9:00 – 18:00

6. 12. 2014   SOBOTA
9:00 – 12:00

-------------------------------
 9. 1. 2015   PÁTEK

9:00 – 18:00
10. 1. 2015  SOBOTA

9:00 – 12:00

Maturitní obory
PODNIKÁNÍ
• Denní ( dvouletá nástavba)
• Dálkové (tříletá nástavba)

Učební obory – strojařské, 
potravinářské, zemědělské
•  Mechanik opravář motorových vozidel 

(zaměření Automechanik)
• Opravář zemědělských strojů
• Zahradník (zaměření Krajinář/krajinářka)
• Pekař

Učební obory – stavební
• Zedník • Tesař • Podlahář
• Malíř a Lakýrník (zaměření Malíř)
• Klempíř (zaměření Klempíř stavební výroba)
• Instalatér • Kominík

Učební obory pro absolventy 
Speciálních a Praktických škol 
• Opravářské práce
•  Potravinářské práce 

(zaměření Pekařské práce)



KOUZELNÉ
VÁNOCE

JEŽÍŠKOVA

POŠTA

BALICÍ
SLUŽBA
ZDARMA

OTEVÍRACÍ DOBA
24. 12. 
25. 12.   ZAVŘENO
26. 12.   ZAVŘENO
31. 12.
1. 1.          ZAVŘENO

OC CENTRO ZLÍN

centrozlin.cz

28. 11. 2014  / v 17:00    
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Už od 16 hodin navodí v našem obchodním centru vánoční 
atmosféru cimbálová muzika ROVÁŠ ze Zlína a zazpívají mladí 
zpěváčci ze souboru PLÁŇATA z Halenkovic. 
Po slavnostním rozsvícení vánočního stromu vám zahraje 
cimbálová muzika VONICA.

STROM SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Udělat radost dětem z dětských domovů a azylových zařízení 
Zlínského kraje můžete od 28. 11. do 19. 12. zakoupením dárku 
u Stromu splněných přání, který u nás postavíme společně 
s rádiem Kiss Publikum.

BALICÍ SLUŽBA ZDARMA
Letošní vánoční nákupy vám opět zpříjemníme balicí službou, 
kterou najdete v pasáži našeho obchodního centra od 
28. 11. do 23. 12., každý den od 10:00 do 20:00 hodin. Stačí, 
když si v našem stánku vyberete ten nejhezčí balicí papír, 
a o zbytek se už postaráme.

5. 12. 2014  / od 15:00 do 18:00     
MIKULÁŠ S RÁDIEM ROCK MAX
Letos na děti kromě tradičního setkání s Mikulášem, anděly 
a čerty čeká i loutkové představení Dopis pro svatého Mikuláše, 
dílnička s výrobou masek, soutěže v Čertí škole, Mikulášské 
focení nebo malování na obličej.

    
JEŽÍŠKOVA POŠTA
Od 5. 12. do 17. 12.  u nás v pasáži děti najdou Ježíškovu 
poštovnu, kde si můžou pohrát, ale hlavně napsat nebo 
nakreslit Ježíškovi své největší přání. Spousta dětí se u nás 
dočká překvapení ještě před Štědrým večerem.

OTEVÍRACÍ DOBA
NONSTOP

24. 12. 
25. 12.   ZAVŘENO
26. 12.
31. 12.
1. 1.          ZAVŘENO

HYPERMARKET

obchodní centrum Centro Zlín, 
Zlín - Malenovice

VSETÍN

OTROKOVICE
ZLÍN

HODONÍN
UHERSKÝ
BROD


