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Domovy pro senioryZáchranáři modernizovali

Věnují se dětem. Kraj je ocenil Ocenění pro dvacet dobrovolníků, kteří se  
dlouhodobě věnují práci s dětmi a mládeží.

V prosinci byly ukončeny velké investice 
ve Vsetíně a Valašském Meziříčí.
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kdy jsme na občana dostávali až 
o sedm tisíc méně než v někte-
rých jiných krajích, zřejmě nasta-
ne změna. To bude samozřejmě 
pro region další velká vzpruha, ty 
peníze navíc prostě budou vidět.

Takže Zlínský kraj musel pro 
svůj rozvoj hledat prostředky 
i jinde…
Navážu na  to, o  čem jsme již 
mluvili. Když vznikl Zlínský kraj, 
byl v pozici mladé rodiny, která 
zdědila dům a ten musí důkladně 
opravit – od střechy až po zákla-
dy. Takže musí investovat. A těch 
peněz je potřeba obrovské množ-
ství, celková suma představuje 
i násobek ročního příjmu. Zatím-

co u rodin se bavíme o stovkách 
tisíc korun, v případě kraje je to 
o desítkách až stovkách milionů. 
A pak přichází další věc – jakmi-
le něco vybudujete či opravíte, 
musíte se o to starat. Ale logicky 

nižší náklady na údržbu má to, 
co je nové. Takže přichází logická 
úvaha – půjčíme si peníze, tím 
urychlíme stavbu, budeme hned 
kvalitně bydlet a naše provozní 
náklady klesnou. A to i takovým 
způsobem, že to pokryje úroky 
z úvěru. 
Zlínský kraj má celkový dluh 
za úvěry v několika posledních 
letech něco málo přes 1,5 mili-
ardy korun. To samo o sobě sice 
vypadá jako velká suma, a ně-
kteří lidé toto číslo rádi vytrhá-
vají z kontextu, ale je to dluhová 
zátěž naprosto přiměřená a mezi 
kraji zcela obvyklá. Aktuální sou-
hrnný dluh kraje činí něco mezi 
pětinou až čtvrtinou jeho roč-

ních příjmů – to je prostě malá 
daň za to, že se zlepšují silnice, 
opravují školy, staví domovy pro 
seniory, modernizují nemocnice 
a podobně.  
 pokračování na str. 4

Kraje fungují již 15 let. Jak vel-
ký kus ušel za tu dobu Zlínský 
kraj?
Když bylo rozhodnuto o tom, že 
vzniknou zcela nové kraje s vlast-
ní samosprávou, nedostal toho 
ten náš do vínku mnoho – regi-
on v pohraničí, v němž praktic-
ky bez náhrady skončila během 
90. let řada velkých fabrik, kde  
neexistoval jediný kilometr dálni-
ce, a kde se lidé potýkali s nižšími 
výdělky a malou nabídkou práce. 
Někde bylo trochu lépe, napří-
klad na Zlínsku, jinde ještě o něco 
hůře – především v okrajových 
částech Vsetínska a Kroměřížska. 
Vzhledem k  těmto výchozím 
podmínkám nešlo očekávat, že 
Zlínský kraj bude stoupat po po-
myslném žebříčku krajů prudce 
vzhůru. My i  naši předchůdci 
jsme měli jiné starosti – dostat 
Zlínský kraj ze dna, nastartovat 
ho. A to se určitě podařilo. Zlínská 
aglomerace má napojení na dál-
niční síť, daří se nám investovat 
do našich silnic, funguje veřejná 
doprava, byla provedena moder-
nizace řady železničních tratí. 
Všechny tyto investice, ať už kraj-
ské nebo státní, pomohly potlačit 

nevýhody toho, že jsme příhra-
niční region. Spolu s tím začaly 
vznikat nové firmy a ty stávající 
se rozrůstaly. Nezaměstnanost 
se letos dostala pod republikový 
průměr. To samo o sobě dost vy-
stihuje ten kus cesty, který jsme 
ušli. 
Ovšem nic z toho by nebylo mož-
né bez aktivních lidí. A ti, naštěs-
tí, v našem kraji vždy byli. Jak já 
s  oblibou říkám, lidé v  našem 
kraji jsou přátelští a pohostinní, 
ale také kreativní, pracovití a re-
lativně skromní. 

Tak velký posun nebyl možný 
bez výrazných investic. V jaké 
kondici je vlastně hospodaření 
Zlínského kraje?
Tady je potřeba začít zdůrazně-
ním jednoho nepříjemného fak-
tu. Zlínský kraj má vůbec nejnižší 
podíl ze všech krajů na výnosech 
z daní. Oproti těm „nejvíce prefe-
rovaným“ je to až o třetinu méně. 
To je velká historická křivda. 
U předchozích vlád jsme ovšem 
s naší snahou o nápravu nepo-
chodili. Teď už se blýská na lepší 
časy a zdá se, že budeme koneč-
ně úspěšní. Po dlouhých letech, 
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země. Jak jsme již byli a  jsme 
svědky, návratová politika ne-
legálních ekonomických imi-
grantů nefunguje. Místo návratu 
do svých zemí, které je odmítají 
přijmout, se po vyhoštění roz-
ptylují v zemích Evropské unie. 
Tito lidé bez možnosti legálního 
zajištění zaměstnání a obživy 
budou příčinou mnoha problé-
mů a střetů. A z toho nebudou 

úvodník nějak moc poznamenat 
úvahami nad tím, co se ve světě 
a zvláště pak v Evropě děje. Spí-

še jsem chtěl navodit atmosféru 
adventního času a s tím souvise-
jících tradic křesťanské Evropy.
Dnes, před příchodem roku 
2016, si plně uvědomuji, že 
problém nelegálních imigran-
tů se výrazně promítne i do naší 

Vážení spoluobčané,
to, že je cílem, aby každé číslo 
magazínu Okno do kraje se vám 
dostalo do rukou v posledních 
dnech předchozího měsíce, má 
tu nevýhodu, že se vše musí 
dělat ve významném předstihu. 
To je nevýhoda i pro úvodníky. 
Proto když jsem psal úvodník 
do prosincového čísla, nemohl 
jsem tušit, co se stane v pátek 
13. listopadu v Paříži. Je ovšem 
fakt, že jsem ani tak nechtěl 
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slOVO
úVODeM

Bezpečnost našich občanů musí být prioritou.
obviňovat své země nebo sebe, 
ale nás, občany Evropy.
I  když bezpečnost občanů je 
prioritou státu a dnes i Evrop-
ské unie, bude nás to stavět 
do situací, které budeme muset 
zvládnout. Nesmíme panikařit, 

nabíhat na jednoduchá populi-
stická řešení. Ovšem také situaci 
nepodceňovat, a už vůbec ne se 
zříkat tradic a našich dosavad-
ních hodnot.
Proto mi dovolte v souvislosti 
s nadcházejícím rokem vyslovit 
přání, aby se věci vyvíjely lépe, 
než se nyní jeví. A samozřejmě 
přeji to, co si přejeme do kaž-
dého nového roku. Aby to byl 
rok šťastný, úspěšný, přinášející 
co nejvíce radosti a úspěchů, ať 
už osobních, tak i pracovních. 
K tomu aby sloužilo zdraví, stálo 
při vás vždy štěstí, bylo kolem 
vás hodně lásky, porozumění 
a tolerance. 

 MVDr. Stanislav Mišák,
 hejtman Zlínského kraje

startovali jsme z poslední řady
Na startu jsme byli v poslední řadě, přesto se nám daří 
posouvat vpřed. I takto, sportovní terminologií, se lze 
ohlédnout za 15 lety fungování Zlínského kraje. „I přes 
objektivní potíže jsme ušli obrovský kus cesty,“ říká 
v rozhovoru hejtman stanislav Mišák. 
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Co popřát kraji? Ptali jsme se radních 
startovali jsme z poslední řady

Zlínský kraj | s blížícím se Novým rokem, kdy je možné se podívat dopředu 
a zároveň popřát ostatním. Proto jsme dali prostor všem členům krajské 
rady, aby učinili totéž - ale z pohledu svých resortů. Aby se podělili o to, 
na co chtějí klást největší důraz, co bude nejdůležitější. A aby se i případně 
ohlédli zpět. 

Z regIONu

  KulTura a ceSToVní ruch PoDle 
laDISlaVa KrYŠToFa

Oblast kultury a památkové péče je v mnoha 
ohledech specifická, široká a rozmanitá a naší 
prioritou a povinností bude každodenní péče 
o zachování kulturního i historického dědictví 
regionu. Vždyť je nám tento odkaz a jaké-
si poselství předáván po generace. 
Velkým očekáváním pro nás bude 
další možnost čerpání finančních 
prostředků na obnovu národ-
ních kulturních památek, muzeí 
a knihoven ve výzvách IROP. Vě-
říme, že žadatelé z našeho regi-
onu budou úspěšní při získávání 
finančních prostředků a podaří se 
realizovat rekonstrukci objektů Kro-
měřížského muzea či obnovu památníku 
Ploština. Naší snahou bude opětovně podpořit 
významné kulturní akce a památky k obno-
vě z Fondu kultury, vybrat a ocenit nejlepší 
knihovny, knihovníky, Mistry tradiční rukodělné 
výroby, stavbu lidové architektury a dalšího 
laureáta Ceny Pro Amicis Musae. Velkou po-

  ŠKolSTVí a SPorT PoDle  
PeTra naVráTIla

Rok zahájíme účastí žákovské reprezentace 
Zlínského kraje na hrách VII. Zimní olympiády 
dětí a mládeže ČR, ve dnech 17. až 22. ledna 
2016 v Ústeckém kraji. O tom, že si Zlínský kraj 
váží svých sportovců, svědčí i již 14. ročník 
populární celokrajské ankety Sportovec Zlín-
ského kraje a následně se v dubnu můžeme 
těšit na slavnostní večer s oceněním nejlep-
ších sportovců a trenérů včetně ceny fair-play. 
Školství je však hlavně o výchově a vzdělávání 
a Zlínský kraj se může pyšnit nejen sportovními 
výsledky, ale i ve výsledcích vzdělávání zaujímá 
náš region v republikových srovnáních přední 
pozice. Je to jistě zásluha především kvalitní 
práce většiny našich pedagogů. Jako podě-
kování a výraz úcty k jejich práci kraj již 15 let 
předává ocenění výrazným osobnostem mezi 
učiteli a dalšími pracovníky škol, a to tradičně 
při příležitosti Dne učitelů.

dokončení ze str. 3
Díky této strategii jsme také mohli získat 
na investice další čtyři miliardy z dotač-
ních fondů.

Přesto, neomezuje dluh další rozvoj?
Já opět použiji příměr k oné mladé rodině. 
Dejme tomu, že její roční hrubý příjem 
je 600 000 korun. Pokud si vezme úvěr 
na stavbu ve výši kolem 150 000 korun, je 
její zadlužení stejné jako v případě kraje. 
A takových rodin je obrovské množství. 
A nikdo by o nich asi neřekl, že jsou pře-
dlužené. Naopak, půjčené peníze inves-
tují, aby lépe a úsporněji bydlely. Prostě 
se chovají jako řádní hospodáři. A tak po-
stupujeme i my.

a jak bude vypadat hospodaření kraje 
v roce 2016?
Bude méně investic, než na kolik jsme byli 
zvyklí v posledních letech. Je to dáno tím, 
že je méně evropských dotací. Na druhou 
stranu pojedeme bez dalších úvěrů, a bu-
deme hospodařit vyrovnaně. A navíc zase 
výrazně umažeme kus dluhu.

Jaké jsou podle vás další možnosti, jak 
posunout kraj zase o kus dál?
U nás je krásně, i když je škaredě. To říkám 
velmi často. Ale v žádném případě nejde 
o frázi. Prostě to tak je. Náš kraj je pestrý, 
rozmanitý, plný aktivních lidí. Navíc rela-
tivně bezpečný. Aby toto všechno platilo 
i nadále, musíme všichni – samospráva 
i firmy – hledat možnosti, jak zvýšit konku-
renceschopnost našeho regionu a přispět 
ke kvalitnějšímu životu obyvatel celého 
Zlínského kraje.

zornost budeme také věnovat rozvoji krajských 
institucí v oblasti kultury.
Cestovnímu ruchu bych do nového roku přál, 
aby se mu dařilo alespoň tak, jako v letech 
předešlých. Trvalý růst návštěvnosti kraje jak 
u jednodenních cílů, tak – a to především – 

u vícedenních pobytů nás těší už čtvrtým 
rokem. Stojí za tím stále se zlepšující 

infrastruktura služeb, ale také dob-
ře dělaný marketing ve prospěch 
celého turistického regionu. 
Naše Centrála cestovního ruchu 
Východní Moravy díky prostřed-
kům z krajského rozpočtu, ale 

i dotačním, propaguje region ne-
jen vůči domácí klientele, ale i za-

hraničním, blízkým trhům. Tento trend 
chceme zachovat a dál tak pomáhat tomu, 

aby cestovní ruch jako významný ekonomický 
sektor přinášel tomuto regionu nejen peníze, 
ale i tolik potřebná pracovní místa. Stranou 
nezůstane ani projekt Evropské kulturní stezky 
sv. Cyrila a Metoděje. Budeme jej dál rozvíjet 
a dál šířit tuto myšlenku do zemí Evropy.

  FInancoVání a roZPočeT PoDle 
JaroSlaVa DroZDa

 Z titulu kompetencí a odpovědnosti v radě, 
kde mi byla svěřena oblast financování a roz-
počtu, je mým přáním, aby růst ekonomiky 
České republiky zajišťoval i dostatek zdrojů pro 
veřejné rozpočty a kraje, jako jejich součást, 
mohly řešit programové priority. A proto chci 
spolu se svými kolegy napomáhat optimální-

mu využití finančních prostředků sloužících 
k rozvoji a zlepšování podmínek pro život ob-
čanů v regionu.  Všem těm, kdo jak na úseku 
ekonomiky, tak i v ostatních věcně příslušných 
odborech nastavují rozpočtová pravidla a na-
pomáhají průběžnému využívání finančních 
prostředků, přeji v roce 2016 pevné nervy, 
hodně zdraví, týmovou spolupráci, rodinné 
zázemí a nezbytné štěstí.

MuSíMe 
ZachoVaT 

hISTorIcKé 
DěDIcTVí 
regIonu
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  SocIální oblaST PoDle  
TaťánY ValenToVé nerSeSJan

V prvé řadě chci všem poděkovat za odvede-
nou práci v tomto roce. Moc si cením toho, 
že přechod financování sociálních služeb ze 
státu na kraj proběhl hladce a bez komplikací. 
A velký dík patří i za úspěšně dokončené stav-
by či rekonstrukce rekordního počtu domovů, 
jejichž příprava a realizace zabrala řadu let. 
Svému resortu, a nejen jemu, přeji především 
klidný a dělný rok. Ať jím necloumají předvo-
lební vášně a z krajských voleb ať vzejde tako-
vé vedení, které dokáže sociální oblast vést pro 
naše občany tím nejlepším směrem. Sociálním 
službám přeji další navyšování finančních pro-
středků tak, aby mohly být uspokojeny po-
třeby všech obyvatel našeho kraje a zároveň 
mohla být náležitě oceněna práce lidí, kteří 
tyto služby obětavě a kvalitně poskytují. Jsme 
připraveni pro to udělat maximum, počínaje 
vyšší částkou pro sociální služby z krajského 
rozpočtu přes vyjednávání o spolufinancování 
s obcemi až po zapojení evropských fondů.
Spolkům sdružujícím seniory či zdravotně 
postižené, mateřským a rodinným centrům, 
dobrovolnickým a dalším organizacím přeji 
spoustu radosti a pocitu uspokojení z jejich 
činnosti. Moc si vážím práce a času těch, kteří 
ho nezištně a bez nároku na odměnu věnují 
druhým. S podporou Zlínského kraje mohou 
i nadále počítat.
A vám všem, milí čtenáři, přeji pevné zdraví, 
štěstí a spokojenost, také hodně lásky a dob-
rých přátel, na které se můžete spolehnout. 
Ať se vám daří žít život podle svých představ, 
přání a snů.  

  ZDraVoTnIcTVí  PoDle  
luboMíra nečaSe

Od zdravotnictví v našem kraji očekávám 
především vysokou odbornost, příjemné pro-
středí a zejména empatii od lékařů, zdravot-
ních sester, sanitářů a dalšího zdravotnického 
personálu. V roce 2016 bychom chtěli inves-
tovat nejen do nových budov a přístrojů, ale 
hlavně chceme navýšit mzdy zaměstnancům 
nemocnic alespoň o 5 % a tím částečně zlep-
šit jejich ekonomické postavení. 
Již začátkem roku zahájíme v  Krajské nemoc-
nici T. Bati ve Zlíně vyšetření a léčení pomocí 
tří nových přístrojů – lineárního urychlovače, 
přístroje PET/CT a dalšího přístroje pro mag-
netickou rezonanci. V průběhu roku bychom 
pak rádi získali další peníze z evropských do-
tací a fondů na nákup přístrojů, které upřesní 
diagnostiku nádorových onemocnění. Naším 

úkolem také bude v této nemocnici zahájit 
výstavbu nového centrálního pavilonu in-
terních oborů. Projekt, který si vyžádá téměř 
miliardovou investici, bude rozložen do ně-
kolika let. 
Stejně tak bychom měli zahájit výstavbu 
interního pavilonu v Uherskohradišťské ne-
mocnici. Tato stavba naváže na nový chirur-
gický blok a umožní uvolnit část pozemků 
v areálu nemocnice pro rozvoj města. Dal-
ší zkvalitnění zdravotnické péče si slibuji 
stavbou dlouho očekávané budovy interny 
Vsetínské nemocnice. Po jejím dokončení 
se výrazně zlepší nemocniční prostředí pro 
pacienty Vsetínska. Kroměřížská nemocnice 
investuje do nových přístrojů a začátkem 
roku zahájí vyšetření na novém přístroji CT. 
Nemocnice připravuje také rozšíření léčby 
na nové dialýze pro pacienty s onemocně-

ním ledvin.  Ke krajskému zdravotnictví patří 
i Zdravotnická záchranná služba Zlínského 
kraje. Ta letos z krajských peněz a dotací poří-
dila 18 nových sanitních vozů a také otevřela 
nová výjezdová stanoviště v Morkovicích-Slí-
žanech a v Rožnově pod Radhoštěm. V roce 
2016 otevřeme další dvě stanoviště v Buch-
lovicích a v Suché Lozi. 
V neposlední řadě budeme řešit s Minister-
stvem zdravotnictví náš požadavek o umístě-
ní posádky letecké záchranné služby na úze-
mí Zlínského kraje.
Rok 2015 byl pro zdravotnictví Zlínského kra-
je velmi úspěšný. Pevně věřím, že nejinak 
tomu bude i v roce 2016. Budeme se i nadále 
snažit zlepšovat zdravotnickou péči nejen 
pro občany, ale také pro ty, kteří tyto služby 
poskytují. Přeji si, aby se všechny naše plány 
a vize naplnily.

Je třeba připomenout, že velký kus práce s dět-
mi a mládeží odvádějí také lidé všech profesí, 
kteří se mladým věnují ve svém volném čase. 
Ani v roce 2016 proto Zlínský kraj nezapomene 
poděkovat a ocenit tyto dobrovolné pracovníky 
s dětmi a mládeží.
V červnu, na závěr školního roku, Zlínský kraj 
tradičně ocení naše žáky za jejich mimořádné 
úspěchy v mimoškolní činnosti či za mimořád-
ný čin. Při květnovém slavnostním vyhlášení 
výsledků soutěže Stavba roku Zlínského kraje 
budou zase odměněni žáci stavebních oborů 
středních škol, kteří se umístili na předních mís-
tech v republikových soutěžích.
Řemesla a odborné školství bude Zlínský kraj 
nadále rozvíjet a podporovat. I v tomto roce 
bude pokračovat krajský projekt Podpora řeme-
sel v odborném školství. Podtržením významu 
a podpory spolupráce středních odborných 
škol s budoucími zaměstnavateli při přípravě 
profesně zdatných absolventů je konference 
Škola ve firmě – Firma ve škole, kterou 
připravujeme na září 2016.
Pro rok 2016 chystá Zlínský kraj 
také akce, které směřují k podpo-
ře preventivních aktivit ve ško-
lách a  školských zařízeních, 
v květnu oceníme nejlepší školní 
metodiky prevence za jejich kva-
litní preventivní práci, na měsíc září 
připravujeme krajskou konferenci 
k rizikovému chování pro mateřské školy 
a v říjnu proběhne krajská konference k rizikové-
mu chování určená pro základní a střední  školy.

Nezanedbatelné budou v roce 2016 investi-
ce do krajského školství. Jsou naplánovány 

investiční akce zaměřené na úspory energií, 
předpokládané náklady by měly pře-

výšit 170 milionů. Další investiční 
akce v předpokládané výši více 
než 80 milionů korun jsou pro 
rok 2016 plánovány z vlastních 
prostředků kraje a jsou zamě-
řeny na rekonstrukce. Bylo by 

možné vyjmenovat i celou řadu 
dalších aktivit, které nás budou 

v tomto roce provázet, ale to vše se 
budete moci dočíst na www.zkola.cz.

Osobně bych si přál, aby události dnešní doby, 
které vyžadují v rámci zajištění bezpečnosti 

obyvatel mimořádná opatření a nemalé fi-
nanční prostředky, nezatlačily do pozadí úlohu 
vzdělávání a školství a tím rovněž aktuální po-
třebu zásadní změny financování a radikálního 
navýšení rozpočtu. Je to nezbytné nejen pro 
další rozvoj a uplatnění mladé generace, ale 
především pro budoucnost celé společnosti.

InVeSTIce  
Za čTVrT  
MIlIarDY  

PoMohou 
ŠKolSTVí
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JaroSlaVa KučerY
Rok 2015 byl v oblasti dopravy jedním z nej-
náročnějších za poslední léta. S využitím 
evropských finančních prostředků z Regi-
onálního operačního programu a Státního 
fondu dopravní infrastruktury jsme re-
alizovali historicky největší rozsah 
prací na zlepšení stavu krajských 
silnic II. a  III. tříd. Nezbytná 
omezení pro řidiče v průbě-
hu výstavby se vrátila všem 
účastníkům silničního pro-
vozu ve znatelně lepší kvalitě 
zrekonstruovaných úseků a to 
i ve větším rozsahu na silnicích 
III. tříd. Pozitivní reakce řady obcí 
i veřejnosti jsou toho nejlepším důkazem.
V rámci postupných kroků ke zlepšení ces-
tování veřejnou hromadnou dopravou byl 
koncem roku úspěšně ukončen projekt 
„Komplexní odbavovací, řídicí a informační 
systém“, který zlepší systém informovanosti 
cestujících, využívajících autobusovou do-
pravu. Zásluhu na dosažených výsledcích 
má tým odborně erudovaných a pracovi-
tých lidí z Ředitelství silnic Zlínského kraje, 
jednotlivých Správ a údržeb silnic, Koordi-
nátora veřejné dopravy i odboru dopravy 
a silničního hospodářství KÚ, který pod mým 
vedením dokázal splnit náročně stanove-

né cíle. Poděkování však patří i těm obcím 
a městům, které svým pozitivním přístupem 
participovaly na akcích ke zlepšení doprav-
ní dostupnosti i obslužnosti jednotlivých 
regionů.
Rok 2016 bude z více důvodů rokem speci-

fickým, a to nejen v resortu dopravy. 
Skončilo rozpočtové období EU 

a  nové období do  roku 2020, 
umožňující čerpání evropských 
dotací, je v začátcích a výraz-
nějším způsobem se projeví až 
od roku 2017. Proto zásadním 
úkolem pro rok 2016 je získat 

finanční prostředky na pokračo-
vání pozitivního trendu ve zlepšo-

vání kvality krajských silnic.  V oblasti 
veřejné hromadné dopravy je velmi důleži-

té zajistit úspěšné dokončení veřejné sou-
těže na autobusové dopravce, kteří budou 
zajišťovat linkovou dopravu od roku 2018. 
Přitom klademe velký důraz na to, aby se 
výrazně zlepšila kvalita cestování. Současně 
budeme řešit i regionální železniční dopra-
vu, kterou považujeme za páteř dopravní 
obslužnosti v našem kraji.  
Budeme nadále věnovat pozornost a spolu-
podílet se na zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu a také spolupracovat s městy a ob-
cemi na budování moderních přestupních 
terminálů a rozšíření sítě cyklostezek.

  ŽIVoTní ProSTřeDí a VenKoV PoDle  
IVana MařáKa

Velmi bych si přál, aby se v roce 2016 dokon-
čila protipovodňová opatření v Tlumačově 
a vůbec, aby se pokračovalo v zabezpečení 
protipovodňové ochrany tam, kde dosud 
chybí. 
Dalším velkým tématem, a tudíž i přáním pro 
resort životního prostředí, je sanace starých 
ekologických zátěží. Byl bych rád, kdyby se 
i nadále dařilo pomáhat malým obcím se 
zajištěním likvidace odpadních vod. Ani ne 
tak přáním, jako spíše mým osobním ape-
lem je výzva obcím, aby se nerozpakovaly 
přihlásit do soutěže Vesnice roku. Vloni bylo 
poprvé za jedenadvacetiletou historii soutě-
že vyhlášeno internetové hlasování – cena 
veřejnosti – a hned tuto cenu získaly Babice, 
tedy obec Zlínského kraje.
 Jsem přesvědčen, že venkov Zlínského kraje 
je opravdu krásný, možná si to už ani neu-
vědomujeme, ale naše vesnice se skutečně 
mají čím pochlubit, ale asi se to považu-
je za samozřejmost, nebo jsou starostové 
a starostky příliš nároční a mají laťku vysoko 
nastavenu, takže s podáním přihlášky mnoh-
dy váhají a otálejí, což je škoda. Přeji obcím, 
aby jim v  jejich rozvoji i nadále pomáhal 
Zlínský kraj prostřednictvím Programu ob-
novy venkova. 
A mým posledním přáním je čisté ovzduší – 
nejen to, kterého dosáhneme například tím, 
že si občané v roce 2016 požádají o dotaci 
na výměnu starých nevyhovujících kotlů 
– ale hlavně čisté ovzduší v mezilidských 
vztazích.

  ZeMěDělSTVí PoDle  
FranTIŠKa čubY

Zemědělství stojí dlouhá léta na  samém 
okraji zájmu společnosti. A to i přesto, že 
patří k nejvýznamnějším sektorovým eko-
nomikám. Osobně bych si pro nový rok přál, 
aby zemědělci nebyli zatěžováni při své ne-
lehké práci byrokratickými zásahy, předpisy 
a evropskými normami a omezeními. Pak 
bychom se mohli dočkat toho, že budeme 
mít na svém stole především produkci čes-
kých zemědělců.

DalŠí ceSTY, 
ZlePŠení 
VeřeJné 

DoPraVY

Štěstí, zdraví a spokojenost
v novém roce 2016  

přeje  
Rada Zlínského kraje
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Premiér na jednání ve Zlíně. | Foto: lV
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Jednání krajské tripartity se účastnil premiér i ministryně

s rozvojem venkova pomohou 
desítky milionů korun

Ředitelka Úřadu práce ČR – krajské pobočky 
ve Zlíně Mariam Majdyšová nejprve přítom-
né seznámila s aktuální situací na trhu práce 
ve Zlínském kraji. Potvrdila, že stále pokračuje 
trend snižování počtu nezaměstnaných osob. 
Například v říjnu zaznamenal Zlínský kraj druhý 
nejvyšší pokles v rámci krajů České republiky. 
Ke konci října bylo ve Zlínském kraji evidová-
no 22 008 uchazečů o zaměstnání. I nadále 
tak zůstává nezaměstnanost v kraji nižší než 
v České republice. „Ve Zlínském kraji byl podíl 
nezaměstnaných 5,5 procenta, zatímco v České 
republice je hodnota podílu nezaměstnaných 
5,9 procenta,“ uvedla Miriam Majdyšová. Ze sta-
tistik úřadu práce vyplývá, že na území celého 
Zlínského kraje je evidováno asi 5 800 volných 
pracovních míst. Na jedno volné pracovní místo 
připadají méně než čtyři uchazeči o zaměstnání. 
V nabídce volných pracovních míst převažují 
pozice pro pomocné pracovníky ve výrobě, 
seřizovače a obsluhu obráběcích strojů, řidiče 
nákladních automobilů, nástrojaře a prodavače 
v prodejnách. Poté následovala diskuse, během 
níž premiér vznesl dotaz, proč se nedaří volná 
pracovní místa obsadit lidmi v dlouhodobé evi-
denci úřadů práce. Ředitelka krajské pobočky 
Miriam Majdyšová konstatovala, že určité pro-
cento dlouhodobě nezaměstnaných je dáno. 
V evidencích úřadů práce tito lidé figurují i šest 
či sedm let a i přes pokusy najít těmto lidem 
uplatnění v rámci aktivní politiky zaměstnanosti 

se do evidencí nezaměstnaných znovu vracejí. 
Dále zazněly informace o činnosti expertních 
komisí Rady hospodářské a sociální dohody 
Zlínského kraje: Zprávu o  činnosti Krajské 
ekonomické rady Východní Moravy přednesl 
její předseda, statutární náměstek hejtmana 
Jaroslav Drozd, zprávu o činnosti komise pro 
zdravotnictví prezentoval její předseda, ná-
městek hejtmana Lubomír Nečas, a se zprávou 
o činnosti komise pro dopravu vystoupil její 
předseda, radní Jaroslav Kučera. Zástupce dele-
gace odborových svazů Karel Popelka přednesl 
požadavky Zlínské výzvy 2015 zaměstnanců 
veřejné linkové dopravy.  /hm/

Schodek ve výši 189 mil. Kč bude pokrytý vol-
nými finančními prostředky z minulých let. Ty 
zároveň pokryjí i splátky dříve čerpaných in-
vestičních úvěrů ve výši 102 mil. Kč. Úvěrové 
zdroje byly v uplynulém plánovacím období EU 
čerpány především ke spolufinancování evrop-
ských projektů. Přijetí nových úvěrů v příštím 
roce Zlínský kraj neplánuje. „Proti plánovanému 
rozpočtovému výhledu je největší změnou vznik 
tzv. Fondu Zlínského kraje, který nově nasta-
vuje pravidla pro poskytování dotací a vychází 
ze změny zákona o rozpočtových pravidlech,“ 
vyjmenoval největší změny v rozpočtu Jaroslav 
Drozd, statutární náměstek hejtmana Zlínského 
kraje, který má na starosti finance a rozpočet. 
Příjmy kraje se skládají z vlastních příjmů (3 mld. 
Kč) a z dotací (5,1 mld. Kč). „Největší podíl vlast-

ních příjmů představují daně, které díky připra-
vovaným legislativním změnám budou ve Zlín-
ském kraji o 230 milionů vyšší, než tomu bylo 
v roce 2015,“ doplnil Drozd. I přesto však Zlínský 
kraj dostává z vybraných daní v přepočtu na jed-
noho obyvatele nejméně v celé republice. Podle 
ministerstva financí je to 16,7 tisíc příjmů kraje 
a obcí oproti republikovému průměru 20,9 tisíc 
korun na obyvatele.
Co se týče výdajů, tak 7,4 mld. Kč představují 
běžné výdaje a 822 mil. Kč je určeno na investi-
ce. „Budeme realizovat hlavně menší investice, 
které tolik nezatíží krajský rozpočet a přitom jsou 
potřeba,“ doplnil Drozd. Největší investicí bude 
stavba nového interního pavilonu ve Vsetínské 
nemocnici. Pětipatrová budova přijde kraj na 130 
mil. Kč.   /rš/

Zlín | Problémy dlouhodobé nezaměstnanosti, požadavky zaměstnanců ve-
řejné linkové dopravy či informace z expertních komisí. To je výběr z mnoha 
témat, kterými se zabývala rada hospodářské a sociální dohody Zlínského 
kraje, zkráceně tripartita. Prosincové jednání svolal její předseda, hejtman 
stanislav Mišák, jako hosté byli přítomni předseda vlády Bohuslav sobotka 
a ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. 

Jde o poslední roční rozpočet tohoto čtyřletého volebního období. Příjmy 
jsou předpokládány ve výši 8,108 mld. Kč a výdaje 8,297 mld. Kč. 

Zlínský kraj | Rámce programů zaměřených 
na podporu vodohospodářské infrastruktury 
a na rozvoj venkova pro rok 2016 projednali 
krajští radní a doporučili je schválit krajským 
zastupitelům. Pro příští rok má kraj na podporu 
vodohospodářské infrastruktury vyčleněno 18,8 
milionu korun a na podporu obnovy venkova 
28,4 milionu.
Oba programy budou vyhlášeny ve dvou do-
tačních titulech. U podpory vodohospodářské 
infrastruktury bude první z nich zaměřen na zá-
sobování pitnou vodou a na odvedení a čiště-
ní odpadních vod, druhý na spolufinancování 
projektů vodohospodářské infrastruktury pod-
pořených z jiných dotačních zdrojů. Co se týká 
podpory obnovy venkova, bude jeden z nich 
zacílen na projekty řešící obnovu obecního ma-
jetku, druhý pak na projekty zpracování územ-
ních plánů.
U programu na podporu vodohospodářské in-
frastruktury budou způsobilými žadateli o dotaci 
obce do 2 000 obyvatel, svazky obcí zajišťují-
cí akci pro 501 až 2 000 obyvatel a místní části 
do 1 000 obyvatel. „Cílem tohoto programu je 
zvýšení počtu obyvatel napojených na pitnou 
vodu a na kanalizaci s vyhovující likvidací odpad-
ních vod,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského 
kraje Ivan Mařák.  
O dotace na podporu obnovy venkova budou 
moci žádat obce do 2 000 obyvatel. V rámci 
uvedené podpory je očekáváno zlepšení stavu 
místních komunikací, veřejných prostranství, 
sportovních a kulturních zařízení, prostor vyu-
žívaných místními spolky, stejně jako naplnění 
požadavků stavebního zákona v souvislosti s po-
řízením a změnou územních plánů. 
Program na podporu obnovy venkova je hlav-
ním nástrojem Zlínského kraje pro rozvoj ven-
kova. V letech 2004–2014 pro něj kraj ze svého 
rozpočtu vyčlenil 394 milionů korun.   /hm/

Doprava v menších obcích 
bude bezpečnější

Zlínský kraj | Program BESIP Zlínského kraje pro 
příští rok schválila krajská rada. O podporu bu-
dou moci zažádat obce Zlínského kraje do 5 000 
obyvatel. Počítá se s rozdělením 1,5 milionu ko-
run. Program bude realizován ve dvou dotačních 
titulech. První z nich bude zaměřen na zlepšování 
přehlednosti přechodů pro chodce a zajištění 
jejich řádné viditelnosti v obcích, druhý na zvy-
šování bezpečnosti na pozemních komunikacích 
pomocí dopravně inženýrských opatření. Těmi 
se rozumějí například zpomalovací ostrůvky při 
vjezdech do obcí, ostrůvky usměrňující dopravu 
v průtazích obcí nebo opticko-psychologické 
brzdy na vozovce..  /jv/

Z regIONuZastupitelstvo schválilo rozpočet na příští rok 



Hejtman Stanislav Mišák poděkoval dobrovol-
níkům za to, že se nad rámec svých pracovních 
i rodinných povinností ještě dokáží rozdělit o svůj 
čas a o své dovednosti v rámci práce s dětmi. Zá-
roveň poděkoval za podporu a toleranci rodinám 
těchto lidí. „Poděkování patří i všem těm, kdo 
posílali své nominace, protože kraj je veliký, čin-
nosti jsou rozmanité a takto se prostřednictvím 
návrhů na ocenění můžeme dozvědět o lidech, 
kteří za to, co dělají, opravdu zasluhují úctu,“ řekl 
hejtman Stanislav Mišák.
Radní pro školství, mládež a sport Petr Navrátil 
zase vyzdvihl to, že práce s dětmi vyžaduje znač-
nou dávku trpělivosti a velkou vnitřní motivaci, 
protože jde o činnost zodpovědnou a namáha-
vou jak fyzicky, tak psychicky. „Není jednodu-
ché dnes, v době tabletů a chytrých telefonů, 
zaujmout mladou generaci a dokázat, aby nad 
virtuální zábavou u dětí a mládeže zvítězil zájem 
o aktivní trávení volného času a chuť se něco 
naučit, něco dokázat a také mít radost z přímých 
mezilidských kontaktů. V tomto směru je práce 
dobrovolníků zcela nenahraditelná,“ řekl radní 
Petr Navrátil. 
Na Odbor školství, mládeže a sportu Krajského 
úřadu Zlínského kraje bylo v letošním roce do-
ručeno celkem 43 nominací. 

Seznam oceněných: Vladislav Bambušek (Ša-
chový oddíl Karolinka), Jaroslava Bartoňková 
(Klub šermu SK Zlín), Ivan Bednařík (DDM ASTRA 
Zlín, kroužek železniční modelář), Hana Bendová 
(Vyšší policejní škola a Střední policejní škola 
Ministerstva vnitra v Holešově), Alena Berna-
tíková (Tělovýchovná jednota Sokol Březolu-
py, Tanečně sportovní skupina Pohoda), Karel 
Fleischmann (TJ SLAVIA Kroměříž, oddíl bas-
ketbalu), Alena Handlová (Tělocvičná jednota 
Sokol Zlín), Jaroslav Hladiš (SOU Uherský Brod), 
Stanislav Honzírek (Moravský rybářský svaz, MO 
Kroměříž), Karel Hurta (TJ Sokol Bystřička), Jiří 
Krčma (Valašský soubor písní a tanců Beskyd, 
Dětský folklorní soubor Malý Beskyd), František 
Látal (SPŠ polytechnická - COP Zlín, fotografický 
kroužek), Petr Pomajbík (Gymnázium J. A. Ko-
menského a JŠ Uherský Brod, Folklorní soubor 
Jakub), Eva Prázdná (Klub rodičů ZŠ Chvalčov, 
řezbářský kroužek), Martin Procházka (DDM 
Slavičín, modelářský kroužek), Šárka Smělíková 
(Základní škola, Kunovice, Červená cesta 853), 
Věra Šabršulová (Bartošův dětský soubor), Mo-
nika Ševčíková (ZŠ Morkovice), Hana Tarabuso-
vá (DDM Valašské Klobouky, DFS Klobučánek), 
Roman Vrba (Gymnázium J. A. Komenského a JŠ 
Uherský Brod, Folklorní soubor Jakub).  /hm/

Volný čas věnují práci s dětmi
Kroměříž | V prostorách Muzea Kroměřížska se uskutečnilo slavnostní oce-
nění jedenácti mužů a devíti žen, kteří se dlouhodobě věnují práci s dětmi 
a mládeží. Zlínský kraj letos tyto dobrovolníky za jejich činnost pro mládež 
ocenil již po dvanácté.
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Na ptačí stezce. | Foto: archiv

Kraj přibližuje přírodu dětem
Zlín | Zlínský kraj podporuje v rámci podpro-
gramu Podpora ekologických aktivit v kraji 
projekty, které přispívají k naplňování pri-
orit environmentální výchovy, vzdělávání 
a osvěty (EVVO) Zlínského kraje a posilují 
aktivní zapojování občanů do ochrany pří-
rody a péče o krajinu. Cílem podprogramu 
je zvýšit kvalitu a profesionalitu činnosti 
subjektů působících v oblasti EVVO na území 
kraje, posílit preventivní úlohu EVVO jako 
součásti ochrany přírody a krajiny a péče 
o životní prostředí. „Z krajského rozpočtu 
byla na podporu ekologických aktivit v po-
sledních letech alokována zvýšená částka 
jeden milion korun, což je velmi pozitivní. 
Zájem poměrně širokého spektra žadatelů 
stále roste a většina odevzdaných projektů je 
velmi kvalitních a smysluplných," uvedla Mi-
lena Kovaříková, předsedkyně výboru kraj-
ského zastupitelstva pro životní prostředí 
a rozvoj venkova. Výzva je zpravidla vyhlašo-
vána v polovině ledna a trvá do konce února. 
Šanci uspět mají všechny žádosti o podporu, 
které naplní nejen cíle podprogramu, ale spl-
ní i tři základní kritéria přijatelnosti týkající se 
způsobilosti žadatelů, způsobilosti projektů 

a způsobilosti výdajů, která jsou podrobněji 
popsána v  informacích pro žadatele vždy 
umístěných na krajském portále. V roce 2015 
bylo z krajského rozpočtu podpořeno přes 
dvacet projektů v celkové hodnotě téměř 
1,4 milionu korun. 
„Největší radost mám z projektů, které pod-
porují pobyt dětí v přírodě, protože tyto 
činnosti pozitivně působí na celkový rozvoj 
dětí, snižují únavu, nervozitu, agresivitu, 
rozvíjejí kreativitu a schopnost se soustře-
dit,“ dodala Milena Kovaříková. Nyní je čas 
přemýšlet nad novými projekty, protože 
v rozpočtu Zlínského kraje na rok 2016 na ně 
opět čeká jeden milion korun.  /red/

O řemesla je zájem

Zlínský kraj | Již devátým rokem je 
ve Zlínském kraji realizován systém pod-
pory řemesel v odborném školství. Pro-
jekt byl nastartován proto, aby motivoval 
žáky a jejich rodiče ke zvýšení zájmu o ře-
meslné obory, které nejsou na trhu práce 
dostatečně zastoupeny, a tento záměr se 
podařilo naplnit. Vyplývá to z informací, 
které poskytl radní pro oblast školství, 
mládeže a sportu Petr Navrátil.
„Projekt se jednoznačně osvědčil a po-
mohl zastavit propad počtu žáků stu-
dujících ve vybraných podporovaných 
oborech. Zatímco na  počátku bylo 
do systému podpory řemesel zařazeno 
332 žáků, v letošním školním roce je po-
čet více než čtyřnásobný, týká se celkem 
1428 žáků. V prvních letech byly v projek-
tu zapojeny pouze střední školy zřizované 
Zlínským krajem, později jsme systém 
otevřeli i pro soukromé školy. Od roku 
2007 do současnosti Zlínský kraj do systé-
mu podpory řemesel vynaložil přes třicet 
milionů korun,“ uvedl radní Petr Navrátil 
a doplnil, že díky projektu získalo výuční 
list v požadovaných oborech 2459 žáků.  
Nejvíce jsou v tomto celkovém počtu za-
stoupeni instalatéři (548), obráběči kovů 
(527) a strojní mechanici (432). Stále však 
zůstává aktuální poptávka po výrobcích 
obuvi, pekařích, chemicích a zeměděl-
cích. Do projektu podpory řemesel je 
v  současné době zařazeno celkem 16 
oborů převážně ze skupin strojírenství 
a  stavebnictví, dále obory zařazené 
na základě požadavků konkrétních za-
městnavatelů (například řezník-uzenář), 
nechybějí však ani tradiční řemesla v re-
gionu. Počet podporovaných oborů byl 
několikrát rozšířen.  /hm/

spolupráce se prohloubí

Shenyang | Zástupci Zlínského kraje se 
účastnili zahraniční pracovní cesty do Číny, 
kterou vedl náměstek hejtmana Zlínského 
kraje Lubomír Nečas. Jednalo se mimo jiné v  
městě Shenyang, které je součástí partnerské 
provincie Liaoning. Viceguvernér provincie 
vyjádřil přání, aby v příštím roce Zlínský kraj 
navštívila také delegace z provincie Laoning. 
„Dále jsme se setkali i s ostatními členy vedení 
provincie a jednali o spolupráci v oblasti ži-
votního prostředí, zemědělství a strojírenství. 
Velkým tématem byla ekonomická spoluprá-
ce, což potvrdilo i setkání s primátorem města 
Shenyang. Toho zajímaly zejména investice 
a podpora dlouhodobých vztahů,“ uvedl 
náměstek Lubomír Nečas. Další jednání byla 
v Pekingu a Šanghaji.  /red/

Z regIONu
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univerzita zahájila stavbu 
Vzdělávacího komplexu

Ohlédnutí za turistickou sezonou

Zlín | stavbu nového vzdělávacího kom-
plexu zahájila univerzita Tomáše Bati 
ve Zlíně. slavnostní poklep základního 
kamene proběhl za účasti architektky 
stavby, evy Jiřičné, a dalších hostů 
16. prosince. stavba vyroste v následu-
jících dvou letech na Štefánikově ulici.

Východní Morava | Cestovní ruch ve Zlínském kraji má za sebou velmi 
úspěšnou letní sezonu, ve 3. čtvrtletí tohoto roku vzrostly počty domácích 
i zahraničních hostů, rušno bylo na hradech, zámcích a dalších turistických 
atraktivitách, zlínská zoo dosahuje nového návštěvnického rekordu. s ředi-
telkou Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Danou Daňovou se na tato 
stručná konstatování podíváme podrobněji. 

„Posluchárny, seminární místnosti a pracovny až 
pro 4000 studentů a 150 pedagogů budou slou-
žit převážně k výuce humanitních oborů, ale 
nejen jim,“ přiblížil rektor školy prof. Petr Sáha. 
Komplex bude tvořen dvěma trakty o šesti nad-
zemních podlažích spojenými středovou částí 
s velkým přednáškovým sálem. Dvě podzemní 
podlaží budou vyhrazena parkování. „Objekt 
svou orientací a architektonickým řešením re-

spektuje urbanistický systém v dané lokalitě 
a plynule navazuje na stávající zástavbu na jižní 
straně,“ představil rektor.
Vzdělávací komplex UTB je další stavbou, kte-
rou pro Zlín navrhla zdejší rodačka Eva Jiřičná. 
Budovy Kongresového a univerzitního centra, 
postavené ve Zlíně podle jejího návrhu v mi-
nulých letech, získaly několik architektonických 
ocenění. Koncertní sál v Kongresovém centru 

co podle vás nejvíce ovlivňuje nárůst počtu 
hostů ve Zlínském kraji?
Těch faktorů je několik a jsou vzájemně prová-
zány. Jednak bylo do infrastruktury cestovního 
ruchu investováno relativně hodně prostředků 
jak v soukromém, tak veřejném sektoru. Hotely, 
wellness centra, turistické atraktivity, ale také cy-
klostezky, parkoviště, veřejné prostory v obcích, 
muzejní expozice – to vše dává možnost nabíd-
nout kvalitnější služby, lepší prostředí. K nabídce 
zážitků, za kterými turisté cestují, je pak potřebný 
marketing. Zde mohu konstatovat, že propagace 
regionu funguje.  

Jaké tedy jsou výsledky, o které opíráte svá 
tvrzení?
V letošní letní sezoně se počet hostů z tuzemska 
zvýšil o 20 % a zahraničních dokonce o 28 %. 
Není to ale ojedinělý výkyv, jedná se o dlouho-
dobý trend. Počty hostů Zlínského kraje rostou 
od krizových let 2009/2010 pravidelně, přitom 
rychleji přibývá právě těch ze zahraničí. V dyna-
mice přírůstku zahraniční klientely jsme několik 
let mezi nejlepšími v celé ČR, podíl cizinců na ná-
vštěvnosti kraje meziročně roste až o 30 %, díky 
tomu se zvyšuje jejich podíl v návštěvnosti kraje. 

Z jakých zemí do Zlínského kraje hosté při-
jíždějí nejčastěji?
Logicky je nejvíce hostů ze Slovenska, kteří tvoří 
necelou třetinu všech cizinců. Následuje klientela 

z Polska a Německa, Rakouska, Itálie a Ruska. 
Tedy z trhů, kterým věnujeme dlouhodobě 
pozornost. 
S výjimkou ruského trhu, který je celoevrop-
sky ochromen z politických důvodů, všechny 
ostatní zmíněné trhy rostou, přičemž přírůstek 
hostů z Polska je natolik silný, že se dostali 
ve statistikách před Němce.

Jak vypadá propagace regionu v zahraničí?
Ukažme si to na příkladu polského trhu. Oslo-
vujeme zejména blízká příhraniční vojvodství. 
V Katowicích, Gliwicích a Krakově jsme reali-
zovali několik prezentací pro místní cestovní 
kanceláře, agentury a průvodce v cestovním 
ruchu. Připravili jsme na základě potřeb pol-
ských partnerů tematické programy, které 
jim formou studijních cest a presstripů před-
stavujeme. Formou newsletterů oslovujeme 
cestovní kanceláře, ale také zájmové turistické 
spolky, máme v polštině propagační tiskovi-
ny, účastníme se veletrhů cestovního ruchu. 
Také jsme realizovali zejména v internetových 
médiích propagační kampaně. Je známo, že 
výsledky se dostavují vždy se zpožděním. 
Například v prosinci 2015 jsme pro 10 pol-
ských cestovních kanceláří realizovali studijní 
cestu do Rožnova pod Radhoštěm a dalších 
míst s vědomím, že se jedná o přípravu zimní 
sezony 2016. Podobné nástroje volíme pro 
Slovensko, Rakousko, Itálii a Německo.  /urb/

je vyhledáván umělci světového jména. Dá se 
tedy očekávat, že i Vzdělávací komplex UTB se 
stane jednou z novodobých architektonických 
dominant města. Po dokončení komplexu získá 
díky nové výsadbě mnohem důstojnější vzhled 
i jeho okolí. V souvislosti se stavbou se navíc 
UTB zavázala, že v dalších 15 lokalitách ve Zlíně 
vysadí stromy v celkové hodnotě přesahující 
jeden milion korun.  /bra/

Potravinová banka pomáhá

Zlínský kraj | Boj proti hladu a zároveň 
proti plýtvání potravinami. Tak se dá struč-
ně charakterizovat poslání Potravinové 
banky ve Zlínském kraji, která v letošním 
roce zahájila svoji činnost. Tento záslužný 
projekt funguje tak, že potravinová banka 
získává z různých zdrojů zdarma potraviny, 
zajišťuje jejich skladování a bezplatně je 
pak distribuuje organizacím, které pomá-
hají rodinám i jednotlivcům v potravinové 
nouzi.
Zásobování potravinové banky je zajiš-
ťováno z nadbytečné zemědělské pro-
dukce, přebytků obchodních řetězců, 
jídelen a podniků společného stravování 
nebo darů veřejnosti při organizovaných 
sběrných akcích. Jednou z takových akcí 
je například Národní potravinová sbírka. 
Ta v listopadu proběhla také ve Zlínském 
kraji, kdy se ve 13 supermarketech vybralo 
celkem 10 785 kilogramů potravin. „Mám 
velkou radost z toho, že se lidé takto so-
lidárně zapojili a že se potravinová sbírka 
ve Zlínském kraji dobře rozběhla,“ vyjádřila 
se radní Zlínského kraje pro sociální oblast 
Taťána Valentová Nersesjan, která založení 
Potravinové banky ve Zlínském kraji před 
časem podpořila. Další Národní potravino-
vá sbírka proběhne opět za rok.
Další významnou listopadovou událostí 
bylo, že se Potravinové bance ve Zlínském 
kraji podařilo zajistit skladovací prostory 
v Otrokovicích, v Radniční ulici. 
Zájemci o dodávání potravin do Potra-
vinové banky ve Zlínském kraji mohou 
kontaktovat jejího ředitele Jiřího Růžičku 
prostřednictvím elektronické pošty na po-
travinovabankazk@gmail.com. Na provoz 
banky je možno přispět i finančně, a to 
na účet 2400790290/2010.  /van/

Vizualizace vzdělávacího komplexu.
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Obě stavby byly finančně podpořeny z ev-
ropských dotací.  „Jsem ráda, že se Zlínskému 
kraji podařilo vyčerpat evropské prostředky 
obzvlášť na služby seniorům, protože v dal-
ším období se už ze strany Evropské unie ne-
počítá s takovou mírou podpory pro seniory. 
Zlínský kraj však bude i nadále pokračovat 
v  investičních záměrech a ve vyjednávání 
o  pokrytí potřebných sociálních služeb. 
V tuto chvíli jednáme i s ministerstvem práce 
a sociálních věcí o navýšení objemu prostřed-
ků na podporu výstavby nových služeb pro 
seniory,“ říká krajská radní pro sociální oblast 
Taťána Valentová Nersesjan.

Domov pro seniory Jasenka
Ve Vsetíně najde domov celkem 51 klientů, 
pro něž je připraveno 18 dvoulůžkových a 15 
jednolůžkových pokojů. Stavba domova přišla 
na 86,9 milionu korun, 50 milionů bylo uhra-
zeno z Regionálního operačního programu 
Střední Morava, zbylá část, necelých 37 milio-
nů korun, z rozpočtu Zlínského kraje, který byl 
investorem akce. Domov pro seniory Jasenka 
ve Vsetíně je postaven na ulici Dolní Jasenka. 
Jde o objekt s jedním podzemním a se třemi 
nadzemními podlažími. V podzemním podlaží 
jsou umístěny provozy kuchyně a prádelny, 
technické zázemí objektu, šatny pro zaměst-
nance a administrativní provoz. Ubytovací 
prostory se nacházejí v nadzemních podlažích. 
Ubytovací jednotky, umístěné podél jižní fa-
sády s orientací do budoucího parku, nabízejí 
kromě vlastního hygienického zázemí také 
balkon s bezbariérovým přístupem. Na severní 
straně se nacházejí místnosti zajišťující provoz-
ní a technické zázemí objektu. Konkrétně jde 
o kuchyňku s jídelnou, společenskou místnost, 
sesternu, centrální koupelnu, skladové zázemí, 
hygienické zázemí a centrální schodiště včetně 
výtahů. Celý objekt je řešen bezbariérově.

Seniorpark ve Valašském Meziříčí
Objekt Seniorparku bude sloužit pro dlou-
hodobé ubytování téměř sedmi desítek se-

Dva nové domovy nabídnou důstojné prostředí pro seniory TÉMA

Vsetín, Valašské Meziříčí | Domov pro seniory Jasenka a seniorpark ve Valašském 
Meziříčí. To jsou dvě velké investice Zlínského kraje, díky nimž získají senioři 
důstojné a moderní zázemí. Oba objekty byly slavnostně otevřeny na začátku 
prosince za účasti premiéra Bohuslava sobotky a ministryně práce a sociálních 
věcí Michaely Marksové. 

niorů.  Do Seniorparku bude přestěhována 
část klientů z domova v Podlesí, kteří z velké 
části pocházejí právě z Valašského Meziříčí, 
a kapacita je také připravena pro klienty 
z Valašského Meziříčí a jeho blízkého okolí.  
Výstavba Seniorparku probíhala ve dvou 
etapách od loňského léta. 
Celkové náklady dosáhly výše 141 milionů 
korun, z čehož více než 60 % bylo uhraze-
no z Regionálního operačního programu 
Střední Morava, zbylá část, 54 miliony korun, 
pak z  rozpočtu Zlínského kraje, který byl 
investorem akce. „Boom podpory sociálních 
služeb nese programovací období Evropské 
unie. Zlínský kraj využil všechny možnosti 
podpory, ať už to bylo na chráněné bydlení, 
domovy pro osoby se zdravotním postiže-
ním, domovy pro seniory. Máme ale i další 
investiční plány a nyní pro ně hledáme po-
třebné zdroje,“ doplnila Taťána Valentová 
Nersesjan. „Ve Zlínském kraji je vidět, že se 
do oblasti sociálních služeb hodně investuje. 
Myslím, že konkrétně senioři to v příštích le-
tech pocítí hlavně v oblasti péče, která je zde 
nastavena hodně kvalitně,“ dodal Bohuslav 
Sobotka, předseda vlády České republiky.
Ve Valašském Meziříčí se jedná o čtyřpod-
lažní objekt s plochou střechou, situovaný 
na ulici Žerotínova. V prvním podzemním 
podlaží je umístěna prádelna, kuchyně 
a zázemí pro personál, v prvním až třetím 
nadzemním podlaží se nacházejí pokoje pro 
ubytování seniorů, hygienické zázemí, spo-
lečenské místnosti pro terapie, zázemí pro 
administrativu. 

Domov ve vsetínské Jasence. | Foto: lV

Premiér navštívil oba domovy. | Foto: lV.

Otevírání seniorparku ve Valašském Meziříčí. | Foto: lV

Každá ubytovací jednotka disponuje vlast-
ním hygienickým zázemím umožňujícím 
užívání osobami s omezenou schopností 
orientace a pohybu. Zařízení nabízí 27 dvou-
lůžkových a 13 jednolůžkových pokojů, jeho 
kapacita tak činí 67 míst. Celý objekt je řešen 
bezbariérově. 

novinek bylo letos více
Kromě Valašského Meziříčí a Vsetína byl letos 
domov pro seniory zcela nově vybudován 
a otevřen i v Luhačovicích. Dále se Zlínský 
kraj v poslední době aktivně podílel na vzni-
ku areálu pro osoby se zdravotním postiže-
ním v Zašové, chráněného bydlení ve Vsetíně 
a Uherském Hradišti nebo zařízení pro osoby 
s mentálním postižením ve Valašském Meziříčí. 
„Je to výsledek několikaleté práce a vyjed-
návání a dnes i kontrol, které jsou s využitím 
evropských dotací spojeny. Příprava není jed-
noduchá. Nicméně ve Zlínském kraji se po-
dařilo otevřít krásná nová zařízení, která jsou 
užitečná. Společnost stárne a my na to musíme 
myslet,“ řekl předseda vlády České republiky 
Bohuslav Sobotka a doplnil, že v příštím roce 
vláda počítá s rozpočtem osmi miliard na ob-
last sociálních služeb. /red/ 
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Záchranáři mají  
nové sanitky

Zlínský kraj | Celkem osmnáct nových 
moderně vybavených sanitek začalo 
jezdit po Zlínském kraji. Pořídila je Zdra-
votnická záchranná služba Zlínského 
kraje s pomocí dotace z Integrovaného 
operačního programu. Nákup spolufi-
nancoval Zlínský kraj.

Zbrojnice, vybavení i ocenění. Kraj hasiče podporuje

Zlínský kraj | Dotace na rekonstrukce zbrojnic, obnovu vybavení i pravidelné 
oceňování. Zlínský kraj dobře ví, jak velký přínos představují dobrovolní hasi-
či. Tomu odpovídá i podpora, kterou jim hejtmanství dává. V kraji je bezmála 
22 000 dobrovolných hasičů ve zhruba 380 sborech. 

TÉMA

Letos například kraj rozdělil mezi hasiče 6,7 
milionu korun, které posloužily k nákupu no-
vého vybavení. Kromě toho vyhlásil kraj také 
zcela nový program zaměřený na obnovu ha-
sičských zbrojnic. V prvním roce fungování 
tohoto programu získalo peníze na opravy, 
rekonstrukce či modernizace zázemí pro hasiče 
celkem 18 obcí do 2 000 obyvatel. Zlínský kraj 
ovšem účinně pomáhá zlepšovat podmínky 

všem složkám integrovaného záchranného 
systému. Dotace jim přiděluje již od  roku 
2003. Aktuálně byla schválena pomoc ve výši 
2,3 milionu korun. V případě Hasičského zá-
chranného sboru Zlínského kraje jde o  částku 
100 000 korun na cvičení složek integrova-
ného záchranného systému Zlínského kraje, 
údržbu zásahových oděvů a plnění tlakových 
lahví v roce 2016. Horské službě ČR připadne 

Záchranáři obměnili třetinu vozidel. | Foto: lV

Zlínský kraj vychází hasičům vstříc. | Foto: IH

„Nové sanity umožní obměnu téměř jedné 
třetiny vozového parku. Dojde tím ke zvýšení 
technické úrovně, zvýšení bezpečnosti a také, 
a to zejména, námi poskytované neodkladné 
péče. Sanitky budou celoplošně rozmístěny 
na téměř všechny výjezdové základny,“ řekl 
Josef Valenta, ředitel Zdravotnické záchranné 
služby Zlínského kraje. „Sanity jsou vybaveny 
moderní technikou, která umožňuje poskytová-
ní informací o pacientovi přímo na místě zásahu, 
informace o předchozím stavu pacienta, o jeho 
diagnózách. Dlouhodobě nám také chyběla 
informace o osudu pacienta. Dnes budeme 

200 000 korun na nákup materiálu pro zá-
chrannou činnost a poskytování první pomoci 
pro stanice ve Zlínském kraji – Kohútka, So-
láň a Pustevny, a na nákup výpočetní a audio 
techniky v roce 2016. Na činnost a realizaci 
akcí okresním sdružením hasičů Čech, Moravy 
a Slezska je pro rok 2016 doporučena dotace 
asi 500 000 korun do Kroměříže, 430 000 ko-
run do Uherského Hradiště, 500 000 korun 
do Vsetína a 560 000 korun do Zlína.
Zlínský kraj se rovněž finančně podílel na vy-
budování komplexního výcvikového zařízení 
ve Zlíně. Slouží všem složkám integrovaného 
záchranného systému k získání praktických 
návyků používaných u reálných zásahů. Roz-
dělen je na pět částí – simulace dopravních 
nehod, simulace úniku nebezpečných látek, 
nácvik zásahů v rodinných domech a bytech, 
nácvik zásahu ve výšce a suťoviště. Svojí kom-
plexností nemá v České republice obdobu. 

rychlejší pomoc
Další dobrou zprávou pro občany Zlínského 
kraje je nový systém, který začali hasiči po-
užívat. Díky němu mají propojení s dalšími 
složkami integrovaného záchranného systé-
mu. Krajské operační středisko hasičů i zása-
hové vozy byly vybaveny technologiemi, které 
umožňují rychlejší a přesnější zásahy. 
Pokud je například nahlášena záchrance ne-
hoda, u které je nutná asistence hasičů, dojde 
k vzájemnému vyrozumění velmi jednoduše 
– kliknutím. Tím zároveň dojde k předání zá-
kladních informací o události, včetně přesné 
polohy. Zcela tak odpadají zdržující telefonáty. 
Pro obyvatele to znamená rychlejší a komplex-
nější pomoc. /red/

schopni si tyto informace vyžádat z informač-
ních systémů některých nemocnic,“ doplnil Jo-
sef Valenta. Ještě před příjezdem sanity mohou 
lékaři dostat informaci například o užívaných 
lécích či alergiích. Dále záchranáři budou moci 
ještě před příjezdem do zdravotnického zařízení 
předat budoucímu ošetřujícímu lékaři informa-
ce o zdravotním stavu ošetřovaného přímo ze 
sanitky. Pořízení 18 sanitek přišlo celkově na 60 
milionů korun. Z evropských peněz bylo financo-
váno 51 milionů korun. Zbývající část financoval 
Zlínský kraj. „Pořízení nového vozového parku 
ovšem není pouze o technickém stavu vozidel, 
je to i o jeho vybavení a také personálu, který 
se o vše stará a je přítomen na místech, kde je 
právě potřeba,“ doplnil hejtman.

Záchranka co nejblíže
Aby se pomoc dostala k těm, kdo ji potřebují, co 
nejdříve, je ve Zlínském kraji celkem 13 výjezdo-
vých stanovišť. I v této oblasti přitom kraj inves-
tuje nemalé prostředky. Letos začali záchranáři 
fungovat v moderních prostorách v Rožnově 
pod Radhoštěm a Morkovicích-Slížanech, příští 
rok budou dokončena stanoviště v Suché Lozi 
a v Buchlovicích.   /hm/
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KulTurA

Zlínský kraj | Vlasta grycová a Věra Kovářů. To jsou jména dvou nových nosi-
telek prestižního ocenění Pro Amicis  Musae za významný a podstatný přínos 
kulturnímu rozvoji regionu. 

Písňová tvorba či lidová architektura. Kraj oceňoval

Zlínský kraj podpoří 
kulturní akce a aktivity
Zlínský kraj | Částkou ve výši 2 230 000 
korun chtějí radní Zlínského kraje v roce 
2016 podpořit kulturní akce a aktivity. „Cílem 
Programu na rozvoj kulturních aktivit a akcí 
je realizace pozoruhodných kulturních akcí 
regionálního nebo nadregionálního význa-
mu. Zlínský kraj má zájem na tom, aby tyto 
aktivity podněcovaly především amatérskou 
a místní kulturu včetně zájmové umělecké 
činnosti, dále aby pomáhaly profesionálním 
kulturním aktivitám, rozvoji řemesel a pořá-
dání výstav. Minimální výše dotace na jeden 
projekt činí deset tisíc korun, maximální 
výše je stanovena na sedmdesát tisíc korun,“ 
sdělil radní Ladislav Kryštof.  /van/

„Vlastě Grycové bylo ocenění přiznáno 
za  mimořádný přínos v  oblasti písňové 
tvorby s pozoruhodnými úspěchy nadregi-
onálního významu a Věře Kovářů cenu udě-
lujeme za markantní přínos v oblasti lidové 
architektury a taneční pedagogice, za  její 
odborné a zájmové aktivity v dokumentaci 
a záchraně tradičních lidových staveb v te-
rénu a také za publikační a sběratelskou čin-
nost,“ řekl krajský radní pro kulturu Ladislav 
Kryštof. Ocenění za významný a podstatný 
přínos kulturnímu rozvoji regionu udělu-
je Zlínský kraj od roku 2005. Zpravidla se 
držitelem stává jeden kandidát za určitý 
kalendářní rok, i když letos už podruhé do-
chází k situaci, kdy jsou v souladu se statu-
tem ceny oceněny současně dvě osobnos-
ti. S cenou se pojí finanční dar a výtvarný 
symbol. Do termínu uzávěrky pro rok 2015 
obdržel odbor kultury a památkové péče 
deset návrhů. 

PhDr. Věra Kovářů
Nominovaná za její hlavní odborné a zájmo-
vé aktivity – dokumentaci a záchranu tradič-
ních lidových staveb v terénu, mezi folklo-
risty za roli tanečního a hudebního lektora 
či odborníka v oblasti krojů, za zodpovědné 
naplňování role etnografky, památkářky, 
sběratelky a  odborné poradkyně napříč 
regiony naší země, nejvíce pak na území 
Zlínského a Jihomoravského kraje a kraje 
Vysočina. V současné době spolupracuje 
jako odborný konzultant při natáčení filmu 
Děda z prostředí Zlínského kraje – regionu 
Valašsko. 

Vlasta grycová 
Nominovaná za celoživotní práci v oblasti 
písňové tvorby a prezentaci lidové tradice. 
Tato vynikající zpěvačka a bezedná studnice 
(nejen) straňanských písní dosáhla mimo-
řádných úspěchů nejen vydáním několika 
CD, ale byla nominována na cenu Anděl 
v oblasti World music. 
Vedle svého sólového působení dnes po-
máhá s výchovou straňanských dětí v místní 
písňové tradici. 

Vysoký francouzský řád 
pro Magdu Zálešákovou
Zlín | Řád akademických palem – francouz-
ské vyznamenání za zásluhy ve vzdělání, 
vědě a kultuře, má novou nositelku. Stala se 
jí Magda Zálešáková, lektorka francouzšti-
ny v Centru jazykového vzdělávání Fakulty 
humanitních studií Univerzity Tomáše Bati 
a předsedkyně Francouzsko-českého klubu 
ve Zlíně. „Řád akademických palem je jedno 
z nejstarších francouzských vyznamenání 
pro civilní osoby. Byl založen císařem Na-
poleonem 19. března 1808 pro oceňování 
akademiků a  profesorů univerzit,“ řekla 
sama oceněná. Magda Zálešáková si Řád 
akademických palem stupně Rytíř za šíření 
francouzské kultury převzala na francouzské 
ambasádě z rukou prvního rady velvysla-
nectví.  /red/

V minulých letech ocenění za kulturní 
přínos Zlínskému kraji získali:
• ludmila cápková – oceněna za celoživot-
ní přínos ochotnickému divadlu (zemřela 
2006)
• PhDr. Jaroslav Štika, cSc. – významná 
osobnost českého i evropského muzejnictví 
(zemřel 2010)
• PhDr. Karel Pavlištík, cSc. – etnograf, 
folklorista, choreograf a muzejník 
• Pavel hejcman – významný spisovatel, 
oceněn za celoživotní rozsáhlé literární dílo
• Mojmír Trávníček – literární kritik a teo-
retik, editor, publicista a spisovatel (zemřel 
2011)
• PhDr. Josef Jančář, cSc. – oceněn za ce-
loživotní vědeckou i  praktickou činnost 
v oblasti tradiční lidové kultury a její popu-
larizaci v mezinárodním měřítku
• akad. sochař otmar oliva – sochař speci-
alizující se na tvorbu liturgických předmětů 
a úpravu sakrálních prostor
• Mgr. helena chybová – oceněna za sou-
stavnou práci na záchranných archeologic-
kých výzkumech a za literární činnost
• Mgr. Jiří Severin – oceněn za zásluhy v ob-
lasti kultury, známá je jeho publicistická, 
publikační a organizační činnost
• eva urbachová – etnografka a emeritní 
muzejní pracovnice, vybudovala etnogra-
fické pracoviště v okresním vlastivědném 
muzeu ve Vsetíně
• JuDr. Josef holcman – spisovatel, publi-
cista, scénárista, mnohaletý vedoucí diva-
delního souboru Malá scéna ve Zlíně, v roce 
2011 se podílel na přípravě podkladů pro 
žádost o zápis jízdy králů do nehmotného 
kulturního dědictví
• Václav Maňas mladší – hudebník a skla-
datel - oceněn za soustavnou kompoziční 
a aranžérskou činnost pro české a moravské 
dechové hudby 
• PaedDr. Jiří Jilík – obnovil nadregionální 
podobu Jízdy králů ve Vlčnově, je autorem 
realizovaných filmových scénářů a televiz-
ních dokumentů, spolupracoval aktivně 
s časopisem Malovaný kraj  /hm/

Vlasta grycová. | Foto: lV

Věra Kovářů. | Foto: lV

Díky dotacím mohou 
pokračovat v práci
Zlínský kraj | Rada Zlínského kraje schválila 
smlouvy o poskytnutí dotací na rok 2016 
v celkové výši téměř třicet milionů korun pro 
subjekty z oblasti cestovního ruchu a kultu-
ry působící ve Zlínském kraji. Konkrétně jde 
například o dotaci pro Centrálu cestovního 
ruchu Východní Moravy ve výši 7 155 000 
korun, dále pro zájmové sdružení Evropská 
kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve výši 
542 000 korun, Klub českých turistů - oblast 
Valašsko-Chřiby ve výši 400 000 korun, Sdru-
žení pro rozvoj Soláně ve výši 150 000 ko-
run a Filharmonii Bohuslava Martinů ve výši 
20 800 000 korun.  /van/

Info a vstupenky na dobírku: 
Pragokoncert, tel. 577 432 580 | e-mail: mikeskova@pragokoncert.com www.mastersofrock.cz
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inzerce

Teknia Uherský Brod, a. s., člen mezinárodní skupiny Teknia Group, je dynamicky 
se rozvíjející společnost, která vyvíjí, vyrábí a  dodává přesné plastové výlisky 
s vysokou přidanou hodnotou pro automobilový průmysl. 

S ohledem na rozvoj našich podnikatelských aktivit Vám nabízíme 
zajímavou příležitost uplatnit se na pozici:

Operátor/ka – hlavní pracovní poměr i brigádně

Náplň práce: opracování a  montáž plastových výlisků, kontrola a  balení, 
navěšování a svěšování výrobků, odvádění výrobních zakázek v PC, práce vhodná 
spíše pro ženy.                

Požadujeme: 
zodpovědnost, pečlivost, dobrý zdravotní stav. 
Práce ve třísměnném a  nepřetržitém provozu.

Pracoviště:   Uherský Brod, Nivnice (HM 14 000 – 18 000 Kč)

Nabízíme:  
- nadstandardní mzdové ohodnocení 
- možnost osobního ohodnocení
- příspěvek na dopravu
- příspěvek na penzijní připojištění
- další odměny a benefi ty

V případě zájmu o nabízenou pracovní pozici zašlete svůj profesní životopis na níže 
uvedenou poštovní či e-mailovou adresu: 
Teknia Uherský Brod, a.s., Rybářská 2330, 688 01 Uh. Brod, hhavlova@teknia.cz
Podrobnější informace na tel.:  572 610 652, 727 825 224

www.teknia.cz

Ať Vaše šťastná hvězda svítí 
i v roce 2016

Váš dodavatel spojovacího materiálu

otrokovice | Zhruba pět desítek 
strojů legendární značky Harley-
-Davidson našlo nový domov v 
Otrokovicích. Ve dvou patrech 
nové budovy poblíž vlakového 
nádraží tam totiž vzniklo jedineč-
né muzeum. Kromě motocyklů 
jsou k vidění i další stroje, které 

Muzeum plné legend továrna produkovala – například 
sněžné skútry, automobily či jízd-
ní kola a golfové vozíky. Expozici 
doplňují dobové předměty sou-
visející se značkou. Muzeum je 
nyní otevřeno v pátek, sobotu 
a neděli od 11.00 do 17.00. Od 
dubna do října pak i v ostatní dny 
mimo pondělí. Více na www.har-
leypub.com/muzeum.
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Ať Vaše šťastná hvězda svítí 
i v roce 2016

Váš dodavatel spojovacího materiálu

Společnost ROSTRA s.r.o. se sídlem ve  Vizovicích 
je moderní, dynamicky se rozvíjející výrobní fi rma 
se stoprocentní českou účastí, úspěšně působící 
na  českém i  celosvětovém trhu. Své výrobky do-
dává pro přední automobilové značky. Nástrojárna 
a lisovna ROSTRA s.r.o. byla založena v roce 2000. 
Areál fi rmy se nachází v  krásném prostředí obce 
Vizovice 14 km východně od Zlína v podhůří Vizo-
vických vrchů na soutoku Lutonínky a Bratřejovky. 

Hlavním předmětem činnosti je konstrukce a  vý-
roba nástrojů pro lisování plechových dílů, kon-
strukce a  výroba přípravků, jednoúčelových stro-
jů a  jejich částí, upínacích přípravků pro výrobní 
linky. Druhým výrobním pilířem je lisování ple-
chových dílů pro automotive. Zákazníci se k nám 
vracejí, což je pro nás důkazem, že naše výrobky 
jsou kvalitní.

Nedílnou součástí úspěchů naší fi rmy je také ko-
lektiv kvalitních a odborných zaměstnanců, čítající 
v současnosti okolo 140 kmenových zaměstnanců, 
brigádníků a agenturních zaměstnanců. 

Vzhledem k novým projektům nabízíme příležitost 
pro ty z Vás, kteří byste rádi uplatnili své nabyté 
znalosti a zkušenosti:

Společnost ROSTRA s.r.o. poskytuje stabil-
ní a perspektivní uplatnění v prosperující 
v  mladé strojírenské fi rmě, příjemné pra-
covní prostředí, osobní a odborný rozvoj, 
dobré mzdové ohodnocení a bohatý soci-
ální program poskytující mimo jiné nepo-
vinné zaměstnanecké benefi ty.

Společnost ROSTRA s.r.o. si uvědomuje 
nedílnou součást vzájemné propojenosti 
mezi teoretickou sférou vzdělávání a jeho 
praktického uplatnění, proto úzce spo-
lupracuje se středními školami a  učilišti 
ve zlínském regionu.

Svůj profesní životopis nám můžete zaslat 
na e-mail personal@rostra.cz nebo na ad-
resu ROSTRA s.r.o., Říčanská 989, 763  12 
Vizovice.

 Mistr kusové výroby
 Vedoucí kontrolor (senior)
 Mechanik-nástrojař
 Obsluha cnc frézky
 Konstruktér

 Mistr sériové výroby
 Technik hospodářské správy
 Strojní údržbář
 Lisař  – seřizovač

ROSTRA s.r.o. - MÍSTO MODERNÍHO STROJÍRENSKÉHO 
PRŮMYSLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI

www.rostra.cz



centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz

Dopřejte svému
miminku  

balíček výhod  
při absolvování 

kombinovaného testu  
v našem centru

•  Těhotenský screening vrozených vad
•  2D a 3D ultrazvuková diagnostika
•  Včasná detekce možných vrozených vad
•  Genetické poradenství
• Prenatální kardiologie 
•  Neinvazivní prenatální testování  
  chromozomálních aberací

2016

Poliklinika Zlín (4. patro),  
telefon:  606 780 317,  577 645 172

Hodně pracovních úspěchů a osobní 
spokojenosti vám v roce 2016 přeje tým 
pracovníků Centra Prediko

www.utb.cz

22. 1. 2016

22. 1. 2016 na všech fakultách UTB 
(na Fakultě multimediálních komunikací 

pouze studijní program 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.

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

Centrála „ČEDOK“ 
PO - PÁ 9:00 - 17:00, SMLUVNÍ KURZY
tel.: 577 212 359, 577 001 665

NEJVÝHODNĚJŠÍ 
SMLUVNÍ KURZY

ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
A HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ 
A SPOKOJENOSTI V ROCE 2016

BEZ POPLATKU

YY

Umíš 
programovat?
Pojď pracovat k nám!

Microton
www.microton.cz

Luhačovice  ●  Uherský Brod  ●  Zlín

Vyvíjíme webové 
a mobilní aplikace.


