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4 Novoroční koncert pomáhá

12 Tip na výlet

Držková je průsečíkem turistických tras. Obec a její
okolí jsou atraktivní v každé roční době.

První občánek kraje

Jako první se letos ve Zlínském kraji
narodila Eliška Orsavová.

Zhruba 365 000 korun na dobročinné účely. Tolik
vynesl tradiční charitativní novoroční koncert.
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Kraj zářil na veletrzích, získal dvě ceny

3

slovo
úvodem
Vážení a milí čtenáři,
musím přiznat, že mám velmi rád
období těsně po novém roce, protože je to doba bohatá na zvyky
a tradice našich předků, období veselí, pestrosti, plodnosti a hojnosti
úrody. Mám samozřejmě na mysli
masopust či fašanek. V čase od Tří
králů do Popeleční středy byly
v minulosti pořádány bohaté hostiny, svatby, na vesnicích vepřové
hody, zábavy a tancovačky, jejichž
vyvrcholením bylo spontánní veselí s bohatou obchůzkou poslední
dny v předvečer Popeleční středy.
Řada obcí v našem kraji tyto zvyky
stále ještě dodržuje, a proto je mám
ve velké úctě.
Ani organizace zřizované Zlínským krajem v oblasti kultury neopomínají význam tohoto období
a připravily pro vás zajímavé akce,

například výstavu Zlínský kraj
očima malíře Vladimíra Hrocha,
která bude k vidění v Krajské ga-

Věřím, že Zlínský kraj má co nabídnout.
lerii výtvarného umění ve Zlíně až
do 13. března. Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti zpřístupní
výstavu „Jak se rodí večerníčky“
a Muzeum regionu Valašsko zve
na Sklářské odpoledne na zámku
Kinských ve Valašském Meziříčí.
Ve výčtu bych mohl pokračovat.
Zlínský kraj se snaží s pomocí svých
příspěvkových organizací o to,
aby tradice, zvyky, nebo chcete-li hmotné i nehmotné kulturní
dědictví bylo uchováno v co nejčistší podobě. Vážíme si toho, co
v našem kraji po sobě zanechaly
předchozí generace. Proto každo-

Zlínský kraj na veletrhu zabodoval
Brno | Dvě ocenění získala na brněnském veletrhu GO
a REGIONTOUR Centrála cestovního ruchu Východní
Moravy, kterou zřizuje Zlínský kraj. V kategorii Nejlepší
jednotná kampaň získala první cenu za realizaci kampaně
Cyril a Metoděj – autentický příběh naší země, v kategorii
Nejlepší turistický produkt získala třetí místo za produkt
Východní Morava - cesty za zdravím.
„Centrála cestovního ruchu Východní Moravy v roce 2015 realizovala několik projektů, které byly
zaměřeny na cílenou podporu turismu jak na území Zlínského kraje,
tak i v celé ČR. Nás těší, že kampaň
k projektu 'Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země' získala národní Velkou cenu cestovního ruchu. Naše práce byla dále oceněna
třetím místem v kategorii nejlepší
produkt za projekt 'Východní Morava – cesty za zdravím',“ říká Dana
Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Vítězná kampaň k projektu Cyril
a Metoděj, autentický příběh naší
země, byla realizována z prostředků Integrovaného operačního programu s dopady do území 7 krajů,

ročně vyhlašujeme Lidovou stavbu
roku, udělujeme titul Mistr tradiční
rukodělné výroby nebo oceňujeme osobnosti, které mají významný a podstatný přínos kulturnímu
rozvoji regionu. Tito ocenění si
rovněž každoročně odnášejí titul
PRO AMICIS MUSAE („Přátelům
múz“). Je toho hodně, co Zlínský
kraj v oblasti kultury dělá a co
mimo jiné také výrazně finančně

včetně hlavního města Prahy. Projekt jako takový atraktivní formou
seznamuje s odkazem sv. Cyrila
a Metoděje a obdobím Velkomoravské říše a motivuje a inspiruje
k návštěvě míst, která jsou součástí příběhu. Kampaň zahrnuje,
kromě standardních nástrojů, také
netradiční, ale velmi působivé prvky: pouliční divadlo, ukázky života
starých Slovanů, ale také geocaching či zábavné kvízy.
Druhý oceněný projekt s názvem
Východní Morava – cesty za zdravím, byl připraven s cílem zvýšit
zájem o region Východní Morava,
který nabízí řadu aktivit spojených
se zdravým životním stylem. Jednotlivé programy pro zdraví, které
jsou součástí projektu, představují

podporuje z rozpočtu Zlínského
kraje. Z Fondu kultury bylo za poslední tři roky podpořeno téměř
250 kulturních akcí různých žánrů
v celkovém objemu přesahujícím
7,1 milionů korun. Ročně na provoz
kultury vynakládá Zlínský kraj 150
milionů korun.
Nicméně kultura a její propagace
jde ruku v ruce s cestovním ruchem
a propagací zajímavých míst v regionu. Znám Zlínský kraj dobře a vím,
že v posledních letech zde byly realizovány investice za miliony korun.
Jedná se o investice jak privátního, tak i veřejného sektoru. Velmi

zdravé tipy a dovolenkové programy v regionu. Návštěvníkům je
region prezentován jako vhodný
pro aktivní dovolenou, přitom je
využito existence kvalitní infrastruktury pro lázeňské pobyty,
wellness aktivity, možnosti aktivního pohybu v přírodě i sportovního vyžití.
„Zde sledujeme trendy chování
návštěvníků, u nichž zájem o ak-

dobře jsme využili peněz na rozvoj
turismu, které nám poskytla Evropská unie. Za to jsem obzvlášť rád,
protože v dalších letech už takovou
příležitost mít nebudeme. To, že
investice vložené do rozvoje regionu jako turistické destinace jsou
přínosem pro ekonomický rozvoj,
se ukazuje na návštěvnosti, která
neustále roste. Dobrou práci v tomto směru odvádí také Centrála cestovního ruchu Východní Moravy,
která se stará o dobrý marketing
nejen na území ČR, ale také na zahraničních trzích.
Věřím, že jako Zlínský kraj máme co
nabídnout. Máme dobře fungující
organizace, které se umí postarat
nejen o marketing, ale umí nabídnout zajímavé kulturní a volnočasové aktivity nejen návštěvníkům,
ale i obyvatelům v kraji. Vždyť
Zlínský kraj, třebaže je pro mnohé
na konci mapy, je dobrým místem
pro život.
Proto vám všem přeji dny plné radosti a pohody, kulturních zážitků,
společenského i turistického vyžití.



Ing. Ladislav Kryštof,
radní Zlínského kraje

cestovního ruchu v kategorii
nejlepší produkt,“ komentuje
výsledek krajský radní Ladislav
Kryštof.
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, kterou v roce
2007 zřídil Zlínský kraj zejména
k propagaci svého území jako
turistické destinace, za dobu své
existence získala přes dvacet ocenění na národní i regionální úrovni

Zlínský kraj byl na veletrhu opět hodně vidět. | Foto: CCRVM

tivní dovolenou roste, nabízíme
jiný úhel pohledu na náš region
a také proto je pro nás skvělou
zprávou ocenění projektu Východní Morava – cesty za zdravím, třetím místem ve Velké ceně

za přípravu produktů, marketingových kampaní či tiskovin pro
turisty. Centrála byla v roce 2010
vyhodnocena jako nejlepší destinační management ČR za období
1993 až 2010. 
/zur/
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Krajští silničáři potvrdili
nejmírnější nástup zimy
za desetiletí

Zlínský kraj patří k největším dárcům. | Foto: LV

Koncert pomůže miminkům i lidem s hendikepem
Zlín | Celkem 365 157 korun se podařilo vybrat na dobročinné účely prostřednictvím tradičního charitativního novoročního koncertu pořádaného
Zlínským krajem a statutárním městem Zlín. Rovných 290 000 korun
darovali partneři formou šeků, 75 157 korun se vybralo do kasiček během
večera. Koncert se konal v pátek 8. ledna v Kongresovém centru Zlín.
Výtěžek koncertu bude rozdělen pro potřeby
Diakonie Československé církve evangelické – a to konkrétně pro středisko ve Valašském Meziříčí – na vnitřní úpravu prostor,
kde najdou možnost pracovního uplatnění
lidé s hendikepem. Budou zde připravovat
k prodeji oděvy pro obchody sítě Secondhelp. Dalším příjemcem finančních darů je
novorozenecké oddělení Krajské nemocni-

ce T. Bati Zlín, které realizuje projekt Malé
mimi. Jeho cílem je zlepšit možnosti péče
o předčasně narozené děti a jejich maminky.
Na koncertu zazněly skladby W. A. Mozarta,
A. Filse, A. Dvořáka a J. Strausse v podání
Filharmonie Bohuslava Martinů, kterou řídil
dirigent Vojtěch Spurný. Jako sólisté vystoupili Václav Hudeček, Anna Domanská, Eliška
Kukalová a Karel Košárek. 
/hm/

Zlínský kraj | Od října do prosince 2015 jsme
zažívali nejmírnější nástup zimy za minimálně poslední desetiletí. Statistika Ředitelství
silnic Zlínského kraje ukazuje, že se v tomto
období na silnicích II. a III. třídy vyskytlo jen
19 zásahových dnů. Rekordně nízké byly i náklady na zimní údržbu krajských silnic – jen
něco přes 12 milionů korun.
Zásluhu na zatím nízké intenzitě zimní údržby silnic měl především mimořádně teplý
a suchý prosinec. Za celý uplynulý měsíc
zaznamenali silničáři na krajských silnicích
jen 11 zásahových dnů, což se ještě v historii ŘSZK, tedy od roku 2001, nikdy nestalo.
Zásahový den je takový den, ve kterém alespoň v jednom z okresů Zlínského kraje vyjel
na silnice zmírňovat následky zimního počasí alespoň jeden sypač či vozidlo s radlicí.
Během prosince 2015 se pluhovalo pouhých
62 kilometrů krajských silnic (ve stejném
období roku 2014 to bylo 22 332 km). Celkové náklady na zimní údržbu krajských
silnic dosáhly v uplynulém měsíci částky 4,8
milionu korun (před rokem to bylo 17,4 milionu). „Díky mírnému začátku zimy mohly
být původně vyčleněné prostředky na zimní
údržbu přesunuty na jiné práce – například
na čištění příkopů, opravu svodidel, zábradlí
a podobně,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav
Malý. 
/vc/

Čtrnáctý ročník soutěže Stavba roku Zlínského kraje
Zlínský kraj | V patnáctileté historii Zlínského
kraje je soutěž Stavba roku nejstarší mezi všemi
pořádanými krajem. V letošním roce vstupuje již
do svého čtrnáctého ročníku. V posledních třech
letech se může pochlubit také dalším prvenstvím – vždy do ní bylo přihlášeno nejvíce staveb
z celé ČR. Soutěž je organizována pod záštitou
hejtmana Stanislava Mišáka a organizátoři ani

letos nezapomněli na vyhlášení doprovodných
klání pro studenty a učně. Přihlášku do soutěže
mohou zaslat zájemci z řad stavebních firem, investorů, projektantů, architektů, kteří realizovali
a dokončili své objekty do konce roku 2015, a to
nejen na území Zlínského kraje, do 18. března.
Přihlášky najdete na webových stránkách kraje
nebo na www.stavbaroku.zlin.cz. 
/jb/

Vloni bylo otevřeno 46 kilometrů opravených silnic
Zlínský kraj | V roce 2015 byly ve Zlínském kraji dokončeny tři desítky silničních
staveb za více než 660 milionů korun. V délkovém vyjádření to bylo téměř 46
kilometrů rekonstruovaných silnic druhé a třetí třídy, a to včetně 14 mostů.
„Mezi nejvýznamnější dokončené investiční
akce v loňském roce patřily rekonstrukce sedmikilometrového úseku silnice mezi Velkými
Karlovicemi a státní hranicí, pětikilometrového
úseku mezi Zádveřicemi a Horní Lhotou a čtyř

kilometrů silnice mezi Uherským Ostrohem
a Hlukem. Nové silniční průtahy obcí pak byly
zprovozněny ve Fryštáku, Bojkovicích nebo Nedašově Lhotě,“ uvedl radní Zlínského kraje pro
dopravu Jaroslav Kučera.

Pro srovnání – v roce 2014 dokončil Zlínský kraj
prostřednictvím své příspěvkové organizace
Ředitelství silnic Zlínského kraje celkem 29 investičních staveb za cca 554 milionů korun. Jejich
délka činila necelých 43 kilometrů.
Významné finanční prostředky do silniční infrastruktury hodlá Zlínský kraj investovat také
v tomto roce i příštích letech. Na svém posledním loňském zasedání krajští radní schválili Plán
přípravy investičních akcí Ředitelství silnic Zlínského kraje. Ten obsahuje sedm desítek investičních záměrů o celkových předpokládaných
nákladech ve výši 1,7 miliardy korun. 
/van/

Onkologické centrum má nové přístroje

Z REGIONU

Zlín | Druhý lineární urychlovač, hybridní přístroj PET/CT a druhá magnetická
rezonance. To je výčet aktuálních investic, které zvýší úroveň péče o pacienty
ve zlínském onkologickém centru.

Dobrá zpráva z pracovního úřadu.
Zlínský kraj je nejlepší na Moravě

Přístroje v hodnotě 145 milionů korun pořídila
zlínská nemocnice díky dotacím z Evropské
unie a penězům Zlínského kraje. „Nové zdravotnické přístroje, z nichž PET/CT je jediným
ve Zlínském kraji, přispějí k doplnění standardu vybavenosti Komplexního onkologického

Zlínský kraj | K poslednímu prosinci byla míra
nezaměstnanosti ve Zlínském kraji přesně
šest procent, což je méně než průměr České
republiky. Lépe na tom není žádný z moravských krajů. Nejlepší byla v závěru roku situace v Praze, kde činila nezaměstnanost 4,2
procenta, naopak nejhorší bilanci vykázal Ústecký kraj s hodnotou bezmála devět procent.
Situace na trhu práce byla dobrá v celém
loňském roce, došlo k zhruba pětinovému
poklesu nezaměstnanosti. „Celkem bylo
v roce 2015 zaevidováno 32 834 uchazečů,
což je nejméně za posledních 7 let a zároveň
je to třetí nejnižší počet v historii kraje. Méně
uchazečů bylo zaevidováno pouze v letech
2007 a 2008,“ uvedla ředitelka krajské pobočky Úřadu práce ČR Miriam Majdyšová.
Rok 2015 lze hodnotit pozitivně i z pohledu
aktivní politiky zaměstnanosti. Počty podpořených uchazečů jsou nejvyšší v historii
kraje. Jen prostřednictvím dvou nejvyužívanějších nástrojů – veřejně prospěšné práce
a společensky účelná pracovní místa – bylo
podpořeno více než 5 200 uchazečů. Také
zájem o zahájení podnikání s podporou úřadu práce je velmi vysoký, v roce 2015 bylo
takto podpořeno 157 uchazečů. Vyšší počet
byl zaznamenán pouze v roce 2010, kdy se
jednalo o 182 podpořených osob. 
/jjn/

centra. Vybavení nejmodernějšími přístroji
zvýší společně se stávajícími kvalitu léčebných postupů a celkové péče o onkologické,
neurologické, neurochirurgické a kardiologické pacienty,“ sdělil ředitel Krajské nemocnice
T. Bati Pavel Calábek. 
/kh/
Hybridní přístroj PET/CT. | Foto: archiv KNTB

Sociální služby se letos nebudou muset potýkat
s nedostatkem financí
Zlínský kraj | Částku 587 milionů korun obdrží letos ze
státního rozpočtu Zlínský kraj na úhradu výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb.
Je to o 50 milionů vyšší částka
než na začátku minulého roku.
Tehdy bylo nutné zajistit následné dofinancování v průběhu
roku, po němž celková částka
odpovídala objemu prostředků schválených pro letošní rok.
„Jsme velmi rádi, že na rozdíl
od několika předchozích let, kdy
docházelo k výraznému podfinancování sociálních služeb ze
strany státu, s čímž kraje musely složitě bojovat, je v letošním
roce situace v tomto ohledu jiná.
Dává nám to klid na práci a prostor pro stabilizaci a zkvalitňování sítě sociálních služeb na území
kraje,“ uvedla krajská radní pro
sociální oblast Taťána Valentová

Nersesjan. Peníze z ministerstva
jsou jedním z klíčových zdrojů
pro zajištění financování sociálních služeb v kraji. K dalším patří
peníze od kraje, obcí, uživatelů
těchto služeb a ostatní zdroje.
„I v rozpočtu Zlínského kraje je
připravena pro potřeby poskytovatelů sociálních služeb vyšší
částka než v předešlých letech,
a to 20 milionů korun. Další finance do určitého segmentu sociálních služeb v kraji poplynou
z evropských sociálních fondů.
Zlínský kraj v současné době připravuje projekt, díky kterému
bude moci tyto peníze čerpat,“
dodala radní Taťána Valentová
Nersesjan. 
/van/

Kotlíková revoluce startuje, zájem je obrovský
Zlínský kraj | Revoluční projekt, jehož cílem je odstranit
nejvíce znečišť ující zdroje tepla. Tak vidí dotace na výměnu
kotlů ministr životního prostředí České republiky Richard
Brabec. A zájem, který kotlíkové dotace vyvolaly, to potvrzuje. Krajští úředníci již zodpověděli zhruba osm stovek
dotazů občanů. Příjem žádostí odstartoval 25. ledna.
V celé České republice je vyčleněno devět miliard korun na to,
aby nejpozději do roku 2020
bylo odstraněno až 100 000
těch nejvíce znečišťujících zdrojů tepla.
„Ve Zlínském kraji počítáme
s vyčerpáním dotací v celkovém
objemu 480 milionů korun pro
všechny tři výzvy, které budou
postupně vyhlášeny. Očekáváme maximální zájem žadatelů,
ten se ostatně projevil enormní
návštěvností našich seminářů,
kdy pracovníci odboru dotačních programů objížděli Zlínský
kraj a při speciálních seminářích

poskytovali občanům informace k tomuto tématu. Zároveň
zaměstnanci krajského úřadu
zodpověděli asi osm set dotazů,
které byly položeny prostřednictvím speciální kontaktní e-mailové adresy kotliky@kr-zlinsky.cz
či telefonicky,“ sdělil náměstek
hejtmana Ivan Mařák. Z položených dotazů lze podle něj
předpokládat, že největší zájem
mezi žadateli bude o instalaci
nového kotle na dřevo. Veškeré
informace jsou k dispozici na adrese www.kr-zlinsky.cz – přímo
na hlavní stránce je odkaz s názvem Kotlíkové dotace.  /hm/
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Fond Zlínského kraje. Na dotace jednotně
Zlínský kraj | Dotační systém Zlínského kraje, v rámci kterého hejtmanství
každoročně rozděluje významné finanční prostředky žadatelům z různých
oblastí činnosti, doznal k 1. lednu 2016 změny.
K tomuto datu zcela nově vznikl Fond Zlínského kraje, do kterého byly sloučeny čtyři
doposud existující fondy Zlínského kraje
– Programový fond, Fond kultury, Fond
mládeže a sportu a Sociální fond. Jako samostatné jednotky byly tyto fondy k výše
uvedenému datu zrušeny. Celkem je v roce
2016 vyhlášeno 14 programů v objemu 105
milionů korun.

„Ke komplexní revizi dotačního systému
jsme přistoupili proto, abychom zajistili soulad s novelou zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nově nastavený
systém mimo jiné umožňuje sjednocení procesního postupu přidělování podpory, aniž
by snížil transparentnost této podpory,“ uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
V letošním roce budou sekce Fondu Zlínské-

ho kraje obsahovat celkem 14 programů, pro
něž je vyčleněno celkem 105 milionů korun
(Rozvojové programy a krizové řízení – 74
milionů, Kultura – 8 milionů, Mládež a sport
– 21 milionů, Sociální věci – 2 miliony).
U většiny programů začal příjem žádostí o finanční podporu 18. ledna. Datum poslední
registrace žádosti pak záleží na konkrétním
vyhlášeném programu. Veškeré informace
jsou dostupné na www.kr-zlinsky.cz v sekci
Dotace Zlínského kraje. Podle nově nastavených pravidel budou v roce 2016 podpořeny
pouze ty žádosti, které budou předloženy
na začátku roku. 
/van/

ROZVOJOVÉ PROGRAMY
A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

SOCIÁLNÍ VĚCI
 Program na podporu sociálně
zdravotních aktivit

KULTURA
 Program na podporu kulturních
aktivit a akcí
 Program na podporu stavební
obnovy a restaurování
kulturních památek a památek
místního významu … vyhlášení
programu je v plánu, bude
předložen zastupitelstvu
ke schválení ke dni 24. 2. 2016

Fond Zlínského kraje přehled finanční alokace
programů ve 4 základních
sekcích: 105 mil. Kč celkem

 Podpora vodohospodářské
infrastruktury
 Program na podporu obnovy
venkova
 Podpora ekologických aktivit
v kraji
 Program na podporu
akreditovaného dobrovolnictví
P
 rogram na podporu nestátních

2 mil. Kč

neziskových organizací, škol
a školských zařízení v oblasti
prevence rizikových typů chování
v roce 2016

8 mil. Kč

D
 otace na hospodaření v lesích

MLÁDEŽ A SPORT
 Jednorázové akce v oblasti
mládeže a sportu
 Sportovci zařazení
do reprezentace ČR
 Činnost a rozvoj mládežnického
sportu

na území Zlínského kraje

B
 ESIP Zlínského kraje
P
 rogram pro poskytování dotací

21 mil. Kč

74 mil. Kč

z rozpočtu Zlínského kraje pro rok
2016 na požární techniku nebo
věcné prostředky požární ochrany
jednotek sboru dobrovolných
hasičů obcí Zlínského kraje

Záchytka se přestěhovala, v nemocnici bude větší klid
Kroměříž | Protialkoholní a protitoxikomanická záchytná stanice v Kroměřížské nemocnici funguje v nových prostorách.
Zařízení je nyní umístěno zcela mimo zdravotnická oddělení, aby jeho klienti nerušili hlučným
chováním, a zároveň se nachází v přízemí, takže
transport zachycených bude bez komplikací.
Záchytka v Kroměříži funguje od 50. let, od roku
2004 ji provozuje Zlínský kraj – tuto povinnost
všem krajům ukládá zákon.
Výstavba nové Protialkoholní a protitoxikomanické záchytné stanice Zlínského kraje si vyžádala
téměř devět milionů korun, přičemž 8,3 milionu
korun investoval Zlínský kraj. V nových prostorách je navýšena kapacita, kdy k současným pěti
přibyla dvě další místa. Celkem jsou zde čtyři
boxy, které umožní přijímat větší množství žen

a zároveň zachovat jejich soukromí. Součástí
prostor je také denní místnost a hygienické zázemí pro zaměstnance. Počet klientů umístěných
v zařízení se každým rokem navyšuje. Zatímco
v roce 2013 zde přenocovalo 1 088 lidí, o rok
později to bylo už 1 282 klientů. V roce 2015 pak
bylo do zařízení umístěno 1 435 lidí.
Cena za noc strávenou na záchytce zůstává
na 850 korunách. V minulosti byl poplatek mnohonásobně vyšší. "Když se platily velké částky, tak
vymahatelnost byla nízká, 70 procent klientů to
nikdy neuhradilo. Ale nemocnice musela státu
odvádět DPH, a to ji zatěžovalo," uvedl krajský
radní pro zdravotnictví Lubomír Nečas.  /red/

Z REGIONU

Víte, že ...
... hned několik změn přinášejí
občanům od 1. ledna tohoto roku
novely zákonů týkající se evidence
obyvatel, občanských průkazů
a cestovních dokladů?

Český statistický úřad evidoval v roce 2014
ve Zlínském kraji 5 637 narozených dětí, v loňském roce dokonce o 256 novorozenců více,
tedy 5 893. „Aby byl počet úmrtí a narození
ve Zlínském kraji vyrovnán, potřebovali bychom zvýšit porodnost alespoň o 550 dětí ročně,“ uvedl náměstek hejtmana Zlínského kraje
pro oblast zdravotnictví Lubomír Nečas. Podle
něj má podíl na snižování počtu obyvatel Zlínského kraje také stěhování lidí za prací. Nejvyšší
nárůst porodů zaznamenala Vsetínská nemocnice. V období let 2012 až 2015 stoupl tamnímu
porodnímu oddělení počet narozených dětí
až o 150. Nemocnice navíc zmodernizovala

porodní oddělení a začala nabízet rodičkám
nový přístroj, který sleduje životní funkce matky
a dítěte v těhotenství a při porodu. Pokud dojde
k odchylce od normálních hodnot, přístroj spustí alarm a zdravotníci mohou včas reagovat.
Přístroj byl pořízen za přispění sponzora, díky
kterému se toto zdravotnické zařízení stalo
teprve třetím v České republice, které zmíněné zařízení vlastní. „Porodnice v nemocnicích
zřizovaných krajem nabízí rodičkám špičkovou
péči a kvalifikovaný příjemný personál. Narození dítěte je velkou událostí a mě těší, že rodičky
mají v naše zařízení důvěru a opakovaně se
k nám vracejí,“ uzavřel Nečas. 
/kus/

V oblasti evidence obyvatel a rodných čísel
je nově při ohlášení změny trvalého pobytu
možné prokázat totožnost nejen platným
občanským průkazem, ale také jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, tedy například platným cestovním
pasem. Ohlašovny úřadů jsou dále povinny
ověřovat vlastnické nebo jiné užívací právo
k nemovitostem bezúplatným nahlédnutím
do katastru nemovitostí. Pokud je právo v katastru zapsáno, nemusí občan předkládat
výpis z katastru. Další změny přináší agenda
občanských průkazů. Občanský průkaz se
strojově čitelnými údaji si bude moci občan převzít nejen u obecního úřadu obce
s rozšířenou působností, u kterého podal
žádost, ale za stokorunový poplatek také
u úřadu, který uvede ve své žádosti. Nově je
rovněž upravena doba platnosti občanského
průkazu se strojově čitelnými údaji u osob
starších 70 let, a to na 35 let. Mění se i lhůta
pro zažádání o vydání občanského průkazu
po dovršení 15 let. Ta je stanovena na 30 dnů
ode dne, kdy občan dosáhl věku 15 let, v případech, kdy nemá občanský průkaz.

Univerzita Tomáše Bati
vznikla před 15 lety

2001 měla univerzita ve Zlíně šest budov, dnes
působí ve Zlíně v 16 objektech, jeden staví a další dva využívá v Uherském Hradišti,“ připomíná
rektor univerzity, na které aktuálně studuje asi
10 500 studentů. Kampus UTB patří k vůbec
nejmodernějším v Česku, budovy představují

trendy současné architektury pro vysokoškolské vzdělávání. Významný je také ekonomický
přínos školy regionu. Instituce patří k největším
zaměstnavatelům v kraji. Na její aktivity přispívá
i Zlínský kraj, v loňském roce šlo o částku zhruba
400 000 korun.
/mal/

Náměstek Lubomír Nečas při návštěvě porodnice. | Foto: archiv

Počet narozených dětí ve Zlínském kraji roste
Zlínský kraj | Zatímco v roce 2011 evidoval Český statistický úřad ve Zlínském
kraji 589 030 obyvatel, v roce 2014 to bylo již o 3 769 méně. Potěšující zprávou
však je skutečnost, že počet narozených dětí ve Zlínském kraji naopak stoupá.

Zlín | Ačkoliv 15 let není ve srovnání
s tisíciletou historií evropských
univerzit dlouhá doba, UTB si během
nich vybudovala respektovanou pozici
v oblasti vysokého školství.
„Například podle britského žebříčku QS Ranking
publikovaného na podzim loňského roku je UTB
nejlepší mezi univerzitami, které v Česku vznikly
po roce 1989. Celkově jí v ČR patří 7. pozice,“ říká
rektor Petr Sáha. Vzdělávací roli přitom škola
plní pro všechny věkové kategorie, nejen pro
vysokoškoláky, posluchače kurzů celoživotního
vzdělávání nebo seniory na univerzitě třetího
věku: Univerzitní mateřská škola se stará o nejmenší děti, žákům základních škol jsou určeny
letní příměstské tábory, pro středoškoláky škola
pořádá nejrůznější olympiády a soutěže, široké
veřejnosti jsou určeny popularizační akce, například Noc vědců. Rozvoj univerzity je z vnějšku
patrný na výstavbě kampusu. „Zatímco v roce

Zlín je univerzitním městem. | Foto: archiv UTB
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Rozhodování o volbě střední školy
právě finišuje
Zlínský kraj | V únoru zřejmě ve většině rodin letošních deváťáků vrcholí období, kdy se z různých úhlů pohledu rozmýšlí, na kterou střední školu podat přihlášku, respektive který studijní nebo učební obor zvolit. Není to jednoduché,
často máme pocit, že se právě v tomto okamžiku rozhoduje o něčem zásadním
a neměnném, čím se život mladého člověka jednou provždy předurčí.
„Kvalita vzdělávání ve Zlínském kraji dlouhodobě
dosahuje ve všech testech a celorepublikových
srovnáních nejlepších ukazatelů. Můžeme skutečně s čistým svědomím prohlásit, že úroveň
škol ve Zlínském kraji je nadprůměrná, což se
projevuje nejen v přijímacím řízení na střední
školy, ale také třeba ve výsledcích maturitních
zkoušek,“ řekl krajský radní pro oblast školství
Petr Navrátil.
„Za potěšitelné považujeme rovněž to, že díky
cílené metodické práci s žáky základních škol
a jejich rodiči i díky podpoře ze strany médií se
Zlínskému kraji podařilo probudit zájem mladých
lidí o technické obory. Je to příznivá zpráva i pro
zaměstnavatele v regionu, kteří po absolventech
těchto škol stále volají. Je dobře, když se stále
více žáci i jejich rodiče zajímají o reálné budoucí
uplatnění,“ konstatoval dále radní.
Zlínský kraj však zdaleka neomezuje svou
vzdělávací nabídku pouze na obory, které jsou
na trhu práce trvale či aktuálně poptávány. Šíře
studijních programů a učebních oborů, které
lze v regionu studovat, zrcadlí pestrost tradičních i moderních specializací. Ve Zlínském kraji
je celkem 66 středních škol, z toho Zlínský kraj
sám je zřizovatelem 46 z nich.
„Zorientovat se v nabídce všech těchto organizací žákům i jejich rodičům pomáhají nejen výchovní poradci na základních školách, ale také krajský
web www.zkola.cz, který poskytuje komplexní
informace z oblasti školství a vzdělávání. Uživatelé zde najdou spoustu užitečných rad včetně
odkazů na jednotlivé školy,“ upozornil radní
Petr Navrátil. Pokud dítě projevuje především
manuální a praktickou zručnost, upřednostní
Radní Petr Navrátil při návštěvě strojařů. | Foto: LV

s největší pravděpodobností možnost vyučit se
ve vhodně zvoleném oboru. Ve Zlínském kraji má
navíc možnost, bude-li se mu dařit, získat jako
bonus i zajímavé finanční ohodnocení – jestliže
zvolí jeden z celkem šestnácti oborů, na něž se
vztahuje vyplácení motivačních stipendií.
„Jsme velmi rádi, že se nám dobře osvědčil systém podpory řemesel, který vychází z potřeb
konkrétních zaměstnavatelů v regionu. V současné době, kdy funguje už devátým rokem, ho
díky krajským dotacím poskytuje dvacet škol,
z toho šestnáct krajských a čtyři soukromé. Jde
o výsledek úzké spolupráce škol a podniků v regionu, kdy se kraj snaží zaměstnavatelům vyjít
vstříc a připravit pro praxi mladé lidi, kteří tak
zároveň získávají jistotu perspektivního pracovního uplatnění,“ konstatoval radní Petr Navrátil.
Přijímací řízení na střední školy bude opět organizováno jednotnou formou. Mimochodem
systém jednotných přijímacích zkoušek zavedl
Zlínský kraj již v roce 2009/2010, kdy byl v tomto
směru naprostým průkopníkem v rámci celé České republiky. Později tuto praxi, jejímž smyslem
je dosažení co největší objektivity při posuzování
studijních předpokladů jednotlivých uchazečů,
převzaly i další české a moravské regiony.
Žáci, kteří se letos hlásí na střední školy, musí
podat přihlášku nejpozději do 15. března. Přijímací řízení stejně jako vloni pracuje se dvěma
přihláškami každého žáka. První kolo přijímacích
zkoušek se koná 15. a 18. dubna. Některé školy
mohou vypsat i další kolo přijímacích zkoušek
do naplnění své kapacity. O tom, že příprava
na povolání může někdy vést různými oklikami
a do značné míry je i prověrkou vztahu mladého

TÉMA

Profesní orientaci bude
zjišťovat speciální software
Zlínský kraj | Studenti středních škol
ve Zlínském kraji budou už v průběhu
příštího roku testovat novinku. Speciální
software pro zjišťování profesní orientace
studentů posledních ročníků středních
škol vytvořila Univerzita Tomáše Bati
ve Zlíně a bezúplatně jej poskytla k využití Zlínskému kraji. Ve 2. pololetí každého
školního roku proběhne šetření a software je schopen zajistit strukturované
informace o aktuální profesní orientaci
středoškoláků, včetně dalších důležitých
záležitostí týkajících se preferencí a představ studentů o budoucím povolání.
„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo
s univerzitou vyjednat poskytnutí licence
k používání tohoto užitečného softwaru.
Ten na základě sesbíraných dat umožňuje
pravidelné monitorování profesní orientace studentů, jejich představ o předpokládaném pracovním uplatnění, charakteru vykonávané práce a očekávaném
výdělku. Umožňuje také sledovat předpokládanou mobilitu studentů související
s dalším studiem a pracovním uplatněním
či jejich zpětnou vazbu k aktuálně studované škole,“ vysvětlil radní Zlínského kraje pro oblast školství, mládeže a sportu
Petr Navrátil. Hlavním přínosem softwaru
je vytvoření informační základny o aktuální i předpokládané profesní orientaci
studentů středních škol, možnost zpětné
vazby zřizovatelům středních škol i jiným
poskytovatelům vzdělávání. Lze jej považovat i za zdroj cenných informací, který
bude využitelný také zaměstnavateli, úřady práce, poradenskými organizacemi či
vysokými školami. 
/van/

člověka k vytouženému oboru, svědčí mnoho
zkušeností. „Dcera se nedostala z deváté třídy
na vysněnou školu a byla tak zklamaná, že už se
ani nepokusila o jinou ´příbuznou´ možnost. Hodila, jak se říká, flintu do žita a zapsala se na učební obor tematicky značně odlišný. Mělo to však
pozitivní efekt: na praxi se naučila výborně vařit
a zároveň si uvědomila, jak moc musí zabrat,
jestli si chce splnit svůj sen a dostat se tam, kam
původně chtěla. To se jí nakonec podařilo a teď
si mnohem víc této možnosti váží,“ říká maminka
osmnáctileté Olgy.
„Chtěl bych popřát všem žákům, kteří se letos
hlásí na střední školu, aby byli úspěšní, a pokud
to na první pokus nevyjde, ať rozhodně neztrácejí optimismus. Věřím, že všichni si v pestré
nabídce vzdělávacích možností Zlínského kraje
najdou právě tu, která jim bude vyhovovat,“
dodal krajský radní Petr Navrátil. 

Helena Mráčková

obrazem
Korunka Luhačovice nadělovala | Vánoční
koncert hostily v prosinci Luhačovice. Benefiční
akci uspořádala Korunka Luhačovice. Výtěžek
věnovali organizátoři handicapovaným dětem
ze Zlínského kraje. Koncert se konal pod záštitou
hejtmana Stanislava Mišáka, který předal pořadatelům šek od Zlínského kraje a zároveň přidal
svůj osobní finanční dar 10 000 korun.

Krajský parlament dětí a mládeže | Volba nového místopředsedy, zhodnocení roku 2015 a představení výsledků práce jednotlivých výborů krajského parlamentu. To byl program zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže, které se uskutečnilo v sídle kraje. „Existenci školních parlamentů
a krajského parlamentu dětí a mládeže považuji za velmi důležitou, protože jsou pro vedení škol,
respektive kraje, partnerem pro jednání a vzájemnou komunikaci,“ řekl v úvodu zasedání krajský
radní pro školství, mládež a sport Petr Navrátil.
Slavnostní nástup hasičů | Příslušníci
a zaměstnanci krajského ředitelství Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje
se na začátku roku sešli spolu s příslušníky
sloužící směny centrální stanice Zlín tak, aby
společně zahájili rok 2016. Slavnostnímu
nástupu přihlížel i hejtman Stanislav Mišák.
„Mám hasiče ve velké úctě a vždycky k nim
přistupuji v pokoře, protože jsou to lidé,
kteří jdou tam, odkud jiní utíkají, a mnohdy
neví, jaká bude přesně situace,“ řekl.

Starostové se sešli na kraji | Předat aktuální informace o vyhlašovaných programech Zlínského
kraje týkajících se rozvoje venkova, územního
plánování, životního prostředí a doplňkově i dopravy bylo cílem semináře, který pro starosty
obcí uspořádal Zlínský kraj pod záštitou náměstka hejtmana Ivana Mařáka, zodpovědného za životní prostředí.

Parlament, hasiči či setkání starostů
Uplynulé týdny pohledem objektivu

Prvním občánkem je Eliška | Jméno Eliška Orsavová, hmotnost tři kilogramy a výška 49 centimetrů. To je první občánek Zlínského kraje v roce
2016. Na svět přišla Eliška 1. ledna krátce po půl sedmé ráno ve zlínské
nemocnici. Přivítat ji přišel i hejtman Stanislav Mišák, který zároveň jejím
rodičům předal šek na 10 000 korun. „Doufám, že zdravých a spokojených
miminek bude v našem kraji rychle přibývat,“ uvedl hejtman.

Baťův mrakodrap nabízí tři výstavy | Tři výstavy nabízí aktuálně
sídlo Zlínského kraje – Baťův mrakodrap. Ve dvou případech jde
o přehlídky výtvarných prací žáků základních uměleckých škol, třetí
výstava pak prostřednictvím fotografií přibližuje historii lidových
hudeb ve Zlínském kraji. Výstava o historii lidových hudeb je umístěna ve 14. etáži budovy a je ji možno zhlédnout do 31. ledna. Výstava
ve 3. etáži představuje práce žáků výtvarného oboru ze Základní
umělecké školy Zlín. K vidění je do 28. ledna. Výtvarné práce žáků,
tentokrát ze Základní umělecké školy Morava ve Zlíně, nabídne také
výstava v 16. etáži. Výstava potrvá ještě do 31. ledna.
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Od kanceláře až po pomoc s podnikatelským záměrem

TÉMA

Zlínský kraj | Technologické inovační centrum. Tak zní název společnosti, která již více než deset let pomáhá rozvíjet inovační
podnikání v celém regionu či vytvářet podmínky pro začínající podnikatele. Právě s těmito cíli ji v roce 2005 společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně založil Zlínský kraj jako svou servisní organizaci.
Technologické inovační centrum
sídlí v jedné z budov v továrním
areálu v centru krajského města. V ní nabízí moderní prostory
pro podnikání, kde jsou klientům
ve všech fázích podnikání poskytovány komplexní podpůrné
služby.
„Pro začínající klienty je určen
podnikatelský inkubátor, kde
kromě kancelářských prostor
za výhodné ceny a souvisejícího
zázemí mohou nájemníci využít
i na míru šitý servis od pomoci se
zpracováním podnikatelského
plánu, mentoringu a vzdělávání
až po informace o vhodných nástrojích podpory včetně financování,“ přibližuje jednu z hlavních
služeb pro začínající podnikatele
ředitelka Technologického inovačního centra Daniela Sobieská.
Nabídka je ale daleko širší. Pokud
například začínající firma zatím
nepotřebuje kancelář, může využít služeb virtuálního inkubátoru, kde je jím nejen poskytnuto
sídlo na dobré adrese, ale může

automaticky využít i další služby. Osvědčil se také co-working.
„Jde o sdílenou kancelář, která
se může stát občasným pracovištěm či místem pro jednání pro
ty, kteří své podnikání teprve
připravují, hodně cestují nebo
jen nechtějí pracovat z domu
a přitom by vlastní kancelář dostatečně nevyužili,“ vysvětluje
Daniela Sobieská. Součástí budovy je i vědeckotechnologický
park, v němž působí firmy s delší
historií.
Soutěže i inovace
Technologické inovační centrum
podporuje podnikání a zvýšení
konkurenceschopnosti firem
i dalšími svými produkty. Již řadu
let organizuje soutěže na podporu podnikání Můj první milion
a Inovační firma Zlínského kraje.
První je určena hlavně studentům a začínajícím podnikatelům.
Představují v ní své zcela konkrétní podnikatelské plány, mají
možnost získat řadu užitečných

Soutěž Můj první milion. | Foto: archiv

informací na souvisejících seminářích či především postřehy
od zkušených podnikatelů z praxe. „Nás těší nejen každoroční
nárůst soutěžících. Mnohem důležitější je skutečnost, že stále
přibývá těch, kteří svůj záměr
přetaví do reality,“ poznamenává Daniela Sobieská. Soutěž
Inovační firma Zlínského kraje si

Musíme propojovat firmy se školami a propagovat region
Zlín | Region má potenciál, je ale potřeba propojovat firmy a jednotlivá vysokoškolská pracoviště. Spolu s tím je pak nutné dát vědět, že region je dobré místo pro inovační podnikání.
Tak vidí cestu ke zvýšení konkurenceschopnosti Zlínského kraje ředitelka Technologického
inovačního centra Daniela Sobieská.
V jakém stavu je inovační podnikání v kraji? A jaké jsou možnosti jeho podpory?
Na území našeho kraje jsou realizovány především inovace
nižších řádů. A i celkový počet
inovačních řešení není úplně
dostatečný. Možným důvodem
nízkého objemu inovačních projektů je nedostatečná spolupráce firem s výzkumníky. Řešením,
které jsme již zavedli, je finanční
nástroj, o který se zajímá nejen
zvyšující se počet firem, ale i sami
výzkumníci a akademická pracoviště. Jde o projekt s názvem Inovační vouchery Zlínského kraje.
V podstatě je to kupon k nákupu
výzkumných služeb v hodnotě
do 200 000 korun. Z této částky
firma uhradí výzkumné institu-

100 zcela konkrétních projektů
spolupráce firem a výzkumných
pracovišť v hodnotě přesahující 17 milionů korun. Pozitivní je
především fakt, že mnoho spoluprací, nastartovaných inovačním voucherem, dále pokračuje.
V minulém a letošním roce jsme
bohužel na dané aktivity neměli
prostředky, ale v budoucnosti
určitě plánujeme v inovačních
voucherech pokračovat.

ci 25 % a zbytek je proplacen
formou dotace. V minulých letech byly již tři výzvy, díky čemuž bylo realizováno více než

Existují i další možnosti jak podpořit spolupráci škol a firem?
Tuto spolupráci podporuje i náš
další projekt Otevřené inovace.
Jde o unikátní nástroj, kdy firmy
zveřejňují své inovační výzvy
a hledají jejich optimální řešení.
Dalším benefitem je i finanční

pak klade za cíl ocenit úspěšné
společnosti a motivovat je k dalšímu rozvoji. Důležitou činností
Technologického inovačního
centra je rozvíjení spolupráce
mezi podnikatelským sektorem
a výzkumem a vývojem. Jedním
z firmami nejlépe hodnocených
podpůrných nástrojů jsou inovační vouchery. 
/red/

úspora formou optimalizace výdajů na tyto aktivity, snížení nákladů
zapojením další spolupracující firmy, která řeší obdobný problém,
daňová optimalizace či sdílení
poradenských a právních služeb.
Co dalšího vidíte jako klíčový
krok k dalšímu růstu Zlínského
kraje?
Určitě je to cílená propagace.
Nyní je kraj prezentován především jako atraktivní turistická
destinace. V současné době ale
stojíme hlavně před úkolem propagovat image kraje i jako průmyslového a inovačního regionu
– tedy že jde nejen o příjemné
místo pro život, ale i vzdělávání,
výzkum a podnikání.
V kraji je řada institucí pro výzkum, vývoj a inovace, musí ale
vzniknout marketingová strategie, která toto zázemí dokáže
„prodat“. To je podle mě jedna
z významných cest k tomu, jak
zvýšit konkurenceschopnost
Zlínského kraje a přispět tak
k jeho dalšímu růstu. 
/red/

Zlínský kraj očima malíře Vladimíra Hrocha

KULTURA

Výstava Zlínský kraj představuje krajinářskou tvorbu akademického malíře Vladimíra Hrocha (1907-1966), jehož tvorba byla od konce 30. let 20. století úzce spojena
s regionem, především s městy Zlín a Uherské Hradiště.

v roce 1966. Tovární budovy nahradila tradiční
panoramata korunovaná siluetami kostelů,
řady baťovských domů byly transformovány
do pohledů na vinice. Obrazy prezentované

Vladimír Hroch vystudoval ve dvacátých letech
krajinomalbu na Akademii výtvarného umění
v Praze. V té době také podnikl studijní cesty
do Francie a na pobřeží Jaderského moře. Jeho
první kontakt se zlínským prostředím nastal
v roce 1938, kdy se začal pravidelně zúčastňovat Salonů výtvarného umění.
Hrochovy krajinomalby konce 30. let výrazně
kontrastují s jeho předešlou tvorbou, ve které
se zabýval především pohledy do pražských
ulic a zákoutí. Během působení ve Zlíně se
musel vyrovnat se zcela novými elementy,
především exaktně definovaným rastrem továrních budov a záplavou kubických tvarů
baťovských rodinných domů, které jako by
šly proti proudu jeho dosavadní tvorby. Přesto
(nebo právě proto) dokázal rozvinout vlastní
řeč tvarů a barev. Poeticky impresionistické
pojetí Hrochova Zlína se odlišuje od tehdejších
baťovských oficiálních, technicky precizně exponovaných černobílých fotografií dynamicky
se rozvíjejícího průmyslového kolosu. Nabízí
pohled na Zlín ne jako na "město práce", stroj
na masovou výrobu, ale jako místo tolik kýženého odpočinku. Možná i proto se jeho díla
stala v regionu tak oblíbenými, díky schop-

na výstavě zachycují geografickou i civilizační
různorodost a bohatost zlínského regionu:
od svažitého Zlína a kopců, které jej provázejí
údolím Dřevnice, přes Napajedla, bod spojující
historii a baťovskou modernost, a zároveň bod,
dělící čtyři osobité geomorfologické oblasti,
až po úrodné nížiny etnograficky bohatého
Uherskohradišťska.
Vít Jakubíček

nosti vytvářet odlišný pohled na každodenně
žitou realitu a útěk do romantického snění.
Další kroky Vladimíra Hrocha sledovaly osud
baťovské Školy umění, kde působil od roku
1939 jako pedagog. V roce 1952 se proto
přestěhoval ze Zlína do Uherského Hradiště, což se projevilo i v proměně krajinných
námětů, které zpracovával až do své smrti

Sklářské kouzlení v zámku Kinských

Jak se rodí večerníčky

Valašské Meziříčí | Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci se Střední průmyslovou
školou sklářskou chystají na 14. února hravé
odpoledne věnované sklářskému řemeslu.
V prostorách zámku Kinských ve Valašském
Meziříčí si budou moci návštěvníci vyzkoušet
řadu sklářských technik a zajímavostí. Těšit se
mohou na ukázku broušení ryteckou jehlou

Uherské Hradiště | Jak to, že film se
skládá ze spousty obrázků? A víte, kolik
to dá práce, než se na filmovém plátně
nebo v televizi začnou pohybovat vaše
oblíbené postavičky? Spoustu zajímavostí
o výrobě kreslených a loutkových filmů
přináší výstava ve Slováckém muzeu
v Uherském Hradišti, připravená ve spolupráci s Moravským zemským muzeem,
Ateliery Bonton Zlín a Českou televizí
Brno. Návštěvníci nejen nakouknou pod
pokličku tvorby filmů a seriálů pro děti,
ale mají možnost si také sami vyzkoušet
jednoduchou animaci kreslených postaviček či loutek. Pro nejmenší je připraveno
pexeso s pohádkovými postavičkami, mohou vyrobit večerníčkovu čepici a zahrát
loutkové divadlo.
Přijďte se potěšit s oblíbenými postavičkami nešiků Pata a Mata, zblízka si prohlédněte rekvizity z oblíbeného seriálu,
ale připomeňte si také starší filmy pro
děti. Návštěva výstavy se pro vás stane
exkurzí do filmových ateliérů, ale také
příležitostí k oživení vzpomínek na večerníčky, které nás všechny provázely
dětstvím. Výstava je instalována v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech, k vidění je od 11. února
do 10. dubna. 
/sm/

na skleničku, uvidí výrobu drobné skleněné
mozaiky a předmětů ze skleněných korálků
i práci na sklářském kahanu. Zjistí také, proč
a jak lze hrát na skleničky s vodou. Připraven je i sklářský jarmark s výrobky studentů
sklářské školy a výrobky malé rodinné sklárny
JOGS z Vizovic. Sklářské kouzlení se uskuteční
od 14.00 do 17.00. 
/tz/
Program v zámku Kinských. | Foto: archiv
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Budou z nich špičkoví sportovci?
Kraj pomáhá sportovat mladým

SPORT, VOLNÝ ČAS

Zlínský kraj | Sport je nejlepší průpravou pro zdravý životní styl. Zlínský kraj
proto dlouhodobě podporuje sportovní aktivity u dětí a mládeže. Pomyslnou
špičkou ledovce jsou v tomto případě hrazení účasti na olympiádách či velkých
turnajích. Zkušenosti přitom ukazují, že z mnohých účastníků těchto akcí
vyrostli úspěšní sportovci, kteří vozí medaile z významných podniků.
Olympiáda dětí a mládeže
Letos v lednu se konal další ročník Zimní olympiády dětí a mládeže. Sportovní klání v deseti soutěžích se tentokrát konalo na Klínovci,
Cínovci a na sportovištích v Mostě, Litvínově
a Chomutově. Barvy Zlínského kraje hájilo
celkem 75 sportovců, které doprovázelo 18
trenérů. „Zlínský kraj se připojil k této akci již
počtrnácté s tím, že odbor školství, mládeže
a sportu krajského úřadu ve spolupráci se zastřešujícími organizacemi provedl nominaci
žáků do jednotlivých soutěží. Veškeré náklady
související se zabezpečením účasti reprezentace byly plně hrazeny z rozpočtu Zlínského
kraje,“ vysvětluje radní pro školství a sport Petr
Navrátil. Na loňských hrách zimní olympiády
dětí a mládeže, které se konaly na Vysočině,

obsadil Zlínský kraj v celkovém hodnocení 8.
místo.
Projekt Českého olympijského výboru pod
názvem Olympiáda dětí a mládeže je zaměřen
na práci s talentovanými dětmi a mládeží a je
určen pro žáky základních škol a odpovídajících
ročníků středních škol. Tento projekt, do kterého je zapojeno všech 13 krajů České republiky
a hlavní město Praha, doplňuje spektrum možností pohybového a kulturního vyžití mladých
lidí. Hry se konají jako letní a zimní.
Kraj je i pořadatelem
Zlínský kraj se do projektu zapojuje i jako pořadatel. V roce 2013 se tak letní hry konaly v Uherském Hradišti, Zlíně, Hluku, Ostrožské Nové
Vsi, Starém Městě a Otrokovicích. Soutěžícím

Okolí Držkové je krásné každou roční dobu. | Foto: archiv

tip na výlet

Držková, průsečík turistických tras

Turistika a cestování patří k oblíbeným způsobům odpočinku a trávení volného
času. Za zajímavými místy není potřeba cestovat daleko. Máme je „za humny“
a mnohdy o nich ani nevíme. V tomto čísle přinášíme pozvánku do Držkové.
Nenápadná obec na Zlínsku ležící uprostřed
Hostýnských vrchů je v historických dokumentech poprvé zmíněna na konci 14. století, kdy
nesla jméno svého zakladatele Držislava (Držka)
a jmenovala se Držkovou Lhotou. Ze všech stran
ji obklopují kopce, nabízející krásné výhledy
do krajiny. Zavedou vás sem značené turistické
trasy všech barev, které přes Držkovou vedou
od Zlína, Vsetína, Valašského Meziříčí, Bystřice
pod Hostýnem. Trasy jsou velmi vhodné pro vyznavače nordic walkingu. Ze všech těchto větších

měst je to do Držkové asi 20 km. Cykloturisty sem
zavede některá ze čtyř značených tras.
V obci, která má necelých 400 stálých obyvatel,
ožívají s nástupem jara místní chatové osady,
do místních lesů se vypravují početné skupiny
houbařů. Držková je známa milovníkům skalního
lezení, je zde několik skupin skalních bloků, které
jednak oživují krajinu, jednak dávají příležitost
ke sportovním výstupům. Podobně jako další místa v Hostýnských vrších, také Držková se
může pochlubit řadou studánek s vodou, která

Oblečení pro mladé olympioniky ze Zlínského kraje.

z regionu domácí prostředí sedělo a výprava
Zlínského kraje obsadila 4. místo. Vůbec poprvé se mladí olympionici sešli na východě
Moravy v roce 2008, kdy se konal třetí ročník
zimních her. Hostitelskými městy byly Rožnov
pod Radhoštěm, Zlín, Vsetín, Valašské Meziříčí
a také sportovní střediska Pustevny a Soláň.
Zlínský kraj skončil v žebříčku podle počtu
medailí na druhém místě. 
/red/

se dá pít. Na území obce se nachází také pramen řeky Dřevnice, která napájí vodní nádrž
v Nových Dvorech a je jedním z přítoků Moravy. Pramen Dřevnice může být jedním z tipů
na výlet. V zimním období lze z Držkové vyrazit
na běžkách na upravovanou hřebenovku Hostýnské magistrály.
Kromě přírodních atraktivit umí Držková nabídnout také setkání s docela nedávnou historií.
V centru obce, v sousedství obecního úřadu,
je možno navštívit Muzeum dřevěného porculánu, které dokumentuje vývoj hlavní obživy
místních obyvatel, což byla výroba dřevěného
nářadí, potřeb pro domácnost. V muzeu, kde je
shromážděno 450 exponátů, uvidíte jedinečnou
sbírku hospodářského nářadí. K vidění jsou také
velmi vzácné předměty, například historické
obecní pečetidlo, dřevěné cedule s názvem obce
Derschowa, starý roh používaný držkovskými
ponocnými.
Obec žije dodnes tradicemi valašského roku.
Potkáte zde rozpustilý masopustní průvod,
živé jsou tradiční velikonoční zvyky, vynášení Mařeny, stavění a kácení máje, pořádají se
zde mezinárodní výtvarná sympozia, putování
za pokladem, Hubertova jízda, Živý betlém, silvestrovské výšlapy.
TIP NA AKCI: Ve dnech 19. a 20. února se
na Obecním úřadu v Držkové koná ojedinělá
výstava psacích strojů s odborným komentářem
a výkladem.
Více o Držkové hledejte na www.drzkova.cz,
informace o akcích na Východní Moravě pak
na www.vychodni-morava.cz
Seriál článků pro vás připravuje Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.

NABÍZÍME
PRÁCI:

GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA
S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY ZLÍN

OTEVÍRÁ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

8LETÉ A 4LETÉ STUDIUM

Vyrábíme vstřikovací formy a jsme dodavatelem plastových dílů
interiérů do všech evropských automobilů.

OBSLUHA VSTŘIKOLISU
▶ ochota pracovat v třísměnném provozu
▶ požadujeme manuální zručnost
▶ práce je vhodná pro ženy
▶ pracoviště v centru Zlína
▶ beneﬁty stravenky, příplatky za odpolední a noční směnu
 Kvalitní příprava na všechny typy VŠ
 Možnost výuky vybraných předmětů v anglickém,
francouzském nebo španělském jazyce
 Příprava studentů k mezinárodním jazykovým zkouškám
(Cambridgeské zkoušky, Zertifikat Deutsch, DELF)
 Rozšířená výuka informatiky a moderních počítačových a
grafických technologií
 Zahraniční zájezdy a pobyty, letní a zimní sportovní kurzy,
sportovní a zájmové kroužky, Televize T.G.M.
 Realizace mezinárodního výměnného projektu Erasmus+

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Kontakt:
KONFORM – Plastic, s.r.o., 46.budova, Šedesátá 5576, 760 01 Zlín
personální oddělení, mob.778 751 348,
e-mail: chludova@konform-zlin.cz

čtvrtek 28. ledna 2016 od 10.00 do 15.00 hod.
úterý 16. února 2016 od 10.00 do 17.00 hod.
Informace vedení školy vždy v celou hodinu

www.gjszlin.cz

|

gym@gjszlin.cz

|

tel.: 577 007 444

GYMNÁZIUM JANA PIVEČKY
A SOŠ SLAVIČÍN
Komplexně zrekonstruovaná škola

Den otevřených dveří 10. února 2016 od 8.00 do
17.00. Škola pořádá přípravné kurzy zdarma pro
uchazeče o studium v maturitních oborech.

Objednali jsme přes internet
,,EXKLUZIVNÍ REVIVALOVÝ ORCHESTR“
za zvýhoděnou cenu.
Ten trapný pocit, když před naše
TOP obchodní partnery předstoupil
tenhle ,,strejda“ s orchestrem na zádech,
si budu ještě dlouho pamatovat ...

GYMNÁZIUM

• osmiletý studijní obor
• čtyřletý studijní obor
(prolace na přírodovědné předměty a informa�ku,
prolace v jazycích s možnos� přípravy na státní jazykové
zkoušky JA, JN, JF, JŠ, JR, prolace v TV dívek na volejbal)

SOŠ
Nemusí to vždycky dopadnout takto…
Stačí, když vaši firemní akci svěříte
do rukou opravdových profesionálů

maturitní obory – mechanik seřizovač, informační
technologie
podnikání – nástavbové studium pro vyučené
učební obory – obráběč kovů, strojní mechanik
instalatér, elektrikář, kuchař-číšník, automechanik

FIREMNÍ AKCE NA KLÍČ

Žáci mohou získat u všech oborů SOŠ
nanční podporu od rem

www.velryba.cz

Zahraniční stáže se školami v Německu, Francii, Itálii, Anglii, Slovensku, praxe ve rmách, k dispozici
sportovní areál, tenisové kurty, školní bufet, lékařská péče v budově školy, jazyková učebna, 8 PC
učeben s neomezeným přístupem na internet, e – learningová možnost výuky přes intranet školy,
interak�vní a projektové formy výuky, příprava na statni jazykové zkoušky, kroužky- přírodovědný,
výtvarný, divadelní, sportovní, hudební, stacionáře- lyžařské, cyklis�cké, vodácké, turis�cké,
přírodovědné, cizojazyčné, rozmanitost výběru seminářů a volitelných předmětů na gymnáziu, pro
instalatéry svářečské kurzy, pro automechaniky získání řidičského oprávnění. B,C, celoživotní vzdělávání
- autorizovaná osoba pro obor Obráběč kovů a Elektrikář.

reference: CONTINENTAL BARUM | GIENGER | TESCOMA | GREINER
BANG & OLUFSEN | LAPP KABEL | DUPONT CZ | SYKORA KUCHYNĚ
MINERVA | AGC FENESTRA | NESTLÉ - SFINX | ZLÍNSKÝ KRAJ…

www.gjpsosslavicin.cz, tel.: 604 453 954, e-mail:gyslav@gjpslavicin.cz

Lázně Luhačovice byly opět úspěšné
Luhačovice | V soutěži Velká
cena cestovního ruchu opět
uspěly Lázně Luhačovice, a. s.,
v kategorii nejlepší lázeňský
a wellness balíček, tentokrát se
svým produktem Ve víru tance. Získaly druhé místo a cenu
za toto umístění převzal na slav-

nostním vyhlášení 14. ledna 2016
výkonný ředitel společnosti Jiří
Dědek. Soutěž je vyhlašována
vydavatelstvím C.O.T. media
a Veletrhy Brno v rámci veletrhů
GO a Regiontour. „Pobyt Ve víru
tance byl sestaven tak, aby oslovil
všechny, kteří se během wellness

pobytu chtějí zdokonalit ve společenském nebo latinském tanci.
Poptávka po daném pobytu je
podpořena spoluprací s profesionálními tanečníky Janem Onderem a Lucií Hunčárovou, kteří
výuku povedou. Jedná se o mediálně známé tanečníky, kteří pravidelně vystupují v populární soutěži České televize „StarDance…
když hvězdy tančí“. Jan Onder již

tuto soutěž dvakrát vyhrál. Obsah
byl připraven tak, aby maximálně
využil všech předností ALEXANDRIA**** Spa & Wellness hotelu.
Kromě volného vstupu do největšího a nejluxusnějšího wellness
centra v Luhačovicích pobyt zahrnuje i řadu relaxačních procedur
včetně těch s využitím místního
přírodního léčivého zdroje,“ uvedl
Jiří Dědek.
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e-mail: redakce@oknodokraje.cz | Redakční rada: Mgr. Taťána Valentová Nersesjan – předsedkyně, Jana Bubeníková, PhDr. Dana Daňová, Mgr. Renata Škrobálková, Ing. Andrea Kadlčíková, Ing. Petr Kedra, Ing. Josef Svoboda,
David Grác, Hana Srncová, Mgr. Jaroslav Janečka | Redaktorka za ZK (strany 3 až 12): Jana Bubeníková | Zlom: Věra Čadová | Inzerce: Ing. Jana Nováková – 774 438 700, Martina Hofrová – 776 542 474, Pavel Zapletal – 777 708 489,
Eva Křeková – 775 661 729 | Distribuce: Česká pošta, s.p. | Vydavatel nenese odpovědnost za obsah inzerce. Pokud tiskovinu nedostáváte do poštovní schránky, informujte nás na tel. 577 271 206.
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14. – 17. 7. 2016
Areál likérky
Vizovice

Host

6. 2. ZLÍN

Masters of Rock Café

19. 2. ZLÍN
Hala Euronics

23. 3. ZLÍN

Masters of Rock Café

... a mnoho dalších!

w w w. M a s t e r s O f R o c k . c z

Firma TNS SERVIS s.r.o. přijme nové pracovnice na pozici

OPERÁTORKA VÝROBY
PRACOVNÍ NÁPLŇ

Montáž dílů pro elektronický a automobilový průmysl.

PŘEDPOKLADY

Manuální zručnost, spolehlivost a odpovědnost.

MÍSTO VÝKONU PRÁCE

Výrobní areál společnosti TNS SERVIS ve Slušovicích.

TYP PRACOVNÍHO VZTAHU

HPP - 1 směnný, 2 směnný nebo 3 směnný provoz.

NÁSTUP

Možný ihned, popř. dle dohody.

Nabízíme příspěvek na penzijní připojištění, 13. a 14. plat,
volnočasové poukazy a příspěvek na stravování.

KONTAKT

E-mail: valaskova@tnsservis.cz
Telefon: 573 034 671

www.tnsservis.cz

BEZ POPLATKU
NEJVÝHODNĚJŠÍ
SMLUVNÍ KURZY

ZLATÉ JABLKO
NEJVÝHODNĚJŠÍ
SMLUVNÍ KURZY

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

PRONÁJEM KANCELÁŘÍ 15 – 30 m2



blízko centra Zlína
v Loukách v těsné blízkosti silnice Zlín – Otrokovice




přístup 24 hodin denně
parkování osobních aut v ceně nájmu

Dále nabízíme:
• pronájem
skladovacích ploch
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• sociální zázemí
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Bližší informace
na tel.: 724 045 200
Pod Šternberkem 306
Zlín-Louky
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www.zlinprojekt.cz
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