Magazín Zlínského kraje

11

březen 2016 | ročník XII

3 Kotlíková revoluce
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Tip na výlet

Velikonoce

Co připravila muzea ve Zlínském kraji
v čase velikonočních svátků.

O kotlíkové dotace byl v regionu obrovský zájem. Na žadatele, kteří
plánují ekologičtější vytápění, čekaly dlouhé fronty.

Bojkovice lákají na zámek Nový Světlov.
Jsou i branou do Bílých Karpat.
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Dotace v dopravě jsou stále žádané.

3

slovo
úvodem
Vážení spoluobčané,
máme před sebou měsíc, který je
jasným příslibem jara. Nevíme sice
ještě, jaká překvapení nám připraví počasí, a nemůžeme vyloučit
ani variantu, že ještě i „za kamna
vlezem“, ale dvě věci jsou nezpochybnitelné: 20. března v 5.30 začne astronomické jaro a 27. března
si na hodinkách nastavíme letní čas.
Také jsou před námi Velikonoce a to
je další ze symbolů probouzejícího
se života.
Energie, kterou cítíme z přírody,
působí určitě blahodárně na většinu z nás. Protože jsme po zim-

ních měsících už docela „vyšťavení“,
táhne nás to ven, jen co se trochu
vyčasí a slunko ukáže svoji sílu. Jen-

honiteb v tomto čase ohleduplní
a měli na mysli, že třeba srně může
útěk před pohybuchtivým psem
způsobit vážné zdravotní problémy, často s fatálními následky.
Když už jsem otevřel téma myslivosti, neodpustím si ještě zmínku:
právě březen je měsíc, kdy se uzavírá předchozí sezona a vypracovává
se plán chovu a lovu pro sezonu
další - nadcházející. Také se opravují

Energie přírody působí blahodárně.
že ona ta příslovečná jarní únava
nepostihuje jenom člověka. Protože jsem myslivec, od klukovských
let, jak se říká, srostlý s lesem, vím,
že v tomto období je i zvěř hodně
zesláblá, potřebuje přikrmování
a péči. A tak bych chtěl požádat
zejména majitele psů, aby byli při
vycházkách do lesů nebo polních

krmná a myslivecká zařízení, konají se chovatelské přehlídky trofejí,
vykonávají se myslivecké zkoušky.
Myslivost je koníček, který vyžaduje práci, zodpovědnost a vztah.
Pokud člověk tento vztah získá,
naplno pochopí, o čem to všechno je. Dojde mu, proč se říká, že
myslivci jsou těmi nejkvalifikova-

Po kotlíkových dotacích se ve Zlínském kraji jen zaprášilo
Zlínský kraj | Pouhé tři dny stačily k tomu, aby pracovníci Odboru řízení dotačních titulů Krajského úřadu Zlínského kraje hlásili: „Máme přeplněno.“ Od pondělí 25. ledna
do středy 3. února bylo totiž zaregistrováno 1 289 žádostí v celkové hodnotě přibližně
153 milionů korun.
Hned první den stála před budovou krajského úřadu fronta
několika desítek zájemců s vyplněnými žádostmi o kotlíky v rukou. Zaregistrováno bylo 982
žádostí za 114,5 milionu korun.
„Měli jsme signály z regionu, že
zájem bude veliký, takže jsme
byli připraveni,“ říká vedoucí
Odboru řízení dotačních titulů
Martin Kobzáň. První dny na kotlíkových dotacích pracovalo 9 lidí,
což se vyplatilo. „Nejvíce žádostí
přišlo z okresu Vsetín, nejméně
pak z okresu Kroměříž,“ doplnil
Kobzáň. Tradičně největší počet
žádostí přišel z větších měst, jako
je Zlín (62), Valašské Meziříčí (39),
Vsetín (33), Brumov – Bylnice (33)
nebo Bystřice pod Hostýnem (30).
Pozadu nezůstaly ani menší obce,
např. Dolní Němčí (20), Žlutava
(19) nebo Chvalčov (15).
Původně byly v letošním roce naplánovány dvě výzvy na kotlíkové
dotace. První letos na jaře, kdy
bylo plánováno rozdělení 100 mil.
korun, a druhá na podzim s 55
mil. korun. „Zájem byl ovšem takový, že uvažujeme o tom, zda
obě výzvy nespojit dohromady

a neuspokojit tak hned po první výzvě všechny žadatele, kteří
podmínky této výzvy splní,“ řekl
Ivan Mařák, náměstek hejtma-

na Zlínského kraje odpovědný
za rozvoj venkova a životní prostředí. Rozhodovat se bude v nejbližších dnech a souhlasit s tímto

nějšími ochránci přírody. A pokud
člověk nemá zájem tomuto vztahu
porozumět, bude se vždy na myslivce dívat jen jako na lovce nebo
ozbrojené brigádníky.
Myslím si, že starostové mnoha vesnic v našem kraji mohou dosvědčit,
že myslivci představují složku, která
je i pro život v obci oporou, že je
na ně spolehnutí.
Osobně mám velkou radost, když
vidím mezi mladou generací zájem
o myslivost, a jsem si jistý, že čas
věnovaný výchově dorostu se mnohonásobně vrátí. Je to totiž opravdu
účinná forma péče o přírodu, čehož
si cením nejen jako myslivec a rybář,
ale také jako politik zodpovědný
za životní prostředí.
Přeji vám všem krásný čas na prahu
letošního jara!



Ing. Ivan Mařák,
radní Zlínského kraje

rozhodnutím musí i ministerstvo
životního prostředí. V případě, že
budou obě výzvy spojeny, bude
další kotlíková dotace ve Zlínském kraji vyhlášena na konci
příštího roku, tedy v roce 2017.
Celkem je pro Zlínský kraj do konce roku 2020 připraveno 480 mil.
korun. Podle náměstka Mařáka se
jedná o jedinečnou příležitost,
kdy lze vyměnit kotel s pomocí
dotačních peněz. Od roku 2022
totiž nelze používat kotle I. a II.
emisní třídy. 
/rj/
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Zlínská nemocnice má opět
traumatologické centrum
Zlínský kraj | Krajská nemocnice
T. Bati má od letošního ledna rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví opět
traumatologické centrum.

Blanka Rašticová představila e-badatelnu. | Foto: archiv

Kraj přichází s průkopnickým projektem eBadatelna
Zlín | Informatici Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s kurátory
několika institucí Zlínského kraje vytvořili v rámci České republiky ojedinělý projekt, díky kterému se digitálně zpřístupňují zajímavé dokumenty
sedmi paměťových institucí Zlínského kraje.
Portál „eBadatelna Zlínského kraje“, který funguje na http://ebadatelna.zlkraj.cz a na webových stránkách Zlínského kraje, umožňuje
vstoupit do cenných sbírkových fondů čtyř
muzeí, galerie výtvarného umění, hvězdárny
i krajské knihovny.
„Díky tomuto projektu bude postupně elektronicky zpřístupněno 460 000 stran nejrůznějších dokumentů a rovněž filmy v délce
trvání 860 minut. Konkrétně se jedná o 610
monografií vydaných po roce 1 800, staré tisky, noviny, časopisy, kartografické materiály
a plány, listiny, dokumenty a plakáty, fotografické a skleněné negativy a rovněž 71 filmů,“
uvedl radní pro kulturu Ladislav Kryštof.
Do projektu se zapojily paměťové instituce
– většina příspěvkových organizací Zlínského kraje z oblasti kultury: Hvězdárna Valašské
Meziříčí, Krajská knihovna Františka Bartoše
ve Zlíně, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, Muzeum regionu Valašsko, Muzeum
Kroměřížska a Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti. Hlavními zpracovateli projektu byli:

Vítězslav Mach – pracovník oddělení informatiky Krajského úřadu Zlínského kraje, Blanka
Rašticová – historička Slováckého muzea a Jan
Kaňka – odborník na digitalizaci dokumentů
z Krajské knihovny F. Bartoše ve Zlíně.
Přínos projektu vidí vedoucí tvůrčího týmu Vítězslav Mach ve dvou rovinách: „Velké pozitivum
spočívá v tom, že na vytvoření tohoto portálu
včetně fáze digitalizace předmětů spolupracoval
široký tým odborníků naprosto odlišných odborností a zaměření. Výsledkem je sofistikovaný
nástroj sloužící odborným kurátorům pro zveřejnění digitálních dokumentů. Druhý podstatný
přínos vidíme v počinu vůči veřejnosti, především ve Zlínském kraji, která prostřednictvím
portálu eBadatelna získává možnost prohlížet
ve velmi vysoké kvalitě digitalizované fondy kulturního dědictví spjaté s regionem a spravované
paměťovými institucemi Zlínského kraje. Regionální obsah bude poskytován i do obdobných
národních portálů."
Rada Zlínského kraje nominovala projekt „eBadatelna Zlínského kraje“ i do celostátní soutěže
Gloria Musealis. 
Helena Mráčková

Záchranáři dostanou vozy a techniku za 60 milionů
Zlínský kraj | Projekt na zakoupení vozidel
a techniky pro krajské zdravotnické záchranáře
za šedesát milionů korun připravuje v současnosti Zlínský kraj. Projekt bude s žádostí o poskytnutí podpory předložen do Integrovaného
regionálního operačního programu, o který se
stará Ministerstvo pro místní rozvoj.
„Zlínský kraj je zřizovatelem zdravotnické záchranné služby a už loni v listopadu jsme jim
předali do užívání osmnáct nových, moderně

vybavených sanitních vozidel. Další vozy by
mohly být na cestě díky dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu. Pokud
by se tak stalo, budou moci krajští záchranáři
nové vozy a většinu techniky začít využívat již
v příštím roce,“ uvedl hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák.
V rámci projektu se počítá se zakoupením třinácti nových sanitních vozidel, z čehož bude
pět vozidel terénních a jedno vozidlo uzpů-

Na území republiky je jich pouze dvanáct.
Na Moravě jsou tato centra ještě v Ostravě-Porubě, Olomouci a Brně-Bohunicích. Traumacentrum KNTB má působnost pro celý Zlínský kraj
i přilehlé oblasti.
„Zlínská nemocnice byla mezi prvními v České
republice, kterým byl udělen status traumatologického centra, když v roce 2001 ministerstvo
rozhodlo o jejich zřízení. Bohužel k prvnímu lednu 2009 bylo rozhodnutím vedení tehdejšího
Ministerstva zdravotnictví zrušeno. Jak vedení
kraje, tak vedení KNTB se s tím nesmířilo a výsledek se letos dostavil. Ve Zlínském kraji je tak
na jednom místě při léčbě pacientů soustředěno patnáct specializovaných center.“ zdůraznil
hejtman Stanislav Mišák.
„Vedení nemocnice se po nezbytných přípravách do auditu a reinstalaci traumacentra přihlásilo v listopadu 2015 a statut nám byl opět
přiznán. Tuto péči roky zajišťujeme a přiznání
statutu je tak potvrzením kvalitní péče o pacienty v oblasti úrazů,“ doplnil ředitel KNTB Pavel
Calábek.
Traumacentrum představuje organizační strukturu v rámci KNTB, která je připravena 24 hodin denně, 365 dnů v roce řešit těžká poranění
pacientů bezprostředně ohrožených úrazem
na životě. V roce 2015 bylo v KNTB takových
pacientů zachráněno 153. „Na péči o tyto pacienty se podílí prakticky všechna oddělení
nemocnice, především oddělení urgentního
příjmu, ARO, traumatologické oddělení, neurochirurgie, obecná chirurgie, urologie, ortopedie,
ORL oddělení, stomatochirurgie, oční oddělení,
ale také diagnostický komplement, hematologicko-transfuzní oddělení a další. Jedná se
o interdisciplinární péči, která vyžaduje také
přístrojové vybavení špičkové kvality, personální
a organizační zázemí,“ vysvětlil primář traumatologického oddělení Marcel Guřan. 
/jb/
sobené pro přepravu pacientů s podezřením
na nákazu. Vozidla budou vybavena pohonem
všech kol, což jim umožní snadnější pohyb
v hůře přístupných oblastech kraje. Dále mají
být pořízeny dva náhradní zdroje elektrické
energie, dva biovaky, dvě klimatizační jednotky, osmadvacet přístrojů pro nepřímou
srdeční masáž a čtyři přístroje pro umělou
plicní ventilaci.
Předpokládaný celkový rozpočet projektu činí
59,532 milionu korun, při podílu financování
85 % Evropská unie, 10 % Zlínský kraj, 5 % státní rozpočet. 
/van/

O rady odborníků a ceny bude usilovat
rekordních 75 podnikatelských záměrů
Zlínský kraj | Celkem 106 soutěžících a 75 podnikatelských
záměrů. To jsou hlavní parametry aktuálního ročníku soutěže Můj první milion. Obě čísla představují rekord v celé
devítileté historii projektu, za nímž stojí zlínské Technologické inovační centrum.
Soutěžní projekty jsou rozděleny
do dvou kategorií. Středoškolských
je přihlášeno 31, zbytek připadá
na hlavní kategorii, tedy na vysokoškoláky a veřejnost. Souhrnná
hodnota všech cen v aktuálním
ročníku činí 250 000 korun. Vítěz
hlavní kategorie obdrží 40 000 korun, pro nejlepší tým středoškoláků
pak je určeno 10 000 korun. „Připraveny jsou i další ceny v podobě
zázemí podnikatelského inkubátoru či poradenství v obchodní
a marketingové oblasti. Pro nejlepší je pak připraven šestitýdenní
akcelerační program v co-workingovém centru,“ přidává podrobnosti Daniela Sobieská, ředitelka
Technologického inovačního centra. Tím nejhodnotnějším přínosem
pro rozjezd podnikání ale stále zůstávají cenné rady od odborníků
z praxe i akademické sféry.
Rady a zpětnou vazbu mají zájemci
možnost získávat již v předstihu.
Soutěž se vždy vyhlašuje na podzim a možnost přihlásit se je
do konce ledna. V mezidobí Technologické inovační centrum realizuje sérii workshopů, které jsou
výraznou pomocí pro zpřesnění

prezentovat na sociálních sítích.
Řeč byla i o nejčastějších chybách
při rozjezdech podnikání a o tom,
jak se vypořádat s cashflow,“ přibližuje obsah podzimních akcí manažerka soutěže Zuzana Drotárová.
První kolo hodnocení v hlavní kategorii se uskutečnilo 10. února. Ti,
kteří prošli tímto sítem, jsou zařazeni do akceleračního programu.
Druhé kolo, v němž soutěžící své
projekty prezentují před hodnotitelskou komisí, je naplánováno
7. dubna. Ve stejný den se uskuteční také slavnostní vyhlášení
soutěže. V případě středoškoláků
bude o vítězích jasno již v březnu.
V minulém ročníku hlavní kategorii
ovládla Hana Auerová s projektem

Z REGIONU
nazvaným Obrazy s příběhem – jde
o pořizování výtvarných děl postavených nejen na zadání zákazníka, ale i asociacích a představách
autorky. Druhou příčku si odnesl
Martin Stehlík s CK Folding bike
tours. Podstatou podnikatelského
záměru jsou tematicky zaměřené
cyklistické pobyty pro zahraniční návštěvníky v České republice.
Třetí místo si pak připsali Antonín
Světinský a Vojtěch Šenkýř. Jejich
projekt s názvem Fyziotrenér představuje web, jenž propojuje fyzioterapii a trenérství. 
/tic/

Podnikatelem roku v kraji je Michele Taiariol

celého podnikatelského záměru.
„Tentokrát jsme připravili workshopy věnované tomu, jak se odlišit
od konkurence nebo jak se účinně

Statistické šetření v domácnostech

Zlínský kraj | Michele Taiariol,
generální ředitel společnosti
TAJMAC-ZPS, a.s., zvítězil v soutěži
EY Podnikatel roku 2015 Zlínského
kraje, kterou organizuje společnost
EY pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka. Společnost TAJMAC-ZPS se pod vedením Michele Taiariola stala jednou
z nejvýznamnějších strojírenských
firem v České republice a střední
Evropě. Své obráběcí stroje vyvíjí,
vyrábí a současně vyváží do celého
světa. „Za každým úspěchem stojí
hodiny práce, trpělivosti, ale také
odhodlání dojít k cíli, mít výsledek.
Předat ocenění lidem, kteří stojí
za úspěchem svého podnikání, je
pro mě čest. Je důležité, aby Zlínský kraj i nadále vytvářel dobré

podmínky pro rozvoj podnikání
a podílel se na vytváření nových
ekonomických hodnot a také pracovních příležitostí v regionu,“
uvedl Stanislav Mišák.
EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů,
která vzdává hold výjimečným
osobnostem. Jejím cílem je ukázat
veřejnosti vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou
být vzorem pro mladé, začínající
podnikatele. Soutěž EY Podnikatel
roku je koncipována jako mezinárodní, proto jsou kritéria, podle
nichž jsou posuzováni jednotliví
účastníci, v každé zemi srovnatelná. V současné době se vyhlašuje
v téměř 60 zemích na šesti kontinentech.
/tz/

Kdy a kde podat v kraji daňové přiznání

Zlínský kraj | V únoru zahájil Český statistický úřad dvanáctý ročník pra- Zlínský kraj |Vzhledem k tomu, že se blíží termín pro podání daňovidelného zjišťování o příjmech a životních podmínkách českých
vého přiznání k dani z příjmů, zůstanou podatelny územních
domácností Životní podmínky 2016. Výběrové šetření se koná
pracovišť finančního úřadu otevřeny déle. Aby poplatníci
ve všech krajích a potrvá do 5. června. Během čtyř měsíců
nemuseli dlouho čekat a podávání daňových přiznání
navštíví tazatelé téměř 11 000 domácností na území České
bylo i koncem března plynulé, budou podatelny ve Zlírepubliky. Ve Zlínském kraji je do šetření zahrnuto 590
ně, Otrokovicích, Luhačovicích, Vsetíně, Valašských
domácností z padesáti obcí. Zjišťování provádí odborKloboukách, Valašském Meziříčí, Rožnově pod RadZLÍNSKÉHO KRAJE
ně vyškolení pracovníci Českého statistického úřadu,
hoštěm, Kroměříži, Holešově, Bystřici pod Hostýnem,
kteří jsou vybaveni pověřením k výkonu funkce tazaUherském Hradišti a Uherském Brodě od 21. 3. 2016
tele a průkazem tazatele, jenž je platný jen ve spojení
do 1. 4. 2016 otevřeny ve všech pracovních dnech
žáků si odneslo
s občanským průkazem. Všichni, kdo na šetření pracují,
až do 18.00.
pololetní vysvědčení
jsou vázaní mlčenlivostí. Zachována je ochrana osobních
Pracovníci finanční správy budou přijímat daňová přiúdajů, respondenty nelze z výzkumu identifikovat. Cílem
znání a poskytovat související informace pro vyplňování
šetření je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekoformulářů také v budovách městských a obecních úřadů
nomické situaci domácností. Zjištěná data jsou cenným zdrojem
těchto měst a obcí: Fryšták, Slušovice, Slavičín, Napajedla (23. 3.),
údajů o změnách ve struktuře domácností, o výši a skladbě jejich příjmů, Vizovice (21. 3.), Bojkovice (23. 3., 30. 3., 31. 3.), Horní Lideč a Karolinka
vývoji populace ohrožené chudobou a sociálním vyloučením a výdajích (23. 3.), Horní Bečva (16. 3.), Hutisko-Solanec (23. 3.), Zubří (23. 3.), Vidče
na bydlení a dalších. V roce 2014 se tímto šetřením například zjistilo, že (16. 3.), Zašová (16. 3., 23. 3.), Kelč (16. 3., 21. 3.), Morkovice (v Agrodruž51,6 % domácností ve Zlínském kraji žije v rodinném domě. Měsíční výdaje stvu 23. 3.), Chropyně a Koryčany (23. 3.), Uherský Ostroh (31. 3.). Bližší
na bydlení činily v průměru 5 204 korun. 
/red/ informace naleznete na www.financnisprava.cz. 
/red/

ČÍSLO
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Ohrožené děti nemusí končit v ústavech
Zlínský kraj | Péče o ohrožené děti a mládež je jedním z nejcitlivějších společenských témat. Není to tak dávno, co byla Česká republika svými evropskými
partnery upozorněna, že příliš velké množství dětí u nás končí v ústavech.
Ve Zlínském kraji se proto začali zabývat změnou systému péče o ohrožené děti a postupnou přeměnou tří zařízení, která tomuto účelu
slouží. Hlavní snahou je snížit jejich pobytové
kapacity a posílit služby, které umožní dětem
zůstat s rodiči nebo jinými blízkými osobami.
Plán transformace vzniká v Dětském centru
Zlín na Burešově, v Kojeneckém a dětském
centru ve Valašském Meziříčí a v Dětském
domově a Základní škole Liptál. V roce 2015
došlo ve dvou z těchto zařízení ke snížení počtu lůžek na polovinu. Ve Zlíně i ve Valašském
Meziříčí je nyní šest lůžek pobytové péče,
v Liptále se má snížit počet lůžek ze 48 na 24.
Problematika ohrožených dětí je téma, o které
se Zlínský kraj zajímá dlouhodobě. První kroky
zahájil již v roce 2013 a s platností od 1. ledna
2015 byla převedena dvě ze zmiňovaných
zařízení (Dětském centrum Zlín a Kojenecké a dětské centrum ve Valašském Meziříčí)
z resortu zdravotnictví pod odbor sociálních
věcí krajského úřadu. Důvody byly hlavně
praktické. Od roku 2013 docházelo k poklesu činností spadajících pod resort zdravotnictví, a naopak se výrazně posílily agendy,
které věcně přísluší pod odbor sociálních věcí
a také jsou regulovány příslušnými právními
předpisy, zejména zákonem o sociálně-právní
ochraně dětí. „Primárním zájmem Zlínského
kraje je, v duchu mezinárodní úmluvy o právech dítěte, aby děti vyrůstaly v přirozeném
prostředí rodiny. Sociální odbor garantuje
vysokou odbornost při řízení organizací, které
spadají do systému péče o ohrožené děti,“
uvedla radní pro oblast sociálních věcí Taťána
Valentová Nersesjan.
Pěstounů je dostatek
V současné době je ve Zlínském kraji 31 pěstounů na přechodnou dobu, což je dostatečný
počet, takže děti do tří let prakticky nekončí
v ústavní péči. V roce 2015 bylo do pěstounské péče na přechodnou dobu umístěno 32
dětí, což je zatím nejvyšší počet. „Potenciál
zařízení, do kterých by jinak tyto děti odešly,
je možné využít jiným způsobem. Uplatnit se
mohou v oblasti služeb, které jsou na území
kraje potřebné. Všechna tři zařízení pracují
na návrhu transformačního plánu, ve kterém
bude popsána jejich nová činnost,“ dodala
Taťána Valentová Nersesjan.
Dětské centrum Zlín, které sídlí v bývalé vile
Dominika Čipery na Burešově, se zaměří
na poskytování komplexního poradenství
a pomoc pro ohrožené děti a rodiny. Jedná se například o rodinnou terapii, mediaci,
podporu náhradní rodinné péče, sociální
práci s rodinou, aktivity posilující rodičovské
kompetence v závislosti na schopnosti rodiče.
Odborníci z Dětského centra budou poskytovat terénní služby, takzvaný mobilní tým

bude zajišťovat diagnostiku a terapeutickou
pomoc přímo v rodinách. Zachována zůstane
i pobytová forma okamžité pomoci dětem
do 18 let v krizové situaci.
Kojenecké a dětské centrum Valašské Meziříčí
se bude zabývat poskytováním komplexního
poradenství a pomoci rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra, případně dětem
s mentálním, smyslovým nebo zdravotním
handicapem či omezením. Bude se jednat
o sociální práce s rodinou, psychologickou
pomoc, aktivity podporující osobnostní rozvoj dětí, aktivity podporující zdravotní stav
dětí, aktivity na získání rodičovských kompetencí při péči o dítě s handicapem. Ve Valašském Meziříčí bude zajišťována i odlehčovací
služba pečujícím osobám o handicapované
nebo zdravotně znevýhodněné děti a stejně
jako ve Zlíně i zde zůstane zachováno zajištění
okamžité pomoci dětem do 18 let v krizové
situaci.

Z regionu

Očkování proti chřipce i bakterii
pneumokoka. Pro seniory zdarma
Zlínský kraj | Senioři nad 65 let věku se mohou
očkovat zdarma nejen proti chřipce, ale i proti
bakterii pneumokoka. Ta může způsobit záněty
středouší, pneumokokovou meningitidu a také
zápaly plic, jež mohou skončit i smrtí. Možnost
očkování zdarma pro seniory je dána zákonem.
Zdarma bude levnější preparát Pneumo 23,
který stojí kolem 400 korun. Za novější preparát Prevenar 13, který vychází na částku kolem
1 500 korun, si musejí pacienti doplatit. V Česku je nyní očkováno jedno procento seniorů,
v Německu je to více než 50 procent, ve Velké
Británii dokonce 70 procent. 
/red/

Nabídka prostor ve Zlíně
Zlín | Domov pro seniory Burešov, příspěvková
organizace Zlínského kraje, nabízí k pronájmu
nebytové prostory v Domě s byty zvláštního
určení v ulici Broučkova, Bartošova čtvrť. Objekt,
který se nachází na konečné autobusové linky
33, je bezbariérový se dvěma výtahy. K dispozici
jsou tři kanceláře a rehabilitační místnost. Více
informací na tel. 605 363 291. 
/red/

Projekt Sousedé plus
má pomoci proti osamělosti

Zvládání výchovných problémů
Dětský domov a Základní škola Liptál se chce
věnovat poskytování komplexního poradenství a pomoci rodinám s dětmi, které mají
problémy se zvládáním školní docházky, případně rodinám s dětmi s výchovnými a psychickými problémy. V Liptále budou dále zajišťovat komplexní dočasnou pobytovou péči
o děti školního věku, jejichž rodiče nemají
dostatečné kompetence k jejich rozvoji. Pro
pobytovou péči o děti do osmnácti let bude
určeno 16 až 24 lůžek.
Transformací pobytové péče o děti na systém
účinné a víceoborové sítě podpůrných služeb
se zabývá projekt „Ohrožené děti a mládež
ve Zlínském kraji“, který byl zahájen v lednu
2015. Součástí projektu je řada odborných
analýz, předávání zkušeností ze zahraničí
(spolupráce s Nizozemím) a příprava transformačních plánů, které by měly být naplněny
v průběhu dvou až tří let. Závěrečná konference k projektu se uskuteční ve Zlínském kraji
v červnu 2016. 
/sd/

Zlínský kraj | Od roku 2000 běží v Rakousku
úspěšný projekt ZeitBank55+. Je určený nejen
lidem ve věku 55+, ale i starším či mladším. Tito
lidé provádějí organizovanou dobrovolnickou
sousedskou pomoc tak, aby i ve stáří bylo možné co nejdéle zůstat v prostředí, ve kterém je
člověk zvyklý. Zahraniční zkušeností se nechal
inspirovat český projekt Sousedé plus, který
se nyní představuje jednotlivým krajům. Dva
pilotní spolky začaly působit v Plzni a projekt
hledá podporu také ve Zlínském kraji.
„Lidé, kteří jsou do programu Sousedé plus
zapojeni, vytvářejí takzvané komunitní spolky,
prostřednictvím kterých se vzájemně podporují a pomáhají si. Každý člen spolku za sebe
navrhne činnost, ve které může někomu nabídnout pomocnou ruku a na druhou stranu
označí oblast, ve které pomoc sám potřebuje,“
uvedla radní Zlínského kraje Taťána Valentová
Nersesjan.
Program je zacílen na zvýšení kvality života
ve stáří, na podporu při ztrátě některých tělesných funkcí, při snížené mobilitě, po lékařském
zákroku, při úbytku fyzických sil. Nabízí pomoc
proti osamělosti, izolaci, depresím a obavám
z budoucnosti. Přináší šanci seniorům nebýt
závislými, ale mít přátelskou podporu.  /sd/
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Víte, že ...
... přibližně 100 obcí ve Zlínském
kraji omezilo na svém území
podomní či pochůzkový prodej?

Díky evropským dotacím slouží veřejnosti i meteoradar v Holešově. | Foto: archiv ZK

O evropské peníze je ve Zlínském kraji stále
zájem, ale rozhodují o nich už ministerstva
Zlínský kraj | O tom, jaké projekty mohou být v budoucnu financovány z evropských peněz ve Zlínském kraji, již po sedmé jednala Regionální stálá konference
Zlínského kraje v budově krajského úřadu.
Podkladem pro jednání bylo šetření u vytipovaných subjektů, které plánují své investice realizovat s pomocí Integrovaného
regionálního operačního programu (IROP),
o který se stará Ministerstvo pro místní rozvoj. „Jsem rád, že dle závěrů z provedeného
šetření je ve Zlínském kraji dostatečná poptávka a možnosti podpory z evropských
fondů tak budou využity,“ uvedl Stanislav
Mišák, hejtman Zlínského kraje, který je
zároveň i předsedou Regionální stálé konference.
70 záměrů z IROP
Podle předložené situační zprávy je v regionu největší zájem o investice do silnic II.
a III. třídy, přepravní terminály, cyklostezky
a opatření na zvýšení bezpečnosti dopravy a projekty z oblasti středního školství.
Dalším velkým tématem je zdravotnictví
a kultura. Podle aktuálních informací je v regionu prozatím připraveno 70 projektových
záměrů, které lze financovat z IROP. „Situace
se ale může kdykoliv změnit. Záleží na tom,
jaké výzvy vyhlásí ministerstvo pro místní
rozvoj,“ doplnil hejtman.
Evropa už cestovní ruch nepodpoří
Tématem bylo také vytvoření pracovní skupiny pro oblast cestovního ruchu, jejímž
hlavním úkolem bude koordinace rozvoje
cestovního ruchu a destinačních managementů na regionální úrovni. Právě to je důležitým východiskem pro přenos informací
z území na národní úroveň. „V letech 2007
až 2013 přišlo na rozvoj cestovního ruchu
do Zlínského kraje více než 2,5 miliardy korun z Regionálního operačního programu
Střední Morava. V novém období s žádnými
evropskými penězi na cestovní ruch nemůžeme počítat,“ upřesnil hejtman. Peníze

na rozvoj cestovního ruchu mohou do regionu přijít až z nově plánovaného národního
dotačního titulu ministerstva pro místní
rozvoj.
Zájem je i o regionální školství
V kraji je plánován i vznik 13 místních akčních
plánů, které pokryjí celé území kraje se všemi
mateřskými a základními školami. Rozvoj
těchto zařízení bude projednán s obecními
úřady obcí s rozšířenou působností, místními
akčními skupinami a mikroregiony. Výsledkem bude definování potřeb školských zařízení na území obcí s rozšířenou působností,
které budou využity pro nastavení výzev
Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání. Další možnosti podpory z IROP byly
prezentovány ze strany Centra pro regionální
rozvoj ve Zlínském kraji a také Ministerstva
pro místní rozvoj. Právě Ministerstvo pro
místní rozvoj od roku 2014 rozděluje evropské peníze programu IROP v regionech.

Využily vydání nálezů Ústavního soudu,
který obcím umožňuje řešit místní problematické záležitosti spojené s prodejem zboží a poskytování služeb mimo
provozovnu. Pokud jsou tedy představitelé obce přesvědčeni o nedostatečné
ochraně vlastních občanů před nekalým
obchodním jednáním podomních prodejců obecně závaznými právními předpisy, a chtějí mít podíl na ochraně svých
občanů, mohou přistoupit k rozhodnutí
vydat svůj právní předpis ve formě nařízení obce. Počet nařízení v obcích se
neustále mění, a proto nelze stanovit
jejich přesné vyčíslení.
Regiony musí spoléhat na ministerstva
Zásadní změnou, kterou v novém plánovacím
období prošlo čerpání evropských dotací je,
že regiony nemají žádnou rozhodovací kompetenci ve vztahu k předloženým projektům.
O každém projektu rozhodují ministerstva,
resp. jejich zprostředkující subjekty. V regionech pouze fungují tzv. regionální stálé konference, které mají pouze informační
a koordinační roli ve vztahu k významným
projektům. Ve Zlínském kraji tuto roli plní
osmnáctičlenné seskupení zástupců organizací napříč Zlínským krajem s názvem Regionální stálá konference Zlínského kraje. Jejím
úkolem je koordinovat přípravu významných
projektů v území. O jejich finanční podpoře
však rozhodují, jak již bylo uvedeno, ministerstva. Činnost Regionální stálé konference
a jejích pracovních skupin zajišťuje Sekretariát
Regionální stálé konference Zlínského kraje,
který spadá pod Odbor strategického rozvoje
Krajského úřadu Zlínského kraje. 
/rj/

Kde žádat? Přehled Národních operačních programů
1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Ministerstvo
průmyslu a obchodu
2. O
 perační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy
3. Operační program Zaměstnanost, Ministerstvo práce a sociálních věcí
4. Operační program Doprava, Ministerstvo dopravy
5. Operační program Životní prostředí, Ministerstvo životního prostředí
6. Integrovaný regionální operační program, Ministerstvo pro místní rozvoj
7. Operační program Praha - pól růstu ČR, Magistrát hlavního města Prahy
8. Operační program Technická pomoc, Ministerstvo pro místní rozvoj
9. Operační program Rybářství 2014-2020, Ministerstvo zemědělství
10. Program rozvoje venkova, Ministerstvo zemědělství
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Nadaný žák je „náročný“

Čekárny v poradnách jsou připraveny na děti. | Foto: archiv

V pedagogicko-psychologických poradnách
posoudí školní zralost dětí
Zlínský kraj | Přes sedm tisíc dětí se letos ve Zlínském kraji dostavilo k zápisu
do první třídy. Ne všechny ale v září do školy skutečně nastoupí.
Rodiče některých předškoláků řeší odklad školní
docházky a míří s nimi do pedagogicko-psychologické poradny. "Během jarních měsíců jsou
v naší poradně nejaktuálnější právě vyšetření
školní zralosti,“ potvrdil ředitel Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně Miroslav
Orel. Cílem poradny je odhalilt rizika, která již
na počátku školní cesty mohou dítěti narušit to,
co je mu vlastní, radost z vědění a objevování
všeho nového.
Vyšetření v poradně a konzultace s rodiči trvá
většinou podstatnou část dopoledne. V jasných
případech stačí jedna návštěva, složité případy si
do poradny pozvou znovu. „Zájemců o vyšetření
je hodně a termíny musíme rozložit do období
od března do konce května,“ upozornil ředitel
Miroslav Orel.

Při posouzení školní zralosti se vychází z údajů
od rodičů, z mateřské školy, z odborného posouzení psychologem či speciálním pedagogem.
Hodnotí se nejen, co všechno dítě umí, ale jak je
samostatné, komunikačně a sociálně zralé. „To,
že dítě třeba umí počítat a poznávat písmena,
nemusí znamenat, že je na školu zralé. V první
třídě se setká i se staršími a v mnoha směrech
vyzrálejšími spolužáky,“ doplnila Monika Němečková, zástupkyně ředitele krajské poradny.
Důsledky předčasných nástupů do školy mívají
různou podobu, snížené sebevědomí, úzkostné
projevy, psychosomatické obtíže. „Rodiče by
neměli na školu spěchat. A to zejména u dětí,
které v září ještě nemají šest let. Na druhé straně
je nesmyslné odkládat nástup do školy zralému
dítěti,“ dodal ředitel poradny. 
/sd/

Novela školského zákona mění systém podpory vzdělávání
Zlínský kraj | Od 1. září 2016 nabývá účinnosti
novela školského zákona č. 82/2015 Sb., která
má zajistit nový systém garance podpory žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Úpravy v zákoně se dotknou také poradenských
zařízení: pedagogicko-psychologických poraden, speciálně-pedagogických center. Kategorie
„zdravotní znevýhodnění“ a „zdravotní postižení“ jsou nahrazeny celkem pěti stupni „podpůrných opatření“. Každé podpůrné opatření
zahrnuje jasně definované úpravy ve vzdělávání,
pomůcky, doporučení, specializované postupy
pro konkrétního žáka tak, aby mu byla poskytnuta maximální možná podpora a daný žák mohl
co nejvíce využít svůj potenciál. Novela rozšiřuje
možnosti a kompetence škol realizovat změny
ve prospěch žáka. „Bude se měnit jak organizace
poradenství, tak formální a obsahová stránka našich zpráv a doporučení. Významným posunem

je rovněž legislativní nárokovost. Pokud daný
žák potřebuje příslušné podpůrné opatření, má
na něj nárok, a musí mu být poskytnuto. S danou
změnou souvisí vyšší finanční náročnost, včetně
nutnosti posílení personálního obsazení a materiálního vybavení škol i poradenských zařízení.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
přislíbilo uvolnění finančních prostředků tak,
aby daná změna byla podpořena,“ uvedl ředitel
Krajské pedagogicko-psychologické poradny
ve Zlíně Miroslav Orel.
Podle nového systému by se pomoc měla dostat
i těm žákům, kteří se dosud do žádné „kategorie
znevýhodnění či postižení“ nevešli, ale pomoc
potřebují. Speciální školy, které jsou určeny například dětem s těžkým hendikepem, zůstávají
beze změny. „Změny tedy budou, ale nejedná se
o likvidaci speciálního školství,“ řekla zástupkyně
ředitele Nataša Gmentová. 
/sd/

Zlínský kraj |Posouzení nadání a mimořádného nadání je jedním z úkolů pedagogicko-psychologických poraden. „Identifikace
a péče o nadané žáky by měla být prioritou
každé společnosti. Tito žáci jsou a budou nositeli pokroku. Každá škola by měla vytvářet
dostatečné podmínky pro rozvoj svých žáků.
Takřka v každé třídě bychom mohli najít nadaného žáka. Podstatná je vždy také role
a postoj rodiny,“ uvedl ředitel Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně
Miroslav Orel. „Nutno říci, že nadaný žák je
v mnoha ohledech náročný. Přípravu, školení
a rozvoj učitelů, kteří s žáky pracují přímo
ve školách, v této oblasti tak považuji za stěžejní,“ dodal.
Krajská pedagogicko-psychologická poradna
je v současné době koordinátorem projektu,
který se zabývá identifikací a podporou nadaných dětí. Na každém kmenovém pracovišti
poradny jsou schopni odborně posoudit nadání dítěte. Na pracovišti v Kroměříži pracují
na pozici psycholožky a speciální pedagožky
krajské koordinátorky péče o nadané a mimořádně nadané žáky. 
/sd/

Krajská pedagogicko-psychologická
poradna a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín
Příspěvková organizace zřizovaná Zlínským krajem zahrnuje pět kmenových pracovišť – Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště,
Vsetín, Valašské Meziříčí a tři detašovaná
pracoviště – Holešov, Uherský Brod, Slavičín. Všechna pracoviště garantují jednotné
postupy. Organizace poskytuje služby dětem od 3 let, žákům základních a středních
škol, rodičům, učitelům a dalším pracovníkům školských zařízení. V poradně působí psychologové, speciální pedagogové
a metodici primární prevence.
Klienti mají možnost objednat se na jakémkoliv pracovišti, ale je vhodnější upřednostnit regionální pobočky podle místa
bydliště či navštěvované školy.

Počty vyšetřených klientů v KPPP
Školní rok 2012/2013
6 846 klientů
Školní rok 2013/ 2014
7 483 klientů
Školní rok 2014/2015
8 037 klientů
Nabízené služby
Pomoc při řešení výchovných a vzdělávacích problémů, diagnostika poruch učení
a chování, diagnostika učebních stylů,
poradenství zaměřené na profesní orientaci, speciální programy pro předškoláky
(skupinové, individuální), grafomotorický
kurz, logopedická péče a řada dalších.

obrazem
Prapory na jednadvacítce se vyměňují
podle klimatických vlivů | Zpravidla jedenkrát za měsíc probíhá výměna celé sestavy
praporů, které vlají před hlavním vstupem
do sídla Zlínského kraje na třídě T. Bati. Použité vlajky putují do prádelny či na opravu.
Mnohem větším náporům větru jsou vysta-

Šaty inspirované Zlínským krajem | Modely šatů, které reprezentovaly čtyři oblasti Zlínského kraje
– Zlínsko, Vsetínsko, Kroměřížsko a Uherskohradišťsko, navrhli a vytvořili studenti Střední školy oděvní
a služeb Vizovice. Zlínský model šatů byl inspirován baťovskou architekturou, štíhlými a ladnými
liniemi Baťova mrakodrapu. Vsetínsko reprezentoval model odkazující na krajinu Valašska plnou lesů,
údolí a malebné lidové architektury. Model Kroměřížska odrážel estetiku a řád kroměřížské Květné
zahrady a konečně Uherskohradišťsko bylo zastoupeno šaty vycházejícími z krásy slováckého kroje.

Originální šaty, nové CT či Potravinová banka
Uplynulé týdny pohledem objektivu

Loni se opravilo 46 kilometrů silnic | V roce 2015 byly ve Zlínském
kraji dokončeny tři desítky silničních staveb, včetně rekonstrukcí
silnic II. a III. třídy a mostů, za více než 660 milionů korun. Významné
finanční prostředky do silniční infrastruktury hodlá Zlínský kraj investovat také v tomto roce. Plán přípravy investičních akcí Ředitelství
silnic Zlínského kraje obsahuje sedm desítek investičních záměrů
o celkových předpokládaných nákladech ve výši 1,7 miliardy korun.
Návštěva velvyslance Thajska |
Hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák se setkal s velvyslancem Thajského království v ČR,
J. E. Narong Sasitornem a ve stejném
týdnu také s J. E.
Manuelou Franco,
velvyslankyní Portugalské republiky
v ČR.

veny prapory instalované na střeše Baťova mrakodrapu. Proto také na střeše jsou
umístěné pouze potištěné prapory o rozměrech 2,25x1,5 metru, zatímco před vstupem
do budovy z hlavní třídy jsou na žerdích
zavěšené výstavnější, ručně vyšívané kusy
o rozměrech 3x2 metry.

Zlínský kraj má Potravinovou banku | První sklad Potravinové banky
ve Zlínském kraji byl otevřen v Otrokovicích, na náměstí 3. května.
Potraviny budou rozdělovány lidem v nouzi, některým matkám samoživitelkám, rodinám v sociálních problémech, části seniorů nebo
bezdomovcům. Lidé, kteří by chtěli přispět do Potravinové banky
Zlínského kraje, mají možnost získat více informací prostřednictvím
webových stránek www.potravinovabanka.cz, záložka Zlínský kraj.
Moderní a výkonné CT | Kroměřížská
nemocnice a.s. má
nově k dispozici
čtyřiašedesátispirálový počítačový
tomograf, který
dokáže pacienta
vyšetřit doslova
od hlavy až k patě.
Navíc umožňuje
provádět například i virtuální kolonoskopii.
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Natálii Mullen okouzlil snowboardcross
Vsetín | Patnáctiletá studentka Masarykova gymnázia ve Vsetíně Natálie Elinor
Mullen se stala hvězdou zimní Olympiády dětí a mládeže, kde získala tři zlaté
medaile ze snowboardových závodů.
Navíc jí jediná závodní sezona stačila
k tomu, aby se dostala do širšího výběru
české juniorské reprezentace ve snowboardcrossu a jako starší žačka získala
titul mistryně České republiky.
Uplynulá sezona pro tebe byla mimořádně úspěšná. Jak dlouhá to byla cesta? Kdy
jsi poprvé stála na lyžích?
Lyžovat jsem začala ve čtyřech letech
na menších sjezdovkách ve Velkých Karlovicích, většinou na Horalu a Kyčerce. Na lyže
jsem vyrážela především s mamkou, která
mě později přivedla i ke snowboardingu.
Nevzpomínám si, že bych někdy absolvovala
nějaké lyžařské kurzy, prostě jsme jen v zimě
trávili každý víkend na horách. Asi v deseti
letech jsem poprvé zkusila snowboard.
Proč ses potom rozhodla pro snowboardcross?
V roce 2014 jsem na olympiádě mládeže jela
slalom a paralelní slalom. Přestože jsem měla
málo zkušeností a navíc jsem spadla, umístila
jsem se v obou disciplínách pátá. Pak jsem
zkusila ještě dva slalomové závody a další
sezonu jsem se už začala věnovat snowboardcrossu. Abych zkusila závodit, přihlásila mě mamka do seriálu snowboardových
závodů pro mládež Hvězdy na sněhu, jehož
patronkou je Eva Samková. Hned v prvním
závodě jsem vyhrála, a to mě přesvědčilo, že
má cenu pokračovat. Na základě výsledků
z Hvězd na sněhu mě pozvala přímo Eva
Samková do výběrového kempu.
Kde trénuješ v současné době?
Právě přecházím do juniorské reprezentace
Czech SBX teamu, se kterým jsem začala
trénovat již loni na jaře. S nimi jsem absolvovala letní přípravu v Chorvatsku, na Želivce

ROZHOVOR

Kromě mimořádného úspěchu na hrách
zimní Olympiády dětí a mládeže ses stala
mistryní republiky a vítězkou poháru ČR.
Dají se tyto soutěže srovnat?
Minulou sezonu se seběhlo všechno opravdu
velmi rychle, na Mistrovství České republiky
a pohár jsem neměla vůbec čas se připravit,
a proto mě výsledek velice potěšil. Na letošní olympiádu jsem se hrozně těšila a to
především na moji disciplínu snowboardcross. Vzhledem k tomu, že jsem letos měla
již hodně natrénováno, tak jsem si víc věřila,
ale byla jsem hrozně nervózní, abych v této
disciplíně nezklamala. Olympijské medaile
mají pro mě zatím určitě tu největší cenu.

Eva Samková a Natálie Mullen (vpravo). | Foto: archiv

a v Liberci a od září jsem začala se zimní
přípravou. Jedná se o sérii čtyř soustředění
v Itálii a dvou až tří soustředění v Rakousku.
Na ostatní sporty mi moc času nezbývá, musím se věnovat především škole. Dříve jsem
se intenzivně věnovala gymnastice a později
atletice. Myslím si, že především gymnastika je jednou z nejlepších průprav pro další
sporty. Zatím to tedy řeším tak, že mi trenér
napíše tréninkový plán a to s ohledem na mé
časové možnosti.
Kvůli kvalitnímu celoročnímu tréninku
musíš za sněhem zřejmě hodně cestovat…
Snowboardcross se u nás na Valašsku jezdit nedá. Není tady žádná trať, kde bych
mohla trénovat. Co se týká tuzemska, tak
jsou skvělé podmínky a výborné zázemí
pro snowboardcross na Dolní Moravě, kde
se většinou konají veškeré důležité závody,
mistrovství České republiky, český pohár, FIS
závody. Trénovat se dá například i v Krkonoších. Mimo hlavní zimní sezonu se jezdí především do zmiňovaného Rakouska a Itálie,
kde jsou skvělé snowboardcrossové tratě.

Jakých dalších závodů ses stihla ještě
v této sezoně účastnit a jaké byly tvoje
výsledky?
Na konci listopadu jsem si vyzkoušela své
první mezinárodní závody v Rakousku, tentokrát již v juniorské kategorii, a vzhledem
k náročnosti trati jsem měla i nějaký ten pád,
což bylo potom znát na konečném pořadí. Ale zkušenost to pro mě byla obrovská
a hlavně velká motivace.
Jakou podporu má snowboardcross ze
strany institucí nebo sponzorů?
Můj oddíl samozřejmě své sponzory má,
nemusím tedy platit trenéry, dopravu a vybavení, nicméně je to i tak velmi finančně
náročné, ostatní výdaje za ubytování, stravu
a skipasy si hradím sama. Za celou sezonu
je to téměř dvě stě tisíc korun. Vzhledem
k tomu, že jsem registrovaná pod oddílem,
který má sídlo v Praze, je dost problematické
sehnat finanční prostředky zde ve Zlínském
kraji. Proto bych byla velice ráda, kdyby se
i u nás zde na Valašsku našel někdo, kdo by
mě nějak finančně podpořil. Moc by mi to
pomohlo v mé další sportovní přípravě.
Jaký je tvůj sportovní sen?
Asi jako pro většinu sportovců je i mým snem
se jednou dostat až na olympiádu. Je mi ale
jasné, že k takovému cíli vede ještě hodně
dlouhá a těžká cesta.

Světlana Divilková

Deset medailí pro sportovce Zlínského kraje
Ústecký kraj, Zlínský kraj |Deset medailí, z toho
čtyři zlaté, čtyři stříbrné a dvě bronzové vybojovali mladí sportovci Zlínského kraje na Hrách VII.
zimní olympiády dětí a mládeže České republiky,
které se konaly od 17. do 21. ledna v Ústeckém
kraji.
Kromě nejúspěšnější sportovkyně Zlínského kraje, snowboardistky Natalie Elinor Mullen (tři zlaté
medaile), získal zlatou medaili z krasobruslení
v kategorii mladších žáků Lukáš Buksa. Stříbrné
medaile vybojovali Lukáš Chludil, Vojtěch Hurdes

(rychlobruslení), Jiří Anděl a Natálie Zouharová (alpské disciplíny), bronz si přivezli Dominik
Dvořáček (rychlobruslení) a Vít Kejhar (alpské
disciplíny).
Na olympiádě byl Zlínský kraj zastoupen devadesátičlennou výpravou, z toho bylo 72 soutěžících,
16 trenérů a 2 vedoucí výpravy. Ze všech čtrnácti
krajů se Zlínský kraj v celkovém výsledku umístil
na krásném sedmém místě. Příští Hry VIII. letní
olympiády dětí a mládeže ČR 2017 se budou
konat v Jihomoravském kraji.

KULTURA

Velikonočí dílny. | Foto: Slovácké muzeum

Muzea o Velikonocích představí lidové zvyky
Zlínský kraj | Velikonoční čas můžete příjemně strávit v muzeích zřízených Zlínským
krajem. Například v neděli 20. března proběhne v hlavní budově Slováckého muzea
další díl z cyklu rodinných programů Zvídálkové, vzhůru do muzea.
Ve stálé expozici Slovácko se děti od muzejních
skřítků dozví zajímavosti o tradičním slavení
Velikonoc. Tvořivé dílničky poskytnou prostor
pro výrobu krásné kraslice a nejen děti, ale i ro-

diče se naučí plést žílu, tedy tatar. Ve stejných
prostorách se v termínu 21. až 23. března 2016
návštěvníci mohou seznámit se zajímavými
technikami zdobení kraslic, pletením tatarů

Březen je měsícem čtenářů, letos se hledá
nejlepší čtenářská třída
Zlín | Knihovny Zlínského kraje se v letošním roce opět zapojí
do celostátní akce pořádané Svazem knihovníků a informačních pracovníků BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ. V březnu se
knihovny snaží zavádět nové služby pro své uživatele, pořádají
mimořádné akce s cílem podpořit čtenářství a představit své
služby i lidem, kteří knihovny pravidelně nenavštěvují.
Další zajímavou aktivitou knihoven
je oceňování nejlepších čtenářů.
V předchozích letech knihovny
ocenily Táty čtenáře, své nejstarší
i nejaktivnější uživatele. V tomto
roce budou vyhodnocovat nejlepší čtenářské třídy ve spolupráci
s projektem Čtení pomáhá. Třída,
která zvítězí v rámci České republiky, obdrží věcné dary od vydavatelství Albatros a stráví dva dny plné
překvapení v Praze.
V Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně vyhodnotí školní třídu,
která nejen chodí často společně
do knihovny, ale také s ní spolupracuje při přípravě akcí a všichni žáci
třídy jsou pravidelnými návštěvníky knihovny. Nejlepší třídu, která
navštěvuje knihovnu, vyhodnotí
i ve Vsetíně. V Knihovně Bedřicha

Beneše Buchlovana v Uherském
Hradišti získá nejlepší čtenářská
třída možnost účastnit se tradiční
akce Noc s Andersenem. Jde o jednu z nejoblíbenějších knihovnických akcí pro děti. Připojují se k ní
i v ostatních městech a obcích. Jen
v loňském roce strávily děti večer
či noc na sto šesti místech ve Zlínském kraji včetně škol, školek či
domů dětí.
Veřejné knihovny pořádají během
školního roku řadu vzdělávacích
a zároveň zábavných pořadů, jako
jsou besedy, tvůrčí dílny, divadélka, soutěže. Knihovníci usilují o to,
aby každý žák navštívil se svou třídou alespoň jedenkrát knihovnu
ve své obci nebo městě. Jen krajská
knihovna ve Zlíně uspořádala pro
školy v loňském roce 425 akcí.

z proutí, výřezovou výšivkou či reliéfní výzdobou velikonočních klepačů a hrkačů. Každý
den obohatí program cukráři Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském
Hradišti například pečením jidášů z kynutého
těsta. V Muzeu Kroměřížska se koná od 7. 3.
do 23. 3. tradiční velikonoční program pro školy zaměřený na kořeny velikonočních svátků.
Na Bílou sobotu (26. 3.) a o Velikonoční neděli
(27. 3.) se v areálu památek lidového stavitelství
v Rymicích u Holešova uskuteční velikonoční
program v doškových chaloupkách. Historické
zámecké komnaty zámku Lešná u Valašského
Meziříčí budou od 19. 3. do 3. 4. obohaceny
o květinové vazby. V neděli 13. 3. se na zámku
Vsetín uskuteční program s názvem „Velikonoce na zámku“, v rámci kterého proběhne
velikonoční jarmark, ukázka zdobení kraslic či
výstava kraslic z celé České republiky. Na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí se v neděli
13. 3. koná Zámecká velikonoční neděle – jarní
tvoření, výroba tatarů. Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně připravilo na Zelený čtvrtek
(17. 3.) velkou velikonoční dílnu pro děti i dospělé, na které si mohou vyzkoušet zdobení
kraslic, výrobu vizovického pečiva nebo pečení
perníků. Dále si návštěvníci vyrobí velikonoční
ozdoby a uvidí, jak se zdobí kraslice slámou
nebo technikou paličkování. 
/rf/

Peter Kozma
Neznámé světy aneb Hýřivá
krása nitra hmoty
Kroměříž | Jaderný fyzik Peter Kozma zachycuje úžasně
barevný a rozmanitý svět prostým okem neviditelných dějů
a tajemného nitra hmoty. Jde
o obor tzv. vědecké fotografie
-„art-tech photo“. Na fotografiích jsou zachyceny interakce
atomových částic z urychlovačů částic a také kvark gluonová hmota, křemíkové krystaly, mikročipy, optická vlákna,
nanotechnologie a laserové
paprsky. Výstava je příležitostí k poučení, ale především
k výletu do světa fantaskních
a překvapivých barev a tvarů
skrytých v hlubinách mikroOddělení pro děti v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně nabízí
devět tematických programů pro
nejmenší děti. V nabídce pro základní školy a nižší ročníky víceletých
gymnázií je šestadvacet témat literárních besed, dvanáct seminářů informačního vzdělávání a třináct besed s hudební tematikou. Od roku

světa. Všechny fotografie jsou
také v obsáhlé knize, která
k výstavě vychází.
8. března – 22. května 2016
Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí, Velké náměstí 38, Kroměříž
2015 nabízí krajská knihovna také
vzdělávací programy pro střední
školy. Díky nim se seznámilo se službami knihovny během tří měsíců
téměř dvě stě třicet středoškoláků.
Studenti se mimo jiné naučili vyhledávat v knihovním katalogu nebo
používat on-line databáze jako
zdroj informací. 
/sd/
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Zlínský kraj připravuje výstavbu školních hřišť
Zlínský kraj | Ještě v letošním roce chce Zlínský
kraj řešit výuku tělesné výchovy na některých
krajských školách. „Vedle pokračujících projektů
na zateplení budov, rekonstrukce kotelen a sociálního vybavení je nutné se zabývat i zázemím
pro výuku tělesné výchovy a podmínkami pro
aktivní využití volného času,“ uvedl Petr Navrátil
radní odpovědný za oblast školství, mládeže
a sportu. Na jaře bude zahájena rekonstrukce hřiště u Obchodní akademie v Kroměříži.

Podpora mládeže a sportu
Zlínský kraj | Zlínský kraj vyhlásil programy
a podpory z Fondu Zlínského kraje v sekci
Mládež a sport.
Cílem programu Podpora a činnost mládežnického sportu je zvýšení úrovně sportovní
činnosti dětí a mládeže ve sportovních organizacích. Očekává se zlepšení rozvoje a kvality sportovní činnosti organizací pracujících
s dětmi a mládeží. Celkem bude rozděleno
16 200 000 korun, počet žádostí je 120.
Cílem programu Sportovci zařazení do reprezentace ČR je zvýšení podpory sportovní
přípravy vrcholových sportovců, kteří jsou

Do fáze projektové přípravy se posouvají záměry na výstavbu venkovních hřišť u SPŠ a OA
v Uherském Brodě a Gymnázia a JŠ Zlín. „Věřím,
že se podaří najít prostředky na jejich realizaci
ještě v letošním roce,“ doplnil Navrátil. Další tři
záměry ředitelů krajských škol se připravují pro
další etapu. Venkovní sportoviště jsou důležitá
nejen pro samotné školy, ale rovněž pomohou
řešit nedostatek volných sportovišť pro sportování v odpoledních hodinách. 
/red/
jsou zařazeni do reprezentace. Očekává se
zvýšení kvality sportovní přípravy vrcholových individuálních sportovců včetně handicapovaných ve Zlínském kraji. Celkem je
v programu 500 000 korun, počet žádostí je 29.
Cílem programu Jednorázové akce v oblasti
mládeže a sportu je zvýšení především sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit. Očekává se zvýšení kvality
života ve Zlínském kraji. Celkem je v programu
4 135 000 korun. V tomto případě je evidováno
179 žádostí na akce, které se konají v prvním
pololetí roku 2016. U tohoto programu bude
možno ještě předložit žádosti o podporu
na akce konané v druhém pololetí v termínu od
30. 5. do 15. 6.
/red/

Součástí Muzea Bojkovska je expozice obecné školy. | Foto: archiv

tip na výlet

Bojkovice jako brána do Bílých Karpat

Bojkovice jsou nevelké město rozkládající se na úpatí Bílých Karpat na dohled
od známějších Luhačovic či Uherského Brodu. Z Luhačovic vede do Bojkovic modře
značená turistická trasa, z Uherského Brodu železniční trať a cyklostezka.
Nad městem se vypíná elegantní zámek Nový
Světlov přestavěný v letech 1846 až 1856 ve stylu
tudorovské gotiky. Pro nápadnou podobu se
zámkem Ferdinanda Maxmiliána Habsburského v Terstu se mu říká slovácké Miramare. Je
ale potřebné uvést, že bojkovický zámek není
napodobeninou Miramare, stavba v Terstu byla
dokončena čtyři roky po té v Bojkovicích. Zámek
je v současnosti využíván jako kulturní centrum,
veřejnosti je k organizovaným prohlídkám zpří-

stupněn zpravidla o sobotách a nedělích, pokud neprobíhá některá z četných akcí. Například
26. a 27. března 2016 zde bude probíhat mezinárodní výstava koček. Seznámení s historií města
a blízkého okolí nabízí Muzeum Bojkovska, které
sídlí v centru města v budově bývalého okresního soudu. Návštěvníci ocení celoroční provoz.
Je zde otevřeno od května do září denně, mimo
tyto měsíce v úterý, čtvrtek a neděli. Sbírky jsou
členěny do osmi expozic, z nichž se podíváte

SPORT, VOLNÝ ČAS

Sportovec Zlínského
kraje 2015
Zlínský kraj | Podpora aktivit v oblasti
tělovýchovy a sportu patří mezi priority
Zlínského kraje. V rámci veřejné prezentace sportovní a tělovýchovné činnosti
vyhlašuje Zlínský kraj již od roku 2002
nejúspěšnější sportovce Zlínského kraje.
V roce 2016 připravuje Zlínský kraj XIV.
ročník vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Zlínského kraje Sportovec Zlínského kraje 2015.
Vyhlašované kategorie: nejúspěšnější
sportovec jednotlivec, nejúspěšnější
sportovec jednotlivec do 18 let, nejúspěšnější handicapovaný sportovec,
nejúspěšnější sportovní kolektiv, nejúspěšnější trenér a Cena fair play. Termín
pro podání nominací na ocenění je stanoven na 7. března 2016. Výzvu společně s potřebnými nominačními formuláři
naleznete na webové adrese Zlínského
kraje www.kr-zlinsky.cz. 
/fp/

například do obecné školy, vzpomenete na typické bydlení v 50. letech, poznáte lidové kroje
v Kopanicích. To, proč je zdejší muzeum cenné
a zajímavé, souvisí také s expozicí řemesel a živností. V ČR ojedinělá a originální je expozice, která přibližuje historii dříve velmi ceněného a dnes
již zaniklého řemesla zvěrokleštičského. To bylo
v Bojkovicích a okolí velmi rozšířené. Možná
budete překvapeni, že se k tomuto řemeslu vztahuje slovo švihák, ovšem jeho původní význam
zdaleka nepřipomínal lázeňského frajírka, ale
patřil zručnému zvěrokleštiči. Zachovalé obydlí
zvěrokleštiče pak naleznete v nedaleké obci Komňa, která je známá také jako jedno z možných
rodišť J. A. Komenského.
Pěší turisté neopomenou vyrazit do okouzlující
přírody tajemných Kopanic. Například po modře
značené turistické trase vystoupají přes Lokov
do Žítkové (11 km). Tato pasekářská obec se stala
známou literárním zpracování příběhu o Žítkovských bohyních - místních léčitelkách. Na Žítkovou lze také vyjet autem, na kole či využít místní
autobusovou dopravu.
Průvodcem po místní přírodě, historii a zajímavostech Žítkové vám může být některá naučná
stezka, třeba naučná stezka Moravské Kopanice
se 14 naučnými tabulemi. Mnohým postačí vycházka po hřebenové cestě s krásnými výhledy
do okolní krajiny. Jak v Bojkovicích, tak v Žítkové
naleznete příležitosti k odpočinku a občerstvení.
Doporučení k výletu a potřebné mapy získáte
v turistickém informačním centru, které je součástí Muzea Bojkovska.
/zur/
Seriál článků pro vás připravuje Centrála cestovního ruchu Východní Moravy.

SLEVA AŽ

133 000,-

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

A S X
A S X

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

14. – 17. 7. 2016

Hosté

Areál likérky

Vizovice

23. 3. ZLÍN

Masters of Rock Café
HLEDÁNÍ IDENTITY
TOUR 2016
Členové THE BIG 4 poprvé na Masters!
Hosté

12. 3. ZLÍN | Masters of Rock Café

Po 8 letech zpět s novým albem!

Členové THE BIG 4
poprvé na Masters!

Premiéra nového rockového alba!
Speciální akustický set!

25. 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

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

SERVISNÍ AKCE FIAT VE ZLINERU!
Kontrola vozu se zaměřením na bezpečnost.

prohlídka v hodnotě 400,- Kč obsahuje:
1. Kontrola brzdového systému,
podvozKu
2. Kontrola náplní
3. Kontrola osvětlení
4. Kontrola povinné výbavy
5. záKladní diagnostiKa
doporučujeme také servis klimatizace:
1. Kontrola účinnosti klimatizace + její dezinfekce ... 250,- Kč
2. regenerace + doplnění chladiva r134a ... od 580,- Kč
výměna pneumatik na letní,
včetně nabídky nových pneumatik.

Akce trvá od 1.3. do 30.6.2016 nebo do odvolání.

w w w. z l i n e r a u t o. c z

Slovácké divadlo bude zapsáno do České knihy rekordů
Uherské Hradiště | Potřetí v řadě
získalo Slovácké divadlo v Uherském Hradišti osm tisíc předplatitelů, což je nejvíc mezi činoherními divadly u nás, a tím se zapsalo
do České knihy rekordů. „Tím
největším soupeřem na cestě
za rekordem jsme si byli my sami.

Ukázalo se, že způsob vyřizování
předplatného je při tak velkém
množství pomalý a zastaralý, takže jsme do poslední chvíle nevěděli, jak to všechno dopadne.
Netušili jsme, zda kampaň ještě
podpořit, či nikoliv, protože osm
tisíc předplatitelů pro náš provoz

znamená strop a nemohli jsme ji
na druhou stranu moc přepálit,
abychom zase nemuseli diváky
odmítat,” říká ředitel Michal Zetel.
K problému se však postavil jako
správný principál čelem a rozhodl se, že pokud by náhodou počet
nově příchozích nestačil, koupil
by zbývající předplatné ze svého
a daroval je rodičům onkologicky
nemocných dětí, kterým pomá-

hali před Vánoci při Dobročinném bazaru Slováckého divadla.
Ruku v ruce se Michal Zetel zavázal k modernizaci vyřizování
předplatného v dalších letech.
„Po letošní zkušenosti jsme poučeni. Musíme být rychlejší, efektivnější a musíme umět využívat
všechny moderní technologie.
S kolegy už na inovacích pracujeme,” dodal. 
/red/
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Dopřejte si
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
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centrum prenatální diagnostiky a genetiky

www.prediko.cz
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LEHKÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
TRAPÉZOVÉ PLECHY
a plotové lamely

Snadno a rychle
s OBI

SLOVENSKÝ VÝROBCE

www.maslen.cz

189,- Kč/m

NAŠE SLUŽBY

A
K

A

ŠIROKÝ SORTIMENT SVĚTEL

NEJNOVĚJŠÍ MODEL
STŘEŠNÍ KRYTINY
S VÝRAZNÝM PROLISEM
A EXKLUZIVNÍM VZHLEDEM
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(183,92 Kč s DPH)
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152,- Kč/m

V

Půjčovna nářadí

SYMETRA*

99,- Kč/m

Doprava zboží

179,- Kč/m 144,- Kč/m

AK

CE

(119,79 Kč s DPH)

0%

Financování*

179,- Kč/m

NAŠE NOVÉ KOUPELNY
VE VAŠEM STYLU

144,- Kč/m
(174,24 Kč s DPH)

%

Objevte nové OBI!

Jednoduše
ušetřete až 15 %!

Nakupujte jednoduše
na obi.cz

S věrnostní kartou OBI

Vyberte si z více než 25 000 produktů1
Ověřte si dostupnost zboží1
Rezervujte si zboží a vyzvedněte si ho v prodejně1
Jednoduše, rychle a bez starostí
Více informací ve vaší prodejně nebo na obi.cz

1

146,- Kč/m

AKC

E

(176,66 Kč s DPH)

Při nákupu zboží v hodnotě nad 5000 Kč možnost splácení bez navýšení!

0%

*Příklad financování k 6. 5. 2015
Financování*
Pořizovací cena: 10 000 Kč, počet měsíčních splátek: 9, přímá platba: 1000 Kč (10 % z prodejní ceny),
celková splatná částka: 9000 Kč (9× 1000 Kč), výše úvěru: 9000 Kč, úroková sazba: 0 %, měsíční splátka: 1000 Kč,
RPSN: 0 %. Doba trvání úvěru je do data splatnosti poslední měsíční splátky. Splatnost měsíční splátky je vždy k 15. dni
v měsíci počínaje měsícem následujícím po uzavření smlouvy. Zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou činnost
pouze pro společnost Essox s.r.o., poskytovatele finančních služeb. Více na obi.cz

E
KC

A

Více informací o těchto
a dalších službách
naleznete na obi.cz

VEGA*

-

%
20

(183,92 Kč s DPH)

GAPA*

ŽLABY A SVODY
se slevou

-50%

TRAPÉZOVÉ
PLECHY
T05, T18, T30
T35, T50, T85
T153, STEPRO
*akce platí pro ral 3009 a 8017

(174,24 Kč s DPH)

189,- Kč/m 152,- Kč/m

ŠKRIDPLECH*

od

Vaši nejbližší prodejnu OBI naleznete na adrese:
OBI Zlín, Centro Zlín - Malenovice, tř. 3. května 11/70

www.obi.cz
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UNIPLECH 18

Finanční služby

SLOVENSKÝ PLECH

• platí při odběru kompletního
svodového systému

akční krytiny platí do vyprodání zásob

doprava na 33 0000,− bez DPH ZDARMA!

PORADENSKÁ ČINNOST, ZAMĚŘENÍ STŘECHY, VYPRACOVÁNÍ KLADECÍHO PLÁNU ZDARMA!
VÝHODY PLECHOVÝCH KRYTIN MASLEN: • kvalitní plech z USS Košice • záruka až 60 let
• široká barevná škála • vícenásobná protikorozní ochrana • krátká výrobní a dodací lhůta • výhodná cena
• nízká hmotnost • jednoduchá a rychlá montáž • povrchová úprava až 50 µ
Provozovna:
Vizovická 442, 760 01 Zlín

maslenzlin@maslen.cz

777 334 305, 777 612 303

