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2. kola přijímacích řízení
pro akademický rok 2016/17

ČESKÝ VÝROBCE OKEN A DVEŘÍ

Přihlášky jsou přijímány:

• Bakalářské studijní programy – do 19. 9. 2016
• Navazující magisterské programy – do 22. 8. 2016
• Doktorské studijní programy – do 5. 8. 2016
(pro 3. kolo přijímacího řízení do 14. 10. 2016)
Více informací najdete na http://www.utb.cz/ft

• Bakalářské studijní programy – do 30. 8. 2016
• Navazující magisterské studijní programy – do 30. 8. 2016
• Doktorské studijní programy – do 31. 8. 2016
Více informací najdete na http://www.utb.cz/fai

• Německý jazyk pro manažerskou praxi – do 15. 8. 2016
• Učitelství odborných předmětů pro střední školy
(pro absolventy magisterského studia) – do 31. 8. 2016
Více informací najdete na http://www.utb.cz/fhs

• Bakalářské studijní programy – elektronická přihláška
do 15. 8. 2016; vytištěnou přihlášku se všemi náležitostmi
je třeba doručit na fakultu do 22. 8. 2016.
• Navazující magisterské studijní programy – do 31. 7. 2016.
Více informací najdete na http://www.utb.cz/flkr
www.utb.cz

Hledají zaměstnance
na pozice:

řidičský průkaz skupiny C, profesní průkaz
manipulační dělník
(závozník svozového vozidla)
strojnický průkaz + ŘP skupiny C
řidič – stavební dělník
ŘP skupiny B a T

automechanik (nákladní
a speciální vozidla – samojízdné
zametací stroje)
zedník, dlaždič

U Olšavy 2541, Uherský Brod
montplast@oknamontplast.cz
tel.: 572 635 969

www.oknamontplast.cz
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Nabízíme:
• zajímavé ﬁnanční ohodnocení
• trvalé zaměstnání ve stabilní
ﬁrmě
• pevná pracovní doba
• pracoviště Zlín
• 5 týdnů dovolené, stravenky
• úhrada nákladů na řidičský
průkaz sk. C
• příspěvek na důchodové
připojištění

TECHNIK PRO PODPORU PRODEJE
•
VÝVOJOVÝ TECHNIK - ELEKTRONIK
•
KONSTRUKTÉR - MECHANIK
•
OBCHODNÍ TECHNIK - SPECIALISTA
•
OBCHODNÍ TECHNIK PRO ZAHRANIČÍ

vedoucí střediska nakládání s odpady
• řízení provozu skládky Suchý důl, kompostárny, fermentační
linky na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, třídicí linky
předtříděných odpadů a sběrných dvorů
Požadavky:
• minimálně střední vzdělání technického nebo ekologického
zaměření s maturitní zkouškou
• znalost právních předpisů v ochraně životního prostředí, orientace
v českých technických normách ČSN – Skládkování odpadů
• znalost práce na PC, software pro evidenci odpadů, ŘP skup. B
• praxe ve vedení kolektivu minimálně 3 roky
více informací na: www.tszlin.cz
kontakt: tel. 577 111 422, e-mail: jstrapinova@tszlin.cz

V případě zájmu prosím zašlete svůj životopis na e-mail:
dinel@dinel.cz
Více informací naleznete na:

www.dinel.cz
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Ladislav
Kryštof,
radní Zlínského
kraje

Pohodovou dovolenou vnímám
jako čas odpočinku trávený mezi
svými nejbližšími, na něž po celý
rok nemám dostatek času. Oba
synové mají své rodiny a pořídili
nám čtyři vnoučata. Každoroční
společně strávený prodloužený
víkend celé rodiny v příjemné
lokalitě našeho kraje se pro nás
stal již nezbytností. V minulých
letech jsme společně prožívali
krásné chvíle v Rožnově, v Luhačovicích a ve Velkých Karlovicích. Z dovolené máme vždy
spoustu fotek a zejména krásných společných zážitků, které
zažijí jenom prarodiče se svými
vnoučaty a dětmi. Letošní dovolenou máme ještě před sebou
a bude v lázeňském prostředí.
Moc se na ni těšíme a věříme,
že bude opět pohodová a bude
nám spolu moc dobře.

Taťána
Valentová
Nersesjan,
radní Zlínského
kraje

Recept na pohodové léto? Smícháme teplé letní dny s dostatkem odpočinku, vše rozpouštíme
ve vodní lázni a sušíme na sluníčku. Obložíme trochou dobrodružství a nevšedních zážitků,
okořeníme láskou a humorem.
Podáváme vždy s pozitivním
myšlením a úsměvem, vychutnáváme s blízkými či přáteli, které
máme rádi a je nám s nimi dobře.
Ať se Vám Vaše léto vydaří!

Lubomír
Nečas,
náměstek
hejtmana
Zlínského kraje

Každý z nás by si měl letos dopřát
to správné, pohodové léto a odpočinout si od celoročních starostí.
Fyzická pohoda se odvíjí od té psychické, a proto je nesmírně důležité,

Ivan Mařák,
náměstek
hejtmana
Zlínského kraje

Asi nebudu výjimkou, když do receptu na pohodové léto dám
vodu, pěkné počasí a společnost
rodiny a přátel. Avšak voda v mém
pojetí nemusí být v Chorvatsku
ani v Karibiku. Bohatě mně ke spokojenosti stačí voda v našem kraji, kde u rybolovu mám dostatek
času na relaxaci právě ve společnosti rodiny a přátel. A pěkné
počasí neznamenají pro mě jen
třicítkové teploty, ale i dostatek
vody naprosto cíleně určené
k tomu, aby rostly hřiby. Rybaření a houbaření spolu s myslivostí
jsou pro mě největšími koníčky
a jejich kombinace znamenají to
nejpohodovější léto.

Jaroslav
Drozd,
statutární
náměstek
hejtmana
Zlínského kraje
Pohodové léto znamená pro každého z nás něco trošku odlišného. Je to dáno věkem, plány
i zkušenostmi. Já sám se těším
každoročně na rozmanité zážitky, a to jak sekávání s rodinou
a přáteli, tak i chvíle individuální pohody, kdy si mohu dopřát
odpočinku a relaxace ať už třeba
na dovolené v zahraničí, anebo
jen na výletě v krásném okolí Beskyd, Valašska nebo Hané
a Hostýnských hor. A všem bych
přál, aby se po prázdninách a dovolené cítili pozitivně naladěni
a tuto náladu dokázali předávat
i ostatním.
abychom v létě dali našim starostem volno. Nemusíme za každou
cenu vyrazit na exotickou dovolenou nebo k moři. I ve Zlínském kraji
a České republice najdeme spoustu
krásných míst, kde můžeme najít
ten správný recept na pohodové
léto a načerpáme energii a elán
na druhou polovinu roku. Jako lékař
mohu alespoň dvoutýdenní odpočinek během léta všem jenom doporučit. Dopřejte si týden dovolené
také v zimě a určitě se Vám vykouzlí
úsměv na tváři po celý rok.

Jaroslav
Kučera,
radní Zlínského
kraje

Pohodové léto je většinou spjato s dovolenou, kterou si všichni
po celoroční práci jistě zasloužíme. Jsou však i jiné možnosti, jak
si léto užít s rodinou. Mezi ně patří
i prodloužené víkendy, tematicky
zaměřené na poznání zajímavých
míst, spojených s relaxací. Pokud
se rozhodnete příjemně strávit

pár dnů volna v našem krásném
kraji, mám pro vás tip, který vám
nabídne nové zážitky. Navštivte
město Rožnov pod Radhoštěm,
kde najdete řadu atraktivních míst.
Za zhlédnutí stojí nejen Valašské
muzeum v přírodě, Jurkovičova
rozhledna, ale také například galerie „Svět kamenů“ nebo firma
UNIPAR, přední výrobce interiérových svíček na světě. Ve stylové
prodejně si jistě vyberete pěkný
dárek pro sebe i známé. Pro zcela
ojedinělý způsob relaxace pak doporučuji navštívit pivní a mořské
lázně. Přesvědčte se sami, určitě
nebudete litovat.

Recept
na pohodové
léto
Jaký je můj recept na pohodové léto? Řekl bych, že hlavně mít
na dovolenou ten potřebný čas.
A to není vždy jednoduché. Zejména v dnešní uspěchané době.
Hlavní ale je si léto užít, najít si
čas na svoje blízké nebo na ty,
se kterými chceme být. Najít si
ale i čas sám pro sebe. Navodit
si správnou pohodu a užít si ji
naplno. Osobně bych, co se týká
místa, zvláště v dnešní době, kdy

je Evropa neklidná a celý svět je
rozkymácený, doporučil naši zem
a zvláště pak náš Zlínský kraj.
U nás si každý může najít to, co
by mu vyhovovalo, a navíc - u nás
je krásně, i když je škaredě.




Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

Milí spoluobčané, přeji vám léto plné pohody!

Josef Novák,
radní Zlínského
kraje

Osvědčený recept na pohodové
léto je ten, kdy do sluníčka přidáme volné dny, přimícháme studené nápoje a nějaké to grilování.
Promícháme a v klidu počkáme
na výsledek. Namíchaný koktejl,
ať už ve formě dovolené, odpočinku doma, mezi přáteli, s rodinou,
nebo jenom lenošením, velice pozvolna vychutnáváme.

Petr Navrátil,
radní Zlínského
kraje

Místo receptu na pohodové léto
vyslovím přání. Využijte dnů volna
k tomu, abyste se více věnovali dětem. Ony vám to mnohonásobně
vrátí. To, čeho se nedostává v naší
společnosti, je přímá komunikace,
a tak se mladá generace stále více
uchyluje k té virtuální. Pro nás starší
je nejlepším receptem pro pohodu
radost z vnoučat na prázdninách.
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Krajské dotace pomohou pořadatelům
sportovních akcí pro mládež
Zlínský kraj | Více než stovku sportovních akcí, které přivedou děti a mladé
lidi od virtuální komunikace u počítačů zpátky ke zdravému pohybu na hřišti či v přírodě, podpoří v letošním roce Zlínský kraj.
Dotace v celkové výši téměř dva miliony korun
na podporu sportovních akcí zaměřených především na mládež schválili krajští radní.
„Jedná se v letošním roce již o druhé kolo projednání dotací z programu určeného na jednorázové akce v oblasti mládeže a sportu, které se
konají v druhém pololetí kalendářního roku. Tyto
finanční příspěvky poskytnuté z krajského rozpočtu pomohou k uspořádání celé řady turnajů
či sportovních soutěží, případně akcí zaměřených
na širokou oblast volnočasových aktivit,“ řekl
krajský radní Petr Navrátil zodpovědný za oblast
školství, mládeže a sportu.
Z dotací, které již krajská rada schválila, bude
podpořeno celkem 120 akcí, například: Celostátní
finále dopravní soutěže neslyšících žáků základ-

ních škol, pořádané školou pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, Pohárová soutěž v požárním útoku pořádaná SDH Kunovice, 72. ročník
volejbalového turnaje „O pohár Bílých Karpat“,
pořádaný TJ Bojkovice, 14. ročník „Běhu rodným
krajem Emila Zátopka“ pořádaný TJ Rožnov pod
Radhoštěm, Mistrovství ČR v balonovém létání
2016 pořádané Balon Klubem Slovácko, 8. ročník
Setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje,
Mezinárodní sledgehokejový turnaj LAPP CUP
ZLÍN 2016, 59. ročník běhu městem „Slovácký
běh“ a desítky dalších akcí.
Dílčí část Radou Zlínského kraje navržených dotací musí ještě projednat krajské zastupitelstvo
na svém zářijovém zasedání. 
/hm/

Od srpna půjde na podporu sociálních služeb dalších 151 milionů
Zlínský kraj | Celkem 151 milionů korun je Zlínský kraj připraven poskytnout
úspěšným žadatelům v rámci individuálního projektu „Podpora a rozvoj vybraných
sociálních služeb ve Zlínském kraji".
Podpořeným subjektům peníze poslouží k financování jejich činnosti v letošním i příštím roce.
„Tímto projektem chceme podporovat dostupnost a udržitelný rozvoj služeb osobní asistence
pro osoby se zdravotním postižením, sociálně
terapeutických dílen, sociální rehabilitace a sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.
To by mělo významně přispět k zapojení cílo-

vých skupin, kterými jsou osoby se zdravotním
postižením, osoby pečující o malé děti a rodiče
samoživitelé, do společnosti. Jedním z nejvýznamnějších aspektů je přitom podpora udržení
se na trhu práce, případně vstup či návrat na něj.
Přínosem bude také stabilizace tohoto sektoru
sociálních služeb na základě přechodu k víceletému financování," uvedla radní Zlínského kraje

Z regionu

Letní opravy ve školách
Zlínský kraj| Prázdninové měsíce jsou ve školách a školských zařízeních Zlínského kraje
příležitostí k provedení oprav, které běžný
provoz během školního roku neumožňuje.
Během července a srpna pracují stavební firmy na jedenácti místech. Celková investice
do oprav vzdělávacích zařízení dosahuje 47,5
milionů korun. „Z významných investičních
akcí, které nás čekají během letošních prázdnin, je to například rekonstrukce výměníkové stanice na SPŠ polytechnické – COP Zlín,
jde o investici za 4,4 miliony korun. Dále to
bude stavební úprava budovy SUPŠ sklářské
ve Valašském Meziříčí – za 5 milionů korun,
výstavba školního hřiště na Střední průmyslové škole a Obchodní akademii v Uherském
Brodě za 9 milionů korun a bylo by možné
pokračovat dál," řekl krajský radní Petr Navrátil
zodpovědný za školství, mládež a sport. /hm/
pro sociální oblast Taťána Valentová Nersesjan.
Žádost o podporu si ve stanovené lhůtě podalo
27 žadatelů poskytujících celkem 41 sociálních
služeb. Po vyhodnocení formálních i věcných
kritérií bylo rozhodnuto o přidělení podpory
všem žadatelům.
Tento krajem připravený projekt byl finančně
podpořen Ministerstvem práce a sociálních věcí
z Operačního programu Zaměstnanost. Právě
z tohoto operačního programu bude projekt
z 95 % financován, zbylých 5 % uhradí kraj.
Finanční prostředky vybraným poskytovatelům
sociálních služeb v rámci projektu budou přiděleny i v dalších letech trvání projektu (do konce
roku 2019), a to v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje
na stanovené období. 
/jv/

Onkologickým pacientům slouží nový lineární urychlovač
Zlín | Druhý lineární urychlovač uvedli do provozu ve zlínské Krajské nemocnici
T. Bati (KNTB). Přístroj za 67 milionů korun je umístěn v přístavbě pavilonu 21A
onkologického oddělení v areálu nemocnice.
Oficiálního uvedení do provozu se zúčastnil hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák,
náměstek hejtmana Lubomír Nečas a radní
Ladislav Kryštof a Jaroslav Kučera. „Lineární
urychlovač jsme instalovali loni v prosinci.
Byl spuštěn takzvaný fyzikální provoz, zahájeno potřebné měření a od dubna probíhaly audity. Po povolení Státním úřadem pro
jadernou bezpečnost jsme letos 1. června
zahájili klinický provoz," sdělil ředitel KNTB
Pavel Calábek. „Musím říct, že to opravdu
nebylo lehké. Rozhodnutí o přidělení přístroje
přišlo pozdě. Bylo zpochybňováno, že se to
stihne zrealizovat. Proto bych rád poděkoval

všem, kdo se podíleli na tom, že se to zvládlo
i v tak extrémním termínu," zmínil Stanislav
Mišák, hejtman Zlínského kraje.
První lineární urychlovač pořídila KNTB už
v roce 2008. V roce 2015 byl za téměř 35 milionů korun technicky vylepšený výměnou
kolimačního (stínícího) systému a změnou
v plánovacím systému radioterapie. Pořízením nového přístroje se zvýší kapacita pracoviště. „S oběma přístroji se dostaneme
na téměř dvojnásobný výkon toho, který
byl před vylepšením prvního urychlovače.
To znamená, že místo 55 můžeme ozařovat
na obou přístrojích až 100 pacientů denně

Nemocnice může léčit více pacientů. | Foto: JB

s tím, že jeden bude v provozu na dvě směny
a jeden na jednu," řekl primář onkologického
oddělení Milan Kohoutek.
Na přístrojové vybavení zlínské nemocnice
přispěl Zlínský kraj částkou 22 mil. Kč z krajského rozpočtu (resonance 4 mil. Kč, PET/CT
8 mil. Kč a lineární urychlovač 10 mil. Kč). /kh/
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Poškozený Libušín chrání železná konstrukce. | Foto:VMP

Libušínu se vrátí jeho původní krása
Zlínský kraj | Pět milionů korun věnuje Zlínský kraj na stavební obnovu Libušína,
národní kulturní památky, kterou v březnu 2014 poničil rozsáhlý požár.
„Rozhodli jsme se tuto náročnou a nákladnou
renovaci podpořit, protože Libušín vždy patřil
k největším architektonickým skvostům Zlínského kraje a zaslouží si co nejrychlejší návrat

do své původní krásy," uvedl hejtman Zlínského
kraje Stanislav Mišák.
Stavební obnova Libušína začala 1. července
2016. Trvat by měla zhruba tři roky a náklady

Radní František Čuba odstoupil. Nahradil ho Josef Novák
ZLÍN | Zastupitelstvo Zlínského kraje, které se
sešlo na konci června, řešilo změny ve svých
řadách. Nový slib zastupitele složil Jiří Vařejka. „Dne 13. června 2016 mně bylo doručeno
písemné oznámení o odstoupení Františka
Čuby z funkce člena Zastupitelstva Zlínského kraje. Okamžikem, kdy jsem obdržel toto
písemné oznámení, zanikl docentu Čubovi
ze zákona mandát člena zastupitelstva kraje.
V souladu se zákonem nastoupí na uprázd-

něný mandát náhradník téže politické strany," řekl v úvodu hejtman Stanislav Mišák.
Na místo Františka Čuby nastoupil Jiří Vařejka
ze Strany práv občanů poté, co předchozí
náhradník mandát zastupitele odmítl. Zastupitelé rovněž zvolili nového člena Rady
Zlínského kraje, který nahradí docenta Františka Čubu. Stal se jím Josef Novák navržený
Stranou práv občanů. Funkci radního bude
vykonávat jako neuvolněný.
/hm/

Nové zlínské nádraží jako terminál veřejné dopravy
Zlínský kraj | Je potěšitelné, že po letech zdlouhavých jednání se konečně v tomto
volebním období podařilo dostat do konečné podoby přípravu stavby Modernizace a elektrizace trati Zlín - Otrokovice.
Tím také z krajského města zmizí jedna z nejstarších nádražních budov v kraji. V roce 2015 byla
schválena studie proveditelnosti a byla zahájena
příprava stavby. Příští rok by mělo dojít k vydání
územního rozhodnutí, v roce 2018 lze očekávat
stavební povolení a v roce 2019 by se mohlo
začít stavět.
Bude nutné zpracovat novou studii EIA, protože
se částečně změní stopa trati a přibude druhá
kolej. Investice má zajistit zvýšení kapacity trati, nově se řeší přejezdy a nástupiště. Součástí
stavby bude také nová výpravní budova stanice
Zlín-střed, koncipovaná jako terminál veřejné
dopravy. Od března letošního roku probíhají
pracovní porady ve věci zpracování přípravné

dokumentace stavby organizované ze strany
SUDOP Brno. Detailně se na pracovní úrovni řeší
konkrétní dopravní technologie, kolejové řešení,
železniční přejezdy i komunikace.
V rámci stavby dojde tedy k elektrizaci celého
traťového úseku. Mezi Otrokovicemi a stanicí
Zlín-střed přibude druhá trať. Maximální rychlost byla stanovena na 100 km/h z důvodu
směrových poměrů a s přihlédnutím na místní
podmínky - zastavěné území, množství úrovňových přejezdů a přechodů. Železniční stanice
Zlín-střed bude mít čtyři dopravní koleje s nástupištními hranami.
 Ludvík Urban, člen Zastupitelstva Zlínského

kraje a předseda výboru pro dopravu

na její realizaci dosáhnou 80 milionů korun.
Skládat se bude ze tří fází. Tou první bude rozebrání ohořelého torza, posouzení jeho stavu
a oprava základny objektu, v další fázi zhotoví
odborníci repliku roubení a šindelů, třetí fáze
bude spočívat v dokončení stavby, včetně všech
uměleckořemeslných detailů a technických instalací. Během obnovy bude kladen velký důraz
na zachování maximálního počtu autentických
prvků charakteristických pro tuto stavbu.
Na obnovu Libušína může finančně přispívat
i veřejnost, a to v rámci veřejné sbírky. Číslo účtu
je 107-6978880207/0100. Ve sbírce již bylo vybráno více než 10 milionů korun.
Chata Libušín byla postavena na Pustevnách
v roce 1899 podle návrhu architekta Dušana
Jurkoviče. Spolu se sousední budovou Maměnka je jedním ze symbolů Pusteven i celých Beskyd. Před požárem Libušín sloužil jako stylová
restaurace. Během požáru, který chatu zasáhl
v noci z 2. na 3. března 2014, utrpěla zejména
jídelna vyzdobená freskami a sgrafity s motivy
valašských a slovenských pověstí dle návrhů
Mikoláše Alše. Došlo také ke zborcení střešní
konstrukce, včetně věže. 
/jv/

Nominujte PRO AMICIS MUSAE
Zlínský kraj | Do konce srpna 2016 mohou občané zasílat nominace na ocenění
PRO AMICIS MUSAE za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu
rozvoji regionu. Oceněna může být žijící
osoba starší 18 let, která ve Zlínském kraji
trvale žije, nebo se zde narodila, případně na území Zlínského kraje působila či
působí v oblasti kultury, výrazně zasáhla
do oblasti kultury, případně zviditelnila
kraj v této oblasti. Návrh může podat fyzická nebo právnická osoba starší 18 let.
Nominace se předkládá v souladu s pravidly na předepsaném formuláři, který je
zasílán na Krajský úřad Zlínského kraje,
odbor kultury a památkové péče. Více
na stránkách www.kr-zlinsky.cz /red/

UTB získala patent v USA
Zlín | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
(UTB) získala první patent ve Spojených
státech amerických. Vynález docenta Petra Hlaváčka, na který byl v USA udělen patent pod názvem Time Prediction System
for the Safe Wearing of Newly Acquired
Footwear, určuje dobu bezpečného nošení nově pořízené obuvi u dětí bez rizika
poškození jejich rostoucích nohou. Jeho
výhodou je, že je aplikovatelný přímo
v prodejnách obuvi (u počítačových pokladen). UTB má ve Spojených státech
podány i další patentové přihlášky.  /jb/
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Dobré vyhlídky pro cestující. Jednotný tarif
v celém kraji i nová čipová karta
Zlínský kraj | Cestující ve veřejné dopravě se mohou těšit na řadu výhod, které jim
přinese připravovaný výběr dopravců ve Zlínském kraji.
Autobusy budou mít klimatizaci. | Foto: archiv

Významnou změnou bude nastavení jednotného tarifu pro cestující na celém území Zlínského
kraje a zavedení nové bezkontaktní čipové karty.
Celý systém bude kompatibilní s dopravní kartou
Moravskoslezského kraje, což umožní jednodušší
mezikrajské cestování. V případě, že v budoucnu
projeví zájem o zapojení do společného mezikrajského systému i další kraje, jsou připraveny
podmínky pro rozšíření systému o další subjekty.
Výběr provozovatelů veřejné linkové dopravy
proběhne prostřednictvím veřejné zakázky, kterou vyhlásil Zlínský kraj. Týká se šesti spádových
oblastí – Zlína, Uherského Hradiště, Kroměříže,
Vsetína, Valašského Meziříčí a Valašských Klobouk. Vybraní dopravci budou zajišťovat provoz
autobusů v letech 2018 až 2027. Podmínky výběru dopravců mimo jiné definují maximální stáří
autobusů a jejich vybavení. K lepšímu komfortu
cestování přispějí autobusy vybavené klimatizací
a větší počet nízkopodlažních vozidel.
Díky tomu, že tarif integrovaného dopravního
systému (IDS) bude vyhlašovat Zlínský kraj, bude
možné nastavit jednotné podmínky a nabídnout
cestujícím výhodnější přestupné a předplatní

jízdenky. „Již nyní připravujeme systém informací
o odjezdech a případných zpožděních v reálném
čase pro zobrazení v mobilních telefonech. Pro
zlepšení informovanosti cestujících na zastávkách budou stanoveny podmínky pro jednotnou
prezentaci jízdních řádů dopravců IDS,“ uvedla
jednatelka společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje Věra Fuksová.
Celková předpokládaná hodnota zakázky na výběr dopravců veřejné linkové dopravy, která
bude uzavřená na 10 let, činí 7,432 miliardy korun
bez DPH. Zakázka bude realizována formou otevřeného nadlimitního řízení, v souladu se zákonem o veřejných službách v přepravě cestujících.
Zlínský kraj tímto krokem plní podmínky nařízení Evropského parlamentu, které platí od
3. prosince 2009.
„Cílem zadávacího řízení je zajistit výběr dopravců ve veřejné linkové dopravě, kteří budou
zajišťovat maximálně efektivně plnění veřejné
zakázky, a s vybranými dopravci za tímto účelem uzavřít smlouvy o veřejných službách,"
uvedl Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje
pro dopravu. 
/red/

Financování veřejné dopravy ve Zlínském kraji v letech 2012 − 2016 v tis. Kč
2012

2013

2014

2015

2016

Veřejná linková doprava (kraj) 315 052

321 945

326 038

326 938

325 233

Drážní doprava

353 252

370 791

378 449

384 334

389 832

kraj

262 375

279 914

284 588

289 159

294 276

stát

90 877

90 877

93 861

95 175

95 556

celkem

668 304

692 736

704 487

711 272

715 065

Rozpočet Zlínského kraje

577 427

601 859

610 626

616 097

619 509

z toho

V roce 2016 dosud nejsou u VLD zohledněny vícenáklady z důvodu objízdných tras v rámci
uzavírek silnic, bývá řešeno v prosincovém zastupitelstvu navýšením úhrady prokazatelné ztráty.

DOPRAVA

Může se stavět. Silnice D49 a D55
dostaly výjimku EIA
Brusel/Zlínský kraj | Evropská komise potvrdila
seznam deseti prioritních dopravních staveb,
mezi které patří i D49 Hulín – Fryšták (17,3 km)
a D55 jihovýchodní obchvat Otrokovic (3,1 km).
S největší pravděpodobností by se mohlo v příštím roce začít stavět.
„Ministerstvo životního prostředí teď připraví
novelu zákona o vlivu na dopad životního prostředí, tzv. EIA, a pokud se nic nezasekne, tak
příští rok budou stavby připraveny k realizaci,"
řekl Jaroslav Kučera, radní Zlínského kraje pro
oblast dopravy. Ostatní stavby, na které se vztahuje novela zákona o EIA, budou čekat přibližně
dva roky. Ve Zlínském kraji se to týká silnice 1/57
z Valašského Meziříčí do Vsetína a 1/35 z Lešné
do Palačova. „Přesto, že ještě nemáme vyhráno,
tak díky tomu, že to pan premiér vyjednal, ušetřili
jsme si kus cesty," komentoval zprávu hejtman
Zlínského kraje Stanislav Mišák.
/rj/

Rekonstrukce nadjezdu na Jižní
Svahy je nezbytná
Zlín | Mezi největší investiční stavby zahajované
v tomto roce na krajské silniční síti bude patřit
rekonstrukce nadjezdu ve Zlíně. Realizace přijde
téměř na 54 milionů korun. Stavba si vyžádá
částečnou uzavírku a snížení počtu jízdních pruhů na jedné z nejrušnějších dopravních tepen
města. Jedním z hlavních důvodů rekonstrukce
silničního nadjezdu a navazujícího úseku silnice
je odstranění špatného technického stavu nosné
konstrukce včetně izolace a spodní stavby mostu
a nevyhovujícího stavu povrchu vozovky, který
má hlavní dopad na bezpečnost a plynulost silniční dopravy. Most byl postaven v roce 1986.
Podle dopravních průzkumů projede po tomto
nadjezdu každý den přes 17 000 aut.
Opravovat se bude silnice v délce 454 metrů,
z toho délka mostu je 196,6 metru. Most čeká
celková obnova mostního svršku včetně hydroizolace a odvodnění. Upraveny budou i stávající inženýrské sítě, trakční vedení, semafory
i veřejné osvětlení na mostě. Kvůli odvodnění
nosné konstrukce bude vybudována kanalizace.
Součástí stavby bude i rekonstrukce křižovatky
silnice III/49016 s ulicí Vodní v délce 54 metrů.
Novou asfaltobetonovou vrstvu vozovky položí
silničáři také v odbočce směrem na Mladcovou
a sídliště Jižní Svahy v délce 204 metrů. Stavební
práce budou zahájeny během léta 2016 a celá
stavba bude ukončena nejpozději do poloviny
června 2018.
Stavba bude probíhat za částečné uzavírky
po polovinách silnice a mostu. Specializovaná
firma zajišťuje potřebné úpravy nosné sítě trolejového vedení, aby se dalo přeložit z rekonstruované do průjezdné poloviny komunikace.  /rj/

Ekonomika Zlínského kraje roste, dokládají to statistiky ČSÚ
Zlínský kraj | V letech 2007 až 2014 ekonomika Zlínského kraje vzrostla o 19,5 procenta.
Zlínský kraj se tak řadí mezi kraje s nadprůměrným růstem HDP. Vyplývá to z informací,
které zpracoval Český statistický úřad (ČSÚ).
Podle informací ČSÚ kromě Zlínského kraje nadprůměrný růst
(12–15 procent) vykázal také
kraj Olomoucký, Královéhradecký a Plzeňský. Naopak Praha
zaznamenala růst o pouhých
2,7 procenta. Podle statutárního
náměstka hejtmana Zlínského
kraje Jaroslava Drozda ekonomický růst kraje souvisí s čerpá-

ním evropských strukturálních
fondů, na které bohatá Praha
neměla příležitost dosáhnout.
„Z dlouhodobého pohledu se
vyplatila i sázka na cestovní ruch
a s tím spojený růst ubytovacích
zařízení,“ doplnil Drozd. V roce
2007 bylo ve Zlínském kraji 336
hromadných ubytovacích zařízení, v roce 2014 pak 445. Obrov-

ským tahounem ekonomiky jsou
především podnikatelé, kterým
se ve Zlínském kraji daří.
Nicméně ekonomický růst každého regionu je obecně souběhem několika faktorů. „V každém případě je to o komunikaci
a partnerství,“ říká náměstek
Drozd. V roce 2009 Zlínský kraj
ustanovil pracovní komisi pro

Srovnání českých krajů
HDP v regionálním členění, v korunách na obyvatele (běžné ceny).

Stipendia pomohou vyřešit nedostatek personálu v nemocnicích
Zlínský kraj | Nedostatek lékařů různých odborností, ale také nelékařského zdravotnického personálu, bude řešit Zlínský kraj v nemocnicích, jichž je zřizovatelem.
Od září 2016 bude společně s nemocnicemi hradit stipendium těm
studentům, kteří se rozhodnou
pracovat v některé z krajských
nemocnic. Dále pak bude hradit
školné studentům na vyšší odborné škole ve Zlíně a ve Vsetíně.
Stipendijní program představuje
zhruba 25 000 Kč pro zdravotnické sestry a 50 000 Kč pro lékaře
za poslední rok studia. Polovinou
se bude podílet nemocnice a polovinou se bude podílet Zlínský
kraj. V rozpočtu Zlínského kraje
je na stipendia vyčleněna částka
1,5 mil. Kč. S ohledem na nedostatek zdravotnického personálu,
který se projevuje v celé České
republice, je forma finanční moti-

vace budoucích zaměstnanců krajských nemocnic vhodná. Každá
nemocnice si vybere obory, kde
jim lékaři chybí. Aktuálně chybí lékaři na odděleních ARO, interních
odděleních, ale také na gynekologii. Odbor zdravotnictví zpracoval Stipendijní program, na základě kterého bude stipendium
vypláceno. Podmínky programu
zaručí, že budou podporována
stipendia určená studentům těch
zdravotnických oborů, ve kterých
je nemocnicemi registrován dlouhodobý nedostatek zaměstnanců:
studentům lékařských fakult (medikům) oboru Všeobecné lékařství
a studentům nelékařských zdravotnických oborů VŠ nebo VOŠ

(zejména obor všeobecná sestra,
ale i další, např. radiologický asistent).
Další návrh se týká stipendijní
podpory studentů denního studia
oboru vyššího odborného vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra
na dvou vyšších odborných školách v kraji – ve Zlíně a ve Vsetíně.
Účelem je motivovat mladé lidi
ke studiu zdravotnického oboru,
jehož absolventi jsou připraveni
přímo nastoupit do nemocniční
praxe. Stipendia jsou koncipována podle školského zákona, který
umožňuje, aby ředitel vyšší odborné školy vydal se souhlasem
zřizovatele stipendijní řád, podle
něhož lze studentům poskytovat

Z regionu
zmírnění dopadů ekonomické
krize, na kterou v roce 2013 navázala Krajská ekonomická rada
Východní Moravy a která pracuje dodnes. „Jedná se o odborný
poradní orgán hejtmana Zlínského kraje. Podílí se na vypracování návrhů programů a aktivit
na podporu ekonomického rozvoje kraje,“ upřesnil náměstek
Drozd. Navrhovaná protikrizová
opatření jsou směřována například do oblasti podpory investic, podpory učňovských oborů
a řemesel, realizace rozvojových
projektů, inovací, čerpání evropských a národních dotací, rozvoje obchodních kontaktů firem ze
Zlínského kraje na východních
trzích nebo růstu turistické návštěvnosti kraje. Členy jsou zástupci Zlínského kraje, podnikatelských subjektů, akademické
sféry a dalších organizací podílejících se na hospodářském životě
ve Zlínském kraji (Úřad práce ČR,
Regionální hospodářská komora
Zlínského kraje, Českomoravská
konfederace odborových svazů
Zlínského kraje aj.). „Musíme si
uvědomit, že kraj je tvůrcem
prostředí. Je to o každodenní
práci, která v mnoha případech
není hned vidět, ale posouvá
kraj dopředu. Jednoduchá řešení na složité problémy prostě
neexistují,“ řekl Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje.  /rj/

prospěchové stipendium. Maximální výše stipendia pro jednoho
studenta je 3 000 korun za školní rok. První stipendia se začnou
vyplácet po úspěšném ukončení
zimního období školní výuky, tedy
po 31. 1. 2017, druhá část obdobně
po 30. 6. 2017.
Předpokládaný počet studentů
oboru Diplomovaná všeobecná
sestra ve školním roce 2016/2017
je 170, což představuje náklady
510 tis. Kč pro rok 2017.
Zdravotnictví ve Zlínském kraji
je zajišťováno především prostřednictvím krajských nemocnic
(Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž,
Vsetín). V těchto nemocnicích
pracuje téměř 5000 zaměstnanců, z toho kolem 600 lékařů
a téměř 2000 zdravotních sester
a zdravotnických asistentů. Aktuálně v nemocnicích chybí téměř
50 lékařů a zhruba 80 zdravotních sester. 
/rj/
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Zlínský kraj proti násilí na seniorech
Zlínský kraj | Devadesátiletou seniorku málem utýrala vlastní vnučka s přítelem.
Naposledy babičku napadli tak brutálně, že její křik nakonec vyburcoval sousedy,
kteří do bytu, kde společně všichni žili, zavolali policii.
„Byt jsem už dřív přepsala na svou dceru,
která ale zemřela, a tak jej zdědila právě moje
vnučka. Časem si sem přivedla i přítele. Oba
hodně holdovali alkoholu. Dokonce jsem
za ně musela zaplatit i exekuci, když se zadlužili,“ svěřila se seniorka s tím, že poprvé ji
vnučka napadla poté, co ji poprosila, aby se
přítel odstěhoval. Týrání trvalo řadu týdnů.
Vnučka s partnerem své ataky vůči staré paní
zintenzivňovala. „Kopali do mě, škrtili šňůrou od telefonu. Nakonec mě hodili do vany
a sprchovali ledovou vodou. Tehdy můj křik
uslyšeli sousedi, kteří zavolali policii. Těžko
říct, jestli bych tady byla, kdyby nepřišli včas,“
dodala se slzami v očích.
To je jen jedna z mnoha výpovědí, které Zlínský kraj společně s Centrem poradenství pro
rodinné a partnerské vztahy ve Zlíně natočil
podle skutečných případů, aby je promítal
na seminářích k projektu Násilí očima seniorů. Ty se v červnu uskutečnily postupně
ve Zlíně, Vsetíně a Kroměříži, 15. září se pak
projekt Zlínského kraje představí v Uherském
Hradišti. O dva týdny později – 29. září – jej
završí krajská konference ve Zlíně.
„Potvrdilo se, že takový projekt a toto téma
rozhodně není šlápnutím vedle. Byť jde
o téma velmi citlivé a často tabuizované, významná část seniorů se s nějakou formou

a mírou násilí ve stáří setkává a počet případů
bohužel narůstá. Proto je potřeba o problému otevřeně mluvit,“ sdělila nositelka projektu, krajská radní Taťána Valentová Nersesjan.
„Velmi si vážím toho, že někteří z účastníků
semináře přinesli do diskuse i své vlastní životní příběhy,“ doplnila Valentová Nersesjan.
Projekt finančně podpořil Zlínský kraj a Ministerstvo vnitra. Partnersky pak projekt zastřešil Zlínský kraj ve spolupráci s Krajským
ředitelstvím Policie Zlínského kraje. /red/
Účastníci semináře se zapojili do diskuze. Foto: JB

Každý pátý senior zažil týrání, říká psychiatr
V projektu Zlínského kraje Násilí očima seniorů je lektorem i renomovaný psychiatr
se zkušenostmi z práce v lůžkovém psychiatrickém zařízení a v posledních více než
deseti letech z psychiatrické ambulantní praxe Pavel Konečný.
Na seminářích například
upozorňuje, že každý pátý
starší člověk zažil některou z forem týrání. A situace se v posledních letech
zhoršila.
Čím to je, že jsou lidé
vůči starším spoluobčanům agresivnější?
Podle mého to obecně souvisí s tím, že řada lidí
cítí sociální nejistotu, obavy, stres a nespokojenost se svým životem. Lidé nemají dostatek sil
přizpůsobovat se až příliš rychle se měnícím
podmínkám, často se setkáváme s hluboce
narušenými či přetrženými vztahy v rodinách.
A od nezvládnutého a neřešeného pocitu frustrace může být k agresivitě velmi blízko.
Existuje vůbec nějaká prevence proti násilí?
Samozřejmě existuje. Uchovat si v každém věku
pocit sebeúcty a sebehodnoty, usilovat o změny
tam, kde jsou možné, dostatečně vnímat vše

dobré a pozitivní, co se nám v životě děje, stále
se učit něčemu novému, místo na problémy
soustředit svou energii na jejich řešení, vystupovat asertivně, nežít svůj život podle představ
druhých, dokázat opustit a přerušit to, co nás
oslabuje a co nám ubližuje.
Co nejčastěji radíte týraným osobám?
V každém případě přestat pocitově i reálně
trpět, neboť utrpení nemůže vést k žádoucí
změně a řešení. Přestat namlouvat sám sobě,
že se situace může zlepšit sama od sebe, bez
mého přičinění. Hledat jakoukoliv formu podpory z okolí, neuzavřít se. Vzít věci do svých
rukou.
Jak můžeme týrané osobě nejlépe pomoci?
Na tuto otázku mohu odpovědět jednoznačně
optimisticky. Z mé zkušenosti vyplývá, že pokud se případ násilného jednání vůči seniorům
podařilo odhalit a otevřít, tak se vždy poměrně
rychle našlo efektivní řešení, včetně spravedlivého potrestání pachatele. 
/red/

SOCIÁLNÍ OBLAST

Ústavy končí.
Prioritou je rodina
Hlavní sestra Karla Havlátová pracuje v Kojeneckém a dětském centru ve Valašském
Meziříčí sedmnáctým rokem. Vloni se stala
jednou z hlavních osob, které se zapojily
do příprav transformace tohoto zařízení.
Cílem bylo snížit počet dětí v ústavní péči
a podpořit ambulantní a terénní služby,
které dětem umožní setrvat v rodině.
"Paní Havlátová si zaslouží velký obdiv.
Zájmy dětí předřadila před své vlastní. Jako
zdravotní sestře jí totiž pracovní poměr
v ústavu končí. Transformaci ale vnímala
jako správný krok a pracovala ze všech
sil na přeměně ústavní péče. Patří jí za to
velký dík," uvedla radní Taťána Valentová
Nersesjan.
Jaké myšlenky vám prolétly hlavou
bezprostředně po tom, co jste poprvé
uslyšela o transformaci?
Různé, kladné i záporné. Dítě nebude muset být tak dlouho v ústavní péči, bude
se pracovat s celou rodinou. Sjednotí se
péče o děti v rámci předpisů a vyhlášek.
To byla první pozitiva, která mě napadla. Na druhou stranu jsem se ptala, kdo
bude poskytovat profesionální zácvik rodinám s postiženým dítětem nebo matkám
po porodu? Ukázalo se, že i tady se najdou
řešení.
Podporovala jste přeměnu ústavní péče?
Ano, pracovala jsem v transformačním
týmu a poznala jsem významný přínos
transformace. Začne se víc pracovat s rodinou v rámci zařízení pro děti vyžadující
okamžitou pomoc. Pobyt dětí by se měl
zkrátit a děti se budou dříve vracet zpátky
do biologických rodin. Nové služby pomůžou rodinám, které to nyní nejvíc potřebují. Zaměstnanci budou poskytovat dětem
s poruchou autistického spektra a jejich
rodinám komplexní profesionální pomoc.
Dokonce pomohou rodinám přímo u nich
doma a v neposlední řadě umožní rodičům
odpočinout si. Zpočátku nabídnou víkendové pobytové služby, později i víc.
Co konkrétně se změní v dětském centru
ve Valašském Meziříčí?
Zařízení přešlo z oblasti zdravotnictví pod
oblast sociální. Mění se personální obsazení, odchází tým zdravotníků. V zařízení
bude pracovat nový tým pod vedením sociální pracovnice. Postupně od roku 2017
budou zaregistrovány nové služby pro děti
s autismem pod novým názvem - centrum Áčko. Zahrnovat budou poradenství,
odlehčovací služby, volnočasové aktivity,
osobní asistence, svépomocné skupiny.
V zařízení nadále zůstane osm lůžek pro
děti od narození do 18 let vyžadující okamžitou pomoc. 
Světlana Divilková

obrazem

Hejtman v galerii Joži Uprky | Komentovanou prohlídku v galerii
Joži Uprky v Uherském Hradišti absolvoval hejtman Stanislav Mišák.
Stálá expozice významného českého umělce, která je umístěna
v prostorách jezuitské koleje, zahrnuje více než 133 obrazů Joži
Uprky, 56 fotek z jeho života a 20 soch jeho bratra akademického
malíře Franty Uprky. Foto: Vojtěch Trubačík/Slovácký deník.

Na Velehradě se konaly Dny lidí dobré vůle | Příjemné letní teploty
provázely letošní Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Mezi desítkami tisíc návštěvníků byl přítomen také hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, který
Dnům lidí dobré vůle uděluje společně s arcibiskupem Janem Graubnerem
svou záštitu. Hejtman se v rámci svého programu pozdravil s vozíčkáři.
Vyjádřil úctu těmto lidem s mnohdy těžkým zdravotním postižením.

Záchranáři cvičili na česko-slovenských hranicích | Taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému, které se uskutečnilo
na hraničním přechodu Starý Hrozenkov – Drietoma, se zúčastnilo
téměř 70 osob. Zapojili se profesionální hasiči, policisté, celníci a záchranáři, ale také zaměstnanci Státní veterinární správy a Krajské hygienické stanice. Zlínský kraj v letošním roce na pořádání cvičení složek
Integrovaného záchranného systému přispěl částkou 100 tisíc korun.

Ve Zlíně se mluvilo o trendech kreativní pedagogiky | První krajskou
konferenci pedagogů volného času uspořádaly letos školské příspěvkové
organizace zřizované městy a obcemi – střediska volného času a domy
dětí a mládeže ve Zlínském kraji pod záštitou hejtmana Stanislava Mišáka.
Hlavním tématem bylo směřování zájmového vzdělávání ve Zlínském kraji
do budoucnosti. „V letech 2012-2015 byla za účelem podpory využití volného času dětí a mládeže poskytnuta veřejná podpora formou dotací ve výši
téměř 14,5 milionů korun,“ zmínil krajský radní pro školství Petr Navrátil.

Desátý ročník Ovčáckého dne na Valašsku | Ukázky tradičních řemesel spjatých se zemědělstvím na Valašsku, stříhání ovcí, výroba ovčích
sýrů, předvádění práce s ovčáckými psy, prodej valašských specialit,
projížďky koňobusy či soutěž v pojídání halušek byly součástí Ovčáckého dne v Prlově. Zlínský kraj akci podpořil dotací ve výši 230 tisíc
korun. Záštitu převzali ministr zemědělství Marian Jurečka a hejtman
Stanislav Mišák. Zlínský kraj zde reprezentovali náměstek hejtmana
Ivan Mařák a předsedkyně výboru zastupitelstva Milena Kovaříková.

Slavnostní ukončení Univerzity třetího věku | Absolventi U3V, kteří
studují na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, převzali diplomy a potvrzení
o ukončení studia. Byla mezi nimi i paní Hana Totušková, která 25. září
oslaví 90 let. „Je to obdivuhodné. Na U3V studuje paní Totušková téměř
od začátku, respektive od roku 2004. Letos to byly už její šesté promoce,
které se na U3V konají vždy po 2 letech studia,“ uvedla radní pro sociální
oblast Taťána Valentová Nersesjan, která se promocí zúčastnila.
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Musíme krajině pomoci, aby dokázala zadržet vodu
Ukazuje se, že sucho je problém dneška i budoucnosti. Jak k tomu došlo, které
faktory sucho ovlivňují a jak situaci zvrátit? Na tyto otázky odpovídá Petr Šandor
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
je tam tak krásně. Ale jen do té doby, než přišla
první větší povodeň. Pak byli správci vodních
toků nucení prohlubovat koryta, opevňovat je,
případně stavět protipovodňové hráze. Tím ale
stáhli vodu z okolí a odvedli ji jinam. V podstatě
se jedná o melioraci.
Tím se dostáváme k dalšímu faktoru, který
k suchu přispívá, k cílenému odvodnění.
V minulém století se začaly provádět velkoplošné
meliorace, odvodnění, za účelem zemědělského
či jiného využití pozemků. To ale připravilo krajinu o velké množství vody. Dalším příspěvkem
k deficitu vody je i přístup k povodňovým stavům
ve volné krajině. Opět převážně minulé století se
zasloužilo o vymizení lužních lesů a rozliv do nich
při povodních.

Kdy začali lidé vnímat, že se sucho může stát
vážným problémem?
Hydrologové, pedologové a ekologové se snažili
na tento problém upozorňovat již delší dobu,
že naše krajina má vážný problém, co se týká
zadržení vody v krajině a následně sucha. Běžný člověk si toho všiml až v poslední době, kdy
mu výrazně poklesla voda ve studni, když místo
řeky, na kterou byl zvyklý, vidí pouze potůček
a ve volné krajině vidí vyprahlá pole.
Jak velký podíl mají lidé na vzniku sucha? Domácnosti? Zemědělci? Průmysl? Obce, města?
To je zapeklitá otázka. Podíl mají samozřejmě
společně velký, každý z toho výčtu do něj svou
měrou přispívá a nejvíce asi zemědělci stylem
obhospodařování naší krajiny. Klimatická změna
nesporně ještě větší měrou, ale my ji doteď svým
chováním podporovali a její důsledky taktéž.
Když si vezmete krajiny, kde je voda vzácnější
než u nás, naučili se s ní neplýtvat, případně jí
v krajině zadržet co nejvíce.
Která lidská díla nejvíce ovlivnila krajinu
v souvislosti s rychlým odtokem srážek?
Stačí se podívat na krajinu mimo sídla, jak se běžně hospodaří, jak se změnila absorpční kapacita
půdy. Když si uvědomíte, že jeden hektar správně obhospodařované půdy dokáže pojmout
až 3,5 milionu litrů vody a podíváte se, jak při
dešti většina vody odtéká po povrchu. Když si
uvědomíte, že v minulém století přišla Česká
republika zkrácením toků o 4 700 kilometrů jejich koryt. Kolik plochy se vybetonovalo a voda
je odváděna co nejrychleji pryč. Pak vidíte, že je
to soubor mnoha faktorů, které situaci zhoršují.
V minulosti se člověk se stavbami vyhýbal místům, kde hrozilo zaplavení. Potom se trend změnil. Lidé chtěli bydlet co nejblíže k vodě. Vždyť

Jak se změnil rozsah lužních lesů v krajině?
Dá se tento stav ještě nějak zvrátit?
V České republice se nacházejí čtyři zachovalé
a funkční ekosystémy charakterizující lužní lesy.
Největší z nich je na soutoku řek Moravy a Dyje
se zhruba 3 500 hektary, pak Litovelské Pomoraví a u nás v kraji zbytky lužních lesů v povodí
Moravy. Plocha lužních lesů v ČR je přibližně
10 500 hektarů, což je asi 1/5 původní rozlohy.
Poslední tři velké komplexy lužních lesů a luk
na Moravě při záplavách v roce 1997 zadržely
třikrát více vody než všechny přehrady v povodí
Moravy a Odry dohromady. Napravení stavu
úplně možné není. Nelze po lidech chtít, pokud
bydlí v blízkosti řeky, aby se odstěhovali. Ale stačí
se zamyslet, kolik míst v nivách vodních toků je
vhodných k povodňovým rozlivům, kde dočasně
zaplavená louka nebo pole ničemu nevadí.
Jak se nedostatek srážek projevuje v krajině?
V podstatě se z krajiny stává vyprahlá poušť s větším sklonem jak k vodní, tak větrné erozi. Z menšího odparu z území pramení i menší množství
srážek. Snížení vydatnosti vodních zdrojů a zhoršení kvality povrchových vod. Z toho všeho vyplývá i menší odolnost jak zemědělských plodin,

Ing. Petr Šandor (nar. 1976)
Vystudoval obor Chemie a technologie
materiálů - Technologie životního prostředí
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Pracoval jako odborný referent životního prostředí na Magistrátu města Zlína,
na městském úřadu Otrokovice.
V současné době působí jako odborný pracovník Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR – středisko Zlín. Má na starosti vodní
hospodářství.

ROZHOVOR

Plánovaná opatření Zlínského kraje
proti suchu
• Úprava lesních cest, aby přívalová voda neodtékala z lesů např.
na obydlí, ale naopak, aby se v lesích zadržela.
• Podpora výstavby malých vodních
nádrží u pramenů. Zadržená voda
bude sloužit k vylepšení průtoku
při suchu.
• R evize Plánu rozvoje vodovodů
a kanalizací, aby bylo zajištěno stabilní zásobování obyvatel vodou
mezi okresy.
tak i běžné vegetace v krajině k různým chorobám a škůdcům. Celkové snížení druhové rozmanitosti. Je to prostě takový začarovaný kruh.
Co může udělat veřejná správa pro to, aby se
situace zlepšila?
Veřejná správa by měla podporovat opatření přispívající zadržení vody v krajině. V rámci územního plánování myslet pragmaticky. Nepovolovat
v záplavovém území nové stavby. Nařizovat, jak
je v zahraničí běžné, kompenzační opatření. Prostě pokud někdo provede zásah, který je negativní, tak ho na jiném místě vykompenzuje. Neřešit
problém sucha velkými přehradami, které zadrží
vodu na jednom místě a hladinu vody zvednou
jen v jejich bezprostřední blízkosti. Navíc zlikvidují přirozený režim vodního toku.
Mohou nějak pomoci lidé sami? Třeba i drobnými změnami ve svém životním stylu…
Ano, ale bude to určitě běh na dlouhou vzdálenost. Musíme se pokusit navrátit naší krajině co
nejvíce funkcí, které jsme jí vzali. Krajinu musíme
opět rozčlenit pomocí remízků, zasakovacích
pásů, průlehů, protierozních mezí, záchytných
příkopů, teras, větrolamů, zatravnění, zalesnění.
Musíme revitalizovat vodní toky, samozřejmě ne
za cenu zaplavení obcí a měst. Mimo intravilán
ve volné krajině je třeba umožnit rozliv. Zachycení vody v krajině je vhodné i malými vodními
nádržemi a drobnými vodními prvky, mokřady,
tůněmi. Jen je potřeba nebudovat nádrže průtočné, ale spíš nádrže obtočné. Vždy je třeba
zvážit, na jakém místě chcete nádrž vytvořit,
abyste například nezničili mokřad nebo nivu
v takové míře, že by to pro přírodu byla služba
vskutku medvědí.
Drobné změny v životním stylu samozřejmě
přinesou také značnou úsporu vody, ať si již místo
napuštění plné vany dáte sprchu, namontujete
si na kohoutek spořič vody, vytvoříte si tůňku
na zahradě, než abyste zalévali zahradu vodou
z vodovodu, uděláte si jímku na děšťovou vodu
u rodinného domu. Je toho spousta, co může
obyčejný člověk udělat. 
Světlana Divilková

Dožínky Zlínského kraje 2016

Dožínkový průvod na Velkém náměstí. | Foto: archiv

Kroměříž | Oslava sklizně a přehlídka tradic z Hané, Valašska, Slovácka a Luhačovického Zálesí – to jsou Dožínky Zlínského kraje, které se konají v srpnu v Kroměříži.

Původní hospodářský význam už
lidé vnímají jen okrajově a dožínky
jsou dnes především velkým folklorním svátkem. Festival každoročně
hostí na tisíc krojovaných účastníků
a desítky folklorních souborů. Obnovená dožínková tradice má za sebou v Kroměříži už devět let a připomíná lidem, jak významnou roli
zemědělství v regionu hrálo a stále
hraje. Historicky poslední dožínky
se v Kroměříži uskutečnily v roce
1974. Dnešní doba je sice jiná, avšak
důvody k oslavě sklizně přetrvávají.
Původním tradicím proto zůstává
věrný i samotný průběh obnovených krajských dožínek, které se
letos konají už po desáté.
Čtyřdenní program se odehrává
na několika scénách a má podobu
lidové veselice spojené s vystoupením folklorních souborů, včetně tématických komponovaných progra-

KULTURA
mů. Neodmyslitelný tradiční základ
akce představuje velký dožínkový
průvod městem, přivítání a předání
věnce hospodáři, tedy hejtmanovi
Zlínského kraje, a přehlídka všech
zúčastněných obcí a souborů. Součástí dožínek je i jarmark lidových
řemesel, gastrofestival krajových
specialit, dětská scéna či večerní
galaprogram. Zlínský kraj podpořil
akci částkou 230 tisíc korun. Město
Kroměříž přispělo 400 tisíci korunami. Dožínky Zlínského kraje se
konají od 18. do 21. srpna. Na organizaci akce se společně podílejí
město Kroměříž, Zlínský kraj, Okresní agrární komora Kroměříž, Dům
kultury Kroměříž, Agrární komora
Zlín a další partneři. 
/red/

Zlínské muzeum
provoní sladkosti

Akademie Václava
Hudečka podvacáté

Zlínský kraj | Celé prázdniny
voní v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně dobroty. Atraktivní výstava o vývoji cukrářského
řemesla, sladkostí a historii cukráren v českých zemích se koná
ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU až
do 31. srpna.
Každý návštěvník si na sladké
výstavě přijde na své – dospělí
se seznámí s nejoblíbenějšími
a nejvyhledávanějšími cukrárnami a výrobnami cukrovinek
v prvorepublikovém Československu, děti mohou obdivovat
nápaditost a rozdíly dřívějších
a dnešních sladkostí nebo se
pousmát nad ručním strojem

na zmrzlinu. Výstava je otevřena v budově institutu denně,
od 10.00 do 18.00.
Část expozice se týká historie vyhlášené zlínské cukrárny a kavárny U Malotů. Návštěvníci získají
také přehled o historii čokolády,

marcipánu, perníku, zmrzliny
nebo dortů, stejně jako o vývoji
cukrářského řemesla v Čechách
a na Moravě. Děti se na výstavě
zabaví v malé dílničce, kde si mohou zahrát na cukráře a vyrobit
dobroty. 
/mm/

Garden Food Festival

Slavnosti vína

Templářské slavnosti

Zlín | O víkendu 3. – 4. září ožije
zlínský zámecký park a místní
zámek velkým food festivalem.
Návštěvníci budou mít možnost ochutnat vybrané lahůdky
nejlepších lokálních restaurací,
pokrmy špičkových tuzemských
šéfkuchařů i netradiční delikatesy a regionální i zahraniční speciality. Záštitu nad projektem
převzal radní Zlínského kraje
Petr Navrátil. Tvářemi zlínského
festivalu budou šéfkuchaři Zdeněk Pohlreich a Jan Punčochář.
Návštěvníci ochutnají vyzrálá
hovězí masa, ústřice, šneky, sýry,
sushi, lanýže, vegetariánská jídla
či sladkosti.

Uherské Hradiště | Částkou
ve výši 300 tisíc korun podpoří Zlínský kraj Slavnosti vína
v Uherském Hradišti. Čtrnáctý
ročník Slavností vína se bude konat ve dnech 10. až 11. září 2016.
„Slavnosti vína představují
největší nekomerční přehlídku
tradičního kulturního dědictví
ve Zlínském kraji. Přilákají přes
šedesát tisíc návštěvníků a nabízí jedinečnou prezentaci tradiční lidové kultury, folklorních
souborů, cimbálových muzik
i ukázky lidových řemesel,“ řekl
krajský radní pro kulturu Ladislav Kryštof. Akci udělil záštitu
hejtman Stanislav Mišák.

Vsetín | Muzeum regionu Valašsko, město Vsetín, Dům kultury
Vsetín, Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, Římskokatolická farnost Vsetín a Centrum
pro rodinu Spolu Vsetín připravilo tradiční 6. Templářské
slavnosti. Na Horním náměstí
města Vsetín vystoupí skupiny
historického šermu Alternus
a Taurus, své umění předvede
kejklíř, zahraje středověká hudba, lidé si budou moci prohlédnout ukázky řemesel, ochutnat
středověkou kuchyni nebo si
vyzkoušet rytířské trenažéry.
Slavnosti proběhnou v neděli
21. srpna od 14.00 do 20.00.

Luhačovice | V termínu od
1. do 13. srpna se uskuteční jubilejní již XX. ročník Akademie
Václava Hudečka. To znamená,
že opět po roce budou celými
Luhačovicemi znít housle.
Studenti pod vedením lektorů
Václava Hudečka a jeho asistenta Jana Mráčka budou studovat
v Základní škole v Luhačovicích,
následně koncertovat snad
ve všech luhačovických sálech.
Loni zakončili své působení v akademii studenti, kteří ji opakovaně navštěvovali. Sami již našli svá
místa v orchestrech, v zahraničních prestižních školách či se stali
profesory na konzervatořích. Letos přicházejí nováčci, 10 – 12ti letí
houslisté, kteří stejně jako jejich
předchůdci začínali ve folklorních
souborech. „I my de facto začínáme znovu. Doufáme, že se mezi
nimi objeví další Pepa Špaček
nebo Barunka Valečková,“ uvedl
Václav Hudeček. Kapacita akademie je 16 studentů. Přijedou i tři
zahraniční studenti, a to z Itálie,
Anglie a Ázerbájdžánu. „Vážíme
si pochopení, záštity a osobní
účasti hejtmana Stanislava Mišáka a finanční podpory Zlínského kraje a také všech těch, kteří
nám pomáhají a chápou, jak je
důležitá výchova příští generace
virtuosů a reprezentace hudební kultury,“ uvedl Václav Hudeček. Více informací na stránkách
www.akademievhudecka.cz. 
/mk/

Cukrárna našich babiček. | Foto: MJVM
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Evropská barumka se pojede opět na konci srpna

Z regionu

Zlínský kraj | Nejvýznamnější automobilová rally na území České republiky
Barum Czech Rally Zlín se pojede v tradičním termínu na konci letních prázdnin,
26. – 28. srpna, jako součást seriálu FIA Mistrovství Evropy v rally (ERC) a Autoklub Mistrovství České republiky v rally 2016.
Celková délka trati je 740 km, z čehož 230 km
tvoří 15 rychlostních zkoušek. Organizátoři
změnili ve srovnání s loňským ročníkem téměř
40 % trati. První vůz odstartuje do třídenní rally
v pátek 26. srpna v 16.00 z rampy před zlínskou
radnicí, vítězná posádka přijede do cíle na stejném místě v neděli 28. srpna v 16.25 hodin.
Mimořádnou podívanou slibují i doprovodné
akce jako Star Rally Historic nebo Grand Prix
Bugatti.
„V itineráři šestačtyřicátého ročníku najdeme
klasické úseky jako Pindula, Maják, ale i atraktivní erzetu ve Slušovicích nebo divácky oblíbenou Super rychlostní zkoušku v nočních
ulicích krajského města,“ uvedl Roman Ordelt,
tiskový mluvčí soutěže. Barumku každoročně sleduje ve Zlínském kraji přes dvě stě tisíc
diváků, což zařazuje zlínskou rally do pozice
jednoho z nejvíce navštívených sportovních
podniků na území České republiky. I v letošním
roce je ředitelství rally umístěno v krajském
městě Zlíně a v jeho dominantní budově 21
– Baťově mrakodrapu. „Jako každoročně i letos
přispěl Zlínský kraj na tuto přestižní sportov-

ní akci, která má přesah přes hranice našeho
regionu, částkou dva miliony korun,“ doplnil
Petr Navrátil, krajský radní, který má v gesci
vedle školství také sport.
Samotná rally začne noční diváckou Super RZ
v ulicích Zlína a bývalého svitovského areálu.
Posádky absolvují tři okruhy, ale v letošním
roce se pojedou v nové podobě.
„Během víkendu se uskuteční dvě plnohodnotné etapy. V sobotu 27. srpna najdeme
v itineráři celkem 8 rychlostních zkoušek.
V sobotní druhé, třetí a čtvrté sekci jsou zařazeny rychlostní zkoušky s názvy Březová
(délka 11,74 km), Košíky (22,22 km), Hošťálková (13,75 km) a Semetín (11,51 km). „Startovní pole zamíří po sobotním ranním startu
nejdříve na Slušovicko, poté na Kroměřížsko
do pohoří Chřibů a po servisní zastávce absolvuje náročné erzety na Vsetínsku. V odpoledních hodinách přijde na řadu druhý průjezd
rychlostními zkouškami. Během první etapy
je na programu 128 ostrých kilometrů,“ dodal Ordelt. V neděli 28. srpna se pojede šest
rychlostních zkoušek na třech úsecích s názvy

Koupaliště má solární vyhřívání vody. | Foto: CCRVM

tip na výlet

Rusava − koupání, kolo, túry, portášské tradice

Obec Rusava, ležící na stejnojmenné říčce pramenící v Hostýnských vrších, má
zajímavou, ač neveselou historii, která předurčila její dnešní charakter.
V polovině 17. století ji založil hrabě Jan Rottal
z nedalekého holešovského panství, který měl
funkci zemského hejtmana, aby sem „uklidil“
po nezdařeném valašském povstání odbojné
Valachy ze Vsetínska. Vesnici nechal pojmenovat Rottalovice, ale tento název se neujal, podíl
na tom má i vzdor obyvatel vůči krutému pánu.
Rusava se stala západním okrajem Valašska, což
se projevuje v tradičních krojích, zvycích, lidové

architektuře či nářečí. Dokonce se Rusavě říká
„Valašsko v malém“. Historie obce je dokumentována v Muzeu Rusavy, folklorní odkaz nese stejnojmenný soubor se sídlem v nedaleké Bystřici
pod Hostýnem. Taky se zde můžete příležitostně
potkat s portáši - tento sbor ochránců hranic
byl v Rusavě zřízen v r. 1717 a obnoven v r. 2007.
Jako jiné obce ležící v údolí má i Rusava „horní
konec“ (Hořansko), kterému dominuje katolický

Barum Czech Rally Zlin. | Foto: ZLIN PRESS - Pavel Hrabovský

Kašava (délka 19,42 km), Pindula (18,43 km)
a Maják (13,25 km). V neděli jsou v itineráři rally
velmi náročné rychlostní zkoušky v celkové
délce 102 km, které svou náročností prověří
ve finiši připravenost posádek a soutěžních
vozů. Vedle klasických úseků Pindula a Maják se pojede rychlostní zkouška Kašava, jež
svou náročností v kopcovitém terénu a častou změnou rytmu budí velký respekt. K největším favoritům patří tovární jezdec Škoda
Motorsport Jan Kopecký , úřadující evropský
šampion Kajetan Kajetanowicz z Polska nebo
ruský jezdec Alexej Lukjaňuk. 
/ro/

kostel Povýšení sv. Kříže, a „dolní konec“ s evanOUSE64
gelickým kostelem sv. Trojice.
Pro turisty a rekreanty je Rusava „zemí zaslíbenou“. Poloha uprostřed Hostýnských hor a relativní odlehlost jsou zárukou klidu. Odlehlost je
opravdu relativní, z okresních měst Kroměříže,
Vsetína či Zlína je to do Rusavy autem či na kole
kolem 30 kilometrů. Rusavou procházejí mnohé turistické i cykloturistické trasy, které vedou
údolím říčky Rusavy a jejího přítoku Ráztoky, ale
i stezky směřující na hřebeny Hostýnských vrchů.
Z Rusavy je to hodinku cesty na Hostýn, který je nejvíce navštěvovaným poutním místem
na Moravě, ale také turisticky zajímavou lokalitou
díky kamenné rozhledně nesoucí jméno císaře
Františka Josefa I. Kdo nechce za výhledem šlapat
až na Hostýn, vybere si za cíl cesty kopec Pardus.
V okolí se nacházelo několik hradů, dnes jsou to
pouhé zříceniny.
Rusava je výtečně připravena pro horké letní
dny – má moderní koupaliště se solárním ohřevem vody. Přírodní koupaliště je pak k dispozici
nedaleko Rusavy v údolí Ráztoka. V Rusavě je
k dispozici široké spektrum ubytovacích a stravovacích služeb.
V srpnu si do Rusavy přijeďte zasoutěžit (nebo
jen fandit) na vyhlášený závod horských kol
– Rusavskou 50ku. Její XIII. ročník proběhne
20. srpna 2016. Závodit se bude v 10 různých
kategoriích na tratích 50 km a 35 km. Závod
se koná pod záštitou radního Zlínského kraje
Petra Navrátila a starosty obce Rusava Bohumila
Škarpicha./zur/
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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.
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tel.: +420 776 663 555
e-mail: mail@kurfurst.cz

www.cistenifasadzlin.cz
Provádíme čištění fasád� čištění střech a ochranu pro�
novotvor�ě nečistot až s pě�letou zárukou.
• zv�šíme este�ckou hodnotu objektu
• vrá�me podkladu původní vzhled
• zlepšíme úroveň zdravého bydlení
• prodloužíme životnost fasád a střech
Proces čištění a ochrany je maximálně šetrný
k povrchu a námi používan� přípravky prak�cky
nezatěžují životní prostředí.

ŠPÍNU,
PLÍSNĚ,MECHY,
ODSTRANÍME
Z KAŽDÉ FASÁDY
I STŘECHY

Společnost TNS SERVIS s.r.o.
ve SLUŠOVICÍCH přijme nové
pracovníky na pozice:

TNS SERVIS s.r.o., K Teplinám 619, 763 15 Slušovice,
e-mail: personalni@tnsservis.cz, tel. 573 034 671
inzerce

Český pohár v travním lyžování
Štítná nad Vláří-Popov | Ve dnech
5. a 6. srpna 2016 se koná už sedmý
ročník Českého poháru v lyžování
na trávě. Závodníci české reprezentace patří od samotného vzniku tohoto mladého sportu ke světové špičce ve všech kategoriích.
Jedním z fenoménů na světě je

bezesporu Jan Němec, který vyhrál 15x Mistrovství světa, je držitelem asi 60-ti Světových pohárů
a Křišťálových glóbů. Bohužel vloni ukončil závodní kariéru, takže
ve Štítné bude chybět. Před dvěma
lety se ve Štítné konal mezinárodní
pohár FIS a vloni dokonce Mist-

rovství světa juniorů za účasti závodníků z evropských zemí včetně
Švédska, ale také z Iránu, Japonska
a dokonce i z Tchaj-wanu. Organizátoři akce by rádi i v příštím roce
pořádali závody FIS nebo Světový
pohár. Letošní závody začínají v sobotu 6. srpna 2016 v 10.00 dvoukolově obřím slalomem a navečer
superobřím slalomem. V neděli se
pojede dvoukolově slalom speciál.

„Chtěli bychom poděkovat sponzorům a především Zlínskému
kraji za dlouholetou podporu.
Letos jsme zkušebně zahájili i lyžování pro veřejnost, půjčujeme
lyže a ochranné pomůcky,“ uvedl
předseda Garsski Štítná Zdeněk
Machů. Více informací naleznete
na oddílových stránkách www.
grasski-stitna.webnode.cz nebo
www.czech-ski.com/red/
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tel.: +420 577 044 220
e-mail: suszlin@suszlin.cz

www.suszlin.cz

• Realizace a opravy
komunikací, chodníků,
parkovišť a zpevněných
ploch

• Pokládka asfaltového
betonu finišerem
• Frézování živičných povrchů

NABÍDKA PRÁCE:
CESTMISTR/MISTR STAVEBNÍ VÝROBY/DISPEČER ZIMNÍ ÚDRŽBY
Požadujeme:

• SŠ vzdělání (stavební), obor dopravní stavby výhodou
• ŘP sk. B - aktivně

Náplň práce:

• realizace stavebních zakázek v oboru dopravní stavby
• realizace údržby pozemních komunikací
• práce v regionu Zlínského kraje
Nástup možný IHNED.
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www.doller.cz

Nedatovaný motivační diář

PROMENS a.s. SLAVÍ 25 LET OD ZALOŽENÍ
Společnost Promens a.s. (www.rpc-promens.com,
www.zlin.promens.com), sídlící ve zlínské průmyslové
zóně Příluky, se od doby svého vzniku v r.1991 dostala
do popředí jako vývojový a systémový dodavatel pro
řadu zákazníků převážně z automobilového průmyslu,
jako například Škoda Auto, Iveco, Volvo, Zetor, Bobcat,
John Deere, a další. Vyrábí velkoplošné plastové díly v malých a středních
sériích technologií reaktivního vstřikování a vakuového tvarování. Zajišťuje
i návazné výrobní procesy, jako je lakování, CNC ořez, svařování ultrazvukem,
lepení a montáž.
Společnost oslavila dne 25.6.2016 již 25. výročí založení ﬁrmy. ,,Přivítali jsme
bezmála 600 návštěvníků z řad zaměstnanců a jejich rodin. Probíhaly soutěže
o věcné ceny, vyhlášení celostátní soutěže „Do práce na kole“. Svými aktivitami
z tzv. Experimentária nám přispěla i Střední průmyslová škola v Otrokovicích.
Návštěvníci měli možnost projít si výrobu a novou administrativní budovu
s různými překvapeními. Při této příležitosti byla vydána kniha popisující
historii ﬁrmy. Výtěžek z prodeje knihy putuje dětem z mateřské školy pro děti
s očními vadami MŠ Mostní ve Zlíně,“ popisuje slunečný den HR managerka
Iveta Dědková.
Tato stabilní a prosperující společnost otevírá v současné době volné pracovní
pozice pro operátory výroby (práce v různých směnnostech, vhodná pro
muže i ženy). V případě zájmu je možné se obrátit na personální oddělení
společnosti (iveta.dedkova@promens.com).

