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Zveme vás 1. října na Den Zlínského kraje

Týden knihoven nabízí pestrý program Krajské investice v uplynulém období

Zastupitelstvo Zlínského kraje v letech 2012 − 2016

Magazín Zlínského kraje
říjen  2016  |  ročník  XII
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v této době jedním z nejvýznam-
nějších investorů. Pokud se bude-
me porovnávat s ostatními kraji, 
nejsme nejlepší, protože máme 
nejnižší podíl sdílených daní na jed-
noho obyvatele. A to oproti kraji, 
který dostává nejvíc, tj. Plzeňskému, 
máme o jednu třetinu méně! Přesto 
jsme se v hodnocení hospodaření 
dostali do horní poloviny mezi kraji. 
Pro připomenutí a osvěžení bude-

Za těch deset let, co jsem měl tu 
čest být ve vedení Zlínského kraje, 
se kraj vypořádal s důsledky roz-

dělení Československa, i s hospo-
dářskou krizí. Za posledních sedm 
let vzrostl hrubý domácí produkt 
(HDP) nejvíce v celé zemi a to o 19,5 
procenta. Kraj ve velké míře reali-
zoval investice, které právě v době 
recese nabídly v regionu práci, a byl 

Vážení spoluobčané našeho krás-
ného Zlínského kraje,
v posledních dnech jste zavalováni 
různými dezinformacemi o tom, jak 
si náš kraj špatně stojí, jak je to tady 
všechno špatně. Není to pravda a je 
to urážlivé vůči všem lidem, kteří 
pracovali ve prospěch Zlínského 
kraje a jeho občanů. Takže bych 
chtěl v první řadě poděkovat všem 
kolegům z  rady, zastupitelstva, 
pracovníkům úřadu i členům růz-
ných komisí a výborů, zastupitelům 
v městech a obcích, tedy všem těm, 
kteří se spolupodíleli na této práci. 

slovo
úvoDeM

Dobře zvažme, kdo bude nadále spravovat 
náš kraj

me v tomto čísle věnovat trochu 
více prostoru informacím a faktům, 
na které se v minulých číslech ne-
dostalo. 
Ne všichni se však na výsledcích 
práce pro kraj podíleli. O to více mě 
překvapuje, že mají tu odvahu špi-

nit tento kraj. Přitom sami nevyužili 
možností přispět ke společnému 
dílu ve prospěch našeho kraje. 
Možná si někteří řeknete, že v kon-
textu evropských událostí, respek-
tive mezinárodních, nejsou volby 
do krajského zastupitelstva tak vý-
znamné. Já naopak vnímám to, že 
jsou velmi důležité, a proto dobře 
zvažme, koho pošleme spravovat 
náš kraj. Je to naše odpovědnost, 
jak využijeme svého práva. Hlavně 
svého práva volit využijme. Všichni, 
kteří to právo máme, přijměme svoji 
volbou i spoluzodpovědnost za bu-
doucnost našeho kraje. 

Přeji vám tedy šťastnou ruku,  
abyste dobře rozhodli. 

 Stanislav Mišák,
 hejtman Zlínského kraje 

3

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Investice Zlínského kraje vynaložené v letech 2013−2016 
dosáhly 5,5 miliardy korun

Do školství, zdravotnictví, sociální oblasti, kultury a dalších oblastí investoval Zlínský kraj  
v posledních čtyřech letech významné částky. Například:

Nové stanoviště Zdravotnické záchranné služby v Rožnově p. R.

Domov pro seniory v luhačovicích

DopRava

2 053 925 257 Kč

ŠKolsTví

709 123 989 Kč

socIálNí oblasT

469 700 675 Kč
ZDRavoTNIcTví

775 872 241 Kč

Zdaleka nejvýznamnější krajskou in-
vesticí v kultuře v posledních letech 
byla přeměna bývalých dvou továrních 
budov v centru Zlína na 14I15 BAŤŮV 
INSTITUT, kde našly své nové a důstojné 
sídlo tři krajem zřizované organizace. 

Kraj vlastní čtyři nemocnice, o jejichž 
všestranný rozvoj se stará, a to nejen 
různými rekonstrukcemi, ale také např. 
výstavbou nových pavilonů. Značnou 
pozornost věnuje rozšiřování sítě výjez-
dových základen záchranářů.

KulTuRa

599 826 357 Kč

Kraj se stará o 1 766 km silnic II. a III. tří-
dy. Do této oblasti investuje největší 
množství peněz, neboť kvalitní doprav-
ní infrastruktura je základním předpo-
kladem rozvoje celého kraje.

V  oblasti školství se kraj soustředil 
na zlepšování podmínek pro výuku 
na téměř stovce škol, které zřizuje. Mo-
dernizuje jejich odborná pracoviště, 
nezapomíná ani na zázemí škol.  

V sociální oblasti se kraj zaměřil přede-
vším na výstavbu nových, moderních 
domovů pro seniory a zároveň na pře-
měnu velkých ústavů pro handicapo-
vané na zařízení menšího typu. 

Poznámka: údaje platné k 30. 6. 2016, nejsou zahrnuty investice akciových 
společností a s.r.o. zřizovaných krajem.
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Kraj je a vždycky byl pro obce dobrým 
partnerem

Zlínský kraj | Téměř 640 milionů korun bylo v letech 2009 až 2016 vyplaceno 
obcím z rozpočtu Zlínského kraje. Ročně se tedy jedná o částku 80 milionů 
korun a to i přesto, že Zlínský kraj patří mezi kraje s nejnižším příjmem ze 
sdílených daní v republice.

Obcím se ve Zlínském kraji daří
V celostátní soutěži Vesnice roku se letos 
umístila na prvním místě Kašava. Obec Ka-
teřinice, která si stejný titul odnesla v roce 
2014, se letos zařadila mezi šest obcí v Evro-
pě, kterým odborná porota udělila Evrop-

skou cenu obnovy vesnice. Ročně Zlínský 
kraj rozdělí mezi obce, které soutěží o titul 
Vesnice roku 1,2 milionů korun. Je to dlou-
hodobě největší podpora, která je mezi kraji. 
Vítěz celostátního kola, tedy jak Kateřinice, 
tak i Kašava, získaly od kraje i mimořádný 
dar 500 tisíc korun. 
„Za posledních sedm let se obcím předalo 
z rozpočtu Zlínského kraje 640 milionů ko-
run. Jedná se tedy o částku nad 80 milionů 
korun ročně. Nejvíce dotací bylo poskytnuto 
obcím s rozšířenou působností v Uherském 
Brodě, Uherském Hradišti a Zlíně. Na druhou 
stranu, když to přepočítáte na obyvatele, 
tak na tom nejsou špatně třeba Valašské 
Klobouky. Všichni by čekali, že když hejt-
man byl 12 let starostou v Otrokovicích, jak 
ty Otrokovice na tom budou výborně, ale 
jsou mezi nejhoršími, stejně jako například 

Rožnovsko,“ řekl hejtman Zlínského kraje 
Stanislav Mišák při setkání představitelů 
Zlínského kraje se starosty měst a obcí, kte-
ré se pravidelně jednou za půl roku koná 
v Luhačovicích.

Důležitá je vzájemná komunikace
„Když jsem se stal starostou v Otrokovicích, 
tak jsme zažívali tzv. okresní shromáždění, 
což byla taková zajímavá setkání. I po zru-
šení okresů jsme se se starosty setkávali 
pravidelně. Mluvili jsme o věcech, které nás 
společně trápily, přizvali jsme pracovníky 
z úřadu a strávili jsme užitečný čas. A proto, 
když jsem přišel na kraj v roce 2006, tak mi 
přišlo nedobré, že vedení kraje se nesetkává 
se svými starosty. A tak hned v druhém po-
loletí toho roku se konalo setkání poprvé a 
pak zhruba dvakrát každý další rok. Já jsem 
měl vždycky dobrý pocit z toho, že se schá-
zí partneři, spolutvůrci života v kraji,“ řekl 
hejtman Mišák. 
Zlínský kraj podporuje obce přes program 
na  obnovu venkova (POV), kde od  roku 
2009 do  dnešního dne byla poskytnuta 
podpora přes 250 mil. korun na rozvojo-
vé projekty obcí a následuje podpora přes 
program na  podporu vodohospodářské 
infrastruktury, kde byla vyplacena částka  
160 mil. korun. 
Jednou za tři roky obce vyplňují jednoduchý 
dotazník, ve kterém se kraj obcí ptá, jaké 
mají priority, co potřebují ve svých obcích 
řešit a následně na to je zaměřen dotační 

program POV. Každá koncepce, která kdy 
vznikla na Zlínském kraji, se neobešla bez 
připomínek obcí, jejichž zástupci byli vždy 
součástí každé pracovní skupiny. 

Nepřipusťme zhoršení dopravní obsluž-
nosti v kraji
„Vzpomenout musím i  tolik diskutovanou 
dopravní obslužnost. Díky tomu, že jsme si 
řekli, že budeme držet všechno, co je v jízd-
ních řádech, tak máme druhý nejvyšší počet 
objednaných kilometrů na jednoho obyva-
tele. Je to 37 km, některé kraje mají třeba 
jen 15 km. Z některých obcí zaznívaly hlasy, 
že chceme hodně peněz, ale my i přesto 
platíme nejméně za kilometr a to 14 korun. 
To znamená, že máme nejlevněji sjednanou 
dopravní obslužnost,“ řekl hejtman. 
Zlínský kraj na dopravní obslužnost přispívá 
částkou, která od roku 2012 narůstala od 531 
mil. korun až po výslednou částku 556 mil. 
korun v roce 2016. Zátěž, tedy doplatek se 
zvyšuje i přes větší zapojení obcí. Příspěvek 
obcí a měst Zlínského kraje v  letech 2012 
-2013 byl 70 Kč/obyv., v roce 2014 se zvýšil na  
85 Kč/obyv. a  od  roku 2015 je na  úrovni  
100 Kč/obyv. 
„Nicméně jsem rád, že i přes veškerou diskusi 
jsme byli nakonec spolu k sobě solidární. 
Přijali jsme spoluzodpovědnost za  to, že 
v době recese nelze omezit dopravní ob-
služnost v kraji,“ dodal před starosty měst 
a obcí hejtman.

Starosti starostů
„Vím, že to nemáte lehké, protože dnes pra-
covat na obcích a městech není jednoduché. 
Už jenom proto, kolik komplikujících zákonů 
přibylo. Na menší obce přešly povinnosti, 
které měly dříve obce s rozšířenou působ-
ností, jako například řešení nočního klidu 
a další. Všechno se navíc kriminalizuje,“ po-
dotkl hejtman. 
Narůstající administrativní zátěž obcí vy-
plývá z nových legislativních úprav: zákon 
č. 340/2015 Sb., zákon o  registru smluv 
(povinnost zveřejňování smluv v registru); 
novelizace zákonů č. 250/2000 Sb., o roz-
počtových pravidlech územních rozpočtů 
(zpřísnění pravidel pro poskytování pod-
pory), č. 13/1997 Sb., o pozemních komuni-
kacích (převod agendy speciálního staveb-
ního úřadu ve věcech místních komunikací 
z ORP na obce I. stupně), a č. 200/1990 Sb., 
o přestupcích (zrušením vyhlášky č. 13/1977., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účin-
ky hluku a vibrací, není ve stávající právní 
úpravě vymezen pojem nočního klidu, resp. 
noční doby – zkrácení nočního klidu bude 
muset být upraveno obecně závaznou práv-
ní vyhláškou obce). 
„Držme při sobě, nikdy mě nezajímalo, za ja-
kou politickou stranu tady jste, protože vždy 
jste byli pro mě kolegové a partneři,“ uzavřel 
své vystoupení před starosty měst a obcí 
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.  /rj/

Za posledních sedm let 
dostaly obce z kraje  
640 milionů korun

vizualizace urgentního příjmu v KNTb.

Z RegIoNu



Investice připravované v krajském zdravotnictví 
pro další období

Nové výcvikové středisko pro záchranku
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Zlínský kraj | Rozšíření vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické 
záchranné služby Zlínského kraje (ZZs ZK) ve Zlíně je předmětem připravovaného 
projektu, jehož rámec schválila krajská rada. 

INvesTIce

Kroměřížská nemocnice 
Téměř 55 milionů korun bude stát rekonstruk-
ce a přístavba budovy N, ve které je v sou-
časnosti zajišťována dialýza. Stávající budova 
neodpovídá zdravotnickému provozu, je kapa-
citně nedostatečná a nevyhovuje dnešním hy-
gienickým požadavkům pro dialyzační provoz. 
V současné době je zpracovaná projektová 
dokumentace pro stavební povolení. S reali-
zací kraj počítá v příštím roce.
Další velmi důležitou akcí pro Kroměřížskou 
nemocnici je výstavba objektu pro provoz 
magnetické rezonance. V dnešní době je stan-
dardní součástí diagnostiky a proto vedení 
kraje se zahájením výstavby objektu počítá 
v příštím roce. V současné době se zpracová-
vá projektová dokumentace. V krajském roz-
počtu je uvažováno pro tuto akci s částkou  
75, 3 milionů korun. 
 
Vsetínská nemocnice
Největší investiční akcí ve vsetínské nemocnici, 
se kterou počítá vedení kraje, je realizace stav-
by nového pavilonu interních oborů. Součástí 
stavby jsou přeložky inženýrských sítí a vý-
stavba technického kanálu. Stavba v hodnotě  
283 milionů byla zahájena přípravnými prace-
mi v letošním roce, její dokončení je plánováno 
na květen roku 2018.

Uherskohradišťská nemocnice 
Vybudováním objektu interny, II. etapa Cen-
trálního objektu, vznikne nové moderní pra-

coviště splňující požadavky současné legisla-
tivy na provoz nemocnice. Podstatně se zvýší 
komfort pro pacienty. Náklady na její stavbu 
dosáhnou částky 281 milionů korun. Součástí 
realizace akce Centrální objekt II. etapa bude 
vybudovaní infrastruktury, to je přeložení in-
ženýrských sítí, chodníků, zpevněných ploch 
a zajištění sadových úprav. Obě akce budou 
zahájeny v březnu příštího roku a dokončeny 
v říjnu 2018.

Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně
Ještě v letošním roce bude zahájena stavba 
urgentního příjmu, který svou náplní, po-
lohou a obslužností vytvoří plnohodnotné 
pracoviště pro lékaře a snadnou orientaci 
pro pacienty. Součástí akce je i rekonstrukce 
spojovacího koridoru mezi budovami 23 a 25 

a nový vstup do budovy 25. Celkový rozpočet 
je ve výši 56,6 milionů korun. S dokončením 
urgentního příjmu v KNTB se počítá v dubnu 
2017.
Velmi důležitou akcí pro zlínskou nemoc-
nici je výstavba Centrálního objektu. Jeho 
nultá etapa řeší přeložení zásobovací komu-
nikace, zřízení parkovacích stání u budovy  
32 a  přeložení většiny inženýrských sítí 
z plochy staveniště. Celkové náklady jsou 
stanoveny na 107 milionů korun. Zahájení 
se předpokládá v příštím roce.
Největší investiční akcí, kterou připravuje 
Zlínský kraj pro další období je výstavba  
I. etapy centrálního objektu v KNTB. Nový pa-
vilon interních oborů o celkových nákladech 
1 miliarda 105 milionů korun je v současné 
době ve stadiu stavební přípravy. Předpoklá-
dá se zahájení výstavby v polovině roku 2018 
a dokončení v závěru roku 2020. 

vizualizace centrálního objektu - interny v KNTb.

vizualizace urgentního příjmu v KNTb.

Středisko má být zaměřené na rozvoj speci-
fických dovedností a součinnosti základních 
složek Integrovaného záchranného systému 
Zlínského kraje při řešení mimořádných udá-
lostí.
„Stávající školicí střediska, kterými disponují 
krajští zdravotničtí záchranáři, nejsou dostateč-
ně kapacitně vybavená pro proškolení moder-
ních technik a postupů při poskytování před-

nemocniční neodkladné péče a první pomoci. 
Je proto třeba tuto nevyhovující situaci řešit," 
uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Chystaný projekt počítá s nástavbou stávají-
cího objektu ZZS ZK ve Zlíně a následným vy-
budováním velkoprostorové školicí místnosti, 
dále výcvikové místnosti s počítači, pracovny 
interních a externích lektorů i depozitáře pro 
výukové a resuscitační modely.

Zlínský kraj, který je zřizovatelem Zdravotnic-
ké záchranné služby Zlínského kraje, v posled-
ních letech postavil několik nových základen 
záchranky na  svém území. Po  dokončení 
základny v Suché Lozi (na podzim letošního 
roku) dojde k úplnému pokrytí území kraje 
záchrannou službou v požadovaném dojez-
dovém časovém limitu (20 minut). Kromě 
výstavby nových výjezdových základen kraj 
myslí také na modernizaci těch stávajících. 
V blízké době dojde k přístavbě garáží na vý-
jezdové základně ve Valašském Meziříčí, díky 
které zde dojde k rozšíření základny o tři ga-
rážová stání i souvisejícího provozního záze-
mí. Z výběrového řízení již vzešel dodavatel 
stavby, která by měla být dokončena během 
první poloviny příštího roku.
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Z RegIoNustrategická průmyslová zóna Holešov:  

mýty a skutečnost

V roce 2008 Ministerstvo průmyslu 
a obchodu vydalo souhlas s novou 
strategií obsazování zóny s tím, že 
bude vymezena plocha 100 ha pro 
strategického investora a zbytek 
pro menší  investory. V roce 2015 
SPZ Holešov byla zařazena mezi 3 
speciální ekonomické zóny.
 
3 nejčastější mýty okolo SPZ 
Holešov
1. „SPZ Holešov se nachází 
na prameništi pitné vody“ – ni-
koliv, SPZ Holešov se nachází ve  
II. vnějším ochranném pásmu vod-
ního zdroje. Ve II. vnějším ochran-
ném pásmu vodního zdroje se 

nachází celé město Holešov – viz 
mapa a omezení, která z toho ply-
nou jsou spíš ku prospěchu věci, 

Zlínský kraj | problematika strategické průmyslové zóny Holešov (spZ) je žhavým 
tématem. pojďme se nejdřív podívat do historie. pro začátek si připomeneme fakt, že 
v roce 2005 vláda ČR zařadila spZ Holešov mezi strategické projekty. projekt vznikl pro 
společnost Hyundai Motor company.

protože brání realizaci těžkého 
a životní prostředí poškozujícího 
průmyslu. Dále je velkou výhodou 
SPZ Holešov v tom, že se nachází 
na rovinatém území a mimo zápla-
vovou oblast.

2. „Realizace SPZ Holešov nemá 
dostatečnou podporu ze strany 
vedení Zlínského kraje“ – vedení 
kraje naopak tento projekt podpo-
ruje, protože zde vidí potenciál roz-
voje kraje. Zároveň je paradoxem, 
že se  v České republice začíná čím 
dál víc prosazovat fenomén tak-
zvané systémové podjatosti, kdy 
podpora konkrétních projektů ze 
strany představitelů samospráv 
zároveň znamená jejich vyloučení 
z rozhodovacího řízení, které jim 
přísluší z kompetence při výkonu 
státní správy. 

3. „Za  problémy mohou eko-
logické spolky“ – Ekologičtí ak-
tivisté dělají to, co jim umožňuje 
naše legislativa. Primárně není 
problém na  straně aktivistů, ale 
na straně legislativy, která přizná-
vá dotčené veřejnosti právo na ví-

cestupňovou účast ve stavebním 
řízení, čehož spolky plně využívají 
k opakovaném uplatnění stejných 
námitek. Druhá věc je, že spolek 
Egeria vystupuje prostřednictvím 
svého předsedy Miroslava Macha 
destruktivně na  mnoha dalších 
projektech, včetně velkých staveb 
dopravní infrastruktury. Také lze vy-
vodit, že jim ve skutečnosti nejde  
o ochranu přírody nebo pitné vody, 

ekologům nejde 
o ochranu pitné 

vody, ale o blokování 
projektu

Mapa ochranných pásem vodního zdroje.

ale především o zabránění realiza-
ce projektu SPZ Holešov. Pokud by 
jim skutečně šlo o environmentální 
otázky, vstupovali by do stavebních 
řízení v celém II. vnějším ochran-
ném pásmu vodního zdroje, což 
se neděje. Navíc problémy ve sta-

vebním řízení se objevují i v jiných 
průmyslových zónach ČR – napří-
klad Triangle nebo Nad Barborou. 
Tato skutečnost je velmi alarmující 
a pokud  se nezmění legislativa 
v oblasti stavebního a správního 
práva, bude  to nejen pro SPZ Ho-
lešov, ale i další investice v ČR, ob-
rovský problém do budoucnosti. 
Není náhodou, že poslední 4 velmi 
významní zájemci ze zahraničí – 
Daimler AG, Hörmann, Coloplast 
nebo Minebea dali přednost rea-
lizace investice mimo ČR.
 Libor Karásek 
 předseda představenstva ISZK a.s. 

Možná řešení v spZ 
Holešov spatřujeme 
v následujících 
krocích:
1. Intenzivnější hledání strate-
gického partnera na východě 
– například v  Číně, protože 
takový investor může SPZ Ho-
lešov vnímat jako bránu do ev-
ropského trhu.
2. Dokončení vnitřní infrastruk-
tury, která umožní vstup pro-
jektům do 20 ha.
3. Po dokončení vnitřní infra-
struktury opětovné oživení 
jednání s developery.

Technologický park v areálu zóny. 
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Současná krajská 
politická reprezen-
tace konstruktivně 
navázala na  vý-
sledky práce svých 
předchůdců a roz-
vinula je s využitím 
všech dostupných 
zdrojů, ať už to byly 
evropské dotace 
nebo státní roz-

počet. Rozpracované projekty jsme dotáhli 
ke zdárnému dokončení, aby mohly sloužit 
veřejnosti, a pustili se do projektů nových, 
a to v období, kdy se zásadně měni-
ly a komplikovaly podmínky pro 
čerpání evropských fondů. To 
by nebylo možné bez odbor-
né erudice a pracovitosti lidí 
ve vedení kraje i všech spo-
lupracujících partnerských 
organizací. 
A právě kolegiální a serióz-
ní spolupráce všech, kdo se 
na  rozvoji regionu podílí, si 
osobně velmi vážím a tvrdím, že 
není něčím automatickým, ale je to dů-
sledek dobré vůle a poctivého snažení všech 
relevantních partnerů: představitelů kraje, 
měst, obcí, zaměstnavatelů, vzdělávacích in-
stitucí, tedy osobností z různých oblastí spo-
lečenského spektra. Možná nám paradoxně 
pomohlo i období, kdy jsme se v kraji museli 
zabývat otázkou, jak zmírnit negativní dopa-
dy globální ekonomické krize. Právě tehdy 
bylo třeba se ještě více semknout, a proto také 

Z nevýhodné startovací pozice jsme mezi nejrychleji se 
rozvíjejícími regiony

Číslo
ZlíNsKÉHo KRaJe

11,3 miliardy 
korun

Investice 
Během 8 let investoval Zlínský kraj 

v regionu 

v roce 2009 vznikla Krajská ekonomická rada 
Východní Moravy, která se osvědčila a dnes 
řeší, jak ve Zlínském kraji udržet současný 
příznivý hospodářský rozvoj a stimulovat ho 
i do budoucna. 
Nezůstanu pouze u hodnocení právě končící-
ho volebního období 2012-2016, ale ohlédnu 
se více do minulosti. Vzhledem k tomu, že 
jsem měl tu čest být občany čtyřikrát zvolen 
do krajského zastupitelstva, a čtyřikrát jsem se 
stal náměstkem hejtmana, mám přirozenou 
tendenci vidět vývoj kraje v dlouhodobější 
perspektivě. A protože léta působím i v rámci 

Asociace krajů ČR, nabízí se mi i možnost 
mezikrajského srovnání. Jestliže 

jsme se dokázali z nevýhodné 
startovací pozice, kterou kraj 

zaujímal v období svého vzni-
ku, dostat na současné páté 
místo v rámci celé České re-
publiky, co do dlouhodobé-
ho vývoje HDP na obyvatele, 

respektive posunout se ze 7. 
místa v roce 2011, svědčí to 

o zdravé energii a progresivitě 
Zlínského kraje. 

Samozřejmě jsem realista, a tak vím 
i o rezervách, které máme, a které je potřeba 
řešit. Například spravedlivější přerozdělování 
veřejných prostředků ze státu na ty kraje, které 
jsou ještě stále z řady objektivních důvodů 
znevýhodněny a mezi něž patříme. V tomto 
směru bude zapotřebí i v příštím období po-
kračovat v hlasitém ozývání se vůči centru.
 Ing. Jaroslav Drozd,
statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje

volební kuchařka

Makroekonomické ukazatele na krajské i národní úrovni jsou příznivé 

Volební místnosti budou otevřeny v  pátek  
7. října od 14.00 do 22.00 a v sobotu 8. října 
od 8.00 do 14.00. Voliči ve Zlínském kraji budou 
moci vybírat své kandidáty z celkem 20 politic-
kých stran, politických hnutí a koalic. Právo volit 
má každý dospělý státní občan České republiky, 
respektive ten, kdo alespoň v druhý den voleb 
(8. října) dosáhne věku 18 let. Zároveň musí být 
přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží 
do územního obvodu kraje. Hlasovací lístky ob-
drží každý volič nejpozději 3 dny před zahájením 
voleb, a to obvykle do poštovní schránky. Obálka 
s hlasovacími lístky bude obsahovat také po-
drobné instrukce, jak správně hlasovat. Obecně 
platí pravidlo: jeden hlasovací lístek, jedna kan-
didátka a maximálně 4 zakroužkovaní kandidáti. 
Zakroužkováním dává volič přednost vybraným 
kandidátům. Ve Zlínském kraji budou občané 
své hlasy odevzdávat v celkem 685 volebních 
okrscích. Voliči, kteří nebudou moci volit v místě 
trvalého bydliště, mohou využít tzv. voličského 
průkazu, který je opravňuje volit jinde na území 
kraje, nikoliv však v jiném kraji. Žádost musí být 
obecnímu úřadu doručena do pátku 30. září. 
Souběžně s krajskými volbami se ve Zlínském 
kraji uskuteční také volby do senátu, a to ve vo-
lebním obvodě 76 (Kroměříž).  /tz/

„Shodli jsme se na tom, že postupný obrat 
k pozitivním trendům ve vývoji ekonomiky 
společně se vstupem do nového programo-
vého období Evropské unie s  sebou nese 
příznivé makroekonomické ukazatele na re-
gionální i na národní úrovni. Zároveň však 
přetrvávají problémy v podobě nízké úrovně 
mezd, nesouladu nabídky a poptávky na trhu 
práce i neoptimálního nastavení podílu krajů 
na sdílených daních. Je tedy neustále potřeba 
budovat si na úrovni kraje schopnost pružně 
reagovat na ekonomické procesy, což vyža-
duje společný postup všech aktérů v území, 
čili státu, kraje, obcí, soukromého sektoru, 
zájmových sdružení i dalších partnerů," řekl 
statutární náměstek hejtmana Jaroslav Drozd.
„Bez ohledu na to, zda bude Krajská ekonomic-
ká rada Východní Moravy ve stávající podobě 
dále zachována, by nové vedení kraje rozhod-

Zlínský kraj | ve dnech 7. a 8. října si 
budou občané volit nové krajské zastu-
pitelstvo, na Kroměřížsku se uskuteční 
také senátní volby.

Zlín | Zhodnocení dosavadní činnosti a doporučení pro další směřování Krajské eko-
nomické rady východní Moravy byly hlavními tématy zářijového jednání jejích členů. 

ně mělo usilovat o podporu zodpovědného 
přístupu ze strany státu vůči regionům, a to 
v budování páteřní infrastruktury, v docílení 
spravedlivého rozdělení rozpočtového určení 
daní a v efektivním nastavení kohezní politiky," 
zdůraznil Jaroslav Drozd.

Podle předsedy rady, statutárního náměstka 
Jaroslava Drozda, je rovněž velmi důležité, 
aby přetrvával aktivní přístup Zlínského kra-
je v prosazování investiční politiky, v rozvoji 
lidských zdrojů, v podpoře podnikání a ino-
vací, v rozvoji infrastruktury pro podnikání, 
v posilování exportních příležitostí lokálních 

výrobců, v rozvoji cestovního ruchu a ve vy-
užití prostředků Evropských strukturálních 
a investičních fondů.
Členové Krajské ekonomické rady Východní 
Moravy si také vyslechli prezentaci Martina 
Fassmanna, hlavního ekonoma Českomorav-
ské komory odborových svazů nazvanou Vize 
změny hospodářské strategie České republiky.
Krajská ekonomická rada Východní Moravy 
byla založena rozhodnutím hejtmana Zlínské-
ho kraje Stanislava Mišáka ze dne 25. 2. 2013, 
kdy přímo navázala na činnost seskupení „Pra-
covní komise pro stanovení návrhů opatření 
Zlínského kraje směřujících ke zmírnění dopa-
dů ekonomické krize", která byla ustanovena 
na 30. zasedání Rady hospodářské a sociální 
dohody Zlínského kraje dne 26. února 2009. 
V Krajské ekonomické radě Východní Moravy 
jsou zastoupeny osobnosti z firemního a pod-
nikatelského sektoru (nejvýznamnějších firem 
Zlínského kraje), zástupci odborů a zástupci 
kraje jako veřejnoprávní korporace.  /hm/

stát nespravedlivě 
rozděluje sdílené daně



Z RegIoNu

Krajská samospráva stavěla za celé své volební 
období péči o zdraví občanů na přední mís-
to svého zájmu. Každým rokem se občanům 
Zlínského kraje zlepšovala kvalita poskytované 
péče. Podařilo se stabilizovat ekonomiku našich 
krajských nemocnic tak, že jejich hospodaření je 
dnes v kladných číslech. Dařilo se dovybavovat 
naše čtyři krajské nemocnice drahou přístrojo-
vou technikou z evropských dotací za přispění 
financí z rozpočtu kraje. Tím se výrazně zlepšila 
jak diagnostika, tak i léčba. Občané ze Zlínského 
kraje tak již nemusí dojíždět na speciální vyšet-
ření do Brna či Olomouce. V rámci modernizace 
Komplexního onkologického centra v Krajské 
nemocnici T. Bati ve Zlíně byl pořízen speciální 
hybridní přístroj PET/CT, nový lineární urychlovač 

Hospodaření našich nemocnic je v kladných číslech

i další přístroj magnetické rezonance. I v kromě-
řížské, vsetínské a uherskohradišťské nemocnici 
byl pořízen nový přístroj CT. V Uherskohradišťské 
nemocnici jsme otevřeli nový pavilon chirurgic-
kých oborů, na který bude navazovat připravo-
vaný nový pavilon interních oborů. Ve Vsetínské 
nemocnici začínáme se stavbou nové interny 
za více než 280 milionů korun, v Kroměřížské 
nemocnici je připravena stavba nové dialýzy 
a dostavba budovy A pro umístění přístroje mag-
netické rezonance. Krajská nemocnice T. Bati 
ve Zlíně postavila přístavby pro nové přístroje 
a staví nový urgentní příjem. Je nastartovaná 
výstavba dlouho očekávané budovy interny. 
Velkou krajskou prioritou bylo dobudování sítě 
výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné 
služby Zlínského kraje. Za volební období se 
podařilo pomocí dotací nově otevřít stanoviště 
v Karolince, Vsetíně, Rožnově pod Radhoštěm, 
Morkovicích-Slížanech, Buchlovicích a Suché 
Lozi. Tím je krajská síť zdravotnické záchranné 
služby dobudována a občané si mohou být jisti, 
že k nim pomoc dorazí vždy včas. Podařilo se 
také pořízení 24 nových sanitních vozidel včetně 
mobilního technologického vybavení výjezdo-
vých posádek. I přes celorepublikový nedostatek 
zdravotnických pracovníků se nám podařilo v ne-
mocnicích udržet příznivou personální politiku. 
Aby tomu tak bylo i nadále, zahájili jsme zavedení 
stipendijních programů jak pro lékaře, tak pro 
střední zdravotnický personál.
 MUDr. Lubomír Nečas,
 náměstek hejtmana Zlínského kraje

Zlínský kraj | Obno-
vě venkova věnuje 
Zlínský kraj tradič-
ně velkou pozor-
nost a z programu 
na podporu obnovy 
venkova putují kaž-
doročně i  do  těch 
nejmenších vesnic 
statisíce korun. 
Na jaké aktivity bu-
dou peníze směřo-

vat, si dokonce obce mohly určit samy. Vypisová-
ní dotačních titulů totiž předcházelo dotazníkové 
šetření, které kraj v obcích provedl. „V posledních 
čtyřech letech alokoval Zlínský kraj do tohoto 

Na finanční podporu malých 
obcí nezapomínáme, říká 
Ivan Mařák

93 % obyvatel kraje je 
napojeno na veřejnou 

kanalizaci
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programu celkem 99,2 milionů korun a uspokojil 
243 žadatelů, což je 81 % všech předložených 
žádostí,“ zdůraznil radní Ivan Mařák. Kromě toho 
kraj v roce 2015 v rámci programu obnovy ob-
jektů hasičských zbrojnic podpořil částkou takřka 
2,7 milionu korun stavební úpravy 18 hasičských 
zbrojnic. 
Dokladem mimořádně úspěšné obnovy venkova 
a správně nastavené dotační politiky Zlínského 
kraje je absolutní vítězství ve čtyřech ročnících 
celostátního kola soutěže Vesnice roku – Liptál 
(2006), Lidečko (2008), Komňa (2011) a Kateřinice 
(2013). Odměna Zlínského kraje obcím oceně-
ným v rámci krajského kola soutěže je suverénně 
nejvyšší v celé republice – 6,2 milionu korun 
za poslední čtyři roky. Významným rozvojovým 
hráčem na venkově jsou v posledních letech 
místní akční skupiny, do tvorby jejich sítě se kraj 
zapojil už v roce 2007. „Chtěli jsme tím dosáh-
nout maximálního efektu při čerpání evropských 
finančních zdrojů,“ dodal Ivan Mařák.  /sd/

učební obory mají v kraji velkou podporu

Projekt se rozvíjí od roku 2007, v současné době 
je do něj začleněno 16 oborů převážně ze skupin 
strojírenství a stavebnictví, dále obory zařazené 
na základě požadavků konkrétních zaměstnava-
telů (např. řezník-uzenář), nechybějí však ani tra-
diční řemesla v regionu. Počet podporovaných 
oborů byl postupně rozšiřován.
„Zlínský kraj se snaží pružně reagovat na poža-
davky zaměstnavatelů a zohlednit je v systému 
vzdělávání tak, aby krajské i soukromé střední 
školy připravovaly žáky co nejlépe odborně vy-
bavené pro praxi a právě realizace tohoto pro-
jektu je jedním z účinných opatření. Podpora 
řemesel v odborném školství byla od svého po-
čátku nastavena především jako motivační - pro 
zvýšení zájmu uchazečů o obor - a k tomu slouží 
vyplácení takzvaných stipendií: Žáci vybraných 
učebních oborů mohou získat za tři roky studia 
12 000 korun a ti, kdo dosáhnou vyznamenání 
pak až 21 000 korun," řekl radní pro školství Petr 
Navrátil. Jen za poslední tři roky bylo na podporu 
řemesel prostřednictvím stipendií vyplaceno 
z krajského rozpočtu přibližně 11 milionů ko-
run. V roce 2016 je vyčleněno 4,6 milionu korun. 

Zlínský kraj | Školy, které zajišťují výuku v rámci projektu „podpora vybraných učeb-
ních oborů ve Zlínském kraji“ získají od Zlínského kraje účelové investiční dotace. 

Od roku 2007 vyplatil Zlínský kraj k tomuto účelu 
celkem 32 460 400 korun.
„Zatímco v prvních letech byla jedinou pod-
mínkou pro vyplácení motivačního příspěvku 
nulová neomluvená absence žáka, od školního 
roku 2011/2012 byl položen významný důraz 
na kvalitu přípravy, a došlo proto ke zpřísnění 
pravidel pro vyplácení stipendií. Kromě nulové 
neomluvené absence se přihlíží také k chování 
a prospěchu žáků v odborném výcviku. Díky 
takto nastaveným podmínkám je neomluvená 
absence žáků výjimkou, což se samozřejmě pří-
znivě projevuje i na získaných znalostech a do-
vednostech našich učňů," konstatoval radní Petr 
Navrátil. Žákům vybraných oborů je při splnění 
stanovených podmínek poskytován finanční 
příspěvek z rozpočtu Zlínského kraje, a to tímto 
způsobem: 1. ročník: 300 Kč měsíčně, plus k tomu 
za vyznamenání jednorázově 1 500 Kč (na konci 
školního roku), 2. ročník: 400 Kč měsíčně, plus 
k tomu za vyznamenání jednorázově 2 500 Kč 
(na konci školního roku), 3. ročník: 500 Kč mě-
síčně, plus k tomu za vyznamenání jednorázově 
5 000 Kč (na konci školního roku).  /hm/

Do „podpory řemesel“ jsou 
v současné době zařazeny  
tyto obory:

instalatér, klempíř, podlahář, malíř a lakýr-
ník, tesař, zedník, strojní mechanik, nástro-
jař, karosář, obráběč kovů, sklář – zušlechťo-
vatel skla, řezník – uzenář, výrobce obuvi, 
zemědělec – farmář, pekař, chemik.
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Zlínský kraj | Snadné dojíždění do školy či za pra-
cí, cenu za jízdné i vzhled autobusů řeší Koordi-
nátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED), 
společnost založená Zlínským krajem. Jejím 
úkolem je pomáhat cestujícím při komunikaci 
s provozovateli veřejné dopravy. 
V blízké době chystá KOVED několik novinek. 
Zlínský kraj totiž otevírá trh veřejné dopravy. 
„V létě jsme připravili a vyhlásili veřejnou soutěž 
na autobusové dopravce od roku 2018, která je 
spojena jednak se zásadní modernizací a vyba-
veností autobusů, ale současně i se zavedením 
Integrovaného dopravního systému v našem 
kraji,“ vysvětlil radní Jaroslav Kučera. Výsledkem 
veřejné soutěže by měla být mimo jiné lepší kva-
lita vozového parku. Počet spojů a načasování je-
jich odjezdů by mělo být ve prospěch cestujících. 
„Přistoupíme k jednotnému jízdnému. Cestující 
budou používat novou čipovou kartu. Takzvaná 
Kovedka bude kompatibilní i s kartou používanou 
v Moravskoslezském kraji. Pokud se podaří vysou-
těžit příznivou cenu, tak věřím, že by mohlo dojít 
ke snížení cen tarifů. Zlínský kraj na sebe vezme 
takzvané riziko tržeb, bude tím, kdo určí jednotné 
ceny dopravného na celém území kraje,“ dodal 
radní Kučera.  /sd/

Trh veřejné dopravy se otevírá

Školství, mládež a sport je oblast, ve které se 
pohybuji po celý profesní život. Měl jsem to 
štěstí, že jsem za ni byl zodpovědný uplynulé 
čtyři roky. Kompetence krajům dávají jen ome-
zené možnosti, jak věci měnit rychleji k lepšímu. 
Na krajské úrovni neovlivníme odměňování 
učitelů, ale můžeme usilovat o vytváření co 
nejlepších podmínek pro jejich práci.
Základní a střední školy ze Zlínského kraje si 
udržují trvale vysokou kvalitu, což potvrdily 
i letošní výsledky maturitních zkoušek. Máme 
rovněž jedno z nejvyšších procent žáků ZŠ do-
cházejících do ZUŠ a velmi dobře pracující domy 
dětí a mládeže a střediska volného času. 
Jedním z ukazatelů podpory je objem investic. 
S využitím dotačních programů jsme investovali 

Zlínský kraj | Bezpečné silnice s kvalitním po-
vrchem, to je stav, kterého se snaží dosáhnout 
současné vedení Zlínského kraje. A daří se mu 
to nadmíru dobře. 
„Jen za poslední tři roky, tedy za období 2013 
až 2016, bylo ve Zlínském kraji zmodernizováno 
nebo celoplošně opraveno 290 kilometrů kraj-
ských silnic a 68 mostů. Investice do silničních 
staveb činila více než 2 miliardy korun. Jedná se 
o nejlepší výsledky od vzniku kraje,“ uvedl radní 
pro dopravu Jaroslav Kučera.  Například v letoš-
ním roce se dokončení dočká hned několik sil-
ničních staveb na Kroměřížsku. Mimo jiné budou 
opraveny dva úseky silnice II/436 mezi Chropyní 

Dobrý kraj stojí na dobrém vzdělávání 

„Investujeme do silnic. Máme nejlepší výsledky 
od vzniku kraje,“ říká Jaroslav Kučera
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v uplynulém období do zateplení budov, rekon-
strukce škol, budování a modernizace učeben 
a dílen celkem přes 900 milionů korun. Podpora 
řemesel pomohla zvýšit zájem o učební obory. 
Podařilo se zvýšit zájem o technické vzdělávání, 
především strojírenské obory. Střední odborné 
školy začaly spolupracovat s technologickou 
fakultou UTB formou pobytových stáží. Nově 
zavádíme stipendium pro žáky zdravotnických 
oborů. Rozšířili jsme nabídku služeb a informací 
portálu ZKOLA. Uspořádali jsme odborné se-
mináře k primární prevenci, EVVO a nově k in-
ternetové bezpečnosti. Vypsali jsme rozvojový 
program, který umožnil vyřešit zabezpečení 
přístupu do školních budov a modernizovat 
stávající systémy. 
Podpora činnosti sportovních oddílů a mládež-
nického sportu se stala jednou z priorit kraje. 
Fond mládeže a sportu se podařilo každý rok 
navyšovat. Za čtyři roky jsme podpořili pořádá-
ní 1 306 akcí částkou téměř 17 milionů korun. 
Podporu činnosti na regionální a celostátní 
úrovni využilo jen v roce 2016 z fondu na pod-
poru mládežnického sportu celkem 81 oddílů 
v částce přes 16 milionů korun. Největší nárůst 
zaznamenaly individuální investiční dotace. 
Celkem 29 žadatelů bylo podpořeno částkou 
přes 33 milionů korun. Do pořádání a účasti 
na olympiádách dětí a mládeže vložil kraj přes 
7 milionů korun.
 PaedDr. Petr Navrátil,
 člen Rady Zlínského kraje

a Kyselovicemi, silnice mezi Loukovem a Bystřicí 
pod Hostýnem. Tři větší opravy silničních úseků 
budou dokončeny v jihovýchodní části zlínského 
okresu. Nová silnice bude mezi Haluzicemi a Li-
povou, mezi Valašskými Klobouky a Mirošovem 
a v průjezdním úseku obce Petrůvka. Náklady 
dosáhnou bezmála 30 milionů korun. Po novém 
povrchu budou jezdit řidiči také mezi Vlčnovem 
a Uherským Brodem. „V rámci přípravy IROP jsme 
vyjednali a prosadili zvýšení alokace evropských 
prostředků pro Zlínský kraj o téměř 500 milionů 
na konečnou výši 1,45 miliardy korun. Tato sku-
tečnost umožní realizovat další významné pro-
jekty na krajských silnicích do roku 2020,“ dodal 

290 kilometrů silnic 
a 68 mostů opraveno 
za poslední čtyři roky

radní Kučera.  Celkem se kraj prostřednictvím 
své příspěvkové organizace Ředitelství silnic 
Zlínského kraje stará o 1 767 km silnic II. a III. 
třídy včetně 714 mostů.  /sd/

Zlínský kraj | Jedním z poslání Univerzity Tomáše 
Bati (UTB) je vytvářet ve svém okolí dostatečný 
znalostní potenciál – podhoubí, z něhož vzejdou 
konkurenceschopná a inovativní průmyslová 
odvětví. Naplňuje se tak koncept podnikatelské 
univerzity, na jehož základě ve Zlínském kraji 
vznikají nově startující firmy. Pro tuto činnost je 
logicky potřebná úzká spolupráce se Zlínským 
krajem, která je dlouhodobě úspěšná. Společně 
vzniká tzv. regionální inovační strategie, která se 
mimo jiné orientuje na kreativní průmysl. „Jde 
o naplnění vize Zlína a Zlínského kraje jako cen-
tra kreativního průmyslu. Řada místních firem 
sice vytváří své produkty ve vysoké řemeslné 
kvalitě, ale potřebuje jim dodat moderní design 
a pomoci s jejich propagací, aby byly konkuren-
ceschopné. Právě k tomu má sloužit kreativní 
klastr,“ vysvětlil rektor Petr Sáha. Pro potřeby 
regionálních, především strojírenských firem, 
připravuje UTB k akreditaci nové, mezioborové 
studijní programy. 
„Chceme maximálně podporovat rozmach ma-
lého a středního podnikání u našich absolventů, 
a přispívat tím k lepší prosperitě regionu. Jde 
nám o to, aby naši absolventi neodcházeli ze 
Zlína a aby se nebáli začít samostatně podnikat. 
Studenty se zájmem o podnikání aktivně vyhle-
dáváme, vytváříme projektové týmy, pořádáme 
pro ně workshopy a podobně,“ řekl rektor.  /jb/

uTb a kraj budují na Zlínsku 
kreativní průmysl
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Zlínský kraj | Celkem 1 245 majitelů rodinných 
domů obdrží letos od Zlínského kraje dotace 
na výměnu stávajících kotlů na pevná paliva 
za ekologičtější způsoby vytápění. 
Úspěšným žadatelům o tzv. kotlíkové dotace 
kraj přidělí celkem 150 milionů korun. „Do roku 
2020 jsou ve Zlínském kraji plánovány ještě dvě 
etapy kotlíkových dotací, během kterých má být 
rozděleno dalších více než 300 milionů korun,“ 
doplnil radní Ivan Mařák.
Na přelomu letošního a příštího roku se předpo-
kládá ještě vyhlášení dodatečné výzvy v rámci 
první etapy. Kraj se chystá mezi žadatele rozdělit 
ještě zhruba 30 milionů korun. Tyto peníze bude 
možno získat pouze na obnovitelné zdroje ener-
gie, tedy na tepelná čerpadla a kotle na biomasu.
V současné době probíhá vyúčtování a vyplácení 
dotací žadatelům, kteří uspěli v první krajem 
vyhlašované výzvě. Z podpořených žádostí je 
v tuto chvíli vyplaceno něco přes 10 %. Příjemci 
dotace by neměli s vyúčtováním dotace otálet. 
Čím dříve budou všechny dotace z první výzvy 
proplaceny, tím dříve bude moci kraj přistoupit 
k vyhlášení dodatečné výzvy.  /sd/

Zlínský kraj | V cestovním ruchu jde Zlínský 
kraj v posledních letech ostatním regionům 
příkladem. Nejenom, že letos bodoval v soutěži 
o nejlepší marketingový projekt pro cestovní 
ruch. Významné jsou také jeho pozitivní eko-
nomické dopady. 
Projekt Cyril a Metoděj, autentický příběh naší 
země, získal nejdřív nejvyšší ocenění v národní 
Velké ceně cestovního ruchu na tradičním veletr-
hu Regiontour v Brně a poté se umístil na druhé 
příčce v anketě České asociace novinářů a publi-
cistů cestovního ruchu na veletrhu v Praze. Cílem 
projektu je zvýšit zájem o tzv. kulturní turismus, 
zajímavé sakrální stavby a místa nesoucí odkaz 
Velké Moravy. Další oceněný projekt Centrály 
cestovního ruchu Východní Moravy nese název 
Východní Morava – cesty za zdravím a prezen-
tuje tento turistický region prostřed-
nictvím řady aktivit spojených se 
zdravým životním stylem. 
„Kromě toho ekonomické 
údaje ukazují, že se vyplácí 
propojování důležitých ak-
térů cestovního ruchu, jak 
místních samospráv, tak 
podnikatelského i nezisko-
vého sektoru,“ dodal radní 
Ladislav Kryštof. Na  hrubém 
domácím produktu (HDP) kraje 
se cestovní ruch podílí 2,7 %, což činí 
zhruba 5 miliard korun. Podíl cestovního ruchu 
na zaměstnanosti Zlínského kraje je 3,2 %. To 
znamená, že v tomto odvětví pracuje 9 000 
lidí. Pokud bychom se na cestovní ruch podívali 
tak, jak je nezbytné, tedy jako na průřezové 
odvětví, pak do HDP kraje přináší 15 miliard 
korun. Statistiky ukazují, že počet přenocování 
hostů v hromadných ubytovacích zařízeních 
roste. Od roku 2012 do roku 2015 se počet pře-

v kraji se bude lépe dýchat 

ladislav Kryštof: propojování důležitých aktérů 
cestovního ruchu se vyplácí

nocování v kraji zvýšil o 16 %.  Na konci roku 
2015 byla dokonce poprvé překročena hranice 
dvou milionů přenocování. O 21 % se zvýšil 
počet návštěvníků, kteří vyhledávají turistické 

atraktivity v regionu. 
Aktivit Centrály cestovního ruchu 

Východní Moravy si cení i Vili-
am Sivek, předseda Fóra pro 

cestovní ruch. „Komunikace, 
kterou vedeme s centrálu je 
vždy konstruktivní a práce 
centrály je pozitivně hod-
nocena. Problém však vidím 

v  činnosti agentury Czech 
Tourismu, která dle zřizovací 

listiny je odpovědná za propagaci 
ČR a za soustavné vyvíjení činnosti 

a vytváření pozitivního image ČR, jak v zahra-
ničí, tak v samotné ČR. Musím konstatovat, že 
ze strany agentury Czech Tourism chybí vzá-
jemný dialog s podnikateli a profesními sdru-
ženími. Nosný Marketingový plán agentury 
Czech Tourism vzniká bez konzultace s nimi 
a nereflektuje jejich potřeby. Pozdní termín 
předložení nedovoluje optimální zapojení 
podnikatelů ani regionů,“ dodal Sivek. /sd/ 
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Číslo
ZlíNsKÉHo KRaJe

2 000 000 
návštěvníků

Turistické cíle 
Sledované turistické atraktivity  
Zlínského kraje navštívilo za rok

Zlín | Zlínský kraj ve spolupráci s Krajskou kni-
hovnou Františka Bartoše ve Zlíně již počtvrté 
ocenil práci veřejných knihoven a knihovníků. 
„Ocenění nejlepší knihovna a knihovník roku 
nám umožňuje setkat se s výjimečnými lidmi, 
kteří vynakládají velké úsilí k neustálému zkva-
litňování knihovnických služeb a k rozvoji kultur-
ního života v místě působení," řekl radní Ladislav 
Kryštof. Knihovny i jednotlivce navržené na toto 
ocenění mohli nominovat zástupci zřizovatelů 
a provozovatelů knihoven a také odborná ve-
řejnost. Sešlo se celkem 25 nominací. 
Titul Knihovna roku 2016 Zlínského kraje získaly 
čtyři knihovny (z každého okresu vždy jedna): 
Obecní knihovna Rajnochovice (okres Kroměříž), 
Místní knihovna Veletiny (okres Uherské Hradiš-
tě), Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 
(okres Vsetín) a Obecní knihovna Oldřichovice 

(okres Zlín). Každá z oceněných knihoven získala 
od Zlínského kraje šek v hodnotě deset tisíc 
korun na nákup do knihovního fondu.
Zvláštní uznání se dostalo také čtyřem knihov-
nicím za vynikající práci v knihovnách. Oceněny 
byly Milada Ševčíková, (Obecní knihovna Střílky), 
Helena Brettschneiderová (Masarykova veřej-
ná knihovna Vsetín), Milada Rokytová (Městská 
knihovna Staré Město) a Helena Zvoníčková 
(Místní lidová knihovna ve Štítné nad Vláří). 
Tyto knihovnice získaly kromě diplomu a kytič-
ky finanční dar tisíc korun na nákup knih podle 
vlastního výběru.
Mimořádné osobní ocenění člena Rady Zlín-
ského kraje Ladislava Kryštofa získala paní 
Věru Matůšů, dlouholetá knihovnice Obecní 
knihovny v Trnavě, která byla odměněna věc-
ným dárkem. /hm/

Zlínský kraj | Obec Kašava zvítězila v celostát-
ním kole soutěže Vesnice roku 2016. Za své suve-
rénní vítězství získá od Zlínského kraje finanční 
dar 500 tisíc korun. 
Zlínský kraj soutěž Vesnice roku, každoročně 
vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj 
a dalšími institucemi, významně podporuje. Ob-
cím oceněným v rámci krajského kola pravidelně 
přiděluje významné finanční dary. V letošním 
roce mezi ně rozdělil celkem 1,2 milionu korun, 
k nimž teď nově přibylo dalších 500 tisíc korun 
pro Kašavu. V posledních deseti letech to bylo 
celkově více než 18 milionů korun. 

Knihovny roku 2016: Rajnochovice, veletiny, Rožnov pod 
Radhoštěm a oldřichovice

Kašava je nejlepší vesnicí 
v republice

Zlínský kraj přispívá i k všestrannému rozvoji obcí 
na svém území. V letech 2009–2016 jim přidělil 
dotace v celkové výši 635 milionů korun. Ty byly 
určeny například na obnovu místního majetku, 
budování vodohospodářské infrastruktury nebo 
na pořízení nových územních plánů obcí.  /jv/
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vytvořili jsme spravedlivý systém financování 
sociálních služeb

Nízká nezaměstnanost, dobře nastartovaná 
ekonomika, vysoká míra bezpečí, krásná krajina, 
vstřícní lidé. I tak se dá charakterizovat náš kraj. 
Když se rozhlédneme po ostatních krajích, my-
slím, že můžeme být hrdí na upravená obydlí, 
malebné obce i města, slušné silnice. Vím, že vše 
není ideální a vždy je na čem pracovat. S radostí 
sleduji, že nízké mzdy rostou nyní v kraji rych-
leji než jinde. Nedostatečná síť dálnic se v nej-
bližších letech rozroste, neboť vše potřebné 
pro realizaci je zajištěno. Trápí mě neobsazená 
holešovská průmyslová zóna, která je v mých 
očích výsledkem ekologicko-politických hříček, 
na něž doplácejí občané celého kraje. A také 
legislativy, která něco takového umožňuje. Jako 
v životě nás všech, tak i v našem kraji jsou pro-
blémy i důvody k radosti. 
Z jakých výsledků práce se nejvíce raduji v rezor-
tu sociálních věcí? Podařilo se nám vybudovat 
celou řadu domovů pro seniory a chráněných 
bydlení. Seniorům přinesly lepší, modernější 
podmínky a tím i péči, zdravotně postiženým 
možnost samostatnějšího a naplněnějšího způ-
sobu života. Jsme prvním krajem v republice, 

Malé děti už nemusí 
být v ústavech

Zlínský kraj | Příprava projektových záměrů, 
které naplňují principy společensky prospěšného 
podnikání, a praktické kroky, které vedou k zalo-
žení sociálního podniku, budou hlavním téma-
tem semináře o sociálním podnikání. Seminář se 
uskuteční 6. října od 13.00 v budově Krajského 
úřadu Zlínského kraje. 
Akce je volným pokračováním úvodního infor-
mačního semináře, který proběhl letos v červ-
nu a je určen všem zájemcům, kteří připravují 
podnikatelský záměr, naplňující základní znaky 
sociálního podniku. Záštitu nad akcí převzala 
radní Zlínského kraje pro sociální oblast Taťána 
Valentová Nersesjan.
Seminář bude rozdělen do dvou bloků. Nejdříve 
se posluchači seznámí s podmínkami aktuálně 
vyhlášených výzev k podpoře sociálních pod-
niků z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) a s aspekty zpracování pod-
nikatelského plánu. Představen bude příklad 
dobré praxe oceněného sociálního podniku 
People in safety. V rámci druhého bloku budou 
mít návštěvníci možnost individuální konzulta-
ce svých záměrů z pohledu životaschopnosti 
business plánů i z pohledu možností financo-
vání z prostředků IROP a Operačního programu 
Zaměstnanost. Účast na semináři je bezplatná. 
Registrace je nutná do 30. 9. 2016 na e-mailu:  
lucie.julinova@kr-zlinsky.cz.   /jv/

uskuteční se další seminář  
o sociálním podnikání

socIálNí oblasT

Růst veřejných prostředků na provoz 
sociálních služeb ve Zlínském kraji  
( státní rozpočet, eu, kraj, obce)

2012

59
1 

91
0 

00
0 

Kč

2013

59
8 

93
5 

00
0 

Kč

2014

64
4 

30
8 

00
0 

Kč

2015

68
6 

51
5 

00
0 

Kč

2016

82
0 

74
0 

00
0 

Kč

který se vyrovnal okolním evropským zemím 
a zrušil ústavní zařízení pro děti do 3 let. Nej-
menší děti mají zajištěnou péči v pěstounských 
rodinách a zároveň rozvíjíme služby, které umí 
pomoci a pracují s celou ohroženou rodinou. 
Zabezpečili jsme rekordní objem prostředků 
na sociální služby a měníme neuspokojivou 
situaci v odměňování jejich pracovníků. Vy-
tvořili jsme spravedlivý a transparentní sys-
tém financování a plánování sociálních služeb. 

Radost mám z úzké spolupráce se seniorský-
mi a pacientskými spolky, a také z toho, že je 
kraj podporuje. Věnovali jsme se vzdělávání 
a osvětě, organizovali semináře a konference 
na aktuální sociální témata. Podařilo se nám 
nastavit v sociální oblasti konstruktivní komu-
nikaci a spolupráci mezi krajem a obcemi. A tak 
bych mohla pokračovat.
Byť tyto výsledky mám tu čest prezentovat já, 
jsou to výsledky práce stovek lidí, kterým za ni 
patří obrovské poděkování.
 Mgr. Taťána Valentová Nersesjan,
 radní Zlínského kraje

V porovnání s rokem 2012 se tento objem zvýšil 
o zhruba 40 %. Informovala o tom radní Zlín-
ského kraje pro sociální oblast Taťána Valentová 
Nersesjan. 
„Poskytovatelé sociálních služeb ve Zlínském kraji 
tak díky tomu mohou zvyšovat mzdy a platy 
svých zaměstnanců a také pořizovat potřebné 
vybavení do svých zařízení. Dobrá zpráva je to pro 
všechny obyvatele kraje, neboť můžeme rozvíjet 
potřebné služby, které u nás chybí,“ uvedla radní 
Taťána Valentová Nersesjan.
Optimistický je navíc i výhled do budoucna, a to 
také díky tomu, že se Zlínskému kraji podařilo pro 
financování sociálních služeb získat půl miliardy 
korun z evropských fondů, které může využívat 
až do roku 2019. O tom, jak více peněz pomáhá 
na konkrétních místech, pohovořili Lenka Zgar-
bová, ředitelka Domu sociálních služeb Návojná, 
a Michal Trčálek, ředitel Azylového domu pro 
ženy a matky s dětmi ve Vsetíně.  
„Díky navýšeným finančním prostředkům jsme 
mohli zakoupit věci, na něž bychom dříve ani 
nepomysleli – nové postele a matrace, sprchovací 
lůžko, které usnadňuje práci našim pečovatelkám, 
ale třeba i nové kancelářské židle. Kladně se to 
tedy projevuje nejen v kvalitě poskytovaných 
služeb a prostředí v našem zařízení, ale také v pra-
covních podmínkách pro naše zaměstnance,“ 
řekla Lenka Zgarbová.

Rekordní suma pro sociální služby
Zlínský kraj | objem peněz z veřejných zdrojů určený na provoz sociálních služeb 
ve Zlínském kraji je v letošním roce rekordní – 821 milionů korun. Jde o souhrnné 
prostředky ze státního rozpočtu, eu i rozpočtu kraje a obcí. 

Michal Trčálek uvádí: „U nás se větší objem obdr-
žených peněz pozitivně projevil zejména u terén-
ní práce, kdy poskytujeme sociálně-aktivizační 
služby rodinám s dětmi. Mohli jsme zvýšit mzdy 
našim terénním pracovníkům, modernizovat 
jejich vybavení a především rozšířit náš pracov-
ní tým, díky čemuž jsme navýšili naši kapacitu 
a můžeme tak nyní pomáhat více rodinám.“ /jv/
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Zlínský kraj | Dvacátý ročník Týdne knihoven 
organizovaný Svazem knihovníků a informač-
ních pracovníků ČR se koná ve dnech 3. – 9. října 
2016. Knihovny ve Zlínském kraji se zapojí boha-
tým programem. Připraveny jsou akce pro děti 
i dospělé, soutěže, výstavy, tvůrčí dílny, uvedení 
nových služeb, některé knihovny v tomto týdnu 
vyhlašují amnestii na upomínací poplatky. 
Celorepubliková akce letos začne ve Vsetíně 
Happeningem pro knihovnu – Knihovna žije. 
Na vsetínské Dolní náměstí se v pátek 30. září 
sjedou knihovníci z celé republiky. Dále knihov-
na ve Vsetíně přivítá v rámci Týdne knihoven 
mj. dvě literární osobnosti: básníka a prozaika 
Marka Šindelku (4. 10. v 17.00) a spisovatelku Ivu 
Pekárkovou (6. 10. v 17.00). Autorka se představí 
i v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně, 
kde se uskuteční autorské čtení (7. 10. v 17.00). 

Krajská knihovna myslí i na nejmladší. Od pondělí 
3. 10. do pátku 7. 10. bude v Ústřední knihovně 
probíhat Kvíz kocoura Miloše, zábavná soutěž-
ní hodinka na téma knihy a knihovny pro žáky 
základních škol. V Obvodní knihovně Jižní Sva-
hy zahájí pravidelná Dopoledne pro maminky 
s dětmi (poprvé 4. 10.), pro děti jsou připravena 
hravá odpoledne.
Že Večerníček nemusí být jen program pro děti, 
přesvědčí Knihovna Kroměřížska, kde čtenáři 
představí své oblíbené knihy ostatním v rámci 
Večerníčku pro dospělé (4. 10. v 18.00).
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uher-
ském Hradišti zve na výtvarnou dílnu pro vidící 
i nevidomé Šperk „strom života“ (5. 10. v 17.00), 
Módu z doby Karla IV., kterou představí Marti-
na Hřibová (6. 10. v 18.30), a na tradiční Průvod 
broučků (7. 10.).  /lp/ 

Zlín | Celá řada koncertů letošního ročníku festi-
valu Harmonia Moraviae, který pořádá Filharmo-
nie Bohuslava Martinů ve Zlíně od 6. do 26. října, 
připomíná 260. výročí narození W. A. Mozarta. 
Úvodní Večer s Amadeem se uskuteční 4. října. 
Návštěvníci mohou zhlédnout výstavu Mozart 
ve Vídni, vyslechnout Malou noční hudbu v po-
dání filharmoniků, vidět film Amadeus od Mi-
loše Formana. V rámci festivalu bude uvedena 
koncertně provedená opera Don Giovanni. Dva 
koncerty budou  mimo oblast vážné hudby. Více 
informací na www.filharmonie-zlin.cz.  /sd/

Knihovna žije − jubilejní Týden knihoven začíná ve vsetíně

Z RegIoNu

Zlínský kraj lze bez nadsázky označit za region 
zaslíbený folkloru, neboť se na jeho území koná 
nejvíce folklorních festivalů ze všech krajů České 
republiky.
Celkem se ve Zlínském kraji každoročně konají 
asi tři desítky folklorních festivalů většího cha-
rakteru. „Zlínský kraj si organizátorů těchto akcí 
velmi váží a festivaly podporuje také finančně. 
V letošním roce již podpořil jejich organizátory 

Zlínský kraj | Bez 
dobrovolných hasi-
čů, myslivců, členů 
Českého červeného 
kříže, Sokolů, fotba-
listů a dalších nad-
šenců by byl život 
v obcích sotva z po-
loviny tak příjemný. 
„Právě členové 
různých spolků se 

ve svém volném čase a většinou bez nároku 
na odměnu starají o pořádání společenských 
akcí, dětských dnů a sportovních soutěží. Anebo 
pomáhají v případě krizové situace, jako jsou 
povodně či jiná neštěstí. Současné Zastupitelstvo 
Zlínského kraje právě na tyto lidi myslí od počát-
ku svého fungování,“ uvedl radní Josef Novák. 
Již ve svém programovém prohlášení pro vo-
lební období 2012–2016 krajská rada uvedla, že 
si je vědoma důležitosti postavení občanských 
sdružení a spolků, jejichž členy spojují společné 
zájmy, které mohou významným způsobem při-
spět k rozvoji kraje a dobrému klimatu ve společ-
nosti, zvláště ta sdružení a spolky, která vyvíjejí 
činnost v oblasti sociální péče, péče o zdravotně 
znevýhodněné spoluobčany, protidrogové pre-
vence a prevence sociálně-patologických jevů. 
Sdružení hasičů, organizace Českého červeného 
kříže a ta sdružení, která se orientují na volno-
časové aktivity dětí a mládeže, se rozhodla tyto 
podporovat v maximální míře.
V průběhu končícího volebního období jak rada, 
tak i Zastupitelstvo Zlínského kraje tuto strategii 
uskutečňovaly. Podpora v prvé řadě spočívala 
ve finančních příspěvcích, kdy na fungování uve-
dených spolků byly vynaloženy nemalé finanční 
prostředky, a ve druhé řadě to byla zejména 
podpora osobní, kdy členové rady byli aktivními 
účastníky na akcích těchto spolků a propagovali 
jejich aktivity.  /sd/

Folkloru se v regionu daří

spolky přispívají 
k dobrému fungování obcí, 
říká Josef Novák

Zlínský kraj | 
Po  mnoha letech 
se v  našem regio-
nu podařilo vytvo-
řit tradici ve sběru 
a  třídění odpadů. 
Do propracované-
ho systému EKO-
-KOM se zapojilo 
všech 307 obcí Zlín-
ského kraje. 

„Starostové cítí podporu kraje a mají od vedení 
kraje zpětnou vazbu například i díky motivační 
soutěži Keramická popelnice, kde jsou každo-
ročně oceňovány nejlépe třídící obce, městyse 
a města,“ uvedla předsedkyně výboru Zastupi-
telstva Zlínského kraje Milena Kovaříková.
Kraj využívá i netradiční způsoby, jak vysvětlit 
třídění odpadu široké veřejnosti. Letos se na-
příklad ve Zlínském kraji uskutečnil projekt Ice 
Tour, který byl součástí komunikační kampaně 
o třídění odpadů a jeho cílem bylo poskytnout 
všem informace a zajímavosti o zpětném od-
běru elektra. Během prázdnin byly postupně 
uspořádány akce na koupališti v Rožnově pod 

Milena Kovaříková: Do propracovaného systému 
třídění odpadů se zapojily všechny obce

Radhoštěm, městském koupališti v Chropyni, 
koupališti Zelené ve Zlíně a v aquaparku v Uher-
ském Hradišti, kde mohli lidé odevzdávat staré 
elektrospotřebiče a za ně pak dostávali zmrzli-
nu zdarma a mohli vyhrát další ceny. Nakonec 
odevzdali přes 200 elektrospotřebičů. Celý se-
riál, který byl součástí systému Elektrowin, měl 
motto Nebuďte chladní k recyklaci.
V roce 2015 připadlo na jednoho obyvatele 
Zlínského kraje v průměru 40,9 kg papíru, 
plastu, skla a nápojových kartonů. Z toho 
bylo zhruba 20 kg vytříděného papíru, více 

Na území Zlínského kraje 
máme 13 600 barevných 

kontejnerů na odpad

než 10 kg plastu, 10,5 kg skla a 0,3 kg nápo-
jových kartonů. Počet barevných kontejnerů 
na třídění odpadu se za posledních deset 
let zvýšil o sto procent. Největší podíl tvoří 
nádoby na plasty a na sklo.  /sd/

částkou 710 tisíc korun, přičemž další prostředky 
pro tento účel má ještě připraveny,“ uvedl radní 
Ladislav Kryštof. Není bez zajímavosti, že Zlínský 
kraj drží mezi ostatními kraji prvenství nejen 
v počtu konaných folklorních festivalů, ale také 
co do množství registrovaných folklorních sou-
borů. Kromě toho byl Zlínský kraj v letošním roce 
oceněn laickou veřejností třetím místem (za jižní 
Moravou a jižními Čechami) v kategorii FOLKLOR 
A TRADICE v anketě „Kraj mého srdce“. Anketu 
pořádá vydavatelství KAM po Česku a veletržní 
společnost Incheba Expo Praha.  /sd/



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

12. ROČNÍK ZIMNÍ VARIACE 
NEJVĚTŠÍHO MEZINÁRODNÍHO 

ROCKOVÉHO FESTIVALU U NÁS!

19. 11. ZLÍN 
Hala Euronics

... a mnoho dalších!

6. 11. ZLÍN 
Kongresové centrum

10. 12. ZLÍN | Hala Euronics

21. 10. 
HLUK 

Sportovní 
hala

22. 10. ZLÍN | Masters of Rock Café

EU TOUR 2016

with special guests

2. 12. ZLÍN | Masters of Rock Café2. 12. ZLÍN | Masters of Rock Café

LOVE’S GONE  TO HELL

Souboj Rebelu
Radegast TouR 2016

Křest a představení 
nového alba Rebelie Rebelů!

zpívá hity Vitacit!

zpívá hity Arakain!

zpívá hity Kern!

zpívá hity Vitacit!

zpívá hity Arakain!

17. 12. Zlín • Hala Euronics • 19:00

HOST citrOnu:
Roland Grapow

(ex-Helloween, Masterplan)

WWW.ALEX ANDROVCI.CZ

11. 5. 2017 ZLÍN 
Zimní stadion Luďka Čajky — 19:00

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2017

ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

Zpěvník ruských písní  
ke vstupenkám zdarma!

Více informací a vstupenky na

Kombinovaná spotřeba 5,0–5,8 l/100 km, emise CO2 131–152 g/km. 
Údaje dle směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK. Vyobrazení vozu zahrnuje příplatkovou výbavu.

*Po montáži originálního přislušenství.

SPOTŘEBA OD 5 L/100 KM
Ý Ý

 SLEVA AŽ  

133 000,-

M I T S U B I S H I  A S X  

SPOTŘEBA OD 5 L/100 KM
OHROMNÝ ZAVAZADLOVÝ PROSTOR 488 L* 

7 AIRBAGŮ A  KLIMATIZACE V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

M I T S U B I S H I  A S X  

cena od
369 000,-
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XVII. MEZINÁRODNÍ  VÝSTAVA BONSAJÍ A SUISEKI
České bonsajové asociace

Výstava ovoce a zeleniny ČSZO Kroměříž

Prodejní výstava nabídne květiny, ovocné a okrasné 
stromy a keře, zahradní techniku a další věci potřebné 
pro zahradu
 
Výstava drobných hospodářských zvířat 

Zábavný doprovodný program pro celou rodinu

Otevřeno denně od 9 do 17 hodin

 

6. - 9. říjen 2016

KROMĚŘÍŽ
PODZIM

www.vystavistefloria.cz         Výstaviště Floriaf

Celostátní  prodejní  
výstava pro zahradníky 
a zahrádkáře

INTERNETOVÉ
NÁBYTEKNÁBYTEK

CENYCENY

ZA

45%
SLEVA*

%na ZNAČKY
 

KUPÓN
V PRODEJNÁCH
ASKO NÁBYTEK

Nabídka platí od 22. 9. do 16. 10. 2016 nebo do vyprodání zásob ve všech 
prodejnách ASKO Nábytek v ČR včetně e-shopu www.asko.cz, a to – není-li 
u konkrétního zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží skladem, poté si 

zákazník zboží může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek
a cen. Chyby v tisku vyhrazeny. Společnost ASKO Nábytek si vyhrazuje právo 

změn v barvě a variantě nabízeného sortimentu, uvedené rozměry jsou 
orientační. Na přání zákazníka zajistíme dopravu a montáž. Zboží zakoupené 

v kamenné prodejně nezasíláme na dobírku. Výběr potahových látek za 
příplatek. *Slevy se odečítají z doporučených maloobchodních cen a nelze 

je kombinovat ani sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově 
uzavřené zakázky. Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné 

zboží, kuchyně, elektrospotřebiče a bytové doplňky. 

www.asko.cz



Umíš 
programovat?
Pojď pracovat k nám!

Microton
www.microton.cz

Luhačovice  ●  Uherský Brod  ●  Zlín

Vyvíjíme webové 
a mobilní aplikace.

Centrum prenatální diagnostiky
a genetického poradenství

Dopřejte svému miminku  
balíček výhod při absolvování  
kombinovaného testu  
v našem centru

centrum prenatální diagnostiky a genetiky www.prediko.cz

•  Těhotenský screening vrozených vad
•  2D a 3D ultrazvuková diagnostika
•  Včasná detekce možných vrozených vad
•  Genetické poradenství

• Prenatální kardiologie 
•  Neinvazivní prenatální testování  
  chromozomálních aberací


