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Lidová stavba roku ve Vlachovicích

12 Záchrana lidských životů na hranicích
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Tipy na příjemnou relaxaci

Wellness na
východní Moravě

11

Stovka hasičů a záchranářů z Moravy i Slovenska
zasahovala u hraničního přechodu Makov

Zlínskému divadlu kralují Královi

Hledají
zaměstnance
na pozice:

Manipulační dělník
(závozník svozového vozidla)
• vazačský průkaz výhodou

Automechanik
(nákladní a speciální vozidla
– samojízdné zametací stroje)
Požadavky: • vyučen v oboru • svářečský průkaz výhodou

Nabízíme:
• zajímavé ﬁnanční ohodnocení
• trvalé zaměstnání
ve stabilní ﬁrmě
• pevná pracovní doba

• pracoviště Zlín
• 5 týdnů dovolené, stravenky
• příspěvek na důchodové
připojištění

více informací na: www.tszlin.cz
kontakt: tel. 577 111 422, 604 227 954,
DBC_inzerce_A5_zima_07_out.ai
1 13. 10. 2016 13:49:42
e-mail:
jstrapinova@tszlin.cz
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slovo
úvodem
Vážení a milí spoluobčané,
ve dnech, kdy píši tento úvodník, jsou již známy výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Zlínského kraje, které se konaly
ve dnech 7. – 8. října 2016. Chtěl
bych poděkovat všem, kdo k volbám přišli a dali svůj hlas konkrétním stranám, hnutím a jednotlivým kandidátům.
Vážím si toho, že ve Zlínském
kraji byla nejvyšší volební účast
v porovnání s ostatními kraji České republiky. Zároveň bych chtěl
pogratulovat všem, kdo byli zvo-

leni do pětačtyřicetičlenného
Zastupitelstva Zlínského kraje.
Věřím, že nové vedení Zlínského

Na konci října si rovněž připomínáme jeden z významných milníků našich dějin, a to vznik samostatného československého
státu 28. října 1918. Toto datum
pro mnohé z nás přestavuje nejen obnovenou národní svobodu, ale i hospodářskou a kulturní
vyspělost prvorepublikového
Československa, na kterou můžeme být právem hrdí. Proto-

Za šestnáct let jsme společnými silami
udělali velký kus práce
kraje, které vzešlo právě z těchto voleb, má v následujících
čtyřech letech na co navazovat
a že jeho zástupci budou naplno
pracovat pro rozvoj našeho krásného kraje a spokojenost všech
jeho občanů.

že právě svoboda a vyspělost
jsou témata, která v posledních
měsících rezonují nejen u nás,
ale i za hranicemi našeho státu.
Měli bychom si uvědomit, že
už jen z úcty k našim předkům,
kteří za naši svobodu obětova-

li svůj život, jsme povinni hájit
integritu našeho národa a jeho
hodnoty. A proto bychom si měli
navzájem fandit, podporovat se
a společně pracovat na tom, co
můžeme přinést svému okolí tak,
aby každý kout našeho krásného
kraje i země byl dobrým místem
k životu.
V šestnáctileté historii našeho
kraje jsme společnými silami
udělali velký kus práce. Nezapomínejme na to. Naopak. Snažme
se navázat na to dobré, co kraj
nabízí a problémy, které přijdou,
řešme s nadhledem a snahou dojít k dobrému výsledku.
Jen tak můžeme náš kraj předat
dalším generacím bohatší a ještě
krásnější.



Stanislav Mišák,
hejtman Zlínského kraje

Výsledky voleb ve Zlínském kraji
Volební účast ve Zlínském kraji dosáhla 38,5 % a byla nejvyšší v celé republice.
KDU-ČSL
ANO
ČSSD
STAN
KSČM
Svobodní a Soukromníci
ODS
SPD - Tomio Okamura

22,97%
15,68 %
12,46 %
11,62 %
8,22 %
7,88 %
6,39 %
5,31 %

Komu dali voliči nejvíce hlasů
Jiří Čunek
(KDU-ČSL)
Miroslav Adámek
(STAN)
Ivo Valenta
(Svobodní a Soukromníci)
Stanislav Mišák
(ČSSD)
Petr Gazdík
(STAN)

✔ V
ětšina krajských zastupitelů žije ve městě,
na vesnici bydlí jenom 10 z nich.
✔ 
Obmění se více než polovina krajského
zastupitelstva. 21 křesel obsadí dosavadní
krajští zastupitelé. Nováčků bude 24.
✔ 
Nejstarším zvoleným kandidátem je 69letý
Jaroslav Kučera (KSČM), dosavadní krajský
radní. Nejmladší je třicetiletý Jiří Korec
(ANO), náměstek zlínského primátora.
✔ 
V krajském zastupitelstvu mají převahu
muži. Mezi 45 zastupiteli je pouze 10 žen (tři

za KDU-ČSL, po dvou za ANO 2011 a ČSSD,
po jedné za STAN, KSČM a koalici Svobodní
a Soukromníci).
✔ 
V dosavadním volebním období bylo v zastupitelstvu žen devět, tři zůstávají.
✔ 
Řada nových krajských zastupitelů má zkušenost s komunální politikou. Z profesí, které
v tomto složení najdeme, jsou zde lékaři,
právníci i podnikatelé.
✔ 
Průměrný věk v krajském zastupitelstvu je
nyní 50,76 let.

14 468 hlasů
4 562 hlasů
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ANO

12

KDU-ČSL

6

4

STAN

Svobodní
a Soukromníci

3

ODS

4 013 hlasů
3 551 hlasů
2 947 hlasů

Zajímavosti z voleb
✔ N
ejvyšší volební účast ve Zlínském kraji byla
na Zlínsku, kde hlasovalo 40,9 procenta voličů. Nejméně jich přišlo k urnám na Vsetínsku, a to 35,4 procenta.
✔ 
Nejvyšší volební účastí se může pochlubit
obec Hostějov na Uherskohradišťsku, kde
volilo 77,14 procenta voličů. Naopak nejmenší zájem byl v obci Nítkovice na Kroměřížsku,
kde volilo 23,26 procenta voličů.
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ČSSD

4

KSČM

2

SPD
- Tomio Okamura
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VOLBY
2016 | zastupitelstvo Zlínského krajeZ regionu
Zastupitelstvo Zlínského kraje 2016 − 2020
Koho jste vybrali, voliči?

KDU-ČSL

Zastupitelstvo Zlínského kraje má 45 členů. Nejvíc křesel v něm obsadí
Z
45členného
krajského
zastupitelstva
obsadí
nejvíc křesel
vítězná
KDU-ČSL.
Ve volbách
získala dvanáct
mandátů.
Osm vítězní
křesel
lidovci.
Od voličů
majímandátů
dvanáct má
mandátů
– stejně
jakokřesel
dosudobsadí
vládzískalo ANO
2011, šest
ČSSD. Stejný
počet
noucí
sociální demokraté.
Osmpřed
křesel
získalo
ANO 2011.
ČSSD
přijde
hnutí Starostové
a nezávislí, kteří
volbami
vytvořili
koalici
s Novým
o polovinu zastupitelů, nově jich bude mít jenom šest. Stejný počet
impulsem výsledku
a hnutím hnutí
ZVUK12.
KSČM máa čtyři
křesla,kteří
Svobodní
a spoSouodpovídá
Starostové
nezávislí,
udělali
kromníci
také
čtyři,
ODS
bude
mít
tři
zastupitele
a
dva
má
Svoboda
lečnou kandidátku s Novým impulsem a hnutím ZVUK 12. Komunisa přímá
TomiaaOkamury.
Ustavující
té
čtyři demokracie
křesla, Svobodní
Soukromníci
takézasedání
čtyři, třiZastupitelstva
občanští demokraté
dvě pro
Svoboduve
a přímou
Tomia Okamury.
Zlínskéhoakraje
se uskuteční
středu 2.demokracii
listopadu 2016.

ANO 2011

ČSSD

STAN

KSČM

SaS

ODS

SPD

Jiří Čunek, KDU-ČSL, 57 let,
Vsetín

Miroslav Kašný, KDU-ČSL,
56 let, Zlín

Josef Bazala, KDU-ČSL, 56 let,
Staré Město

Pavel Botek, KDU-ČSL, 44 let,
Ostrožská Nová Ves

Šárka Jelínková, KDU-ČSL,
48 let, Bystřice pod Hostýnem

Zdislava Odstrčilová, KDU-ČSL, 49 let, Valašské Meziříčí

Pavel Karhan, KDU-ČSL, 54 let,
Holešov

Michaela Blahová, KDU-ČSL,
47 let, Zlín

Ondřej Benešík, KDU-ČSL,
40 let, Strání

Aleš Dufek, KDU-ČSL, 42 let,
Zlín

Pavel Motyčka, KDU-ČSL,
42 let, Kroměříž

Róbert Teleky, KDU-ČSL,
49 let, Vsetín

Margita Balaštíková,
ANO 2011, 49 let, Tupesy

Michal Filip, BEZPP, 57 let, Zlín

Jiří Sukop, BEZPP, 57 let, Zlín

Radek Doležel, ANO 2011,
46 let, Holešov

Jindra Mikulaštíková, ANO
2011, 49 let, Valašské Meziříčí

Pavel Pustějovský, ANO 2011,
44 let, Valašské Meziříčí

Pavel Grebeníček, ANO 2011,
37 let, Huštěnovice

Jiří Korec, ANO 2011, 30 let, Zlín

Petr Navrátil, ČSSD, 61 let,
Slavičín

Taťána Nersesjan, ČSSD,
49 let, Vsetín

Ladislav Kryštof, ČSSD, 58 let,
Uherský Brod

Milena Kovaříková, ČSSD,
58 let, Brumov-Bylnice

Lubomír Vaculín, ČSSD, 61 let,
Zubří

Stanislav Mišák, ČSSD, 63 let,
Otrokovice

Miroslav Adámek, BEZPP,
53 let, Zlín

Petr Gazdík, STAN, 42 let,
Suchá Loz

Ivana Majíčková, STAN, 55 let,
Kunovice

Milan Plesar, Nový impuls,
34 let, Otrokovice

Ivo Frolec, ZVUK 12, 55 let,
Uherské Hradiště

Josef Zicha, STAN, 47 let,
Vysoké Pole

Ivan Mařák, KSČM, 62 let,
Uherské Hradiště

Eva Badinková, KSČM, 49 let,
Holešov

Vítězslav Lapčík, KSČM, 51 let,
Kněžpole

Jaroslav Kučera, KSČM, 69 let,
Rožnov pod Radhoštěm

Ivo Valenta, BEZPP, 60 let, Zlín

Tomáš Pajonk, Svobodní,
35 let, Zašová

Helena Lasztoviczová, Svobodní, 47 let, Valašské Meziříčí

Michal Dvouletý, SsČR, 37 let,
Uherské Hradiště

Jan Pijáček, ODS, 58 let, Vlčnov

Stanislav Blaha, ODS, 46 let,
Uherské Hradiště

Stanislav Devátý, BEZPP,
64 let, Zlín

Jaroslav Dvořák, SPD, 58 let,
Valašské Meziříčí

Zdeněk Vacek, BEZPP, 67 let,
Holešov

Kraj finančně podpoří letecký, kreativní
i filmový průmysl
Zlínský kraj | Moravský letecký klastr, Zlínský kreativní klastr a Regionální
filmový fond získají dotace z Fondu Zlínského kraje.
„Finanční podporou těchto subjektů pomáháme naplňovat Regionální inovační strategii
Zlínského kraje, jejímž cílem je zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelské sféry a atraktivity
Zlínského kraje pro inovační podnikání," uvedl
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.

Filmový uzel na Kudlově. Foto: archiv

Moravský letecký klastr po určité době utlumení svých činností v současnosti plánuje nové
aktivity k výraznější podpoře leteckého průmyslu v regionu. Směřuje k přípravě rozvojového
projektu do Operačního programu Podnikání,
inovace, konkurenceschopnost, jehož realizace by měla být zahájena v polovině roku 2017.

Krajskou dotaci 120 tisíc korun klastr použije
na financování mzdových nákladů projektového
manažera, který bude mít na starost zpracování
projektové žádosti. Hlavním cílem Moravského
leteckého klastru je vzájemné propojení firem
působících v leteckém průmyslu.
Co se týká Zlínského kreativního klastru, jde
o nově vytvořený klastr, který se snaží významněji propagovat činnosti realizované ve Zlínském
kraji v oblasti audiovize, designu, architektury
a reklamy. Jeho cílem je propojit podniky aktivně působící v kreativním průmyslu s jejich
potenciálními uživateli. Klíčovou aktivitou klastru
bude rozšířit na základě příkladů dobré praxe
z regionu (např. firmy TON, KOMA MODULAR,
TESCOMA) znalosti a dovednosti z kreativního
průmyslu do výrobních procesů dalších podniků.
Krajská dotace činí 147 tisíc korun.
Regionální filmový fond využije krajskou dotaci
199 tisíc korun na podporu rozvoje filmového
průmyslu ve Zlínském kraji. Podstatou projektu je
především přilákání filmových štábů do Zlínského kraje. Konkrétními výstupy projektu mají být
například vytvoření webového portálu www.
zlin-film.cz a dokončení webového portálu www.
regionalnifilmovyfond.cz. 
/jv/

Web o veřejné dopravě v kraji dostal nový kabát
Zlínský kraj |Zcela novou, moderní tvář získaly webové stránky společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje (KOVED ZK). Důležité informace týkající se
veřejné dopravy ve Zlínském kraji tak nyní přinášejí atraktivní a přehlednou formou.
„Věříme, že naše nové stránky budou vyhledávaným a užitečným zdrojem informací o veřejné
dopravě pro širokou veřejnost Zlínského kraje.
Například pro starosty obcí hodláme monitorovat možnosti čerpání peněz z operačních programů EU na projekty v oblasti veřejné dopravy
a aktuální informace o vyhlášených výzvách
umisťovat právě na naše stránky," prozradila
jednatelka společnosti KOVED ZK Věra Fuksová.
Nová podoba webových stránek vychází z jednotného vizuálního stylu, jehož prvky bude
KOVED ZK používat také pro své tiskoviny, informační letáky a zejména pro potisk autobusů
dopravců, kteří uspějí v právě připravované
veřejné zakázce na zajištění linkové dopravy
v kraji. Nový vizuální styl vzešel vítězně z celkem osmi návrhů, jež pro KOVED ZK vytvořili
studenti Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Co nové stránky svým návštěvníkům nabízejí?
Kromě základních informací o společnosti KOVED ZK, její činnosti, cílech i projektech, jsou to
především aktuální dopravní informace z kraje
(výluky, uzavírky), přehled linek a spojů všech
smluvních linkových dopravců na území kraje,

jízdní řády ke stažení ve formátu PDF, dále ceníky dopravců, kontakty na všechny zaměstnance
společnosti i její centrální dispečink. Nechybí
ani odkaz na službu serveru www.mapy.cz, díky
které je možno si rychle vyhledat konkrétní spoj
s jeho zobrazením na mapě. Nové stránky jsou
dostupné na www.koved.cz.
/jv/

Z regionu

Kraj ocenil nejlepší
zdravotníky roku 2016
Zlín | Třetí ročník ankety „Pracovník roku
ve zdravotnických službách Zlínského kraje"
má své vítěze. Odborná komise posoudila
a vybrala 16 adeptů na titul, které následně
schválila Rada Zlínského kraje.
"Anketa byla rozdělená do dvou kategorií:
lékařského a nelékařského zdravotnického
personálu. Z každé této skupiny byli vybráni tři jednotlivci, které kraj odměnil finančním darem ve výši deset tisíc korun, a dále
pět lékařů a pět nelékařských zdravotníků,
kterým jsme poděkovali formou dárků. Pro
všechny jsme také připravili pamětní listy,"
uvedl radní Lubomír Nečas. Ocenění spojené
s finanční odměnou v kategorii lékař získali:
MUDr. Dana Ermlová, MUDr. Petr Menšík,
MUDr. Eva Černá. V kategorii nelékařský
zdravotnický personál: Mgr. Dana Polášková, Gabriela Fantová, Bc. Bohumila Vojtová.
Další ocenění v obou kategoriích byli:
MUDr. Vítězslav Kouřil, MUDr. Bohumil Dudešek, MUDr. Martin Gřiva, Ph.D., MUDr. Jakub Ošmera, MUDr. Petr Mičulka, Alena Fialková, Mgr. Marie Zajíčková, Bc. Bohdana
Bambuchová, Zdenka Paroulková, Kateřina
Ječmenová. 
/hm/

Vzácné staré mapy jsou
digitálně zpřístupněny
Zlín | Historické mapy z paměťových institucí
Zlínského kraje jsou nyní přístupné také on-line.
A to díky unikátnímu projektu eBadatelna.
„Momentálně si mohou návštěvníci eBadatelny
prohlédnout 290 map v digitální formě a počet zveřejněných map postupně narůstá. Je
ohromná výhoda, že uživatelé portálu mohou
z pohodlí domova přes počítač zblízka nahlížet
do vzácných historických map z 18. až 20. století,“
sdělil odborný garant projektu Vítězslav Mach.
Na portálu eBadatelna je v elektronické podobě
zveřejněno 27 442 stran celkem 1 500 různých
dokumentů, mezi nimiž jsou kromě map například noviny a časopisy, knihy, plakáty, fotografie
a další informační nosiče.
Portál eBadatelna Zlínského kraje (https://ebadatelna.zlkraj.cz/) funguje pro veřejnost od února
2016. Obsahem portálu je digitalizovaný fond paměťových institucí zřizovaných Zlínským krajem:
Slováckého muzea v Uherském Hradišti, Muzea
jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzea regionu
Valašsko, Muzea Kroměřížska, Krajské galerie
výtvarného umění ve Zlíně, Krajské knihovny
Františka Bartoše ve Zlíně a Hvězdárny Valašské
Meziříčí. Z eBadatelny je možné data muzejních
sbírek a galerie poskytovat do českého portálu
eSbírky a portálu Europeana. 
/hm/
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Splněno: Zlínský kraj je kompletně pokrytý
zdravotnickou záchrannou službou
Zlínský kraj | Šestnácté stanoviště Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje bylo
koncem září otevřeno v Suché Lozi na Uherskobrodsku. Zlínský kraj má stoprocentně
pokryté území v dojezdové vzdálenosti do 20 minut, tak jak ukládá zákon.

Stanoviště záchranky v Suché Lozi. Foto: JB

„Zlínský kraj nejen že má šestnáct
stanovišť, která splňují vše, co ukládá zákon, ale kromě jednoho stanoviště v Otrokovicích jsou všechna
modernizována a sedm jich je úplně
nových. Proto si myslím, že ze strany
Zlínského kraje se jedná opravdu

o významný počin. Vybavení sanitek i odbornost týmu je na takové
úrovni, že se nejedná jen o zachování základních životních funkcí, ale
lze i na základě stanovení diagnózy
a indikací zahájit léčbu a pacienta
přepravit přímo na specializované

pracoviště v nemocnici. Při cestě
mohou využít i přímého spojení
s danou nemocnicí a mohou již
po celou dobu na léčbě pacienta
spolupracovat. Tím se zvyšuje nejen
šance na záchranu života, ale také
na návrat do co nejlepšího možného zdraví, v nemálo případech
dokonce do zdraví plného. Chybí
nám už pouze letecká záchranná
služba. Ale nebudeme to vzdávat.
Máme kvalitní lékaře, máme kvalitní
záchranáře a týmy a chybí nám jen
ta letecká záchranná služba," řekl
hejtman Zlínského kraje Stanislav
Mišák. Celkem 7 546 obyvatel z obcí
Žítková, Starý Hrozenkov, Vápenice
u Starého Hrozenkova, Vyškovec,
Lopeník, Březová u Uherského Brodu, Strání, Květná a Horní Němčí
bude pokryto dostupností zásahu
zdravotnické záchranné služby v zákonem stanovené dojezdové době

Z regionu
20 minut. Současně dojde k optimalizaci a zkrácení dojezdu v dalších
pěti obcích v jižní části okresu Uherské Hradiště (Slavkov u Uh. Brodu,
Korytná, Bystřice pod Lopeníkem,
Komňa, Krhov u Bojkovic) s celkovým počtem 2 192 obyvatel.
Výjezdová základna je koncipována
pro 1 výjezdovou posádku řidič +
záchranář na směně, garážové stání
bude pro 2 sanitní vozidla (1 vůz + 1
záložní), jedno stání bude zároveň
sloužit rovněž jako mycí a desinfekční box. Na garáže plynule navazují sklady léků, zdravotnických
pomůcek, dezinfekce, úklidový
box, kotelna, servrovna, náhradní
zdroj bude umístěn mimo objekt.
V objektu jsou umístěny šatny pro
personál se sociálním zařízením
a sprchami, dále pracovny záchranáře a řidiče a denní místnost.
„Jednání se Zlínským krajem bylo
konstruktivní a já jsem velmi rád,
že se dílo podařilo. Stejný přístup
byl i ze strany dodavatele stavby.
Přeji si, aby stanoviště sloužilo nejen občanům v Suché Lozi, ale také
okolním obcím," řekl starosta obce
Václav Bujáček. 
/rj/

Univerzita třetího věku zve seniory ke studiu

Kroměřížská „veterina“ má zbrusu nové prostory

Zlín | S novým akademickým rokem
2016/17 začala na zlínské univerzitě
rovněž výuka seniorů v rámci Univerzity třetího věku (U3V). Senioři
si mohou vybrat z kurzů přednáškových, výtvarných, jazykových
a počítačových.
„V prvním semestru se základní
přednáškový kurz věnuje tématům
jako celoživotní vzdělávání, zdravý
životní styl, hledání životní náplně,
aktuální společenské otázky/problémy. Druhý semestr základního
kurzu nabízí vybrané zajímavé
přednášky z oborů vyučovaných
na jednotlivých fakultách,“ informoval Roman Prokop, prorektor
pro celoživotní vzdělávání na UTB.
Velký zájem je o výuku práce s počítačem: senioři se v něm naučí
pracovat s elektronickou poštou,
vyhledávat informace na internetu,
komunikovat na facebooku nebo
přes Skype. „Učí se také pracovat
s obrázky a fotografiemi nebo vytvářet vlastní prezentace,“ dodal
profesor Prokop.
Možnost navštěvovat U3V v blízkosti svého bydliště vítají také senioři
v Uherském Hradišti, Vsetíně, v Kro-

Kroměříž | Jedenáct nových učeben získala nedávnou přestavbou
Tauferova střední odborná škola
veterinární Kroměříž. K tomu navíc
čtyři kabinety, tři kmenové učebny
a jeden přednáškový sál. Celková
investice činila 31,3 milionu korun.
V přízemí budovy vznikly učebna
odborné praxe, učebna chirurgie,
laboratoř hygieny a technologie
potravin a anatomicko-patologická laboratoř. V prvním patře jsou
umístěny tři kmenové učebny,
přednáškový sál (pro 60 studentů), dva kabinety a dvě studovny.
Ve druhém patře jsou kromě dvou
kabinetů situovány učebny pro tyto
odborné předměty – Chovatelství
a chov exotických zvířat, Asanace,
Výživa a dietetika zvířat, Nemoci
zvířat, Ekologie, Informační a komunikační technologie.
V rámci stavebních úprav byly také
renovovány dveře i okna, vyměněny podlahy v učebnách a položeny
nové dlažby v sociálních zařízeních.
Provedeny byly i nové rozvody zdravotně-technických instalací (vnitřní vodovod a kanalizace, vytápění,
vnitřní rozvody, vzduchotechnika).

měříži a v jejich okolí. V Uherském
Hradišti probíhá výuka na Fakultě
logistiky a krizového řízení. Senioři
zde mohou navštěvovat kurzy angličtiny a přednášky oboru Člověk,
stát a právo. Pro seniory ve Vsetíně
je v nabídce atraktivní cyklus přednášek na téma jazyka a komunikace. Kurz se zabývá teorií jazyka,
psycholingvistikou, verbální komunikací. Aktuální problematikou,
která může posluchače zaujmout,
je interkulturní a mezigenerační
komunikace. Obsahem druhého
semestru je výběr z problematiky
občanského a zdravotnického práva. Výuka probíhá v aule nové budovy SPŠ strojnické. Zajímavá jsou
i témata U3V v Kroměříži v tamní
Knihovně Kroměřížska: v rámci
dvou přednáškových cyklů senioři
absolvují přednášky na téma Lucemburkové, Hudba středověku
Psychické poruchy a Fyzika kolem
nás.
Univerzitu třetího věku navštěvuje
téměř 700 seniorů. Další informace
lze získat na rektorátu UTB ve Zlíně,
na www.utb.cz/chci-studovat/univerzita-tretiho-veku. 
/jm/

Vytvořením nových odborných
učeben je na škole zajištěno nejen
další zkvalitnění specializované výuky, ale nové provozní uspořádání
budovy zohledňuje také současné
i budoucí potřeby školy. Budově byl
navrácen její původní účel, neboť
postavena byla jako objekt určený
pro výuku. Tímto řešením byl navíc
optimalizován počet budov školy
a její areál se stal uzavřeným integrovaným prostorem.
Čtyřleté studium je zaměřeno tak,
aby absolventi našli uplatnění v zemědělských a potravinářských podnicích, v asanační činnosti, v plemenářské práci, v péči o zdraví zvířat
a životní prostředí, a aby mohli případně pokračovat ve studiu na vysoké škole v ČR či zahraničí.  /jv/

Dobrá zpráva pro Vsetínsko: byla zahájena stavba nové
interny v areálu nemocnice
Vsetín | V areálu Vsetínské nemocnice byla zahájena stavba nové pětipatrové
interny, na kterou vedení nemocnice i obyvatelé Vsetínska čekali od roku
2010, kdy byl schválen investiční záměr.

Z regionu

Ve Vlachovicích mají Lidovou
stavbu roku

„Nový pavilon bude mít 90 standardních lůžek
pro interní a neurologické oddělení a až 12
lůžek jednotky intenzivní péče. Vybavení objektu bude plně hradit Vsetínská nemocnice.
Dle připraveného projektu se jedná o částku
až 75 milionů korun. Předpokládáme však, že
výsledné náklady budou díky pečlivé přípravě
a soutěži dodavatelů nižší. Veškerá technika
a vybavení, které se již nyní pořizuje pro internu
či neurologii, je nakupováno tak, aby mohlo být
v novém pavilonu využito. Rovněž jsme využili možnost zapojení evropských prostředků
do nákupu vybavení a podali jsme žádost o dotaci z fondu EU,“ uvedla předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice Věra Prousková.
Zlínský kraj investoval nemalé finanční prostředky ještě předtím, než byla připravena
stavba interny. „Bylo jasné, že rekonstruovat
stávající internu bez toho, aniž by se postavila nová, by nemělo smysl. Ale my naštěstí

máme generel rozvoje nemocnice, kde se ví,
který objekt bude sloužit dlouhodobě a který
je potřeba opravit, zrekonstruovat. Ukazuje se
však, že vlastní realizace stavby je polovinou
času toho, než se něco připraví, mnohdy je to
i třetina,“ konstatoval hejtman Stanislav Mišák.
„Jestliže dnes poskytujeme zdravotní péči
v budově, která před 105 lety přijala prvního pacienta, tak je skutečně čas na její restart
a na novou budovu," dodala Věra Prousková.
Zvýšení komfortu bude skutečně významné.
Pokoje budou maximálně třílůžkové s vlastním
sociálním zařízením, budou zde nadstandardní pokoje pro jednoho pacienta, které nyní
v těchto odbornostech zcela schází, bude větší
počet vyšetřoven a lepší zázemí pro personál
zejména v podobě šaten a sociálního zařízení,
která jsou nyní ve velmi provizorních podmínkách. Přidanou hodnotou bude rovněž moderní a centrální ambulantní sektor s větším
prostorem pro pohodlné čekárny, vyšetřovny
a se zázemím pro pacienty i personál.
Před zahájením vlastní stavby interny Zlínský kraj v roce 2013 investoval 1 milion korun
do demolice objektu, na jehož místě bude postavena nová interna. O rok později byl za částku 19 milionů korun vybudován technický kanál v areálu nemocnice. Celkové náklady jsou
243 miliony korun a Zlínský kraj je bude hradit
z vlastního rozpočtu. Předpokládané ukončení
stavebních prací je 29. července 2018.
/rj/

Zlínský kraj | Titul „Lidová stavba roku Zlínského
kraje" a s ním spojenou finanční odměnu 50
tisíc korun získala obec Vlachovice za obnovu
usedlosti č. p. 115. Cena je udělována vlastníkům
staveb za příkladnou obnovu památek lidové
architektury. Obec Vlachovice získala vítězství
díky záchraně jedné z původních usedlostí,
která nyní slouží jako Muzeum lidové kultury
a tradic Vlachovska. „Naším cílem bylo vytvořit
živé muzeum – tak, aby nebylo jen o zajímavých
předmětech, ale především aby bylo místem,
které lidem umožní setkávat se a rozvíjet místní
tradice a zvyky. Jedná se o projekt, který vyšel
přímo z iniciativy občanů a je dobrou inspirací
pro celý region," řekl starosta Vlachovic Zdeněk
Hověžák.
Druhou nominovanou obnovou bylo přenesení sloupkové stodoly z obce Břestek do Muzea
v přírodě – Parku Rochus v Uherském Hradišti.
Ředitel této obecně prospěšné společnosti Jan
Blahůšek rovněž obdržel gratulaci a upomínkové
dárky Zlínského kraje. Hejtman Stanislav Mišák
poděkoval nejen těm, kdo se letos do soutěže
přihlásili, ale všem, kdo mají odvahu a odhodlání
přispět k zachování lidových staveb na území
Zlínského kraje. „Tito lidé si zaslouží poklonu, protože jsou ochotni pustit se do obnovy něčeho, co
vypadá, že by bylo lepší, kdyby se to zbouralo,
navíc jim do toho ještě další mluví. Takové úsilí
vyžaduje ohromné zapálení, jasnou vizi a často
také podporu a spolupráci v rodině nebo v obci,"
řekl hejtman. 
/hm/

Mistry tradiční rukodělné
výroby jsou tři ženy

Na úpravu stanov mají spolky
poslední dva měsíce

UTB se dostala do prestižního
světového žebříčku

Uherské Hradiště | Již popáté Zlínský kraj ocenil
zručné řemeslníky, kteří mistrně zvládají svůj um
a navíc dokáží své dovednosti předávat dalším
generacím. Titul „Mistr tradiční rukodělné výroby
Zlínského kraje" tentokrát obdržely výhradně
ženy – Rozálie Blažková, která plete výrobky z kukuřičného šustí, Vladislava Hrubešová, věnující
se šití a zdobení valašských krojů, a Taťána Malinová, jejíž doménou je výroba slámových kraslic.
„Udělením tohoto titulu vyjadřujeme naše uznání a podporu mistrům svého řemesla, kteří se
snaží udržet znalosti a dovednosti nutné pro
provozování tradičních rukodělných technologií,
účinně a kvalifikovaně je prezentují a předávají
je dalším generacím. Zaměřujeme se přitom
na obory, které takovouto pozornost potřebují,
neboť jsou zásadním způsobem ohroženy, či jim
přímo hrozí zánik," vysvětlil radní Zlínského kraje
pro kulturu Ladislav Kryštof. Čerstvé držitelky
titulu vzešly z celkem 7 osobností, které byly
letos nominovány. 
/jv/

Zlínský kraj | Občanská sdružení jsou s platností
od 1. ledna 2014 považována za spolky. Jednou
z povinností spolků bylo do 31. 12. 2015 uvést
svůj název do souladu s požadavky nového
občanského zákoníku. Název spolku musí obsahovat slovo "spolek" nebo "zapsaný spolek",
postačí zkratka „z. s.“. Do konce roku 2016 je nutné přizpůsobit stanovy spolku úpravě nového
občanského zákoníku a doručit je příslušnému
rejstříkovému soudu k založení do sbírky listin,
doplnit zapisované skutečnosti do veřejného
rejstříku.
Nutné je vyplnit interaktivní formulář na www.
justice.cz. Postup a potřebné náležitosti uvádí portál www.zlk.neziskovka.cz v sekci Nový
občanský zákoník. Další povinností spolků je
zveřejnění účetní závěrky. Tato povinnost je pro
všechny osoby zapsané v rejstříku. Účetní závěrka by měla být zveřejněna do 30 dní od schválení příslušným orgánem spolku. Obsah účetní
závěrky stanoví zákon o účetnictví. 
/pn/

Zlín | Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) se
poprvé dostala do prestižního žebříčku nejlepší tisícovky světových univerzit, který vydává
respektovaná britská společnost Times Higher
Education.
V pořadí kvality univerzit napříč kontinenty se
UTB umístila na příčce 800+. Mezi evropskými
univerzitami náleží UTB 354. příčka. „Umístit
se mezi první tisícovkou nejlepších světových
univerzit je úspěch. Za sedmnáct let své existence se tak UTB dostala mezi pět procent
top vysokých škol napříč světadíly. Pokud jde
o srovnání univerzit v ČR, žebříček potvrzuje,
že patříme mezi nejlepší univerzity vzniklé
po roce 1989,“ zhodnotil umístění rektor UTB
prof. Petr Sáha.
Obdobného výsledku dosáhla UTB i v dalším
respektovaném žebříčku QS Ranking. V hodnocení univerzit střední a východní Evropy
a střední Asie patří UTB mezi 100 nejlepších
vysokých škol. 
/jm/

Vizualizace nové interny. Foto: LT Projekt a.s.
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Zlínský kraj premiérově ocenil aktivní seniory
Luhačovice | Sedm desítek seniorů ze Zlínského kraje, kteří se věnují práci
v seniorských spolcích a organizacích, bylo za svoji činnost oceněno na konferenci ke Dni seniorů, která se konala v Luhačovicích. Stalo se tak v rámci ankety
„Senioři sobě i jiným".

Anketu letos poprvé vyhlásila Komise Rady Zlínského kraje pro seniory, v čele s předsedkyní a zároveň krajskou radní pro sociální oblast Taťánou
Valentovou Nersesjan. „Hlavním smyslem této
ankety je upozornit na aktivní práci seniorů pro
své vrstevníky a ocenit jejich aktivitu i obětavost,
se kterou se této práci věnují. Právě senioři totiž
často organizují a koordinují různorodé aktivity
pomocí vlastních sil a prostředků. Jsme velmi
potěšeni tím, že se tato naše nová iniciativa se-

tkala s živým ohlasem a do ankety jsme obdrželi
velký počet nominací," uvedla Taťána Valentová
Nersesjan.
Nominace na ocenění seniorů bylo možné předkládat do 30. června letošního roku. Podmínkou
nominace bylo, že senior musí působit v organizaci nejméně dva roky a být starší šedesáti
let. Všechny podané nominace vyhodnotila
Komise Rady Zlínského kraje pro seniory. Mezi
oceněnými byla například i Marie Novosadová ze
vsetínského klubu Onko Duha. Klub vznikl v roce
1993. Původně to byl kolektiv žen po operaci
karcinomu prsu, které se scházely a pomáhaly si.
„Během let se ale klub vyvíjel a rozšiřoval. Členové měli možnost účastnit se nejrůznějších školení, rekondičních pobytů a podobně. V současné
době se významně věnuje také prevenci. A to jak
ve firmách, tak i ve školách. Například pro středoškoláky pořádáme přednášky o samovyšetření
prsou. Letos se také poprvé na Vsetínsku konal
Den pro růžovou stužku, během něhož jsme
veřejnosti rozdávali informační letáky a drobné
dárky,“ uvedla Marie Novosadová. 
/jv/

Mezigenerační násilí v rodinách není žádnou vzácností
Zlínský kraj spolupracuje na projektu Násilí
očima seniorů s Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy ve Zlíně. Ředitelka
Centra poradenství pro rodinné a partnerské
vztahy Jarmila Hasoňová upozorňuje, že právě
senioři jsou, co se domácího násilí týká, zvlášť
ohroženou skupinou lidí. A situace se nijak
nezlepšuje.
Proč právě senioři jsou tou nejohroženější
skupinou lidí, co se násilí týká?
Souvisí to s přirozenými změnami, ke kterým
ve stáří dochází. Mám na mysli věk, zdravotní
stav… A z toho vyplývající pomalejší reakce
a obranyschopnost. Senioři mají strach ze samoty. Obecně lze říct, že domácí násilí nemá
dobré řešení. Oběť například při rozchodu
s blízkými, kteří ji týrají, získá bezpečí, ale také
mnohé ztrácí. Proto dochází k neřešení nebo
pozdnímu řešení problému. Čím déle žijí lidé
v takovém prostředí, tím hůře se z něj vymaňují.
Jak často se v centru s takovými případy
setkáváte?
V rámci domácího násilí páchaného na seniorech se setkáváme převážně s mezigeneračním
násilím. Opakovaně se ale vyskytují i případy
partnerského násilí. Za deset let existence Intervenčního centra Zlínského kraje evidujeme
stovky ohrožených osob seniorského věku. Je
však nutno si uvědomit, že jsou to jen ti, o kterých víme, kteří se rozhodli vyhledat pomoc.

Můžete krátce vzpomenout nějaký příběh?
Vzpomínám na příběh osmdesátiletých manželů, kteří žili ve vlastním rodinném domě se svým
synem, podnikatelem, a jeho rodinou. Každá
generace měla v domě své poschodí. Ale… Syn
určil rodičům k obývání to nejvyšší poschodí.
Na jejich prosby, že nemohou pořádně chodit
- oba se pohybovali s francouzskými holemi,
nereagoval. Snažil se rodičů zbavit. Neustále je
nutil, aby odešli do nějakého zařízení pro seniory.
Tito však zůstávali doma a snažili se vydržet. Ataky a naschvály ze strany syna, snachy a vnoučat
se stále stupňovaly – do cesty rodičům stavěli
velké překážky, polévali zem vodou, občas došlo
i na žduchnutí či podrážení nohou, přebírali důchod rodičů od poštovní doručovatelky a přidělovali jim pouze minimální částky peněz. Senioři
se situaci rozhodli řešit až v okamžiku, kdy paní
upadla a zlomila si nohu.
Je pomoc intervenčního centra bezplatná?
A kde vás lidé najdou?
Pracovníci centra nabízí pomoc svým klientům
bezplatně. Pomáhají se sepisováním různých
právních podání a zprostředkovávají kontakty
s dalšími odborníky. Intervenční centrum Zlínského kraje při Centru poradenství pro rodinné
a partnerské vztahy má sídlo na adrese U Náhonu 5208 ve Zlíně. Telefonní číslo je 774 405 682.
Kromě krajského města sídlí i v každém okresním
městě. Bližší informace, včetně podrobných kontaktů, jsou na www.centrum-poradenstvi.cz.

SOCIÁLNÍ OBLAST

Klub z Rožnova získal
celostátní ocenění
Zlínský kraj | Významné ocenění za svoji činnost získal Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm. Z rukou předsedy české vlády Bohuslava
Sobotky a ministryně práce a sociálních věcí
Michaely Marksové obdrželi jeho zástupci
Cenu Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Ta je udělována za významný přínos
v oblasti seniorské problematiky a za aktivity
vedoucí ke zvýšení kvality života seniorů či
řešení problematiky stárnutí a stáří.
Rožnovský Klub seniorů má na území Zlínského kraje nejpočetnější členskou základnu,
aktuálně jde o asi 820 členů, pro které organizuje různorodé vzdělávací, kulturní a sportovní
aktivity. Díky tomu je zajištěn kontakt zdejších
seniorů s aktuálním společenským děním.
Klub je otevřen pro všechny zájemce v seniorském věku. „Dá se říct, že každý den v měsíci
pořádáme pro své členy nějakou akci,“ uvedla
vedoucí klubu Annalise Přikrylová. Jen během
jednoho týdne v říjnu pořádali senioři z Rožnovska zájezd do Maďarska, zájezd do Polska,
zájezd do divadla, exkurzi do sídla Zdravotnické záchranné služby, plavání a cvičení a dvě stě
z nich navštívilo Den seniorů v kině.
Rožnovští zvítězili mezi celkem 16 organizacemi a kolektivy z celé republiky.
/jv/

Projekt Násilí očima seniorů
byl úspěšný
Zlín | Krajská konference, které se zúčastnilo přes 80 zástupců seniorských organizací
a spolků z území celého kraje, završila letošní
projekt Zlínského kraje Násilí očima seniorů.
Jeho cílem bylo především seniory, ale i jejich
rodinné příslušníky a známé, upozornit, že
téma, které je často tabuizované, není, bohužel, nijak výjimečné. Projekt zároveň představil
řadu institucí, na které je možné se v takových
případech obrátit s žádostí o pomoc.
Zlínský kraj na tomto projektu spolupracoval
s Centrem poradenství pro rodinné a partnerské vztahy a Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje. „Toto téma vnímám jako
velmi významné a je důležité se jím zabývat.
Násilí na seniorech je stále více aktuální. Podle
odborných odhadů se každý pátý senior s nějakou formou násilí setká. Problematika násilí
na seniorech je velmi citlivá, zvlášť pokud se
jedná o domácí násilí ze strany blízkých osob.
Věřím, že projekt bude přínosem a dodá seniorům sílu takové smutné situace řešit," řekla
nositelka projektu, krajská radní pro sociální
oblast, Taťána Valentová Nersesjan.
Ministerstvo vnitra ČR podpořilo projekt částkou 394 tis. Kč, zbylých 100 tis. Kč uvolnil Zlínský kraj ze svého rozpočtu. 
/rj/

obrazem

Návštěva prezidenta Miloše Zemana | Na začátku října přivítal v sídle
Zlínského kraje hejtman Stanislav Mišák se svou manželkou Pavlou prezidenta republiky Miloše Zemana s manželkou Ivanou. Hlava státu přicestovala na v pořadí čtvrtou oficiální návštěvu Zlínského kraje. Na programu
prezidentské návštěvy bylo setkání se členy Zastupitelstva Zlínského kraje
a starosty obcí. Tématem společné diskuse byl stav krajských silnic, kdy
prezident přislíbil podporu ze strany státu, dále problematika sdílených
daní, zachování letecké výroby v Kunovicích, potřebnost letecké záchranné
služby ve Zlínském kraji, kdy prezident slíbil, že se přimluví za její zřízení, ale
také například otázky ohledně budování kanálu Dunaj – Odra - Labe nebo
BREXIT. Během prvního dne své třídenní návštěvy si prezident prohlédl
Centrum polymerních systémů při Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, besedoval se studenty, a účastnil se exkurze ve společnosti KOMA MODULAR
oceněné titulem Firma roku 2015. V dalších dnech navštívil například
společnost TESCOMA, Horský hotel Soláň, sklárny CRYSTALEX v Karolince
nebo filmové ateliéry na Kudlově.

Ivana Zemanová navštívila například i Centrum služeb postiženým Zlín.

Den Zlínského kraje | Krásné slunečné počasí a velký zájem veřejnosti
provázely v sobotu 1. října již sedmý ročník Dne Zlínského kraje. Akce,
kterou tradičně pro své občany uspořádal Zlínský kraj, nabídla bohatý
program pro všechny generace nejen ve Zlíně, ale i na mnoha dalších
místech v kraji.

Zlínský kraj již po sedmé ocenil lidi pracující v sociálních službách |
Smyslem ankety Pracovník roku v sociálních službách je morální uznání
a posílení prestiže tohoto povolání. Radní pro sociální oblast Taťána
Valentová Nersesjan, náměstek hejtmana Lubomír Nečas a radní Josef
Novák předali ocenění spojené s finančním darem 15 tisíc korun celkem
čtyřem ženám a jednomu muži. Oceněni byli: Michaela Daňová – Diakonie Vsetín, Ludmila Hájková – Domov pro seniory Buchlovice, David
Húšť – obecně prospěšná společnost Auxilium Hošťálková, Naděžda
Martincová – Domov pro seniory Luhačovice, Věra Šupková – Domov
pro osoby se zdravotním postižením Kunovice-Cihlářská. Mimořádné
ocenění převzala Jiřina Štěpánková – DECENT Hulín.
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Kraj je největším zaměstnavatelem v regionu
Zlínský kraj, to není jenom krajský úřad. Kraj zřizuje také 122 příspěvkových
organizací a je zakladatelem 12 obchodních a 3 obecně prospěšných společností. Působnost těchto organizací a společností je velmi široká: od školství
přes dopravu, sociální oblast nebo zdravotnictví, až po kulturu a cestovní
ruch. Pracuje v nich dohromady téměř 13 tisíc lidí a Zlínský kraj je tak největším zaměstnavatelem v regionu.
 Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
má ve svém fondu více než půl milionu knih,
časopisů a dalších dokumentů.
 O zlínskou Filharmonii Bohuslava Martinů je
velký zájem – v sezoně 2015-2016 měla celkem
1 672 předplatitelů.
 Na středních školách zřizovaných Zlínským
krajem studuje v současnosti cca 20 tisíc žáků
(denní studium).

 Centrála cestovního ruchu Východní Moravy
získala již přes 20 ocenění na národní i regionální
úrovni za přípravu produktů, marketingových
kampaní či tiskovin pro turisty. Například vloni
to bylo za kampaň „Cyril a Metoděj – autentický
příběh naší země“.
 Zdravotničtí záchranáři Zlínského kraje
absolvovali v roce 2015 celkem 60 tisíc výjezdů.

 Na Konzervatoři Pavla Josefa Vejvanovského
v Kroměříži lze studovat hru i na méně obvyklé
hudební nástroje, jako jsou varhany, harfa nebo
cimbál.

Příspěvkové organizace
Kultura (8): Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně / Krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně / Muzeum Kroměřížska /
Slovácké muzeum v Uh. Hradišti / Muzeum
regionu Valašsko / Muzeum jihovýchodní
Moravy ve Zlíně / 14|15 BAŤŮV INSTITUT /
Hvězdárna Valašské Meziříčí
Zdravotnictví (1): Zdravotnická záchranná
služba Zlínského kraje
Sociální služby (13): Centrum poradenství
pro rodinné a partnerské vztahy / Dětské
centrum Zlín / Kojenecké a dětské centrum,
zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc / Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením / Sociální služby Uherské
Hradiště / Sociální služby Vsetín / Domov
na Dubíčku a Domovy pro seniory: Burešov, Loučka, Luhačovice, Lukov, Napajedla
a Návojná
Doprava (1): Ředitelství silnic Zlínského
kraje

 Hvězdárna Valašské Meziříčí disponuje
refraktorem (čočkovým dalekohledem), který
umožňuje až 560násobné zvětšení.
 Ředitelství silnic Zlínského kraje má ve své
správě všechny silnice II. a III. třídy v kraji. Stará
se tak o rekonstrukci a údržbu celkem 1 765,5 km
silnic a 722 silničních mostů a mostků.

Inovační myšlení vede ke zvyšování konkurenceschopnosti
Zlínský kraj | Akční plán Regionální inovační strategie Zlínského kraje na období 2017–2018 schválila krajská rada. Jeho obsahem jsou konkrétní připravované projekty či aktivity v oblasti inovací pro příští dva kalendářní roky.
„Inovační přístup i inovační myšlení obecně
jsou pro většinu podnikatelů a firem v našem
regionu nezbytným předpokladem pro zvyšování jejich konkurenceschopnosti. Proto se
jako kraj snažíme oblast inovačního podnikání
podporovat a plánovanými aktivitami přispívat
k jeho dalšímu rozvoji," uvedl hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák.
Ve schváleném akčním plánu se počítá s aktivitami a projekty realizovanými v rámci Technologického inovačního centra, s.r.o (TIC), které Zlínský kraj jako jeho zakladatel podporuje částkou
2,3 milionu korun ročně. TIC provozuje podnikatelský inkubátor pro začínající podnikatele
a vědeckotechnický park, nabízí specializovaná školení, technologické burzy a poradenství
v inovačním podnikání i další služby.
Akční plán dále obsahuje aktivity řízené Zlínským krajem (Inovační vouchery Zlínského
kraje, Projekt Smart Akcelerátor Zlínského kraje) i aktivity, na jejichž realizaci je poskytována
účelová podpora kraje, a sice projekt inter-

TÉMA

nacionalizace Moravského leteckého klastru,
rozvoj Zlínského kreativního klastru a podpora
exportu firem ve Zlínském kraji realizovaná prostřednictvím Kontaktního centra pro východní
trhy. Zařazeny jsou také strategické projekty,
na jejichž přípravu byl či bude poskytnut tzv.
voucher asistence, a které budou podpořeny
z dotačních titulů, především z národních operačních programů. Zde jde například o vybudování nové laboratoře chemie a odborných
učeben na Gymnáziu Zlín – Lesní čtvrť, zřízení
odborných dílen se zaměřením na plastikářský
průmysl na Střední průmyslové škole polytechnické – Centru odborné přípravy Zlín nebo
o rozšíření prostor infrastruktury Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr.
Součástí akčního plánu jsou i plánované aktivity, které jsou ve stavu přípravy, tedy Pakt
zaměstnanosti realizovaný prostřednictvím Institutu Krajské hospodářské komory a projekt
Podnikatelské univerzity při Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně. 
/jv/

Školství (99): střední školy (46), konzervatoř
(1), základní a mateřské školy pro žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami (18),
dětské domovy (12), základní umělecké školy
(20), krajská pedagogicko-psychologická
poradna (1), plavecká škola (1); jako součásti
středních škol jsou zřízeny vyšší odborné
školy (7), jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (4) a domovy mládeže a internáty (21)

Obchodní společnosti
Společnosti s ručením omezeným (7): Správa
a údržba silnic Kroměřížska / Správa a údržba
silnic Slovácka / Správa a údržba silnic Valašska
/ Správa a údržba silnic Zlínska / Koordinátor
veřejné dopravy Zlínského kraje / Regionální
podpůrný zdroj / Technologické inovační centrum (spoluzakladatelem je Univerzita Tomáše
Bati ve Zlíně)
Akciové společnosti (5): Krajská nemocnice
T. Bati / Kroměřížská nemocnice / Uherskohradišťská nemocnice / Vsetínská nemocnice / Industry Servis ZK

Obecně prospěšné společnosti
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy /
Energetická agentura Zlínského kraje / Filharmonie Bohuslava Martinů (spoluzakladatelem
je statutární město Zlín)

Zlínskému divadlu kralují Královi a „Charleyovka“
Zlín | Manželé Petra a Radovan Královi a také slavná komedie Charleyova teta, to
jsou vítězové XVII. ročníku divácké ankety Aplaus o nejlepší herečku, herce a inscenaci Městského divadla Zlín.
Petra Králová se stala nejlepší herečkou uplynulé
sezony, její manžel zvítězil v kategorii mužský
herecký výkon a zároveň se stal absolutním vítězem ankety. Ceny předal hercům a režisérce
inscenace Charleyova teta Haně Mikoláškové
vzácný host slavnostního zahajovacího galavečera 71. divadelní sezony – herec Bolek Polívka.
Vítězové ankety si odnesli skleněnou sošku z dílny
výtvarníka Jiřího Vosmíka a herci také dárkový
poukaz na ubytování s polopenzí včetně wellness
v lázeňském hotelu Dům Bedřicha Smetany v Luhačovicích. Tuto cenu věnovala divadlu akciová
společnost Lázně Luhačovice, exkluzivní partner
večera. Cenu pro Radovana Krále za absolutní
vítězství předal prezident Herecké asociace Jiří
Hromada. Ředitel divadla Petr Michálek letos
na slavnostním zahájení sezony udělil Cenu
ředitele divadla za dlouholetý přínos tajemnici uměleckého souboru Evě Kalendové. Diváci
mohli v anketě hlasovat prostřednictvím hlaso-

vacího formuláře na webu divadla či vhozením
hlasovacích lístků u všech hracích sálů zlínského
divadla. Letos se v Městském divadle Zlín sešlo
rekordních 600 hlasovacích lístků. Cenu Aplaus
za nejlepší inscenaci sezony získal titul, který měl
nejlepší výsledek za celosezonní hlasování diváků
po každém představení. Komedie Charleyova
teta si od publika vysloužila více než 5000 hlasů.
K vidění bude opět 15. listopadu. 
/tz/

KULTURA

Za dlouhých zimních večerů
Muzeum regionu Valašsko pořádá ve vsetínském
zámku výstavu o rukodělných pracích našich
předků. Těšit se můžete na scénickou instalaci
valašské jizby, ve které uvidíte přadleny, výrobce dřevěného náčiní a nářadí či pletaře ošatek.
Návštěvníci se mohou v interaktivním koutku
převléknout za některé tajemné postavy zimních
večerů a v neděli 13. listopadu je čeká odpoledne
s lidovými řemesly, kde si při písních souboru Hafera vyzkouší draní peří a seznámí se s výrobou
síťových čepců, štípaných holubiček a dalších tradičních výtvorů. Chybět nebudou ani předměty
spojené se způsoby svícení v minulosti nebo
šestimetrový vyřezávaný betlém Aloise Zádrapy
z Lidečka. Výstava potrvá až do 8. ledna 2017.

Před sto lety se narodil Aleš Bosák, zakladatel filmového festivalu
Zlínský kraj | Letos uplynulo významné jubileum od narození jedné z největších osobností kultury Zlínského kraje 20. století, Aleše Bosáka. Navzdory své mimořádné
činorodosti byl Bosák téměř zapomenut a jeho význam je neprávem opomíjen.

Narodil se 13. 5. 1916 ve Vlachovicích jako
nejstarší z pěti dětí v rodině řídícího učitele.
Dětství strávil v Lačnově. V roce 1951 se s rodinou přestěhoval do Zlína, kde nastoupil jako
vedoucí odboru kultury na krajském národním výboru. Jeho zásluhou byla mimo jiné
zbudována hvězdárna ve Valašském Meziříčí,
otevřena Zoologická zahrada v Lešné, rozšířen Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici.
Osobně se podílel na stovkách kulturních akcí
v celém kraji. V letech 1954–57 studoval překladatelství na Vysoké škole ruského jazyka a literatury v Praze. Pro svůj výjimečný organizační
a komunikační talent byl v roce 1958 jmenován
ředitelem zlínských filmových ateliérů jako třináctý ředitel v řadě a v této funkci setrval třináct
let. Za doby jeho vedení dosáhli Karel Zeman

a Hermína Týrlová svého tvůrčího vrcholu, oba
tvůrci získali vlastní studio, ateliéry se rozrostly
o nové objekty, řada tvůrčích pracovníků se
osamostatnila a začala natáčet vlastní filmy,
v produkci ateliérů byly natáčeny i dokumenty
cestovatelů Hanzelky a Zikmunda. Bosák, odhodlaný pozvednout zlínskou filmovou tvorbu
přesměrováním z tehdejší přemíry zakázkových
titulů na tvorbu diváckou, na přelomu 50. a 60.
let inicioval proměnu žánrového zaměření a určil novou výrobní orientaci zlínských ateliérů
druhé poloviny 20. století – hraný film pro děti
a mládež. K režii těchto filmů Bosák přivedl Josefa Pinkavu a později i Radima Cvrčka. Zlínské
ateliéry se tak staly prvním evropským studiem
specializovaným na tvorbu pro malého a mladého diváka. V roce 1961 založil a po deset let
řídil Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež
ve Zlíně. Současně s tím se stal členem předsednictva Mezinárodního střediska filmů pro děti
a mládež při UNESCO.
Během čistek v rámci tzv. normalizace byl
v lednu 1970 ze dne na den vyhozen a bylo
mu doporučeno vystěhovat se ze Zlína. Odešel pracovat pod cizím jménem jako vedoucí
produkce do pražského Krátkého filmu, od roku
1975 pomáhal zbudovat ostravské studio Krátkého filmu. V polovině 70. let se s manželkou
odstěhovali do Mikulůvky u Valašského Meziříčí,
kde další prací strávil zbytek života. 
/mj/

Čtvero ročních období
Zlín | Třetí koncert z cyklu „Čtvero ročních období“ uvede ve středu 26. října v 18.00 v kostele Panny Marie ve Zlíně na Jižních Svazích mimořádný
projekt “VIVAT CAROLUS QUARTUS”, jehož protagonisty jsou recitátor a herec Alfred Strejček
a kytarový virtuos Štěpán Rak. Tímto koncertním
holdem Otci vlasti, králi Karlu IV se pořadatelé
připojují k oslavám 700. výročí od jeho narození.
Hudbu složil Štěpán Rak, z Moralit Karla IV. sestavil a průvodní slovo, s využitím motivů z prací
Jindřicha Pecky a Františka Kožíka, napsal Alfred Strejček. Hudební kompozice Štěpána Raka,
s využitím autentických dobových popěvků,
pak dotváří vzrušující atmosféru nejslavnějšího
období našich dějin.
Vstupenky budou k dispozici v Městském informačním středisku (náměstí Míru 12, 761 40 Zlín)
14 dní před koncertem nebo na místě 30 minut
před začátkem koncertu. 
/tz/
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Na hranicích se Slovenskem havaroval autobus.
Ve vraku zůstali mrtví a zranění
Zlínský kraj | Téměř stovka hasičů, záchranářů, policistů a studentů v rolích
figurantů s více než dvaceti kusy techniky se účastnila mezinárodního
taktického cvičení složek integrovaného záchranného systému Zlínského
a Žilinského kraje.
Vše se odehrálo poblíž bývalého hraničního
přechodu Velké Karlovice – Makov. V katastru obce Makov došlo ke kolizi zájezdového autobusu s předjíždějícím nákladním
automobilem a následně k čelnímu střetu
s dalším nákladním vozidlem převážejícím
pohonné hmoty. V autobusu cestovalo
v okamžiku nehody 26 lidí a řidič. Kvůli vzájemnému zaklínění vozidel zůstali všichni
cestující ve vraku autobusu uvězněni. 25
osob utrpělo různá zranění, dvě osoby nehodu nepřežily. Z havarované cisterny také
začala unikat nafta.
Oznámení o události přijal operátor tísňové
linky krajských hasičů ve Zlíně v 10:53 hodin.
Informace byla okamžitě předána na ostatní
operační střediska složek IZS a v rámci mezinárodní spolupráce i na operační středisko
HaZZ v Žilině. Vyslané složky se pak postupně zapojily do plnění úkolů cvičení.
Současně se zajištěním místa nehody, havarovaných vozidel proti vzniku požáru a zamezení dalšímu úniku PHM z cisterny se zasahující soustředili především na poskytnutí

první pomoci zraněným a jejich vyproštění.
Po odstranění části oken si hasiči připravili
vstupy do havarovaného autobusu, které
byly následně využity i k evakuaci cestujících. Zranění byli transportováni na připravené shromaždiště, kde jim byla poskytnuta
další lékařská pomoc a odkud byli transportováni do nemocničních zařízení. Dva
z cestujících museli hasiči z havarovaného
autobusu vyprostit pomocí hydraulického
vyprošťovacího zařízení. Kromě lékařské pomoci byla účastníkům nehody poskytována
také pomoc psychologická.
Cvičení prověřilo schopnost rychlého a efektivního zásahu složek IZS obou států na místě vážné dopravní nehody s větším počtem
zraněných osob. Byla také potvrzena reálnost dojezdových časů na místo události,
které se nacházelo na hranici hasebních
obvodů jednotlivých stanic, a zvládnutí záchrany, ošetření a transportu osob v tzv. zlaté
hodině. Tak lze nazvat časový úsek, který
zvyšuje šance zraněných na záchranu a zmírnění zdravotních komplikací a následků. /ln/

Užívejte pohodu a klid ve wellness. | Foto: CCRVM

Východní Morava − příjemně se unavit i relaxovat
Zlínský kraj | Barvy podzimu, klid, pohoda, posilování odolnosti organismu před
zimou, relaxace, procedury a zdraví přinášející prameny lákají do lázní a zejména wellness středisek východní Moravy tisíce spokojených návštěvníků. Je totiž
z čeho vybírat.
Luhačovice proslulé volně přístupnými přírodními léčivými prameny, příznivými klimatickými podmínkami i bohatým kulturním a společenským životem a nabídkou nejrůznějších

léčebných, relaxačních i wellness pobytů jsou
největší a nejnavštěvovanější moravské lázně.
Kromě vyhlášených lázeňských domů zde naleznete útulné hotely s kvalitně vybavenými

Z regionu

Kniha o valašské obci
Liptál | Několik let sbíral někdejší starosta obce
Liptál Miroslav Vaculík materiály, které ho zaujaly a vypovídaly něco o historii obce. Poslouchal pamětníky a s přibývajícím množstvím
obrazových i písemných záznamů přemýšlel,
jak se shromážděnými informacemi i s vlastními vzpomínkami naloží. Výsledkem je kniha
Dvacet let starostou, která nedávno vyšla.
V letech 1990 – 2010 byl Miroslav Vaculík starostou Liptálu, následující čtyři roky pak zastupitelem. Za dobu jeho starostování se stala
obec nositelem celostátního titulu Vesnice
roku. „Během své práce jsem získal řadu zkušeností, o něž bych se prostřednictvím knihy
rád podělil s ostatními. Jsem přesvědčen, že
mohou být inspirací pro nováčky či zajímavým srovnáním pro všechny, kteří se zajímají
o veřejné dění,“ uvedl Vaculík.
Kniha obsahuje autorovy vzpomínky na období
od druhé poloviny 20. století, kdy ještě na Valašsku vzkvétalo hospodářství a zemědělství,
vzpomínky na práci ve vsetínské Zbrojovce,
působení ve sportovních spolcích či folklorním sdružení. Kapitola Život v obci je věnována
vzpomínkám starších lidí, kteří se ohlížejí osmdesát let do minulosti. Další kapitoly popisují
například církevní zvyklosti, které k Liptálu
neodmyslitelně patří. Další informace o knize
najdete na www.ozvenyzivota.cz. 
/sd/

wellness centry, mezi nimiž vynikají ta v hotelech Alexandria, Pohoda, Augustiniánský
dům, Niva, Vega. Vycházky podhůřím Bílých
Karpat či v okolí Luhačovické přehrady zážitky
z wellness procedur jen posílí.
Relaxaci s využitím sirnaté vody si můžete dopřát i v Sirnatých lázních v Ostrožské Nové Vsi
nebo ve Zlíně-Kostelci. Nabídka těchto lázní
zahrnuje jak jednotlivé procedury, tak cenově
zajímavé prodloužené vícedenní pobyty.
Valašsko nabízí řadu aktivit pro podzimní
dovolenou nebo jen krátký víkend. Například Rožnov pod Radhoštěm má dvousetletou tradici jako klimatické lázně a podzimní
doba přímo vybízí k nenáročným procházkám
na zdravém vzduchu. Skvělou volbou je například zřícenina hradu Rožnova nebo Valašské muzeum v přírodě či výstup na Jurkovičovu rozhlednu. Atraktivní relaxaci nabízejí
Rožnovské pivní lázně, Syrovátkové koupele,
řada wellness center v hotelích v celém údolí
Rožnovské Bečvy. V Rožnově pod Radhoštěm
je to například hotel Energetic, v Horní Bečvě
hotel Duo.
Ve Velkých Karlovicích oceníte odpočinek
v termálních bazénech a saunovém světě
wellness hotelu Horal, nejnáročnější klientela zvolí útulné prostředí wellness hotelu
Lanterna.
Je jen na vás, do které části Zlínského kraje
se za relaxací vypravíte. 
/zur/

JEDINEČNÉ CROSSOVERY NISSAN

MŮŽETE MÍT JIŽ
OD 299 000,-

TAM, KDE
DE BĚŽNÁ CESTA KONČÍ
KONČÍ, VÁŠ PŘÍBĚH PRÁVĚ ZAČÍNÁ

Ať už vás cesta zavede kamkoliv, vždy si můžete být jisti tím, že s originálními crossovery Nissan sebejistě
překonáte všechny překážky. Inteligentní systém pohonu All-Mode 4X4, který monitoruje stav vozovky,
všechna čidla a kamery aktivního systému Safety Shield, navigační a komunikační systém Nissan
Connect, který si poradí i s vašimi oblíbenými aplikacemi, a variabilita interiéru a zavazadlového prostoru
zajišťují, že se můžete kdykoli sebejistě vydat za novým dobrodružstvím. Zažijte ta nejlepší dobrodružství
s nepřekonatelnými crossovery Nissan!

ZD Olšava se sídlem v Sehradicích pronajme výrobní,
skladovací, kancelářské prostory a manipulační plochy
se zpevněným povrchem od 1. 1. 2017.
SPECIFIKACE:
1. Výrobní prostory pro kovo, dřevo nebo galanterní
výrobu o ploše 1100 m2.
2. Prostory pro kovoobrábění, skladování a manipulaci
s výrobky o ploše 730 m2.
3. Kancelářské, skladovací prostory, případně prostory
pro instalaci výrobní linky o ploše 700 m2.
4. Manipulační, parkovací plochy −1400 m2.
Farma je zabezpečena kamerovým systémem.
Samozřejmostí je sociální zázemí včetně možnosti
stravování.

Kontakt: 603 253 968 Ing. Zdeněk Machů
nebo: 577 138 252 Věra Saňáková
e-mail: zd_olsava@volny.cz

12. ROČNÍK ZIMNÍ VARIACE
NEJVĚTŠÍHO MEZINÁRODNÍHO
ROCKOVÉHO FESTIVALU U NÁS!

19. 11. ZLÍN
Hala Euronics

TOUR 2016

BRATIA & SESTRY

6. 11. ZLÍN
Kongresové centrum

2. 12. ZLÍN | Hala Euronics

Shadow Shows 2016

3. 12. ZLÍN | Hala Euronics

10. 12. ZLÍN | Hala Euronics
Souboj Rebelu
Radegast TouR 2016

Křest a představení
nového alba Rebelie Rebelů!

Gospelové vánoce
Danton
Whitley
& MOSAIC SOUND

USA
12. 12. ZLÍN • Masters of Rock Café • 19:00

zpívá hity Arakain!

HOST citrOnu:

Roland Grapow
(ex-Helloween, Masterplan)

zpívá hity Vitacit!
zpívá hity Kern!

17. 12. Zlín • Hala Euronics • 19:00

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

Dopravní soutěž pro neslyšící
Valašské Meziříčí | Malí odborníci na dopravu se
sešli na začátku října ve Valašském Meziříčí. Pod
záštitou Ministerstva dopravy – Besip, hejtmana
Zlínského kraje a starosty města Valašského Meziříčí se 135 neslyšících dětí zapojilo do celostátního finále dopravní soutěže. Pořadatelem byla
zdejší škola pro sluchově postižené děti, která
hostila družstva z 13 škol pro neslyšící z České

republiky a 2 školy ze Slovenska. Děti hledaly
na mapě nejbezpečnější cestu do školy. Pod
dohledem policie jezdily podle pravidel silničního provozu a soutěžily v jízdě zručnosti na kole.
Druhý den soutěžící na figurantech předváděli
poskytování první pomoci a psali testy z pravidel
silničního provozu. Vítězi v kategorii mladších
žáků se stali žáci z Valašského Meziříčí, druhé
byly České Budějovice a třetí Olomouc. Mezi
staršími zvítězily České Budějovice, druzí byli
žáci z Valašského Meziříčí a třetí Kyjov. 
/zp/
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NABÍZÍ VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA
Do vývoje a výroby ve Valašském Meziříčí

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

VYBERTE SI TY
NEĚKRÁSNĚĚĚĚĚĚĚĚĚ
/&+½*3½³/"#³%,"4/6#/³$)1345&/ļ7č3

*OUFSOFUPW¨DFOZJOBLBNFOO¨
QSPEFKOÚWF;M¬OÚ.BMFOPWJD¬DI
,BNFOO QSPEFKOB
#3*-"4 5FÍPWTL¡ CVEPWB6/*$"34
;MO.BMFOPWJDF
UFM XXXCSJMBTD[

