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Kam vyrazit s dětmi ve volném čase .
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Nový seriál odhalí poklady z depozitářů
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S mobilní aplikací ZDRAVÍ V MOBILU
je péče o vaše zdraví jednodušší!
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Rok 2017 ve školství?
Nové povinnosti, ale také výhody
Školka povinná od pěti let, přesně vymezená spádovost
mateřských škol, pozdější termíny zápisů do prvních
tříd, jednotná přijímací zkouška na střední školy. Rok
2017 přináší v oblasti školství několik změn.
S novinkami se letos setkávají i rodiče těch nejmenších dětí, které se
teprve na školu připravují. Předškolní vzdělávání je nyní povinné
už od pěti let. Zákon doslova říká:
„Od počátku školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte je
předškolní vzdělávání povinné.“
Znamená to, že do školky chodí
denně. Zároveň ale zákon umožňuje alternativu individuálního
domácího vzdělávání při dodržení
stanovených pravidel.
Zápisy do školy letos později
Novou povinnost mají i obce a města jako zřizovatelé mateřských škol.
Musí vymezit školské obvody spádových mateřských škol. Obdobně
už to funguje u základních škol. Další změnou oproti minulým letům
jsou pozdější zápisy do mateřských
škol, a to od 2. do 16. 5. 2017. O konkrétním termínu rozhoduje ředitel
školy. Pozdější termín zápisů bude
letos také v základních školách.
Zápisy do prvních tříd jsou posunuty na období od 1. do 30. dubna.
Druhou novinkou je možnost individuálního vzdělávání žáka také
na druhém stupni.
Jednotné přijímací zkoušky
V těchto měsících jsou pro žáky
devátých tříd základních škol aktuálním tématem přijímací zkoušky
na střední školu. Všichni, kteří se hlásí na středí školu s maturitou, musí
nově počítat s jednotnou přijímací
zkouškou. Přihlášky na střední školy je nutné odevzdat do 1. března
2017. Více informací o příjímacích
zkouškách na střední školy najdete na straně 6 tohoto vydání Okna
do kraje.
„Letošních maturantů se týká
změna ve společné části maturitní
zkoušky. Písemné práce z českého
jazyka budou, stejně jako tomu je
u cizích jazyků, hodnotit pedagogové jmenovaní centrálně, ne tedy
učitelé z dané školy," uvedl vedoucí
odboru školství, mládeže a tělovýchovy Zlínského kraje Stanislav
Minařík.

Podpora technický oborů
Také v roce 2017 pokračuje ve Zlínském kraji podpora oborů s technickým zaměřením a řemeslných
oborů, jejichž absolventi mají dobré
uplatnění na trhu práce. „Smyslem
projektu podpory řemesel v odborném školství je zvýšení zájmu
uchazečů o konkrétní řemeslné
obory, k čemuž slouží vyplácení
takzvaných stipendií. Jsou vyplácena žákům, kteří splní stanovené
podmínky, mezi které patří nulová
neomluvená absence a dobrý prospěch i chování žáků v odborném
výcviku," sdělil radní Zlínského kraje
pro školství Petr Gazdík. V letošním
školním roce bylo takto podpořeno
1 212 žáků.
Podpoře řemesel v odborném
školství se Zlínský kraj věnuje již
od roku 2007. Do roku 2016 vyplatil kraj na stipendiích celkem
32 460 400 Kč. Do projektu podpory řemesel je v současné době
zařazeno celkem 16 oborů převážně ze skupin strojírenství, stavebnictví, chemie, potravinářství,
zemědělství a dále obory zařazené
na základě požadavků konkrétních
zaměstnavatelů (například řezník-uzenář). Nově kraj podporuje také
zdravotnické vzdělávání, konkrétně
studenty oboru Diplomovaná všeobecná sestra na vyšších odborných
školách ve Zlíně a ve Vsetíně. Obor
Všeobecná sestra lze studovat také
na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati.
Sportovec Zlínského kraje a letní
olympiáda
Stejně jako v minulých, bude i v roce
2017 Zlínský kraj vyhlašovat výzvu
k předkládání nominací na titul
nejúspěšnější sportovec Zlínského
kraje za sportovní výsledky dosažené v roce 2016. Více informací bude
aktuálně zveřejněno na webu Zlínského kraje.
„Na konci června se 319 dětí ze Zlínského kraje vypraví na Hry VIII. letní
olympiády dětí a mládeže České
republiky, které se uskuteční v Brně.
Předpokládaná účast je téměř 4 700
sportovců a trenérů," dodal radní
kraje Miroslav Kašný. 
/sd/

úvodem

Přijímačková dilemata
S prvními měsíci kalendářního
roku tradičně přichází období,
kdy se žáci základních škol – ale
častěji fakticky spíše jejich rodiče – rozhodují, na jakou střední
školu podat přihlášku. Doby, kdy
poptávka po studiu na střední
škole významně překračovala
nabídku, jsou minulostí, případů,
kdy by se zájemce o maturitní
obor na střední školu nedostal, je
naprosté minimum. Kdybych to
měl zjednodušit, na střední školu dnes vezmou
díky široké nabídce oborů málem
každého…
A v tom je zakopaný pes. Relativní
snadnost, s jakou
se naši žáci dostávají na středoškolské obory, jako by zastírala
to podstatné: že studium má být
především přípravou na příští
zaměstnání, tedy na něco, co významně ovlivní celý budoucí život
našich dětí. Vím, že na téma absolventů neupotřebitelných na pracovním trhu toho již bylo napsáno mnoho, přesto si neodpustím
apel na rodiče, kteří v rozhodování
o dalším studiu svých dětí mívají
hlavní slovo: nepodléhejte iluzi,
že nejlepší budoucnost svým dětem zajistíte tím, když je necháte
vystudovat módní, mnohoslibně
znějící obor, jehož absolventi mají
sice teoreticky široké pracovní
uplatnění, ale ve skutečnosti mizivé šance najít práci, která by je
uspokojila jak materiálně, tak profesně. Marketingových specialistů,

finančních poradců a mediálních
expertů skutečně není potřeba tolik, kolik jich v současné době plní
středoškolské lavice. A přestože
se momentálně můžeme radovat
z relativně nízké nezaměstnanosti,
je zřejmé, že poptávka směřuje
do úplně jiných profesí: chybí
technicky vzdělaní absolventi,
šikovní řemeslníci a další praktické profese, jejichž reprezentanti
tak mohou počítat s potenciálně
mnohem lepšími platy.
Přestože stěžejní
problémy našeho
vzdělávacího systému leží mimo
krajské kompetence, chceme přispět
alespoň k tomu,
aby se již dnes lépe
potkávaly potřeby
zaměstnavatelů s předpoklady
a s očekáváními, s nimiž studenti
opouštějí školy. Pracujeme tedy
na propojování škol a firem tak,
aby budoucí absolventi měli jasnější představu o svém povolání.
V kontextu nastupujícího průmyslu 4.0 je ambicí krajského školství
vychovávat studenty, kteří školu
opustí připraveni na to, že se budou novým věcem učit průběžně,
po celý zbytek života.
Věřím, že to jsou kroky správným
směrem. Bez pochopení a podpory rodičů ale dojdeme jen na půl
cesty. Přeji vám, kdo budete výše
popsaná rozhodnutí v nejbližší
době dělat, hodně štěstí a rozum
v hrsti.

Petr Gazdík,

radní Zlínského kraje

Studium
významně ovlivní
celý budoucí
život

Radní Zlínského kraje Petr Gazdík a vedoucí odboru školství Stanislav Minařík. Foto: JB
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z regionu

Poděkování Stanislava Mišáka

Charitativní akci pořádal Zlínský kraj a město Zlín. Foto: JB

Výtěžek z novoročního koncertu pomůže neziskovkám
Celkem 448 795 korun vynesl charitativní novoroční koncert pořádaný Zlínským krajem a statutárním městem Zlín, který se uskutečnil v pátek
6. ledna ve Zlíně pod záštitou hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka a primátora města Zlína Miroslava Adámka.

Milí spoluobčané, dovolte mi, abych vám
touto cestou, byť se zpožděním, poděkoval
za všechna milá přání do nového roku, která
jsem od vás dostal – a že jich bylo. Vzhledem k onemocnění a následné dlouhodobé hospitalizaci jsem nemohl zareagovat
na každé zvlášť a včas. Ve všech mi přejete
hlavně zdraví, což mi právě nyní opravdu
velmi pomáhá. Všem vám nejen děkuji
za přání, ale zároveň přeji do letošního roku
především pevné zdraví a hodně spokojenosti jak v rodinném, tak i pracovním životě.

Navrhněte Mistry tradiční
rukodělné výroby

Koncert, jehož program připravila Filharmonie Bohuslava Martinů pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka, se konal díky
významné podpoře partnerů, kteří věnovali
celkem 387 000 korun. Dalších 61 795 korun
bylo vybráno do kasiček během večera.
Výtěžek bude rozdělen těmto organizacím:
Centru služeb postiženým Zlín, o. p. s. – zařízení Horizont (Zlín, Kroměříž), Oblastní charitě Kroměříž – Sociální rehabilitaci ZAHRADA,
Oblastní charitě Uherské Hradiště – Labyrin-

tu – centru sociální rehabilitace, Iskérce, o.
p. s. – centru na podporu duševního zdraví,
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
Zlín. Během koncertu, při kterém jako sólista
vystoupil Martin Kot, talentovaný žák Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného
Napajedla, zazněly sklady F. Suppého, V. Trojana, A. Dvořáka, B. Smetany, P. Mascagniho
a M. Ravela. Tato již tradiční dobročinná akce
se konala v prostorách Kongresového centra
ve Zlíně./hm/

Nominace na titul „Mistr tradiční rukodělné
výroby Zlínského kraje“ je možné předkládat do 28. února 2017. Titul může být udělen
maximálně třem osobám, které dokonale
ovládají tradiční rukodělnou výrobu, své
znalosti předávají budoucím generacím
a prezentují své výrobky na veřejnosti.
Návrhy na předem stanoveném formuláři,
který je k dispozici na www.kr-zlinsky.cz
(Kultura – Ceny a ocenění Zlínského kraje), přijímá Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti, Centrum péče o tradiční lidovou
kulturu Zlínského kraje.

Co Vás zajímá?
... přijetí do domova pro seniory

tele vylučuje poskytnutí požadované služby,
eventuálně osoba porušila určité povinnosti.
Pokud má poskytovatel sociální služby zcela
naplněnou kapacitu, vede evidenci zájemců,
kteří splňují cílovou skupinu poskytovatele.
Konkrétně pro domovy pro seniory jsou cílovou skupinou senioři, kteří již pro své omezené
schopnosti nejsou s to samostatně žít ve svém
domácím prostředí bez pomoci a péče jiné
osoby, případně s využitím ambulantní či terénní sociální služby. Proto by bylo v rozporu s danou platnou právní úpravou a navíc
i vysoce neetické vyžadovat finanční dar pro
splnění podmínek přijetí do domova. Sociální
služba nemůže činit rozdíly mezi majetnými
a nízkopříjmovými žadateli.
Lidé mají mnohdy zbytečné obavy z neumístění
do penzionu v okamžiku potřebnosti nebo celkové nemohoucnosti ve stáří. Přitom v mnoha
případech lze předejít rychlejšímu zhoršování
psychického a zdravotního stavu seniora včasným využíváním ambulantní nebo terénní sociální služby, která může velmi odlehčit pečujícím
osobám z řad rodinných příslušníků nebo jinak
blízkých lidí a umožnit seniorovi co nejdéle
setrvávat v domácím prostředí.
Na závěr bych chtěla zdůraznit, že za pobytové služby poskytované dle zákona o sociálních

službách hradí klient úhradu za ubytování,
stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném
rozsahu. Poskytovatel sociální služby se však
může dohodnout na spoluúčasti na úhradě
nákladů s někým z blízkých, pokud klient
nemá vlastní příjem anebo je tak nízký, že nepostačuje na zaplacení potřebných nákladů.
I když jsou sociální služby dotačně podporované, nedosahují takové výše, jaká by stačila
k pokrytí všech nákladů a v mnoha případech neoplývají dostatečnými prostředky
na rozvoj, případně na řešení nepředvídatelných výdajů většího rozsahu. Proto, pokud
se vyskytne dárce pro jakoukoliv sociální
službu, a to i pobytovou, je tento sponzorský
dar velmi vítaným zdrojem příjmů, díky kterému se může zvýšit standard a podmínky
dané sociální služby. A to zvláště, pokud je
uživatel nebo jeho blízká osoba spokojena s poskytovanými službami. Dobrovolné
sponzorování zvyšuje participaci a solidaritu
se sociální službou a naplňuje filantropické
nastavení člověka ve společnosti. Nemůže však být ukazatelem k přijetí uživatele
do služby.

Michaela Blahová,
radní Zlínského kraje pro sociální záležitosti,

neziskový sektor a rodinnou politiku

Často se setkávám s otázkou, jestli je
podmínkou přijetí nebo přednostního
přijetí seniora do domova pro seniory
poskytnutí finančního daru.
Poskytování sociálních služeb nemůže
být podmíněno poskytnutím finančního daru ani jiné
služby. Pro přijetí se
zjišťuje „zdůvodněná
potřebnost“ sociální
služby. Podle platného zákona může poskytovatel sociálních
služeb odmítnout
uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze tehdy, pokud neposkytuje sociální
službu, o kterou osoba žádá, nebo nemá-li dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované
sociální služby, případně zdravotní stav žada-

Patnáct minut po půlnoci se narodil první letošní občánek
Zlínského kraje. Chlapeček jménem Aleš
Prvním letošním dítětem Zlínského kraje je Aleš Jurek z Újezdu u Valašských Klobouk.
Chlapečka v porodnici navštívil hejtman Jiří Čunek, přinesl mu plyšové hračky a jeho
rodičům Lence a Lukášovi předal 10 000 korun.
„Přát prvnímu dítěti je dobrá tradice. Skrze toto malé první miminko
a jeho maminku chci zároveň popřát všem, kteří se v novém roce
narodili, a taky těm, kteří se teprve
narodí, protože děti jsou naše budoucnost. My si to málo uvědomujeme, ale pokud to půjde s porodností tahle dál, není to dobrá zpráva
pro další generace. Já jsem naopak
příznivcem velké rodiny, sám mám
čtyři dcery a vím, že velká rodina
je nejen velká odpovědnost, ale
také velká radost. Přeji tedy nejen
Aleškovi a jeho mamince, ale všem
dětem, které se u nás narodí tento
rok, aby byli šťastní, zdraví, aby jim
Pán Bůh přál, zkrátka aby jim tady,
v tom našem kraji, bylo dobře," řekl
hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.
Aleš se narodil 1. ledna 2017 v 0.15
hodin, vážil 3 640 gramů a měřil 51
centimetrů. Doma na něho čeká

Doktorské studium je atraktivní
i pro učitele, zejména pro učitele
středních škol, pro něž je příležitostí
ke zvýšení odbornosti. Zlínský kraj
má všechny předpoklady k tomu,
aby byl vnímán jako centrum vědy
a inovací. Jednotlivci, firmy a zejména výzkumní pracovníci působící
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně
(UTB) podávají každým rokem desítky přihlášek průmyslových práv
na výsledky svého výzkumu. Právě
tito vědečtí pracovníci zahajují svou
kariéru nejčastěji během doktorského studia, které představuje
nejvyšší stupeň vzdělání, jehož lze
dosáhnout. 
/jm/
lidské zdraví a životy. Získaná plazma se využívá k léčbě pacientů a výrobě léků, například koncentrátů
pro zástavu krvácení. „Jednotlivý
odběr krevní plazmy trvá přibližně
čtyřicet minut. Dárce je napojený
na takzvaný separátor, který odebírá plazmu a vrací zpět do oběhu
krvinky,“ vysvětluje primářka he-

matologicko-transfuzního oddělení
Vsetínské nemocnice Jana Pelková s tím, že zájemce by měl před
plazmaferézou absolvovat alespoň
jeden odběr plné krve. Podmínky
darování plazmy jsou obdobné jako
u krve. Kombinace darování krve
a plazmy jsou možné, je zapotřebí
počítat s časovými rozestupy. /lp/

ze Vsetína (1. 1. 2017 v 19.16); Uherskohradišťská nemocnice – Štěpánka Půlpánová ze Strání (1. 1. 2017
ve 14.00); Kroměřížská nemocnice – Šimon Grulich z Hulína (1. 1.
2017 ve 23.02); Nemocnice Valašské
Meziříčí – Filip Blažek z Valašského
Meziříčí (1. 1. 2017 v 8.31). 
/rj/

Nové doktorské studium je zaměřeno na přímé využití v praxi
www.utb.cz Dva zcela nové a v rámci České republiky unikátní doktorské studijní obory

zaměřené na nanotechnologie a biomateriály byly na konci roku 2016 akreditovány
na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB).
„Oba dva nové studijní programy
jsou mezioborové a jsou zaměřeny prakticky, tedy na přímé využití v průmyslové praxi,“ upozornil
prorektor UTB Vladimír Sedlařík.
Díky tomu mohou absolventi doktorských studijních programů najít
uplatnění nejen jako akademičtí
a vědečtí pracovníci na univerzitě,
ale také jako vysoce kvalifikovaní
zaměstnanci v soukromém sektoru,
a to i ve firmách působících v našem regionu. UTB nabízí v současné době doktorské studium na pěti
fakultách. „Doktorát lze studovat
v oblasti chemie a technologie,
v oblasti ekonomiky, manage-

mentu a financí, v oblasti designu,
informatiky a pedagogiky,“ dodal
prorektor UTB Vladimír Sedlařík.
Všechny doktorské studijní programy na zlínské univerzitě jsou zajišťovány kvalitními pedagogy. Studenti
mají k dispozici nejmodernější vybavení včetně dvou výzkumných
center zaměřených na polymerní
vědy a bezpečnostní a informační
technologie. „Podpora doktorských
studijních programů je pro univerzitu strategickým cílem. V souladu
s tím jsou vytvářeny programy
podpory doktorandů na úrovni
ekonomické, odborné i sociální,“
uvedl rektor univerzity Petr Sáha.

Vsetínská nemocnice zahajuje odběry plazmy
Od šestého února 2017 budou
ve Vsetínské nemocnici probíhat odběry nejen takzvané plné
krve od dobrovolných dárců, ale
také krevní plazmy. Zájemci se
mohou hlásit na telefonním čísle

571 818 605. Odběry plazmy budou
na základě předchozího objednání
vždy v pondělí a v pátek, ve středu
mohou dobrovolní dárci i nadále
darovat krev. Darování plazmy –
stejně jako plné krve – zachraňuje

Zlínská nemocnice
bude diagnostikovat
Alzheimerovu nemoc
Lékaři Krajské nemocnice T. Bati
ve Zlíně začnou v únoru používat
novou metodu k diagnostice Alzheimerovy nemoci a jiných příčin
ztráty paměti. Metoda spočívá v podání radiofarmaka Vizamyl dospělým, kteří mají problémy s pamětí.
Zlínská nemocnice je jedno z prvních pracovišť v České republice,
které bude novou metodu používat. „Vizamyl obsahující léčivou
látku flutemetamol se podává
pacientům nitrožilně ještě před
snímkováním mozku, kterému se
říká pozitronová emisní tomografie, tedy PET. Toto zobrazení nám
může spolu s dalšími testy funkce
mozku pomoci určit, zda jsou, nebo
nejsou v mozku beta-amyloidní
plaky. Ty bývají přítomny v mozku
právě u lidí s demencí, jako je Alzheimerova choroba,“ uvedl primář
oddělení nukleární medicíny Jaromír Bernátek.
Při použití Vizamylu je pacient
vystaven malému množství radioaktivity. „Klinický přínos této procedury však vyváží riziko expozice
tomuto malému množství záření.
Vyšetření s použitím Vizamylu je
v současnosti jediná metoda, která
dokáže přímo Alzheimerovu nemoc
předpovědět. Předpokládáme, že
ročně novou metodou vyšetříme
kolem 50 pacientů,“ dodal primář.
Počet lidí s demencí se od roku 1990
zdvojnásobil, překročil už 150 000.
V roce 2020 by pacientů mohlo být
přes 180 000 a v polovině století
pak ještě o 200 000 víc. Důvodem
je stárnutí společnosti. Vyplývá to
ze zpráv o stavu demence, které
vydala Česká alzheimerovská společnost. Alzheimerova nemoc, kterou popsal v roce 1907 německý
lékař Alois Alzheimer, narušuje část
mozku a bývá nejčastější příčinou
demence. 
/kh/

Aleš se narodil ve zlínské porodnici. Foto: Jiří Balát

dvouletý bratříček Lukáš. První den
roku 2017 se v Krajské nemocnici
Tomáše Bati ve Zlíně narodilo celkem sedm dětí, z toho pět chlapců
a dvě děvčátka.
První miminka v ostatních porodnicích Zlínského kraje: Vsetínská
nemocnice – Agáta Adamčíková

z regionu
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Na trhu práce je poptávka
po informaticích i lékařích
Posledních pár týdnů zbývá žákům devátých tříd,
aby se rozhodli, na kterou střední školu si podají
přihlášku. S volbou povolání jim mohou pomoci
na úřadu práce. „Vzhledem k délce konzultace je
však třeba se objednat,“ uvedla ředitelka Úřadu
práce ve Zlíně Miriam Majdyšová.
Jednotné přijímací zkoušky se letos mohou týkat až 5 000 žáků. Foto: Ludvík Valouch

Jednotné přijímací zkoušky. Letos povinné
www.zkola.cz Poprvé v letošním roce budou všichni žáci, kteří se přihlásí

do některého z maturitních oborů, povinně skládat jednotné přijímací
zkoušky. Na výběr školy mají současní deváťáci čas už jen měsíc. Přihlášky
na střední školu je nutné podat do 1. března 2017.
„Jednotné přijímací zkoušky se letos budou týkat
všech uchazečů, kteří podají přihlášku do některého z oboru vzdělávání s maturitní zkouškou,
kromě uměleckých oborů a oborů zkráceného
studia,“ uvedl vedoucí odboru školství, mládeže
a sportu Zlínského kraje Stanislav Minařík.
Školáci si jednotné přijímačky vyzkoušeli už
v minulých dvou letech v rámci takzvaného
pilotního ověřování. Ve Zlínském kraji se podle
údajů z Cermatu v roce 2015 přihlásilo k jednotné přijímací zkoušce 4 632 žáků a v roce 2016 ji
absolvoval zhruba stejný počet studentů. „V pilotním ověřování však nebyly zapojeny všechny
soukromé střední školy a jednotné přijímací
zkoušky se také nevztahovaly na všechny formy
vzdělávání nebo na nástavbové studium. Předpokládáme proto, že se letos mohou jednotné
přijímací zkoušky týkat až 5 000 uchazečů,“
dodal Stanislav Minařík.
Jednotná přijímací zkouška bude mít formu písemného testu ze vzdělávacího oboru Český

jazyk a literatura a z oboru Matematika a její aplikace. Pro přijímací řízení jsou stanoveny tyto
termíny: pro čtyřleté obory vzdělání 12. duben
2017, pro obory šestileté a osmiletá gymnázia je
to 18. duben. Tyto termíny se nevztahují na obory s talentovou zkouškou a konzervatoře. Každý
uchazeč může jednotné přijímací zkoušky konat
dvakrát (do celkového hodnocení se započítává
lepší výsledek testů).
V jednotlivých kolech přijímacího řízení hodnotí
ředitel školy uchazeče podle: vysvědčení ze základní školy; výsledků jednotné přijímací zkoušky
(JPZ), pokud je součástí přijímacího řízení (JPZ se
podílí na celkovém hodnocení nejméně 60 %,
u sportovních gymnázií 40 %); výsledků školní
přijímací zkoušky, je-li stanovena. Případně podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné
schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Ředitel může stanovit hranici úspěšnosti v jednotné
nebo školní přijímací zkoušce jako nezbytnou
podmínku pro přijetí. 
/sd/

Kam na školu ve Zlínském kraji poradí elektronická publikace
Ve Zlínském kraji působí 67 středních škol a Zlínský kraj je zřizovatelem
47 z nich. Ve školním roce 2015/2016 studovalo na střední škole 24 151 žáků.
Z oborů zakončených maturitou bylo nejvíc studentů na gymnáziích (7 109), dále byl žebříček
oborů následující: ekonomika a administrativa
(2 080), strojírenství a strojírenská výroba (1 554),
gastronomie, hotelnictví a turismus (812), stavebnictví, geodézie a kartografie (730), zdravotnictví
(713) a další. Mezi top obory zakončenými výučním listem jsou: strojírenství (1 214), gastronomie
(972), stavebnictví (576), elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika (441).
Kompletní informace o možnostech studia
na středních a vyšších odborných školách (včetně soukromých) v rámci celého Zlínského kraje

ve školním roce 2017/2018 obsahuje elektronická
publikace „Kam na školu ve Zlínském kraji“. Publikace je ke stažení na internetových stránkách
www.zkola.cz. Naleznete zde také aktuální nabídku vybraných oborů středního vzdělávání,
které jsou finančně podporovány z rozpočtu
Zlínského kraje v rámci systému „Podpora řemesel v odborném školství“. Součástí publikace
jsou rovněž informace o přijímacím a odvolacím
řízení. Při úvahách o výběru střední školy lze využít také informační systém České školní inspekce InspIS PORTÁL (https://portal.csicr.cz/). Jde
o elektronickou platformu obsahující základní

Kdo může pomoci při výběru povolání?
S žáky devátých tříd vedou pohovor pracovnice Informačního a poradenského střediska.
Žáci vyplňují jeden nebo více testů profesní
diagnostiky., baví se o svých školních výsledcích,
zájmech a záměrech. Ve většině případů s dítětem přicházejí rodiče.
Jaké jsou trendy posledních let?
V současné době firmy pociťují obecně nedostatek pracovních sil, a to téměř ve všech odvětvích.
Přetrvává aktuální poptávka po informaticích,
lékařích a dalších pracovnících ve zdravotnictví,
stejně jako je v posledních letech výrazný nedostatek pracovníků v technických profesích,
především ve strojírenství, ale nabídka se začíná
zvyšovat i ve stavebnictví. Obecně na trhu práce
chybí téměř všechny řemeslné profese.
Máte prosím pár obecně platných rad, jak
vybírat své budoucí povolání?
Doporučují mladým lidem vybírat si budoucí
profesi jednak podle zájmu, budou-li studovat
se zájmem, dá se předpokládat, že jejich studijní
výsledky budou dobré. Je důležité přihlédnout
k výsledkům ve škole. Podle toho volit vzdělání s maturitou, nebo s výučním listem. Nemá
význam, aby se dítě při studiu trápilo a školu
případně nedokončilo. Je třeba patnáctileté
děti upozorňovat, že mají před sebou zhruba
půl století studia a následně pracovního života,
a že studium a práce se budou v tomto období
prolínat. 
/sd/
informace o všech školách a školských zařízeních zapsaných do školského rejstříku, přičemž
u řady z nich je vyplněn také podrobnější profil
obsahující nejrůznější informace o vzdělávání
v daných školách. Souhrnné informace jsou navíc
doplněny také o inspekční zprávy ČŠI. Systém
funguje na bázi filtrů. „Využít lze základní filtry,
ale i filtry pokročilé, jako je např. velikost školy,
bezbariérový přístup, dopravní dostupnost, roční
školné, výuka cizích jazyků či přítomnost specialistů. Filtry lze libovolně přidávat, ubírat i kombinovat. Po vyplnění formuláře systém vygeneruje
přehled všech škol, které odpovídají zadaným
parametrům,“ sdělil náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys s tím, že v případě
středních škol je systém InspIS PORTÁL provázán
s Informačním systémem o uplatnění absolventů
škol na trhu práce (www.infoabsolvent.cz), který
spravuje Národní ústav pro vzdělávání.  /sd, jj/

Kraj se chystá rozdělovat další kotlíkové
dotace, pravděpodobně v březnu
www.kr-zlinsky.cz Vyhlášení druhého kola tzv. kotlíkových dotací plánuje

na první čtvrtletí tohoto roku Zlínský kraj. Mezi žadatele se chystá rozdělit
30 milionů korun, které se mu podařilo jednak dodatečně získat od Ministerstva životního prostředí a také úsporami dosaženými při první vlně kotlíkových dotací v loňském roce.
Kraj podporuje výměnu starých kotlů. Foto: JB

Šest a čtvrt miliardy. Tolik zatím kraj investoval do silnic
www.rszk.cz Celkem 1 765 kilometrů komunikací a na nich 725 mostů. O tak

rozsáhlou dopravní infrastrukturu se musí starat Zlínský kraj. Jde o silnice
druhé a třetí třídy, které v roce 2001 převedl stát na tehdy nově vzniklá
hejtmanství. Ve stejném roce pak vznikla příspěvková organizace Ředitelství
silnic Zlínského kraje, v jejímž čele stojí Bronislav Malý.
vek na provoz, tedy neinvestiční prostředky
na údržbu a drobné opravy, přes 361 milionů korun. Na investicích se pak kraj podílel
částkou 124,5 milionu korun. Snažíme se
v maximálně možné míře zapojovat do investic i zdroje z fondů Evropské unie. Za celou dobu naší existence jde už o zhruba 2,7
miliardy korun.

Jak náročná je údržba a obnova tak rozsáhlého majetku?
Za těch 15 let si údržba silnic vyžádala prostředky ve výši 6,5 miliardy korun. Jen o něco
méně, přesně 6,25 miliardy, představují investice. Nyní je hodnota silničního majetku,
včetně pozemků, 10,3 miliardy.
Kým jsou údržba a investice financovány?
Převážně jde o prostředky Zlínského kraje.
Například v loňském roce činil jeho příspě-

V jakém stavu je vlastně silniční majetek
Zlínského kraje?
Určitě v lepším, než v jakém ho kraj od státu před 15 lety přebíral. Například žádný
z mostů už není v havarijním stavu a počet
těch v bezvadném či velmi dobrém stavu se
od roku 2006 zdvojnásobil. Přitom rekonstrukce mostů jsou finančně velmi náročné.
Pokud jde o samotné silnice, i tam se nám
daří situaci zlepšovat. Zatímco například
v roce 2009 bylo podle hodnocení odborné firmy ve výborném stavu necelých 160
kilometrů silnic druhé a třetí třídy, vloni to
už bylo přes 260 kilometrů. 
/jj/

Z regionu

„Předpokládáme, že výzvu pro žadatele vyhlásíme nejpozději v polovině března, musíme ji
však nejdříve schválit na krajské radě," informoval radní Zlínského kraje Jan Pijáček, zodpovědný za oblast řízení dotačních programů.
Oproti prvnímu vyhlášení budou omezeny typy
zdrojů, které bude možné s podporou dotací
instalovat, a to pouze na obnovitelné zdroje
energie – tepelná čerpadla nebo kotle výhradně na biomasu (dřevo, pelety, brikety apod.).
Předkládat žádosti o dotaci bude možné opět
přibližně po měsíci od vyhlášení. Výzva k předkládání žádostí bude zveřejněna na webových
stránkách Zlínského kraje, v sekci Dotace.
První kolo kotlíkových dotací provázel enormní zájem žadatelů. Odevzdáno bylo celkem
1 289 žádostí, z nichž po kontrole a vyhodnocení bylo nakonec podpořeno 1 245, celkem
za více než 148 milionů korun. V současnosti
probíhá vyúčtování podpořených projektů,
ke konci loňského roku bylo schváleno a proplaceno 727 projektů.
Na podzim letošního roku pak Zlínský kraj
chystá vyhlášení další výzvy na kotlíkové dotace, během které by mohlo být rozděleno
dalších až 150 milionů korun. Více informací
podají zaměstnanci Krajského úřadu Zlínského kraje (Petr Valášek, tel. 577 043 826).
Dotazy lze rovněž pokládat elektronicky na
adresu: kotliky@kr-zlinsky.cz.
/jv/

OTÁZKA PRO...
Pavla Botka, náměstka hejtmana
odpovědného za dopravu
Jaké nejvýznamnější investice nás letos
čekají v dopravě?
Především budeme pokračovat v pěti
velkých stavbách, které byly zahájeny už
v loňském roce. Jde o rekonstrukci nadjezdu ve Zlíně, opravu silnice mezi Polichnem
a Újezdcem, průtah Huslenkami, rekonstrukci úseku z Uherského Brodu do Nivnice a narovnání silnice mezi Huslenkami
a Zděchovem. Těchto pět staveb v součtu
znamená investici ve výši přes 214 milionů
korun, část peněz uhradí evropské dotace.
Bude zahájeno také několik dalších staveb,
například rekonstrukce mostu ve Vsetíně,
silnice v Kyselovicích či oprava dalšího
úseku průtahu obcí Trnava.
Pro náš region jsou ale nesmírně důležité zahájení několik let odkládaných staveb dálnic, například D49 či D55 směrem
na jih. Jedním z mnoha negativních dopadů pomalého tempa výstavby dálniční
sítě na území kraje je i stav silnic, které
trpí nadměrnou zátěží tranzitní dopravou.
Právě dostavba chybějících úseků je důležitým předpokladem pro zlepšení celé
sítě silnic ve Zlínském kraji.

7

8

Ani extrémní mráz neodradil
hasiče od výcviku

Z regionu

Rok na cestách. Zeměmi
světa s knihovnou

Profesionální hasiči z Uherského Brodu cvičili záchranu
osob na zamrzlé vodní ploše. Cvičení se odehrávalo na nádrži
Ordějov, která se nachází mezi obcemi Bánov, Suchá Loz
a Bystřice pod Lopeníkem na Uherskohradišťsku.
Výcvik byl extrémně náročný,
v té době se totiž teplota vzduchu ve Zlínském kraji blížila
k mrazivým patnácti stupňům
pod nulou. „Je ale jasné, že
ke skutečnému zásahu může
dojít i za těchto podmínek a hasiči musí být na něj připraveni,“
uvedl tiskový mluvčí Hasičského záchranného sboru Zlínského
kraje Libor Netopil.
Po vytvoření otvoru v ledové
vrstvě pomocí motorové pily
se hasiči pustili do procvičování
různých variant záchrany oso-

by. K tomu využívali standardní
prostředky z výbavy svých zásahových vozidel. „Ti, kteří zůstali
na zamrzlé ploše oblečení do zásahových obleků a zimních doplňků a jistili pomocí lan své kolegy, snášeli výcvik o poznání lépe
než ti, kteří se museli v neoprenových oděvech zanořit do ledové
vody. Všichni v extrémním počasí
zvládli tento výcvik bezchybně.
A je tak jasné, že na případný ostrý zásah jsou hasiči ze stanice
Uherský Brod bezvadně připraveni,“ dodal Netopil. 
/sd/

O masopustu
na rozhlednu
www.roznov.cz Mimořádné

otevření Jurkovičovy rozhledny 18. února 2017 mohou
využít návštěvníci tradičního Masopustu ve skanzenu.
V uplynulém roce zamířilo k Jurkovičově rozhledně na Karlově kopci
41 085 turistů. Novou sezónu zahájí Jurkovičova rozhledna v dubnu
2017. Mimořádně otevřena bude
v únoru během Masopustu, který
pořádá Valašské muzeum v přírodě,
a 14. – 17. 4., kdy se ve skanzenu koná
akce Velikonoce na Valašsku.
Cesta k rozhledně vede od křižovatky u hotelu Eroplán směrem
ke skanzenu. Na jeho parkovišti lze
zaparkovat. Dál se jde pěšky přes
dřevěný mostek nahoru do kopce
po zelené turistické značce, cca 30
minut. Nebo z areálu Valašské dědiny v období 1. 5. až 30. 9.
/sd/

Rok 2017 bude Masarykova veřejná
knihovna Vsetín věnovat cestování
a poznávání jiných národů a jejich
kultur. Každý měsíc se mohou návštěvníci prostřednictvím knihovny
vydat do nějaké země. Leden – Portugalsko, únor – Indonésie, březen
– Japonsko, duben – Itálie, květen
– Írán, červen – USA, červenec/srpen
prázdninová knihovna na cestách,
září – Švédsko, říjen – Tibet, listopad
– Brazílie, prosinec – Kanada.
K účasti přizvala vsetínská knihovna
různé cestovatele, zainteresované
společnosti, ale i milovníky a rodilé
příslušníky vybraných destinací. Ti
všichni se budou podílet na komponovaných pořadech zahrnujících
besedy, workshopy, tvůrčí dílny, výstavy či čtenářská a literární okénka.
Rok na cestách se promítne do některých pravidelných čtvrtečních
podvečerních besed.
Návštěvníci si z vybraných akcí
odnesou i vlastnoručně vyrobený
suvenýr, což bude náplní workshopů a tvůrčích dílen. Literatuře dané
země bude zasvěcen každoměsíční
cyklus knihovny Letem knižním světem, ve kterém budou knihovnice
Dana a Hana představovat knihy
a autory. Své tipy ke čtení také budou doporučovat různé osobnosti
se vztahem k lokalitě. Chybět nebudou tematické výstavy. 
/kj/

Na 4. února připadá Světový den boje proti rakovině. Moderní diagnostika i léčba je dobře dostupná
Zhoubná nádorová onemocnění
jsou druhou nejčetnější příčinou
úmrtí ve Zlínském kraji, hned
po nemocech oběhové soustavy.
Během deseti let byl u 24 % zemřelých diagnostikován jako příčina
úmrtí zhoubný nádor. Podobné
údaje hlásí statistika i v ostatních
krajích. „Pacienti ze Zlínského kraje
mají zajištěnu stejnou dostupnost
moderní diagnostiky i léčby nádorů jako všude jinde. Naše možnosti
jsou stejné jako ve velkých pražských či brněnských centerch a naše
výsledky jsou s nimi srovnatelné.
Byly instalovány moderní urychlovače pro léčbu zářením, přístroje
pro simulaci radioterapie, rtg terapii, diagnostické přístroje jako CT
i PET/CT či MRI,“ uvedl primář zlínské
onkologie Milan Kohoutek.  /sd/

Nádorová onemocnění jako příčiny úmrtí ve Zlínském kraji v letech 2006 až 2015

Zdroj: Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

ROZHOVOR

rektika se setkáváme spíše se svalovcem, pro
tento problém se používá název bigorexie nebo
Adonisův komplex. S výskytem popularizace
zdravého způsobu života přibylo ortorexie, tedy
posedlostí zdravým stravováním, eventuálně
závislostí na cvičení. Pokud dotyčný nemá svoji
dávku pohybu, dochází až k abstinenčním příznakům. Vypadá to sice zdravě, ale může to mít
nebezpečné důsledky.

MUDr. Vítězslav Kouřil. Foto: Ivo Hercik

Děti by měly mít čas na dětství, říká lékař
MUDr. Vítězslav Kouřil, mimochodem jeden z oceněných v anketě Zdravotník
Zlínského kraje 2016, patří do pětice dětských a dorostových psychiatrů působících ve Zlínském kraji. Oboru se věnuje již od poloviny sedmdesátých let.
Pane doktore, proměnila se dětská a dorostová psychiatrie od doby, kdy jste nastoupil
do praxe?
Proměnila se značně – a to jak v oblasti rozvoje
samotného oboru včetně léků, tak se také významně proměnila klientela, protože do dětské
psychiatrie se velmi citelně promítá život rodiny,
školský systém a celá atmosféra ve společnosti.
V posledních deseti letech pozorujeme nárůst
dvou krajních poloh: množí se výchovné problémy provázené agresivitou a šikanou s využitím
moderních technologií na sítích a vedle toho
dramaticky přibývá úzkostných poruch. Mění
se život a my na to musíme reagovat. Například
stále víc dětí se rodí ženám vyššího věku – s velkou pravděpodobností, že zůstanou jedináčky.
Pochopitelně vztah k takovému potomkovi je
jiný, než když mladí rodiče vychovávají více dětí.
Myslíte si, že se vaše specializace oproti minulým dobám více odtabuizovala?
Pomyslná bariéra tady stále je. Dveře s cedulkou „Dětská psychiatrie“ jsou pořád pro řadu
lidí velkou zábranou. Nicméně klientů přibývá.
Začíná to kvůli potížím ve škole. A také jsou
velké problémy za dveřmi domovů: Jestliže
jsou rodiče vystaveni intenzivnímu pracovnímu
a ekonomickému stresu, někde se to odráží.
Každý rodič má jednu hlavu a dvě ruce a nemůže stíhat všechno. I když se dětí rodí méně
a přibývá jedináčků, společně tráveného času
se v rodinách nedostává. K tomu jsme svědky
vysoké rozvodovosti. Při všech těchto okolnostech nezbývá dostatek sil na kompenzaci
trampot dítěte a pak se pomoc hledá v oblasti
psychologické či psychiatrické péče.
Proč k vám děti přicházejí?
U dětí školního věku je to často souběh diagnózy
ADHD s poruchou pozornosti a s hyperaktivitou
a k tomu se druží různé tiky či úzkost. To, čemu

říkáme školní fobie, tedy obavy a stísněnost před
odchodem do vyučování, často doprovázené
nevolností, což bývalo dříve doménou prvňáků
na základních školách nebo dětí přistěhovalých
do nového prostředí, se nám nyní rozšiřuje a posouvá do věkové skupiny středoškoláků a učňů.
Sehrává v tom roli tlak na zvládání školní zátěže,
ale často i rivalitní vztahy mezi spolužáky. V diagnózách pacientů dorostového věku převažují
deprese, různé úzkosti a poruchy příjmu potravy.
Neléčíme vážné duševní nemoci – psychózy, ty
jsou doménou „velké“ psychiatrie pro dospělé,
ale řešíme spíše trable všedního dne, které děti
trápí.
Pozorujete určité nové diagnózy typické pro
dnešní dobu?
Určitě. Velmi skličující záležitostí je šikana po internetu. Dále je to výskyt anorexie. Už dlouhá léta
klesá věková hranice dívek usilujících o štíhlost
za každou cenu. A přibývá případů poruch příjmu potravy rovněž u chlapců, i když u nich to
má jinou formu. Vidíme zde snahu „vypracovat
se“ chozením do fitcenter a užíváním různých
„bobulí“, takže místo obrazu vyhublého ano-

MUDr. Vítězslav Kouřil
MUDr. Vítězslav Kouřil (nar. 1951). Absolvent
fakulty všeobecného lékařství v Brně, v r.
1977 nastoupil jako lékař do Psychiatrické léčebny Kroměříž. V letech 1982–2014
působil v ambulanci dětské psychiatrie
ve Zlíně. V současné době se své specializaci
věnuje na částečný úvazek v rámci Krajské
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Je ženatý,
otec dvou dospělých dcer a dědeček dvou
vnuků. K jeho koníčkům patří turistika, cestování, fotografování a kaligrafie.

Co s dětmi dělají chytré telefony?
Někdy to vede k absurdním situacím, že kamarádky spolu o přestávce četují přes telefon, byť
sedí na dohled. Snižuje se schopnost dětí komunikovat – nejen co do obratnosti slovního
vyjádření, ale i co do umění odečítat neverbální
projevy u partnera. Na druhou stranu je virtuální
prostředí útočištěm těch ostýchavých, pokud
v běžném kontaktu cítí napětí a nejistotu – jsou
sice aktivní na síti, ale netrénují právě to, co si potřebují osvojit. Tím se ještě více izolují a dělá jim
potíže navázat přirozené kamarádství. Počítač
nikdy nemůže nahradit vztah s živým člověkem,
natož s kolektivem. Skaut, či jakákoliv zájmová
organizovaná skupina nebo společenství, kde
si dospívající člověk najde svoji pozici, snaží se
ji obhájit, zjistí, že na něco je dobrý, něco se mu
třeba nedaří, ale přesto má svoji hodnotu, to má
nedocenitelný význam.
Děti ale chodí do spousty kroužků, nabízených aktivit je přece mnoho...
To jistě, jenže hlavní motivací by neměla být
snaha stůj co stůj vyniknout a dostat se do výšin
úspěchů. Mělo by jít především o samotnou radost – ať už ze sportu nebo z jiné zájmové činnosti. Pak je zde druhý extrém: nedostatek pohybu
a slabší tělesná kondice dětí. Přitom tvrzení „ve
zdravém těle zdravý duch" má racionální základ.
Tělesná a duševní stránka představují neklamnou jednotu. Příroda má zvláštním způsobem
zachovánu rovnováhu: tak, jak přibývá chlapců
a dívek, které cvičí až přes rozumnou míru, tak
se zvětšuje protipól pasivních, neobratných dětí.
Je třeba posílit onen pomyslný vyrovnaný střed.
Jsou potřeby psychiatrické a psychologické
péče o děti a mládež v našem regionu dostatečně pokryty?
Náš obor je stále popelkou. Lékařů naší odbornosti ubývá, protože to není finančně atraktivní
specializace. Čekací doba na vyšetření jsou tři
měsíce, kapacity vůbec nestačí. Ve Zlínském
kraji bychom potřebovali minimálně dva neopotřebované dětské psychiatry na celý úvazek
a několik psychologů.
Na co byste jako psychiatr apeloval směrem
k rodičům, k vychovatelům, ke společnosti?
Bude to vypadat příliš obyčejně, ale řekl bych:
NESPĚCHAT! Děti by měly mít možnost přirozeně dozrát. Měly by mít čas na dětství. A když se
například rozhodnou, že chtějí začít sportovat
v patnácti, nemělo by se jim dávat najevo, že už
jsou staří. 
Helena Mráčková

9

10

obrazem

Česká lípa je v nominaci na evropský strom
roku | Také obyvatelé Zlínského kraje se mohou
zapojit do celostátní ankety Evropský strom
roku 2017. Soutěžit se bude v průběhu měsíce
února, a to hlasováním na webu http://evropskystromroku.cz. Českou republiky reprezentuje

Arktická zima | Do Evropy na začátku ledna
pronikl arktický vzduch. Jeho příliv patří mezi
nejsilnější za posledních několik let. Ve Zlínském
kraji bylo nejchladněji 9. ledna, kdy teploty klesaly k -19° C. Během arktických dnů se denní
teploty nedostaly nad -10 °C. V některých zemích východně od nás dokonce padaly teplotní
rekordy. Nezvykle silné mrazy zažilo Slovensko,
kde teplota klesla až na -35,1 °C.

Cenu Salvator čekají změny v kategoriích|
Na Cenu Salvator budou již počtrnácté nominováni hrdinové, kteří se svými činy zapsali do srdce
Zlínského kraje. Ke stávajícím kategoriím se letos
připojí i ti, kteří se rozhodli zachraňovat životy
dárcovstvím. V květnu 2017 se rozhodne, kdo
z nich si nejvíc zaslouží získat Cenu Salvator, ocenění hejtmana Zlínského kraje. V minulosti rozdělené kategorie Záchranář, Policista a Ostatní
složky IZS budou sdruženy pod jednu kategorii
příznačně nazvanou Profesionálové. Cena bude
jako každým rokem udělena i obyčejným lidem
s neobyčejným srdcem v kategoriích Občan, Dítě
a Projekt. Bude udělena cena za Dlouhodobou
činnost a nová je kategorie Dárce. Více na internetových stránkách www.cenasalvator.cz.

Tříkrálová sbírka | Tři králové přijeli letos do sídla
Zlínského kraje na koloběžkách. Popřáli, zazpívali
koledu a nad dveře některých pracoven napsali
nápis „K+M+B 2017", tedy „Christus mansionem
benedicat" neboli „Kriste, požehnej tomuto
domu". V Olomoucké arcidiecézi, jejíž součástí
je i Zlínský kraj, bylo v době uzávěrky magazínu
spočítáno zhruba 90 procent pokladniček, výnos

činil asi 23 milionu korun. Sbírku pořádá Charita
České republiky. Z výtěžku sbírky bude organizována pomoc postiženým dětem, chudým
rodinám či starým a nemocným nebo lidem.
Část finančních prostředků půjde na obnovu
vybavení bytových jednotek v azylovém domě
pro matky s dětmi v tísni a rovněž na Nemocnici
Milosrdných bratří Vizovice.  /foto: Jan Vandík/

lípa z Lipky v Pardubickém kraji. „Lípa jako náš
národní strom si v soutěži zaslouží velkou podporu. Tuto evropskou soutěž zatím žádný český
kandidát nevyhrál. Bylo by hezké, kdyby se to
nyní podařilo,“ uvedla radní Zlínského kraje pro
životní prostředí Margita Balaštíková.

Města a obce mohou přihlásit své weby
do soutěže Zlatý erb | Také v letošním roce
se mohou města a obce ze Zlínského kraje zapojit do tradiční soutěže Zlatý erb, ve které se
hodnotí nejlepší webové stránky měst a obcí
i jejich elektronické služby. Soutěž ve spolupráci s jednotlivými kraji a dalšími partnery
organizuje spolek Český zavináč. Své přihlášky
do soutěže mohou města a obce podávat
do pátku 3. února 2017, 14:00, prostřednictvím
webových stránek www.zlatyerb.cz. V pondělí 6. února bude zahájeno hlasování krajských
porot, které potrvá do 1. března. V průběhu
března pak proběhnou slavnostní vyhlášení
výsledků krajských kol a soutěž vyvrcholí vyhlášením výsledků celostátního kola v Hradci
Králové v pondělí 3. dubna.

Nový seriál odhalí poklady z depozitářů
Statisíce předmětů tvoří sbírky jednotlivých muzeí
a galerie Zlínského kraje. Část z nich je vystavena ve stálých expozicích, stávají se součástí krátkodobých výstav.
Pokud zrovna není jejich čas, jsou předměty uloženy
v depozitářích s pečlivě udržovaným mikroklimatem.
Prostřednictvím magazínu Okno
do kraje bychom rádi čtenáře
v následujících měsících seznámili
alespoň s částí těch pokladů, které
nejsou právě k vidění. Od března
do prosince najdete na stránkách
měsíčníku v rámci seriálu „Poklady
z depozitářů“ vždy alespoň jednu
fotografii s popisem.
V depozitářích je nutné dodržovat
stabilní mikroklima. Teplotu 18 až
22o C, relativní vlhkost 45 až 55 %.
Jsou i výjimky, jako negativy nebo
archeologické kovy, které mají své
specifické požadavky. „Mezi nejcitlivější sbírky se řadí sbírkové předměty z přírodnin, textilu, průmy-

slového papíru a kombinovaných
materiálů, jako jsou třeba obrazy,“
doplnil Pavel Hrubec, ředitel Muzea
jihovýchodní Moravy. Mimořádně
citlivý je k vysoké vlhkosti biologický materiál – například preparovaní
motýli a herbářové položky.
Depozitáře jsou zpravidla rozděleny do jednotlivých oborových oblastí a souborů. Každé regionální
muzeum má své unikátní sbírky.
Například ve Slováckém muzeu
v Uherském Hradišti je to sbírka
archeologických předmětů a vykopávek. Jedná se o nálezy od palelolitu až po Slovany. Ukázkou
obdivuhodné práce jsou například

Uherskobrodské muzeum vystavuje flašinety

Cestovatelský Archiv H+Z má nové zázemí
Archiv dokumentů slavných českých cestovatelů, známý jako Archiv
H+Z, byl přestěhován do nových
prostor ve Střední průmyslové škole
Otrokovice. Jak uvedla Magdalena
Preiningerová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, začíná tím nová
etapa činnosti archivu.
První prostory pro Archiv H+Z poskytlo město Zlín v budově ve Lhotce u Zlína v roce 1995, kdy muzeum
nově přijalo fond inženýrů Hanzelky a Zikmunda. „Od roku 2000, kdy
do Archivu H+Z začaly přibývat
fondy dalších českých cestovatelů,
Stanislava Škuliny, Heleny Šťastné,
Eduarda Ingriše a dalších, už bylo
nutno řešit nedostatek úložných

prostor. V posledních čtyřech letech byla situace opravdu kritická,
a tak nabídka Střední průmyslové
školy Otrokovice na pronájem prostor a možnost sbírky přemístit, byla
záchranou. Sbírku můžeme rozšiřovat o nové fondy a vybudovat tak
již několik let plánované Centrum
moderního českého cestovatelství,“
uvedla Magdalena Preiningerová.
V přízemí internátu SPŠ Otrokovice
na tř. T. Bati byla zařízena přednášková místnost, a také výstavní prostor, kde jsou nyní prezentovány
předměty ze všech fondů českých
cestovatelů, které jsou v Archivu
H+Z uloženy. Navíc bylo možno pro
badatele zřídit velkou badatelnu,

zlaté lunicovité náušnice s řetízky
z 9. století, nalezené ve Starém
Městě. Fond Slováckého muzea
obsahuje i početné nálezy z období středověku a novověku
(13. až 17. století).
V Muzeu regionu Valašsko mají
jedinečnou sbírku osvětlovacího
skla, která svým rozsahem a zaměřením patří k evropským unikátům.
„V jednom ze tří depozitářů skla je
například uloženo stínidlo, které
na první pohled šokuje svou velikostí. Má prostý tvar koule, ovšem
o průměru téměř 70 cm. Vyrobit
ho dokázal jen jeden jediný sklář,
Maxmilián Strýček, zvaný Herodes,
pouze prostřednictvím vlastního
dechu a obyčejné sklářské píšťaly,“
uvedl ředitel Muzea regionu Valašsko Tomáš Vitásek.
V depozitářích Muzea jihovýchodní
Moravy se nachází nejrozsáhlejší
sbírka historické obuvi na území
České republiky, která čítá 4 847
položek obuvi, obuvnických nástrojů a strojů. Mají tam ale například rozsáhlou sbírku mineralogie,

včetně několika kusů araukaritu
(zkamenělé dřevo) a sideritů (kovové meteority). Skutečnými skvosty jsou dendrologické herbářové
knihy v Muzeu Kroměřížska, které
přečkaly díky práci konzervátorů
více než dvě staletí. Na hřbetu knihy
je použita kůra (případně větvičky)
příslušné dřeviny. Podklad vnitřní
části tvoří mech, na kterém jsou listy nebo větvičky s listy (jehlicemi),
popřípadě i s plody, větvičky s květy, vzorek semen a někdy také řez
plodem, vzorek kořínků a podélný,
příčný a šikmý řez větví. Muzejní
sbírka obsahuje téměř šedesát
kusů těchto herbářových knih. Dále
v jednotlivých muzeích Zlínského
kraje existují sbírkové fondy etnografické, historické, přírodovědné,
geologické a další.
Vzácných a atraktivních předmětů
je v depozitářích Zlínského kraje
celá řada. 
/sd/

Muzeum J. A. Komenského
v Uherském Brodě zve na výstavu flašinetů, hracích hodin a dalších historických hracích skříněk.
Stroje a strojky zapůjčené z deseti
muzeí i od soukromých sběratelů
dokumentují vývoj této oblasti
hudby od osmnáctého století.
Výstava nazvaná Svět mechanické hudby aneb Zlaté časy automatofonů v muzeu potrvá do 23.
dubna 2017.
„Návštěvníci se na výstavě seznámí s flašinety, které hrály
na ulicích a vytvářely dobovou
atmosféru a dnes se zase do ulic

vracejí. Později, když se výroba
profesionalizovala, začaly vznikat
interiérové předměty, například
hrací hodiny a další přístroje,
které sloužily třeba v hostincích
nebo tančírnách,“ řekl autor výstavy Patrik Pařízek. Na výstavě je
zhruba pět desítek nejrůznějších
exponátů.
Nechybějí přístroje, které pomáhaly při obživě žebrákům a válečným invalidům. Mezi nejzajímavější
přístroje patří pianola. Je to skříňka, která se přistrkovala k pianu
a dokázala pak za pomoci šlapání
na pedály hrát na piano. 
/jak/

kde je jim k dispozici knihovna se
sbírkou cestopisů, atlasů a časopisů.
Pro návštěvníky školy je zpřístupněna výstava a jsou jim promítány

filmy H+Z. Na únor, březen, duben
jsou naplánovány přednášky pro
veřejnost. Hodinu před začátkem
bude zpřístupněna i výstava.  /sd/

KULTURA

V Otrokovicích jsou i výstavní prostory. Foto: archiv
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Kam vyrazit s dětmi ve volném čase

SPORT, VOLNÝ ČAS

www.vychodni-morava.cz Únor bílý pole sílí – hlásá jedna lidová pranostika

o měsíci, v němž si školáci v našem kraji od 13. do 19. 2. budou užívat týden
jarních prázdnin. Pokud bude příroda k polím a dětem štědrá a bude dostatek sněhu, pak bude o zimní radovánky postaráno – v kraji máme dostatek
příležitostí k jízdě na lyžích, snowboardech, sáňkování, bruslení. Ale široká
je také nabídka jiných, na sněhové nadílce nezávislých aktivit, které pomohou volný čas vyplnit. Přinášíme několik tipů, kterými můžete obohatit
volný čas dětí či rodinné výlety nejen v únoru.
vé jsou multimediální expozice. K návštěvě
Živé vody můžete přidat prohlídku evropsky
ojedinělé KOVOZOO v sousedním Starém Městě.
Zde dětem probudí fantazii na dvě stovky zvířat
vyrobených z kovového odpadu. Za domácími
zvířaty se můžete vypravit na farmu Vystrkov
v Poličné nedaleko Valašského Meziříčí.

Výpravy za zvířaty
ZOO ve Zlíně-Lešné je otevřena 365 dnů v roce
a i v zimním období se zde dá vidět spousta
zajímavého, například hrátky slonů ve sněhu.
V Modré poblíž Velehradu můžete v expozici Živá
voda nahlédnout proskleným tunelem pod hladinu rybníka. K vidění jsou kapitální ryby, zajíma-

Hrajeme si pod střechou
Hrací centra Galaxie ve Zlíně, Smajlíkov v Uherském Hradišti, Dětský svět v Kroměříži či Dětské
pohádkové lázně v Rožnově pod Radhoštěm
zabaví děti i rodiče klidně i celý den. V Rožnově
pod Radhoštěm je dětem věnována plocha 1 000
m2 a kromě hraní zde mohou strávit čas v solné
jeskyni s 20 tunami himálajské soli. V Kroměříži
jsou k dispozici i venkovní sportoviště. Ve všech
těchto centrech je samozřejmostí občerstvení
a zpravidla i animační programy pro děti.

Zábavně do muzeí
Volný čas se dá vyplnit také poznáváním zajímavé dávné i nedávné historie. V Hulíně mohou
rodiny obdivovat historické hračky v Muzeu
hraček. V Napajedlích na Zlínsku je součástí
tamního muzea expozice slavných nafukovacích hraček, které se v místní továrně Fatra
vyráběly. Díky tajemnému podzemí může být
také atraktivní výprava za Historií ukrytou pod
dlažbou města v Muzeu Kroměřížska.

Za zvířaty
Zoologická zahrada

Zlín - Lešná

www.zoozlin.eu

KOVOZOO

Staré Město

www.kovozoo.cz

Živá voda

Modrá (u Velehradu)

www.zivavodamodra.cz

Farma Vystrkov

Poličná (u Valašského
Meziříčí)

www.vystrkov.com

Hrací centra
Galaxie

Zlín

www.Galaxiezlin.cz

Centrum Smajlíkov

Uherské Hradiště

www.smajlikov.cz

Dětské pohádkové lázně

Rožnov pod Radhoštěm www.pohadkovelazne.cz

Dětský svět

Kroměříž

www.detskysvetkromeriz.cz
Muzea

Muzeum hraček

Hulín

Tel. 736 651 495
muzeumhracekhulin@seznam.cz

Hřiště hraček, Muzeum
Napajedla

Napajedla

http://muzeum.napajedla.cz

Historie ukrytá pod dlažbou
města

Kroměříž

http://www.muzeum-km.cz/

Outdoor
Holešovský quest Po stopách
předků

Holešov

www.holesov.info/
mestska-hra-quest

Straňanská hledačka
– Příběh skla

Strání

www.strani.cz/
stranansky-quest

Den otevřených dveří
ve sklárně Květná, 25. února

Strání-Květná

www.crystalite.org/cs/
den-otevrenych-dveri

Snowtubing a závody
o Pohár strašidýlka Razuláka

Velké Karlovice

www.razula.cz

Aktivně v přírodě
Ve Velkých Karlovicích je pro děti v provozu
zábavná trasa snowtubingu. V únoru zde proběhnou dvě kola lyžařských závodů pro děti
o pohár strašidýlka Razuláka. Celoroční zábavu nabízí poznávání zajímavých míst formou
tzv. hledaček. V Holešově je připraven Holešovský quest Po stopách předků, ve Strání pak
Straňanská hledačka „Příběh skla“. A proč si
zde výrobu skla přímo neosahat – v sobotu
25. února můžete dětem ukázat zručnost sklářů
při Dnu otevřených dveří v jedné z nejstarších
evropských skláren – ve sklárně Květná.  /zu/

Exkluzivní show „padajícího kladiva“
ke zbrusu novému albu!
Special Guest:

Support:

3. 2. ZLÍN
Hala Euronics

21. 2. ZLÍN
Masters of Rock Café
30th anniversary of

battle hymns

TOUR

CO FOUNDER OF MANOWAR

25. 2. ZLÍN | Masters of Rock Café

3. 3. ZLÍN | Masters of Rock Café

NOVÝ CITROËN C3
VÝJIMEČNÝ JAKO VY

TOUR 2017

ZBRUSU
NOVÁ
SHOW!

Ohromující laserová a světelná show!
Legendární album PINK FLOYD „Dark Side of the Moon“
ve světově největší tributní show!

5. 3. PRAHA | Tipsport Aréna

od

234 900 Kč
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: Citroën C3: 3,2–4,7 l/100 km, 83–109 g/km.

www.unicars.cz

+ special guests

18. 3. ZLÍN | Masters of Rock Café

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

ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2017

HOSTÉ GIPSY 4 EVER

11. 5. 2017 ZLÍN

Zimní stadion Luďka Čajky — 19:00

Zpěvník ruských písní
ke vstupenkám zdarma!
Více informací a vstupenky na

WWW.ALEXANDROVCI.CZ

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

MECHANIK
VSTŘIKOVACÍCH
FOREM

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

OPERÁTOR/KA VÝROBY

pro 2 nebo 3-směnný provoz
Montáž součástek pro elektrotechnický
a automobilový průmysl výrobkových skupin:
 LED světelná technika, bodová světla a řetězy
 stěrače a stírátka pro osobní automobily
 držáky uhlíků a podsestavy elektromotorů
 kabelové konfekce a sestavy

TECHNIK ELEKTRO

OBSLUHA CNC

Očekáváme odpovídající elektro vzdělání
a platnou vyhlášku č. 50/1978 Sb., § 6.
Náplň práce:

▶ požadujeme strojní vzdělání

 montáž a kompletace rozvaděčů, elektroniky
a bezpečnostních prvků
 podílení se na vývoji a kompletaci robotických
buněk, výrobních linek a jednoúčelových strojů
 zabezpečení integrace a programování high-tech
robotických výrobních technologií
 spoluúčast na kompletaci, předávání a servisu
zařízení vč. technické dokumentace

OBSLUHA
VSTŘIKOLISU
▶ ochota pracovat
v třísměnném provozu
▶ práce je vhodná pro ženy,
pracoviště v centru Zlína
▶ mzda až 106 Kč/hod.
+ nadstandardní příspěvek
na stravování,
odměna za docházku,
2x ročně mimořádné
odměny, 5 týdnů dovolené

Našim zaměstnancům nabízíme:

 perspektivní zaměstnání v české společnosti
s mezinárodní působností více než 25 let na trhu
 motivující finanční ohodnocení a stálý příjem
 podíl na hospodaření společnosti (13. a 14. plat)
 benefity: poukázky na volnočasové aktivity,
stravování, penzijní připojištění, odborné
a jazykové vzdělávání

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

TNS SERVIS s.r.o., K Teplinám 619, 763 15 Slušovice,
e-mail: personalni@tnsservis.cz, tel. 573 034 671, 733 734 346
inzerce

Výzva na zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje
Zlínský kraj vyhlásil výzvu na zápis
nových nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje
do „Seznamu nemateriálních statků
tradiční lidové kultury Zlínského kraje“. Nemateriálním statkem se rozumí zkušenosti, znázornění, znalosti,

dovednosti, nástroje a předměty,
které skupiny osob či jednotlivci považují za součást nemateriálního
kulturního dědictví. Toto dědictví
je předáváno z pokolení na pokolení, je společenstvími a skupinami
lidí neustále přetvářeno v závislosti

na jejich prostředí, na jejich interakci s přírodou a na jejich historii, je
znakem jejich identity a kontinuity,
podporuje takto úctu ke kulturní
rozmanitosti a lidské tvořivosti.
Nominace na stanovém formuláři,
který je k dispozici na www.kr-zlin-

sky.cz (Kultura – Ceny a ocenění
Zlínského kraje), přijímá od 1. 10.
2016 do 28. 2. 2017 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Centrum
péče o tradiční lidovou kulturu
Zlínského kraje, Smetanovy sady
179, 686 01. 
/tz/
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Bystřice pod Hostýnem

Obory vzdělání od 1. září 2017
33-42-M/01
82-51-L/02

33-56-H/01
82-51-H/02
33-56-E/01
33-64-E/01

Nábytkářská a dřevařská výroba
Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Truhlář
Umělecký truhlář a řezbář
Truhlářská a čalounická výroba
Tesařské práce

VOŠ potravinářská
a SPŠ mlékárenská Kroměříž
monotypní polyfunkční škola proﬁlovaná
do oblas� výroby a kontroly potravin nabízí
MATURITNÍ STUDIUM
(4 roky denní, 5 let dálkové)
• Analýza potravin
• Technologie potravin
VYŠŠÍ ODBORNÉ STUDIUM
(3 roky denní, 4 roky kombinované)
• Analýza potravin
• Technologie a hygiena potravin
• Zpracování mléka
BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
(3 roky denní i kombinované)
• Chemie a technologie potravin

Dny otevřených dveří:
10. a 11. 2. 2017
pátek 12.00 – 16.00 hod
sobota 8.00 – 12.00 hod

MYSLÍ,SRDCEM,RUKAMA

Kontakt: 573 334 936
vospaspsm@vospaspsm.cz
www.vospaspsm.cz

Naše �o�o: Víš, co jíš? Nevíš?
U nás se to naučíš!

Přijďte si pro nejvýhodnější spoření

na novou pobočku

zhodnocení

až

3,02 %

*

ní

Nejvýhodnější spoře

Nová pobočka ve Zlíně

* zhodnocení 3,02 % odpovídá vkladu 100 000 – 9 999 999,99 Kč po uplynutí zvolené doby vázanosti 24 měsíců.

Těšíme se na Vás v nových prostorách

na třídě Tomáše Bati 2132

SNŮBNÍ PČSTŮNY

NŮJŠIČŠÍ NŮBÍŮŮŮ V ČČČ
ŽIVOT BEZ
BRÝLÍ A ČOČEK
LASEROVÁ OPERACE
8 500 KČ

Akce platí do 28. 2. 2017.
Předoperační vyšetření a záruka v ceně!
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