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Kraj se postaral o úpravu běžeckých tras

Putování s Františkem Bartošem Nové pokoje pro maminky a nedonošené děti 

Školáci prověřili svou manuální zručnost  
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Soutěž Talenty pro firmy  T-PROFI se konala 
v prostorách Experimentária v Otrokovicích 
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Podporovat pracovité lidi a roz-
víjející se firmy je pro vedení kra-
je prioritou. Kdo pracuje a má 
nápady, měl by mít možnost se 
rozvíjet a spokojeně prožívat 
svůj život. Podporujeme kon-
krétně život v obcích, pomáhá-
me ke sdružování 
občanů a mnoha 
obohacujícím ak-
tivitám. Snažíme 
se vracet život 
tam, kde se vy-
trácí nebo se už 
nerozvíjí. Pod-
porujeme i men-
ší, ale důležité 
projekty, které mohou přinést 
rozvoj, inovace, práci a osobní 
spokojenost. 
Zdědili jsme kraj, který se nám 
vylidňuje. Zůstává nám zde 
méně mladých lidí, mnozí se 
stěhují do velkých měst, nebo 
neuvažují o  své budoucnosti 
právě v našem regionu. Nápadů 
a pracovitých lidí máme určitě 
dost, považujeme za náš úkol 
jim pomáhat k úspěchu. Jedním 
z nástrojů je inovační voucher, 
což je takový „finanční poukaz“ 
na zlepšení komunikace, rozvoj 
a sdílení znalostí živnostníků, fi-
rem a výzkumu. Prostě podporu-
jeme inovace a inovační aktivity. 
Dalším zajímavým nástrojem 

pro rozvoj venkova jsou míst-
ní akční skupiny. Pomáhají 
s různými aktivitami, jako jsou 
projekty na obnovu obcí, drob-
ných kulturních památek, ale 
i s nákupem technologií, nebo 
s výběrovými řízeními. Někde 

pomáhají s desti-
načním manage-
mentem, jinde 
třeba s regionál-
ními produkty. 
Jsou to fakticky 
skupinky mana-
žerů, za kterými 
je v regionu vidět 
kus práce. Aby 

se náš kraj mohl posouvat do-
předu, potřebujeme rozumně 
naplánovanou a kvalitní infra-
strukturu, kvalitní silnice a vla-
kové spojení, moderní sítě a do-
stupnost špičkových služeb. Pro 
kvalitní život jsou hlavními pilíři 
dobrá a spravedlivě ohodno-
cená práce, dostupné bydlení 
a především hezké mezilidské 
vztahy. Pokud vsadíme na to, že 
každý z nás toho může hodně 
udělat, zlepšovat se a být aktiv-
ní, tak jsem přesvědčen, že náš 
kraj bude velmi dobrým místem 
k životu. 
  Josef Zicha, 
 náměstek pro strategický 

rozvoj a územní plánování

úvOdEM

Jak posunout kraj dopředu?  
Jednou z cest je podpora firem

Každý z nás toho může hodně udělat

Jak ještě více propojit výzkumná pracoviště s firmami? 
Jak nastavit technické vzdělávání a odborné školství? Jak 
pomoci s inovacemi? Hejtmanství ve spolupráci s Tech-
nologickým inovačním centrem realizuje svým rozsahem 
nebývalý výzkum − zapojí se do něho 120 firem ze všech 
koutů Zlínského kraje. „Zdravé a silné podnikatelské pro-
středí je základem pro naše hmotné bohatství. Chceme 
být krajem, kde mladí lidé zůstávají, pracují zde a zaklá-
dají rodiny,“ vysvětluje krajský radní Josef Zicha. 
Smyslem tohoto mapování pod-
nikatelského inovačního prostředí 
je zjištění skutečných potřeb firem 
a  jasné pojmenování problémů 
a překážek při řešení vlastních vý-
zkumných, vývojových a inovač-
ních aktivit. „Na základě předlo-
žených údajů upravíme podporu 
inovačního podnikání ve Zlínském 
kraji. Musí to být efektivní a pří-
stupné všem – od živnostníků přes 
malé a střední firmy až po velké 
hráče. Lidem a firmám se u nás 
musí dobře pracovat a podnikat,“ 
dodává Josef Zicha.

Propojení s vysokými školami
A jaké jsou první výstupy z dotaz-
níkového šetření mezi firmami? Po-
měrně významné procento firem 
vidí velké příležitosti svého rozvoje 
především v zavádění technologic-
kých postupů v rámci tzv. čtvrté 
průmyslové revoluce. Odborníci 
hovoří o konceptu Průmysl 4.0, tedy 
masivním užití robotizace, automa-
tizace a digitalizace výroby. „Inova-
ce musíme podporovat. Moderní 
podnikání se bez inovací, nápadů 
a chytrých řešení neobejde,“ říká 
Josef Zicha.
Ostatně ze získaných dat jasně vy-
plývá, že má smysl dál prohlubovat 
podporu spolupráci mezi firmami 
a konkrétními výzkumnými orga-
nizacemi, především vysokými ško-
lami, prostřednictvím inovačních 
voucherů – ty umožňují firmám 
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částečnou úhradu za výzkumné 
a vývojové práce na konkrétním 
projektu. Tento nástroj je podni-
kateli vesměs kladně hodnocen 
a počítají s jeho využitím i v budou-
cích letech.  Firmy by dále uvítaly 
odbornou podporu při náročné 
přípravě a  realizaci projektů ze 
státních a evropských dotačních 
programů a komplexní informační 
servis ohledně nabídky služeb pod-
porujících inovační podniky. 

Více lidí, méně papírování
Podniky zároveň tíží nedostatek 
spolehlivých kvalifikovaných pra-
covních sil a kvitují jakoukoliv pod-
poru praxí studentů technických 
oborů a jejich mentoringu a podpo-
ru technického vzdělávání všeobec-
ně ve Zlínském kraji. Firmy rovněž 
zajímá možná nabídka profesního 
vzdělávání pracovníků v konkrét-
ních technologických trendech.
Jednou z mnoha firem, které se 
ve Zlínském kraji potýkají s velmi 
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obtížným obsazováním technic-
kých profesí, je HYDRAULICS s.r.o. 
ze Slopného. Zabývá se hlavně 
zakázkovou a malosériovou vý-
robou hydraulických válců. Dlou-
hodobě hledá například svářeče, 
frézaře, soustružníky, ale také 
konstruktéry. „Strojírenský prů-
mysl má v kraji silné zastoupení, 
struktura a podpora studijních 
oborů tomu ale příliš neodpoví-

dá,“ říká majitel firmy Libor Krá-
čalík. Dalším problémem je podle 
něho doprava – chybějí dálnice 
či obchvaty, což komplikuje do-
stupnost regionu.
S  nedostatkem kvalifikovaných 
pracovníků pro kovovýrobu se 
musejí vyrovnávat i ve společnos-
ti Avex Steel Products s.r.o., která 
je dvojnásobným vítězem soutě-
že Inovační firmy Zlínského kra-
je. V Otrokovicích vyvíjí a vyrábí 
speciální skladové systémy, které 
slouží například k zásobování zcela 
automatizovaných výrobních linek 
automobilových koncernů. „Dalším 
faktorem, který je pro firmy zbyteč-
nou překážkou, je velká administra-
tivní zátěž. Snížení byrokratických 
požadavků by uvítaly všechny firmy, 
šlo by o účinnou plošnou podpo-
ru,“ poznamenává generální ředitel 
společnosti Jiří Gistr.  /jjn/

Náměstek Josef Zicha. Foto: Jiří Balát
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630 milionů korun zajistí dostupnost sociálních služeb

Z REgIONu

Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo po-
skytnutí dotace ze státního rozpočtu ve výši 
629 230 000 korun právě na úhradu výdajů 
souvisejících s poskytováním sociálních služeb. 
Organizace, které sociální služby poskytují, 
díky tomu nemusí řešit problém se zajištěním 
financí na svůj provoz, jak tomu bývalo dříve, 
kdy se o rozdělení peněz rozhodovalo zpravi-

dla až koncem února či v březnu. „Organizace 
si tedy musely samy poradit s tím, jak zajistit 
chod v prvních měsících roku. Taková starost 
jim teď odpadá," řekla krajská radní Michaela 
Blahová, která má na starosti sociální oblast, 
neziskový sektor a rodinnou politiku. Díky stát-
ní dotaci bude ve Zlínském kraji podpořeno 85 
poskytovatelů zajišťujících 273 služeb.  /hm/

Pořízení nového manažerského informačního 
systému pro oblast zdravotnictví plánuje Zlínský 
kraj. Systém umožní sledovat, vyhodnocovat 
a porovnávat důležitá data a výstupy ze všech 
nemocnic, jichž je zakladatelem. Tím budou 
zajištěny relevantní podklady a informace pro 
manažerské rozhodování Zlínského kraje, a to 
jak z pohledu ekonomických dat, tak z hlediska 
produkce zdravotní péče a její kvality.
„Jako vlastník čtyř nemocnic v kraji jsme povinni 
hradit ze svého rozpočtu jejich případné ztrá-
ty. Proto potřebujeme vykonávat dohled nad 
hospodařením těchto nemocnic tak, aby byla 
zajištěna maximalizace příjmů a optimalizace 

nákladů zejména v oblastech zdravotnických 
výkonů, nákupů, efektivity využívání lidských 
zdrojů a přístrojů i kvality poskytovaných zdra-
votních služeb," vysvětlil hejtman Zlínského kraje 
Jiří Čunek. Nový systém umožní průběžnou ana-
lýzu příjmů a nákladů jednotlivých nemocnic 
a Zlínský kraj jako vlastník tak bude moci včas 
identifikovat případné problémy a rizikové si-
tuace v hospodaření nemocnic a provádět pak 
opatření, která povedou k jejich omezení nebo 
eliminaci. Přínosem systému bude i to, že díky 
jednotné metodice pro nastavení výstupů z ne-
mocnic bude zajištěna možnost jejich objektiv-
ního srovnávání.  /jv/

Vloni Zlínský kraj podpořil hospodaření v lesích 
částkou 15 milionů korun. Finance byly rozděleny 
310 žadatelům. Kraj pomůže vlastníkům lesů 
teké v letošním roce.  „Dotace, které jsme vloni 
vyplatili, byly zaměřeny na podporu obnovy, 
zajištění a výchovy lesních porostů a na ekolo-
gické a k přírodě šetrné technologie. Letos kraj 
uvolní 10 milionů na zmírnění následků sucha, 
kde se počítá s dotacemi na snížení škodlivého 
působení kůrovců, dále na podporu usměrňo-
vání odtoku a vsakování vody v rámci lesních 

cest, vnášení stanovištně vhodných dřevin nebo 
zřizování oplocenek a oplůtků," sdělila radní Mar-
gita Balaštíková, zodpovědná za životní prostředí 
a zemědělství.
Kromě těchto deseti milionů vlastníci lesů ne-
přijdou ani o „klasické" dotace na hospodaření. 
Od poloviny loňského roku jsou však vypláceny 
ze státního rozpočtu a v letošním roce bude 
stát v dotování vybraných činností lesnického 
hospodaření pokračovat, a to prostřednictvím 
Krajského úřadu Zlínského kraje.  /hm/

Lepší start do nového roku měli letos poskytovatelé soci-
álních služeb. Zatímco v minulosti řešili v tomto období, jak dál fungovat bez 
dostatečných finančních prostředků na provoz, letos jim kraj pomohl. 

Nový informační systém: efektivnější řízení nemocnic

Lesní hospodaření se dočká podpory i letos

Centrum denních služeb pro seniory ve Zlíně. Foto: Helena Mráčková

O rozdělení 86 763 000 korun rozhodla Rada 
Zlínského kraje a doporučila krajskému zastu-
pitelstvu ke schválení. Největší část volných 
prostředků získá Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, kterému tak bude dorovnán rozpočet 
na letošní rok. 
„Rada schválila rozpočtové opatření, kterým 
zapojujeme volné prostředky z roku 2016, 
které má kraj díky vyššímu příjmu ze sdíle-
ných daní a nedočerpání výdajů rozpočtu 
roku 2016. Částka 73 486 000 korun bude 
přidělena příspěvkové organizaci Ředitel-
ství silnic Zlínského kraje, které byly finanční 
prostředky v této výši ve schváleném roz-
počtu na rok 2017 kráceny a byly převedeny 
ve prospěch výdajů na veřejnou linkovou 
dopravu v souvislosti s navýšením mezd 
řidičů," řekl Jiří Sukop, statutární náměstek 
hejtmana s odpovědností za hospodaření 
kraje. Dalším příjemcem volných prostředků 
ve výši 3 300 000 korun je Koordinátor veřejné 
dopravy Zlínského kraje (KOVED), který měl 
tyto finanční prostředky přiděleny v rozpočtu 
roku 2016 na zařízení pro realizaci Clearingo-
vého centra, ale nečerpal je z důvodu průtahů 
při výběrovém řízení. Částka 977 000 korun 
představuje nedočerpané výdaje roku 2016 
a bude použita na investici v Konzervatoři P. J. 
V. Kroměříž. Stejně tak zbývajících 9 000 000 
korun nebylo čerpáno v roce 2016 z důvodu 
prodlení při uzavírání smluv a bude využito 
v souvislosti s výkupem pozemků při ma-
jetkoprávním vyrovnání s Římskokatolickou 
farností Holešov. „Zapojuje se tak první část 
volných finančních prostředků z roku 2016. 
Poslední slovo pak bude mít zastupitelstvo, 
které zasedá 6. března," doplnil Sukop.  /rj/

Do svého patnáctého ročníku vstupuje sou-
těž Stavba roku 2016 Zlínského kraje, kterou 
vyhlašuje Svaz podnikatelů ve stavebnictví 
ČR a Česká komora autorizovaných techniků 
a inženýrů pod záštitou hejtmana Zlínského 
kraje. Ještě do 17. března mohou investoři, 
architekti a dodavatelé  staveb přihlásit díla 
dokončená v  loňském roce. Kromě titulu 
Stavba roku v jednotlivých kategoriích bude 
udělena Cena hejtmana a Cena novinářů. Nej-
hodnotnější dílo může získat ocenění Grand 
prix architekta Pavla Nováka. Na slavnostním 
vyhlášení výsledků, které se letos bude konat 
ve Vsetíně, budou ocenění také učni staveb-
ních oborů za příkladnou prezentaci kraje. 
Více na www.stavbaroku.zlin.cz.   /bj/

První část vyššího příjmu ze 
sdílených daní je rozdělena

Soutěž Stavba roku 
Zlínského kraje po patnácté

www.kr-zlinsky.cz
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Z REgIONu

Program na úpravu lyžařských tras 
vyhlásil Zlínský kraje letos poprvé. 
Informoval o tom radní Jan Pijáček, 
zodpovědný za řízení dotačních 
programů, rozvoj venkova a ces-
tovní ruch.
„Tento program jsme letos vyhlásili 
zkušebně. Obdrželi jsme osm žá-
dostí a žádná z nich nebyla vyřaze-
na. Schválili jsme dotace konkrétně 
pro mikroregion Holešovsko, pro 
Sportovní klub Brumov-Bylnice, pro 
Podhostýnský mikroregion, dále 
pro SPORT CENTRUM KOHÚTKA, 
Běžecký areál Pustevny, Sdružení 
Valašsko – Horní Vsacko a pro spo-
lečnost B+M Javor. Většina žádostí 
se váže k tradiční lyžařské baště – 
ke Vsetínsku, ale velmi atraktivní 

může být i nová trasa v zámeckém 
parku v Holešově, do budoucna vi-
díme potenciál rozvoje běžeckých 
tras i v oblasti Bílých Karpat," sdělil 

radní Jan Pijáček. Dotace byly ur-
čeny na úpravu tras buď vlastním 
strojem, anebo na úpravu zajišťo-
vanou dodavatelsky.  /hm/

Dvě důležité opravy silnic jsou letos 
naplánovány na Kroměřížsku. První 
z nich se týká rekonstrukce silnice 
mezi obcemi Litenčice a Lísky, dru-
há se vztahuje k průjezdnímu úseku 
obce Roštění. 
Investorem obou akcí, které do-
hromady přijdou na 35,6 milionu 
korun, bude Zlínský kraj. „Rekon-
strukcí těchto silnic se zde zvýší 
bezpečnost a plynulost dopravy, 
zlepší se technické parametry ko-
munikací, a tím se sníží technické 
opotřebení vozidel i hladina hluku 

a emisí ze silničního provozu," uvedl 
náměstek hejtmana Zlínského kraje 
Pavel Botek, zodpovědný za oblast 
dopravy.
V  případě opravy vozovky mezi 
Litenčicemi a Lískami půjde o re-
konstrukci části silnice č. III/43346 
v  délce 2  482 metrů. Silnice je 
v tomto úseku v havarijním stavu. 
Stavba za 26,7 milionu korun bude 
probíhat v době od dubna do září 
2017, a to za plné uzavírky provozu, 
po etapách. Předpokládaná doba 
uzavírky je 2x 2 měsíce.

Průjezdní úsek obce Roštění (silnice 
č. III/4906) bude opraven v délce 355 
metrů. Začátek rekonstrukce bude 
v místě vjezdu do obce ve směru 
od Rymic, konec v místě rozšíření 
před křižovatkou se silnicí III/4905, 
vedoucí do Kostelce u Holešova 
a Pacetluk. Realizace akce za 8,9 
milionu korun, která je naplánována 
na červen až říjen 2017, bude probí-
hat za částečného omezení provo-
zu. Závěrečná pokládka obrusné 
vrstvy bude realizována za úplné 
uzavírky.  /jv/

Definování oblastí vyplývá  z pod-
mínek pro čerpání podpory z Ná-
rodního programu podpory cestov-
ního ruchu v regionech, o který se 
stará Ministerstvo pro místní rozvoj. 
„Zlínský kraj se dosud na finanční 
podpoře činnosti turistických ob-
lastí nepodílel. V rámci schválené-
ho rozpočtu Zlínského kraje na rok 
2017 jsou alokovány finanční pro-
středky v celkové výši 2,4 mil. Kč 
na podporu oblastních destinač-
ních společností, tj. 600 000 Kč pro 
každou ze 4 společností. Finanční 

prostředky jsou určeny na finan-
cování mzdových a  provozních 
nákladů společnosti v max. výši 
500 000 Kč a na marketingové ak-
tivity v max. výši 100 000 Kč," uvedl 
radní Zlínského kraje Jan Pijáček, 
odpovědný za oblast cestovního 
ruchu.
Dotace mají obdržet společnosti, 
které se o destinační management 
v  jednotlivých oblastech starají. 
Jsou jimi Sdružení obcí Mikroregio-
nu Vsetínsko, KROMĚŘÍŽSKO – sdru-
žení pro cestovní ruch, Luhačovské 

Zálesí a Region Slovácko – sdružení 
pro rozvoj cestovního ruchu.
V současné době zaujímá výhradní 
postavení v řízení a koordinaci ak-
tivit cestovního ruchu ve Zlínském 
kraji obecně prospěšná společnost 
Centrála cestovního ruchu Východ-
ní Moravy, založená Zlínským kra-
jem v roce 2007. Koordinuje rozvoj, 
propagaci a prezentaci cestovního 
ruchu v celém regionu a mimo jiné 
rozvíjí také partnerství mezi turistic-
kými oblastmi a veřejným i soukro-
mým sektorem.  /jv/

Návrh soukromé Střední školy 
hotelové Zlín na  zřízení nového 
oboru Kuchař-číšník a  jeho za-
psání do rejstříku škol a školských 
zařízení projednala krajská rada. 
Stanovisko kraje je povinnou sou-
částí žádosti o zápis rejstříkových 
změn u středních škol, které kraj 
nezřizuje. V tomto případě je zřizo-
vatelem školy akciová společnost 
Baltaci, která ve Zlíně a jeho okolí 
provozuje několik hotelových, re-
stauračních a jiných gastronomicky 
orientovaných zařízení.
„Tento krok vítáme a věříme, že pů-
jde o funkční propojení mezi firmou 
a školou, kdy si firma přímo ve své 
škole odborně vzdělává a vycho-
vává své budoucí zaměstnance," 
uvedl Petr Gazdík, radní Zlínského 
kraje pro školství.  /jv/

Téměř 800 tisíc korun poskytl Zlínský kraj na úpravu 170 km běžeckých tras na území 
regionu. dotace byly rozděleny mezi osm subjektů. Sedm z nich schvalovala Rada 
Zlínského kraje a jednoho žadatele − obec velké Karlovice − musí ještě podle zákona 
o krajích projednat krajské zastupitelstvo. 

Žádosti včelařů už 
jen do 3. března 

Silnice mezi Litenčicemi a Lískami i průjezd Roštěním se dočkají opravy

Kvůli čerpání dotací jsou zaregistrovány čtyři turistické oblasti

Obor Kuchař-číšník 
na soukromé škole

Až jeden milion korun hodlá letos 
Zlínský kraj rozdělit mezi včelaře 
na svém území. O finanční pod-
poru na nákup povinného i do-
poručeného vybavení mohou 
žádat všichni včelaři ze Zlínského 
kraje, kteří dovršili 18 let. Žádosti 
o poskytnutí dotace z programu 
„Podpora včelařství ve Zlínském 
kraji“ lze předkládat již nyní, a to 
až do 3. března 2017. Zlínský kraj 
tak pokračuje v podpoře včelařů, 
kterou různou formou poskytuje 
již od doby svého vzniku. 
„Podpora se týká širší škály vče-
lařů, tedy nejen začínajících, ale 
i stávajících. Chceme tím přispět 
k obměně a navýšení počtu úlů 
i včelstev a obnově včelího díla. 
Včelaři tak mohou zlepšit svoji 
péči o včelstvo, protože jen zdra-
vé včelstvo omezí výskyt moru 
včelího plodu,“ uvedla Margita 
Balaštíková, radní Zlínského kraje 
pro životní prostředí a zeměděl-
ství. Podporovanými aktivitami 
v programu jsou nákup základ-
ního povinného vybavení, tedy 
3 až 6 ks nástavkových úlů s var-
roa dnem a 50 až 300 rámkových 
přířezů nebo rámků, a rovněž tak 
nákup doporučeného vybave-
ní. Dotaci je možno získat ve výši 
od 5 tisíc do 10 tisíc korun.  /jv/

Trasa pro běžkaře na Trojáku. Foto: archiv

ve Zlínském kraji byly zaregistrovány čtyři oblastní destinač-
ní společnosti: vsetínsko, Kroměřížsko, Zlínsko a Luhačovicko, Slovácko. 

www.vychodni-morava.cz



Kvalita ovzduší ale není tak kritická, jak by se 
s  ohledem na  aktuální zprávy mohlo zdát. 
Zlínský kraj patří dlouhodobě mezi regiony  
s  kvalitním ovzduším, což je dáno i morfologií 
terénu a příznivými rozptylovými podmínkami. 
Vzhledem ke značným sezonním a lokálním vý-
kyvům je ale zlepšení stavu ovzduší pro Zlínský 
kraj důležitou prioritou. 
„V letošním roce budeme masivně podporo-
vat výměnu starých kotlů v domácnostech 
a na úrovni kraje uděláme vše pro to, aby se 
konečně podařilo zahájit dlouho odkládané 
stavby dálnic, které odvedou tranzitní dopravu 
ze zástavby,“ říká hejtman Jiří Čunek. 

Kotlíkové dotace nově bez uhlí
Zhruba 30 000 kotlů na tuhá paliva v rodinných 
domech, které do ovzduší vypustí ročně 1 000 
tun prachu. Taková je suchou řečí čísel situa-
ce ve Zlínském kraji. Přesto, že tyto kotle jsou 
v provozu jen polovinu roku, na znečišťování 
ovzduší se podílejí až 65 procenty.
Lékem, který by mohl zabrat, jsou kotlíko-
vé dotace podporující výměnu zdrojů tepla 
za nové, s nesrovnatelně ekologičtějším provo-
zem. V loňském roce kraj zprostředkoval dotace 
ve výši 148 milionů korun. Jde o mnohem vyšší 
částku, než jaká byla původně ministerstvem 
životního prostředí plánována. Kvůli obrovské-
mu zájmu si totiž kraj vyjednal výjimku – vý-
sledkem je bezmála 1 200 nových zdrojů tepla, 
především kotlů na biomasu, kondenzačních 
plynových kotlů či tepelných čerpadel.
Letos bude kraj výměnu kotlů podporovat 
hned dvakrát. Pravděpodobně v polovině 
března bude vyhlášeno první kolo, ve kterém 
je připraveno asi 30 milionů korun. Nově už 
nebude možné za dotaci pořídit automatické 
kotle na hnědé uhlí. „Druhá vlna bude určena 
výhradně na využívání obnovitelných zdrojů 
– tedy na pořízení tepelných čerpadel či kotlů 

Jak bojovat se smogem?  
dálnicemi i výměnou starých kotlů

„Zvláště dětem, seniorům či lidem se zdravotními problé-
my doporučujeme omezení venkovních aktivit.“ Takovéto varování několikrát 
zaznělo v uplynulých týdnech i ve Zlínském kraji. důvodem byla nepříznivá 
smogová situace − kvůli teplotní inverzi se vytvoří nepříjemná směs mlhy 
a kouře z lokálních topenišť, dopravy a továren, která se drží při zemi. Na ho-
rách a kopcích je hezky, v městech a obcích k nevydržení...

spalujících biomasu, například pelety či brike-
ty,“ říká radní Jan Pijáček, který má na starosti 
dotační programy, s tím, že pro podzimní kolo 
se počítá s částkou až 150 milionů.

Dálnice, šance nejen pro ovzduší
Dálnice odvedou tranzitní dopravu z  měst 
a pomohou rozvoji v regionech. Jenže ve Zlín-
ském kraji se o nich v posledních letech jen 
hovořilo, žádné nevznikly. Teď se konečně zdá, 
že by se mohly věci hnout z místa – stavbaři 
by měli začít stavět první úsek D49 z Hulína 
do Fryštáku a prodloužit D55 z Otrokovic smě-
rem na Napajedla. „Aktuálně je situace taková, 
že s výstavbou D49, která jako první z prioritních 
staveb v republice získala závazné stanovisko 
posouzení vlivu na životní prostředí, by se moh-
lo začít už v podzimních měsících. U D55 se jako 
pravděpodobný termín jeví přelom letošního 
a příštího roku,“ uvedl náměstek hejtmana od-
povědný za dopravu Pavel Botek. 
Z pohledu zlepšení stavu ovzduší spočívá největší 
přínos dálnic v odvedení tranzitní dopravy ze 
zastavěných oblastí, což je jeden ze základních 
pilířů předcházení smogovým situacím. „Důle-
žité jsou i další aspekty, které pozitivně ovlivní 
kvalitu života ve městech – snížení hlukové zátěže 
a zvýšení plynulosti dopravy,“ říká Pavel Botek. 
Kraj chce proto kromě maximální podpory vý-
stavby nových úseků bojovat za zrušení dálnič-
ních poplatků tam, kde dálnice může sloužit jako 
obchvat města. V případě Kroměříže tomu už tak 
je, Otrokovice ale na výjimku stále čekají. „I v sou-
vislosti s plánovanou dostavbou jihovýchodní 
části obchvatu, tedy protažením D55 směrem 
na Napajedla, se chceme zasadit o to, aby Otro-
kovice bylo možné po dálnici objet bez dálniční 
známky,“ dodává Pavel Botek.  /jjn, hm/
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Kde se v regionu měří

Výsledky měření těchto stanic jsou zveřejněny 
na webu Zlínského kraje v sekci Životní prostře-
dí, www.ovzdusizlin.cz. Kromě toho provozují 
své vlastní měřicí stanice i některá další města. 
„Zatímco dříve ve značné míře znečišťovaly pro-
středí větší viditelné částice, saze, dnes díky 
kvalitním filtrům na průmyslových komínech 
máme sice čisté okenní parapety, ale do ovzduší 
se nadále dostávají mikroskopická zrnka polé-
tavého prachu, který je rizikový právě tím, že 
si nesedá. Tyto drobounké částice se dostávají 
hluboko do plic a jsou tak malé, že mohou pro-
stoupit do krevního oběhu. Proto je potřeba 
nepodceňovat riziko smogových situací, kdy 
člověk při silném znečištění ovzduší vdechuje 
aerosol s mikročásticemi škodlivých látek,“ říká 
Petr Janeček z oddělení technické ochrany pro-
středí krajského úřadu.
A jaké jsou vlastně zdroje znečištění? „Na zne-
čišťování ovzduší se asi z 65 procent podílejí 
lokální topeniště, z 20 procent doprava a z 15 
procent průmysl, což je podobná bilance jako 
ve většině dalších regionů České republiky,“ kon-
statují odborníci z oddělení technické ochrany 
prostředí krajského úřadu, kteří také na konci 
roku 2016 vydali publikaci Ovzduší Zlínského 
kraje. Ta obsahuje mnoho dalších zajímavých 
informací. Ke stažení je na krajském webu v sekci 
Média – Ediční řada. Věděli jste například, že 
rodinný dům vytápěný černým uhlím vyprodu-
kuje za topnou sezonu průměrně 59 kilogramu 
prachu, kdežto v případě hnědého uhlí je to už 
249 kilogramů? Podle mnohých studií je ovzduší 
v malých obcích v topné sezoně podobné jako 
v průmyslových lokalitách.  /hm, jjn/

ve Zlínském kraji je rozmístěno šest 
stanic Českého hydrometeorologic-
kého ústavu pro sběr dat. Nacházejí 
se ve Štítné nad vláří, v uherském 
Hradišti, ve Zlíně na Jižních Svazích, 
v Kroměříži-Těšnovicích, v Otrokovi-
cích a nově i ve valašském Meziříčí. 

TÉMA

www.ovzdusizlin.cz

dotace podporují výměnu kotlů. Foto: archiv
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První z nich, Vědeckotechnický park ICT, je 
ve Zlíně v provozu od roku 2012 a působí 
v  něm 16 absolventských firem zejména 
z oboru informačních technologií. Druhý, 
s  názvem Upper, byl otevřen loni a  sídlí 
v něm 7 začínajících firem z oblasti designu, 
audiovize či marketingových komunikací.  
Univerzita rovněž nabízí studentům napříč 
fakultami předmět „Základy podnikání,“ 
v němž se studenti připravují na skutečnou 
podnikatelskou činnost. Výuka je zajišťována 
odborníky z praxe a studenti v jejím rámci 
realizují své vlastní podnikatelské nápady. 
 „Vedeme studenty k tomu, aby byli aktivní 
už v průběhu studia a své budoucí uplatnění 
si dopředu zajistili. V poslední době přibý-

Náklady na tuto náročnou rekonstrukci, které 
přesáhly 4 miliony korun, hradil ze svého rozpoč-
tu Zlínský kraj. „Rekonstrukce se týkala zejména 
budovy odborného pracoviště, ale dokončovány 
byly i některé stavební úpravy a opravy hlavní 
budovy. Například opravy historicky cenných 
podlah z teraca, teracové plochy na soklech a ze-
jména výměna rolet a opravy obložení hlavní 
budovy kabřincem. V prvním pololetí roku 2017 
ještě hvězdárnu čeká náročná oprava a revitali-
zace velké kopule na centrální budově,“ uvedl 
ředitel hvězdárny Libor Lenža.
Budova odborného pracoviště prošla v druhé 
polovině roku 2016 zcela zásadní rekonstrukcí. 
Velká pozornost byla věnována zejména střeš-
nímu plášti budovy, protože právě střecha od-
borného pracoviště byla a je stále více využívána 
pro řadu odborných pozorování, a to jak pozo-
rování projevů sluneční aktivity, tak například 
pozorování meteorů, spektrografii meteorů či 

Hvězdárna valašské Meziříčí je opravena

Jak podat daňové přiznáníuTB podporuje své absolventy v podnikání
Blíží se termín pro podání daňového přiznání 
k dani z příjmů. Aby poplatníci nemuseli dlou-
ho čekat a podávání daňových přiznání bylo 
i koncem března plynulé, zůstanou podatelny 
finančního úřadu otevřeny déle. 
Podatelny Územních pracovišť ve  Zlíně, Ot-
rokovicích, Luhačovicích, Vsetíně, Valašských 
Kloboukách, Valašském Meziříčí, Rožnově pod 
Radhoštěm, Kroměříži, Holešově, Uherském 
Hradišti a Uherském Brodě budou od 27. do 31. 
3. 2017 otevřeny ve všech pracovních dnech až 
do 17.00, v pondělí 3. 4. 2017 do 18.00. Pracovníci 
finanční správy budou přijímat daňová přizná-
ní a poskytovat související informace pro vypl-
ňování formulářů také v budovách městských 
a obecních úřadů těchto měst a obcí: Koryčany, 
Morkovice (13. 3.), Kelč, Zašová (13. 3. a 20. 3.), 
Vizovice, Slušovice, Vidče, Horní Bečva, Napa-
jedla (20. 3.), Fryšták, Slavičín, Hutisko (22. 3.), 
Zubří, Karolínka, Horní Lideč (27. 3.), Bojkovice, 
Uherský Ostroh (29. 3.). Bližší informace naleznete 
na www.financnisprava.cz.   /ks/

v prosinci 2016 byla po čtyřech měsících prací ukončena 
další etapa rekonstrukce havarijního stavu objektu Hvězdárny valašské 
Meziříčí. Hvězdárna byla v polovině ledna opět zpřístupněna.

univerzita Tomáše Bati ve Zlíně už od svého založení maximálně 
podporuje podnikatelské myšlení u studentů a absolventů. Jejich začínajícím 
firmám pomáhá prostřednictvím dvou podnikatelských inkubátorů.

vá absolventů, kteří jsou ochotni přijmout 
odpovědnost za svou budoucnost a za pod-
pory univerzity si zakládají vlastní business. 
Ostatním, kteří dávají přednost zaměstna-
neckému poměru, slouží již čtvrtým rokem 
Job centrum UTB, “ uvedl rektor Petr Sáha. 
Job centrum poskytuje studentům bezplatné 
kariérní poradenství, pomoc při sestavování 
životopisu či vyhledávání a zprostředkování 
vhodných pracovních míst. „Pořádáme také 
veletrhy pracovních příležitostí a organizu-
jeme stáže studentů a absolventů,“ sdělila 
prorektorka Adriana Knápková. 
V databázi Job centra je standardně zaregist-
rováno na tři sta studentů a absolventů UTB. 
„Systematicky spolupracujeme s více než 
160 zaměstnavateli z celé ČR a jejich počet 
stále roste,“ dodala doc. Knápková.  Největší 
zájem je podle ní o absolventy technických 
a  zdravotnických oborů, jichž je obecně 
na trhu práce nedostatek.
Někteří absolventi vsadí po  absolutoriu 
na své jazykové schopnosti a využijí sku-
tečnosti, že jim univerzita vydává Dodatek 
k diplomu v angličtině, který jim usnadní 
hledání práce kdekoli ve světě. 
Naprostá většina absolventů UTB tak nemá 
po ukončení studia problém s nalezením 
odpovídajícího uplatnění. Počty těch, kdo 
si po skončení studia nenajdou ihned práci, 
jsou v současné době minimální.  /jb/

registraci meteorů pomocí radiových zařízení. 
Dále stavební firma provedla kompletní výměnu 
výplně stavebních otvorů, zateplení nástavby, 
drobné úpravy v interiéru, bylo zde konečně 
vybudováno sociální zařízení. 
„Podařilo se nám odstranit řadu stavebně-tech-
nických nedostatků a problémových míst u obou 

víTE, ŽE...

… přímo z titulní strany webového portálu 
Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz je možné 
sledovat přímý přenos jednání Zastupitelstva 
Zlínského kraje? Online přenos je spuštěn vždy 
v den konání zastupitelstva. Nejbližší jedná-
ní je plánováno na 6. března 2017. Náklady 
na spuštění online přenosu byly prakticky 
nulové, vše bylo zajištěno interně pracovníky 
oddělení informatiky krajského úřadu.

www.astrovm.cz

www.utb.cz

budov. Navíc ve vstupní hale budovy odborného 
pracoviště vzniknou již připravované malé, ale 
atraktivní expozice, které opět rozšíří nabídku 
akcí jak pro širokou veřejnost, tak zejména pro 
skupiny školní mládeže či zájemců o volnočasové 
aktivity,“ dodal ředitel hvězdárny. 
V březnu zve hvězdárna na pravidelná večerní 
pozorování v každý pracovní den od 19.00. Dále 
na 8. 3. od 18.00 připravila zajímavou cestopisnou 
přednášku Dobromily Patákové s názvem Za po-
lárním kruhem na poloostrově Kola – Rusko. 
„Velmi zajímavé přednášky předních českých 
vědců pořádáme ve Zlíně v rámci projektu Sou-
časný svět vědy a společnosti. Dne 9. 3. od 18.00 
přednáší profesor František Štěpánek o Využi-
tí chemických mikrorobotů v medicíně, hned 
druhý den 10. 3. od 18.00 se koná přednáška 
vědce Vladimíra Kopeckého Pošta mimozem-
ským civilizacím aneb jsme ve vesmíru sami? 
a nakonec 17. 3. od 18.00 zveme na přednášku 
NANOSVĚT – trpasličí technologie s obrovskými 
možnostmi a výzvami. Všechny tyto přednášky 
se konají ve Zlíně, v 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU, 
budova 15 továrního areálu, přednáškový sál A,“ 
doplnil Libor Lenža.
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Jak se žije domácnostem ve Zlínském kraji?
Z údajů, které pravidelně zveřejňuje Český statistický úřad, lze mimo jiné vyčíst také řadu 
zajímavých informací týkajících se běžného života českých domácností, včetně těch ve Zlín-
ském kraji. 

Víte například, kolik dají domácnos-
ti měsíčně v průměru za náklady 
související s bydlením, jaké je jejich 
složení a kolik z nich je vybaveno 
pračkou nebo osobním autem? 
Ve Zlínském kraji žijí lidé v celkem 
224 904 domácnostech. Nejvíce 
domácností (51,4 %) obývá ro-
dinný dům, z toho devět desetin 
dům vlastní. Necelá třetina pak žije 
v bytě, který má ve svém vlastnictví, 
6,9 % v bytě družstevním a 11,9 % 
v pronajatém. Co se týče velikosti 
bydlení, téměř třetina domácností 
disponuje bytem o velikosti 60 až 80 
m2. Průměrná plocha bytu na oso-
bu v kraji je 33,15 m2 a průměrný 

počet osob na  jednu obytnou 
místnost 0,69. 
Výdaje na bydlení činí v průměru 
5 240 Kč měsíčně na jednu domác-
nost. Z  toho tvoří největší podíl 
náklady na elektřinu (27,6 %) a dále 
pak náklady za plyn z dálkového 
zdroje (23,4 %), nájemné (18,6 %), 
teplo a teplou vodu (10,6 %), vodné 
a stočné (9,6 %), tuhá a tekutá paliva 
(5,0 %) a ostatní služby (5,3 %). 
Podle realizovaného dotazníkové-
ho průzkumu představují náklady 
na bydlení velkou nebo určitou zá-
těž pro 94 % domácností ve Zlín-
ském kraji. Toto na první pohled 
vysoké číslo však nijak zásadně 

nepřevyšuje celostátní průměr, 
který činí 90 %. Náklady na bydlení 
tedy vnímá jako zatěžující napros-
tá většina populace napříč naší re-
publikou. Pro konkrétní představu 
uveďme, že za bydlení dají domác-
nosti ve Zlínském kraji v průměru 
šestinu až pětinu všech svých čis-
tých příjmů a podobná je i situace 
v ostatních krajích. 
Když je řeč o příjmech, hrubé pe-
něžní příjmy domácností Zlínského 
kraje v přepočtu na jednu osobu 
činí 13 300 tisíc Kč měsíčně. Největší 
podíl těchto příjmů (59,8 %) je tvo-
řen ze závislé činnosti, dále pak 
11,6 % z podnikání, 26,7 % předsta-

JSME ZLíNSKý KRAJ

Ve Zlínském kraji působí 302 ve-
řejných knihoven a přes 90 jejich 
poboček. Tyto knihovny vlastní přes 
3 miliony knih, časopisů, elektronic-
kých zdrojů, CD, audioknih, e-knih 
a dalších knihovních dokumentů. 
Z celkového objemu knih tvoří 64 % 
krásná literatura a 36 % literatura 
naučná. Děti tvoří necelou třetinu 
uživatelů knihoven. Knihovny po-
řádají každoročně přes 6 000 akcí 
pro veřejnost.
V roce 2016 se Krajská knihovna 
Františka Bartoše ve Zlíně stala ví-
tězem soutěže o nejlepší webové 
stránky a Knihovna Kroměřížska 
získala titul Knihovna roku 2016 
v kategorii informační počin za prů-
kopnické prosazení biblioterapie. 
Ve zlínské knihovně můžete nově 
platit i kartou a také přes internet.

Procento registrovaných uživa-
telů knihovny z počtu obyvatel

Hlavní město Praha 17,5

Královéhradecký kraj 16,3

Zlínský kraj 15,4

Kraj Vysočina 14,6

Moravskoslezský kraj 14,1

Plzeňský kraj 14,1

Jihočeský kraj 13,9

Karlovarský kraj 13,6

Pardubický kraj 13,4

Jihomoravský kraj 13,0

Olomoucký kraj 12,3

Liberecký kraj 12,1

Středočeský kraj 9,5

Ústecký kraj 9,3

Počet výpůjček na 1 čtenáře 
(průměr)

Ústecký kraj 55,4

Zlínský kraj 51

Kraj Vysočina 49,5

Karlovarský kraj 49,4

Jihočeský kraj 46,2

Olomoucký kraj 45,5

Středočeský kraj 44,6

Plzeňský kraj 43,4

Královéhradecký kraj 42,7

Moravskoslezský kraj 42,4

Pardubický kraj 37,8

Liberecký kraj 37,3

Jihomoravský kraj 36,8

Hlavní město Praha 33,6

Průměrný počet návštěv knihov-
ny za rok na registr. uživatele

Ústecký kraj 21,1

Karlovarský kraj 19,2

Zlínský kraj 18,3

Kraj Vysočina 18,0

Jihočeský kraj 17,9

Jihomoravský kraj 17,7

Středočeský kraj 17,0

Moravskoslezský kraj 17,0

Liberecký kraj 16,4

Královéhradecký kraj 16,1

Olomoucký kraj 15,8

Plzeňský kraj 15,3

Pardubický kraj 15,2

Hlavní město Praha 13,9

vují sociální příjmy a 1,9 % připadá 
na ostatní příjmy. 
Průměrný počet členů domácnosti 
ve Zlínském kraji je 2,56. Není bez 
zajímavosti, že z  celkového po-
čtu domácností zde pouze 21,7 % 
tvoří jednočlenná domácnost, což 
je vůbec nejméně ze všech krajů 
v republice. Bezmála polovinu do-
mácností tvoří úplné rodiny čisté 
a skoro 17 % úplné rodiny smíšené. 
Smíšenou rodinou se rozumí rodina 
zahrnující kromě manželů (případ-
ně partnerů) a jejich dětí také další 
členy (prarodiče, vnoučata, tchyně, 
tchán). Téměř pětina domácností 
žije v manželství s trváním 36 let 
a více. Všechny tyto uvedené údaje 
jsou potvrzením toho, že ve Zlín-
ském kraji je stále silný model kla-
sické rodiny.
Co se týká příslušenství domácností 
ve Zlínském kraji, jsou téměř všech-
ny vybaveny koupelnou (99 %) 
a splachovacím záchodem (98,5 %). 
A  na  závěr poslední zajímavost. 
O  Zlínském kraji se často píše 
a mluví jako o regionu, který má 
i navzdory rozvinutému průmyslu 
spíše venkovský charakter. Když 
však nahlédneme do příslušných 
statistických čísel, zjistíme, že v ob-
cích do 4 999 obyvatel žije pouze 
31,9 % všech domácností Zlínské-
ho kraje, což je mezi kraji 3. nejniž-
ší číslo (nepočítáme-li Prahu). Pro 
srovnání – například v Plzeňském 
kraji dosahuje tento podíl 51,6 %, 
na Vysočině 52,7 % a ve Středočes-
kém kraji dokonce 55,5 %.  /jv/

99,5

0

50

100
99 98,5 98,5 97,9

75,7
69,6

vybavenost domácností Zlínského kraje (v %)

telefon  koupelna  splachovací záchod barevný televizor  
pračka  osobní počítač  osobní auto

Pozn.: Údaje ČSÚ z roku 2015, rok 2016 není zveřejněn.
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Podnikatel roku Petr Chmela:  
Tajemství úspěchu? Touha, nadšení a radost
„všichni ve firmě jsou hrdými patrioty, pomáhají rozvoji regionu, ale jejich 
úspěch není limitován hranicemi. Těší nás, že i letos můžeme veřejnosti před-
stavit podnikatele, kteří šíří dobré jméno značky Czech Made po světě,“ říkají 
pořadatelé prestižní soutěže EY Podnikatel roku na adresu letošního vítěze 
a jeho společnosti − Petra Chmely, spolumajitele firmy TESCOMA s.r.o. Ocenění 
převzal z rukou hejtmana Jiřího Čunka.
Tescoma letos slaví čtvrt století od svého 
vzniku. Kudy vedla vaše cesta k podnikání?  
Od patnácti let jsem se věnoval hudbě a s mým 
nejlepším kamarádem Jiřím Vaculíkem, který 
se později stal i mým společníkem ve firmě, 
jsme vystudovali konzervatoř a chtěli jsme 
dobýt svět jako muzikanti. Vlastně se nám to 
podařilo – i když v jiné branži. Zpočátku jsem 
byl motivován tím vydělat si peníze na kvalitní 
hudební nástroj a aparaturu. A taky jsem se 
pochopitelně musel něčím živit. Proto jsme 
v roce 1992 začali z malé garáže organizovat 
a prodávat spořiče vody, později elektro a bí-
lou techniku. Hodně dlouho před tím, než se 
vaření stalo takovým hitem, jakým je dnes, 
jsme si na veletrzích v cizině všimli, že o nádobí 
a výrobky do kuchyně je ve světě velký zájem. 
Vsadili jsme na budoucnost tohoto oboru a in-
tuice nás vedla dobře, i když se to neprojevilo 
hned: první rok jsme neprodali ani za milion, 
postupně se nám však začalo dařit a dnes 
máme obrat přes dvě miliardy ročně. Vyvážíme 
do 110 exportních destinací, máme své vlastní 
vývojáře a designéry, zaměstnáváme čtyři sta 
kmenových zaměstnanců a na bázi franšízingu 
dáváme pracovní příležitost stovkám dalších 
lidí, kteří se podílejí na tvorbě značky.

Potýkal jste se na cestě k dnešnímu úspě-
chu s nějakými nepříjemnými překážkami?
Žádný velký generální problém se nevyskytl, 
ale spousta dílčích běžných problémů, které 
bylo třeba řešit, samozřejmě ano - to patří 
k věci. Považuji to za součást každodenní práce 
a stavíme se k tomu čelem.

ROZHOvOR

Mohou ve světě byznysu fungovat i vzta-
hy spolupráce a přátelství, nebo se za-
kládá výhradně na konkurenčním boji?
Stoprocentně tyto vztahy mohou fungovat 
a  fungují. Odpovím vám ale jinak: My při 
dnešním postavení Tescomy na trhu kon-
kurenci zdoláváme dobře, spíš se zabýváme 
tím, jak naše výrobky  vývíjet a zdokona-
lovat, abychom se o konkurenci nemuseli 
moc zajímat.

Co to v sobě člověk musí mít, aby se doká-
zal prosadit v byznysu?
Touhu, nadšení a radost – a schopnost toto 
přenášet do každodenního života.

Jeden z oceněných ve světovém finále sou-
těže říká: Být úspěšný znamená být čestný. 
Co znamená etika v podnikání pro vás?
To je naprostý základ, k tomu není co dodat.  

Tento rozhovor nahráváme v Baťově mra-
kodrapu, který je symbolem mimořád-
ného podnikatelského díla. Myslíte si, že 
úspěch, který je spojený s působením ro-
diny Baťů v tomto regionu, je přenositelný 
do současných podmínek?
Určitě ano. Troufám si tvrdit, že pan Tomáš 
Baťa junior byl můj osobní přítel. Navštěvo-
vali jsme se vzájemně v našich firmách a on 
mi toho velmi mnoho dal v mnoha směrech: 
z hlediska přístupu k podnikání i z hlediska 
lidského – třeba i svým humorem a nadsáz-
kou, se kterou dokázal věci předávat dál a na-
dchnout nejen své zaměstnance. 

K modernímu podnikání patří i zřetel na spo-
lečenskou prospěšnost, jak důležité je to 
pro vás?
Už dlouhá léta se věnujeme podpoře charit, 
zdravotnických zařízení a kulturních organizací. 
Jsme hlavním partnerem Městského divadla 
Zlín a Filharmonie Bohuslava Martinů. Vzhle-
dem k tomu, že jsme firma s centrálou ve Zlíně, 
považujeme za samozřejmost, že městu tímto 
způsobem pomáháme.

Mají podle Vás podnikatelé ve Zlínském kraji 
dobré podmínky pro rozvoj?
Ano, kdo chce podnikat, může být úspěšný. Ne-
čekáme žádnou státní podporu nebo jiné granty, 
chceme se spoléhat jen sami na sebe. 

Jak si představujete budoucnost vaší spo-
lečnosti?
Přál bych si, abychom pokračovali jako dosud: 
Každý rok si klademe otázku: Pane Bože, co 
bude letos? Vymyslíme něco, budou nápady? 
Ale během roku díky našim skvělým pracovní-
kům vyvineme a na trh uvedeme dvě stě až tři 
sta nových výrobků, některé z nich si nechává-
me i patentovat – teď nedávno například celou 
řadu produktů pro usnadnění tolik populárního 
zavařování.  Na dva až tři roky dopředu máme 
o novinky postaráno, takže naši zákazníci se mají 
na co těšit. Helena Mráčková 

O soutěži

EY Podnikatel roku (Entrepreneur Of The 
Year®) je světová soutěž podnikatelů, je-
jímž cílem je ukázat veřejnosti vynikající 
osobní příklady na poli podnikání, které 
mohou být vzorem pro mladé, začínající 
podnikatele, přičemž při hodnocení se 
významně zohledňuje poctivost a bez-
úhonnost. Celorepublikové finále se koná  
28. února v Praze, celosvětové finále pak 
8. až 11. června 2017 v Monte Carlu. Re-
gionální úroveň této soutěže zaštiťuje 
hejtman Zlínského kraje.  

Seznam finalistů za rok 2016 
1. Aleš Zemánek – AZUB bike
2. Jan Kašpar – CORK JANOSA
3. Jiří Konečný – ELKO EP
4.  Martin Krkoška, Jan Podzimek – PRIA SYS-

TEM
5. Miroslav Jakubec – SERVIS CLIMAX
6. Jiří Rosenfeld – Slovácké strojírny
7.  Aleš Kobylík – Technodat, CAE - systémy
8. Petr Chmela – TESCOMA

Držitelé titulu EY Podnikatel roku Zlínské-
ho kraje v předchozích letech
2013  František a Robert Kudelovi, Chropyňská 

strojírna
2014  Pavel Stodůlka, Gemini oční klinika
2015 Michele Tajariol, TAJMAC-ZPS

Oceněný podnikatel Petr Chmela. Foto: Jiří Balát



Dárek k devadesátinám KNTB: otevření po-
kojů pro nedonošené děti a jejich rodiče | 
Rekonstruované pokoje pro předčasně narozené 
děti a jejich rodiče byly zprovozněny ve zlínské 
Krajské nemocnici T. Bati, a. s. (KNTB). K dispozici 
jsou tři pokoje ve 4. patře a jeden pokoj v 7. patře 
zdejší porodnice. Rekonstrukce pokojů a jejich 
vybavení byly realizovány díky projektu Malé 
mimi. Jeho iniciátorem byl Martin Gazda, otec 
předčasně narozené holčičky, spolu s primá-
řem novorozeneckého oddělení KNTB Jozefem 
Macko. „Realizace projektu je významným kro-
kem ke zlepšení péče o předčasně narozené děti 
i jejich rodiny. Rodiče mohou být nyní se svými 
dětmi 24 hodin denně, trávit s nimi co nejvíce 
času. Dříve to možné nebylo a mohli je pouze 
několikrát denně navštěvovat. Stálý kontakt 
miminka s matkou i otcem přináší těmto dětem 

Zemřela legenda lidové písně a valašské-
ho folkloru Jarmila Šuláková | Ve věku 87 let 
zemřela v sobotu 11. února Jarmila Šuláková, 
královna valašské lidové písně. Dlouhá dese-
tiletí patřila v tuzemsku mezi nejpopulárnější 
folklorní zpěvačky. Značné divácké oblibě se 
těšila její vystoupení s folkrockovou kapelou 
Fleret, jejíž členkou byla 16 let. Vsetínská folklo-
ristka a valašská královna matka Jarmila Šuláková 
se stala osobností roku Zlínského kraje za rok 
2008. Poslední rozloučení s Jarmilou Šulákovou 

se uskutečnilo v pátek 17. února v kostele Hor-
ního sboru Českobratrské církve evangelické 
ve Vsetíně. Čestnou stráž v lidových krojích drželi 
členové souborů Malý a Velký Vsacan. 
Symbolický náhrobek Jarmily Šulákové by mohl 
být umístěn také na Valašském Slavíně v rožnov-
ském skanzenu, kde jsou například památníky 
Emila Zátopka, Jiřího Rašky či Jana Karafiáta.Ná-
vrhy na zřízení pamětní desky či uložení ostatků 
na Valašském Slavíně může vznést kdokoliv. Ne-
zbytný je ale souhlas pozůstalých. /foto: archiv/

Zlatý Ámos | Vítězem ankety o nejoblíbenějšího 
učitele a držitelem titulu Zlatý Ámos Zlínského 
kraje se v regionálním kole stala Alena Ježková 
z Gymnázia J. A. Komenského v Uh. Brodě. Spo-
lečně s Jaroslavou Bouchalovou z pedagogické 
školy v Kroměříži postupuje do semifinále. 

Britská velvyslankyně v sídle kraje | Na svou 
vůbec první návštěvu Zlína a Zlínského kraje 
přijela velvyslankyně Spojeného království 
Velké Británie a Severního Irska v České repub-
lice J.E. Jan Thompson. Zlínský kraj jí předsta-
vil statutární náměstek hejtmana Jiří Sukop. 
Britskou  velvyslankyni do zlínského regionu 
přivedly především možnosti další spolupráce. 
Zajímala se o obchodní příležitosti, investiční 
možnosti a celkově o život v regionu. /foto: JB/

OBRAZEM

Nová soutěž prověřila zručnost a technické 
myšlení žáků | Svoji manuální zručnost a tech-
nické myšlení si mohli vyzkoušet žáci základních 
a středních škol v krajském kole soutěže Talenty 
pro firmy „T-PROFI", kterou v prostorách Experi-
mentária na Střední průmyslové škole Otroko-
vice uspořádala Krajská hospodářská komora 
Zlínského kraje. Úkolem soutěžních týmů bylo 
ve stanoveném čase 3 hodin sestavit z polytech-
nické stavebnice Merkur podle přiloženého ná-
vodu funkční model tiskařského lisu s řízenými 
otáčkami. V soutěži se utkalo celkem pět týmů. 
Z vítězství se nakonec radoval tým Gymnázia 
Ladislava Jaroše Holešov, který bude Zlínský kraj 
reprezentovat v národním finále soutěže. To se 
uskuteční 27. dubna v Praze. /foto: JB/

10

prospěch pro jejich další vývoj. Jsem vděčný 
panu Gazdovi za vynikající nápad, kterým jeho 
projekt bezesporu je, a za pomoc při jeho reali-
zaci. Poděkování patří jemu i mnoha sponzorům, 
kteří na uskutečnění projektu přispěli," řekl pri-
mář Macko. /foto: JB/
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Březen odstartuje hudebním pořa-
dem Kaleidoskop Jana Rejžka (1. 3.). 
Kdo spí, nevyhraje, je název besedy 
s cyklistou Svaťou Božákem (7. 3.), 
který se nyní intenzivně připravuje 
na cyklistický ultramaraton Race 
across America, kde během 12 dnů 
zdolá 4 800 km. Spisovatel Bohuslav 
Matyáš představí společně se svými 
hosty knihu rozhovorů Rád jsem 
vás poznal 3 (8. 3.). Účast na čtení 
v krajské knihovně přislíbili spisova-
telé Antonín Bajaja, Josef Holcman 
a Jiří Jilík. 
Historik David Valůšek se bude 
v rámci své besedy věnovat oblí-
benému tématu genealogie (15. 3.) 
a Radim Vrla zahájí cyklus historic-
kých přednášek Renesance 2017, 
který knihovna připravuje společně 
s Národním památkovým ústavem, 

do celostátní akce, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních pracov-
níků České republiky, se zapojuje i Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Knihovníci 
připravili bohatý program pro děti a dospělé, na své si přijdou milovníci literatury, historie, 
hudby i sportu.

Pravěký mamut, kat Myd-
lář, římský císař  i TgM.

Územním odborným pracovištěm 
v Kroměříži (29. 3.).
Pro vyznavače zdravého životního 
stylu a  pohybu je naplánována 
běžecká událost Běhej s knihov-
nou neboli První jarní běh (21. 3.). 
„Na podzim loňského roku jsme 
do programu poprvé zařadili po-
hybovou aktivitu, tedy běh. Rádi 
bychom v tomto pokračovali i letos. 
Pod názvem Aktivně s knihovnou 
chceme lidem přiblížit další mož-
nosti, jak mohou využít svůj volný 
čas a dozvědět se nové informace 
o zdraví a zdravém životním stylu,“ 
nastínila plány knihovny ředitelka 
Zdeňka Friedlová. 
V březnu nebude chybět program 
pro děti. Ve spolupráci se Střední 
školou pedagogickou a  sociální 
Zlín se bude konat Pohádkové ra-

Krajská knihovna zve na Březen − měsíc čtenářů

KuLTuRA

dování, zpívání a tancování (16. 3.) 
a na konci měsíce organizují knihov-
nice z oddělení pro děti a z pobočky 
Podlesí oblíbenou akci Večer s An-
dersenem (31. 3.).
V březnu již tradičně oceňují knihov-
ny nejlepší čtenáře, v tomto roce to 
jsou babičky čtenářky. Výherkyně 
z každého kraje mohou soutěžit 
v celostátním kole a nejúspěšnější 
se zúčastní vyhlašování cen Mag-
nesia Litera. Cílem této aktivity je 
posilovat společenský význam čet-
by a ocenit ty, kteří služby knihoven 
nejvíce využívají nebo podporují.
Další akce jako Národní týden tré-
nování paměti, Dny frankofonie, 
hudební cyklus Od baroka ke kla-
sicismu nebo Klub milovníků knih 
naleznou čtenáři na webu knihovny 
www.kfbz.cz.  /lp/

POKLAdY Z dEPOZITářů

Velmožské nákončí i  zlaté ná-
ušnice byly objeveny v dubnu 
roku 1928 v hrobech na kostro-
vém pohřebišti v poloze „Na Va-
lách“. Ve 20. letech 20. století zde 
probíhaly z  iniciativy Antonína 
Zelnitiuse výzkumy „Muzejního 
spolku Starý Velehrad“, v prů-
běhu výzkumu byly postupně 
odkrývány kostrové hroby, v ně-

kterých případech s velmi boha-
tou výbavou v podobě šperků 
či zbraní. Mezi nejznámější ná-
lezy patří právě tyto náušnice 
a nákončí, které jsou dokladem 
nejenom sociálního postavení 
zemřelých, ale i zručnosti velko-
moravských řemeslníků.
 Slovácké muzeum 
 v Uherském Hradišti

Pár zlatých lunicovitých náušnic 
s řetízky, Staré Město, 9. století n. l.

Okrasné ukončení řemene (ná-
končí), Staré Město, 9. století n. l.

První díl nového seriálu o zajímavých sbírkových předmě-
tech z regionálních muzeí a galerie se věnuje archeologii.

v knihovně je připraven i program pro děti.  Foto: KKFBZ

Háčkované dějiny

Muzeum regionu Valašsko, p. o. 
vystavuje v  zámku Kinských 
ve  Valašském Meziříčí unikát-
ní kolekci háčkovaných postav 
z historie. Jejich autorkou je Len-
ka Bednářová. Práce na postavič-
kách jí trvala dva roky a spotře-
bovala na ni přes 20 kilometrů 
příze, stovky korálků a nespočet 
dámských punčoch na vycpání. 
V háčkovaných postavách po-
znáte vzduchoplavce z 19. sto-
letí, Přemyslovce, příslušníky SS, 
kata Mydláře, pravěkého mamu-
ta a další. Mimořádná výstava je 
zapsaná v České knize rekordů 
a kuriozit. Obdivovat ji můžete 
až do 7. května.  /tz/

www.muzeumvalassko.cz

www.kfbz.cz
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Před 180 lety, 16. března 1837, se v Mladcové u Zlína narodil pedagog, jazy-
kovědec, etnograf, organizátor vědeckého a národního života na Moravě 
František Bartoš. Bartoš se často do svého rodného kraje vracel a trávil 
volné chvíle v přírodě. 

Kraj, který miloval František Bartoš

Krajina v okolí Mladcové (dnes místní části Zlína)  
nabízí příjemné lesy, výhledy do krajiny, rybníky 
a bezpočet stezek k zasněnému toulání. Mladco-
vá leží na výrazném kopcovitém hřbetu, který se 
táhne mezi údolími Prštenského a Paseckého 
potoka na jih od Zlína. Nejvyšší vrcholy nesou ne-
příliš nápadité názvy Přední vrch (420 m)  a Zad-
ní vrch (423 m), ale místní jim říkají jednoduše 
Mladcovský kopec. Vrcholové partie kopce jsou 
obdařeny skupinkami skalních útvarů, za kterými 
se rád vydával i František Bartoš.
Na Mladcovou směřuje z autobusového nádraží 
ve Zlíně žlutě značená turistická trasa, nicméně 
doporučujeme využít autobusovou linku 32, 

která tuto trasu ze zastávky U Zámku až na Mlad-
covou v délce 3 km kopíruje. Z konečné zastávky 
„Bartošův dům“ se vrátíme asi 250 metrů směrem 
ke Zlínu, napojíme se na žlutou turistickou znač-
ku a pokračujeme mírným klesáním na západ 
do údolí Prštenského potoka ke Zboženským 
rybníkům. 

Mimo hlavní turistické trasy
Na konci prostředního rybníka můžete opustit 
turistickou značku a své kroky nasměrovat na les-
ní cestu, vedoucí za chatovou osadou východním 
směrem po okraji lesa do kopce k hájence V Obo-
ře. Odtud lze vystoupat na oblíbené místo Fran-

vOLNý ČAS

ZAMYŠLENí NA ZávĚR
doba postní? Stále aktuální

Na středu 1. března letos připadá Popeleč-
ní středa, kterou začíná období přípravy 
na největší křesťanské svátky – Velikonoce 
oslavující vzkříšení Ježíše Krista. Na Popeleč-
ní středu si lidé při bohoslužbách nechávají 
na čelo popelem udělit znamení kříže, tzv. 
popelec. Začíná tak čtyřicetidenní půst, kte-
rý naši předkové přísně dodržovali.

Jaký význam má postní doba pro moder-
ního člověka dnes?
Myslím si, že význam ,postního chování´ 
v současnosti jednoznačně nabývá na dů-
ležitosti. V době, která nabízí skoro vše, kdy 
se možnosti zdají být nekonečné a tolik láka-
vé, hranice starých hodnot se zpochybňují, 
často i zesměšňují a  relativizují, lidé mají 
těžkosti rozlišovat mezi podstatným a ne-

podstatným, být spokojení s  tím, co mají, 
nežádat příliš mnoho... Svobodné a dobro-
volné omezení sebe sama – pokud je ve zdra-
vé míře, kdy slouží životu – v nejrůznějších 
podobách má pozitivní vliv na psychický 
i duchovní stav a další vývoj člověka, posiluje 
sebepodporu, sebeúctu a dobrý vztah sama 
k sobě, poskytuje vnitřní sílu a pocit harmo-
nie. Navíc má velmi blízko k tolik potřebné 
kvalitě, jakou je pokora ve smyslu "umenšení 
sebe sama" coby protipól nezdrženlivosti, 
nezodpovědnosti a narcismu, kterého vidím 
všude kolem až příliš mnoho.
 MUDr. Pavel Konečný,  
 psychiatr a psychoterapeut

Tradiční rituál popelce má v sobě hluboký 
význam: popel je symbolem něčeho, co už 
není, co shořelo, co zemřelo nebo co jsme 
zničili; přesto se s ním dá ještě posypat chod-
ník nebo vyčistit připálený hrnec. 
Popel používaný v kostele je z ratolestí koči-
ček, které loni připomínaly příběh o vjezdu 

Ježíše do Jeruzaléma na oslu, kdy se předsta-
vil jako tichý, pokorný a chudý vládce. Aby 
popel nelétal ve vzduchu, přidává se do něj 
voda, která se používá při křtu (v katolickém 
kostele bývá v kropenkách u vchodu). 
Tato směs vyjadřuje, že na straně lidské je po-
pel, ale na straně Boží je voda, která symboli-
zuje život přesahující hranice naší biologické 
existence. Součástí našeho pokání je tedy 
i naděje; obrácení a změna směru znamená 
také návrat do náruče Dárce života. Proto se 
vedle slov ,Pamatuj, že prach jsi a v prach 
se obrátíš´ říkají i Ježíšova slova ,Obraťte se 
a věřte evangeliu .́ Umění si něco odříci, ně-
čeho se vzdát nebo se pro někoho nasadit 
k takovému obrácení určitě patří. 
Ježíš však říká, že ještě důležitější je poctivá 
osobní reflexe a modlitba jako obrácení se 
k tomu, kdo nás přesahuje, a snaha překročit 
svůj vlastní stín.
 Mgr. Daniel Heller,  
 evangelický farář ve Valašském Meziříčí
 /hm/

tiška Bartoše, Mladcovskou skalku, zvanou též 
Čertův kámen. Bývalo zde vyhlídkové místo, na 
němž Bartoš při pohledu na kus Hané, Valašska 
a Slovácka, dále také „do blízkých pasek, na se-
verovýchod ke Kostelci, Štípě, Fryštáku a na jih 
do všech lesů zlínských, do Březnice a jinam, na-
cházel tichý útulek a radostný odpočinek po tuhé 
práci svého povolání a po velkoměstském hluku 
a shonu v Brně“ (Bartocha – Z pamětí a života F. 
Bartoše, str. 119). Ve skalce jsou dokonce vyse-
kány schody pro snadný přístup, ale nyní, kvůli 
vzrostlým stromům, 8 metrů vysoké skalisko 
žádný výhled neposkytuje. Ze skalky sestou-
píme lesem k jihu a po lesní cestě a silnici se 
vrátíme do Mladcové. Tento krátký okruh má 
délku kolem 5 km. 

Romantický kout země
Rodný dům Františka Bartoše (foto na titulní stra-
ně), který se nachází na Mladcové, je v současné 
době v soukromém vlastnictví a není volně pří-
stupný. František Bartoš v něm vyrůstal do svých 
patnácti let a vrátil se sem na důchod. Rád do-
cházel na fary v okolí, zvláště do Březnice, ale 
také do Malenovic nebo Želechovic. V publikaci 
Ze života a díla Františka Bartoše je uvedeno: 
„Za těchto procházek po okolí si zvláště oblí-
bil místo u staré pily pod Hradiskem, kde často 
prodléval ve společnosti svého přítele děkana 
Souška. Byl to romantický kout země s lesním 
porostem a svéráznou květenou, opředený mno-
hou pověstí – ideální místo pro odpočinek. Ně-
kdy se tu odbývaly „gulášové partie“ a národní 
slavnosti s lidovým zpěvem a tancem, kterých se 
Bartoš občas účastnil.“ V tomto případě se prav-
děpodobně jedná o pozůstatky hradu v oblasti 
Kudlova u Zlína. Životu a dílu zakladatele mo-
ravského národopisu je věnována stálá expozice 
v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně s názvem 
Expozice Františka Bartoše.  /zu, sd/

Mladcovská skalka, zvaná též Čertův kámen. Foto: Sd



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

18. 3. ZLÍN | Masters of Rock Café

TOUR 2017

+ special guests

3. 3. ZLÍN | Masters of Rock Café3. 3. ZLÍN | Masters of Rock Café
CO FOUNDER OF MANOWAR

30th anniversary of

TOURbattle hymns

31. 3. ZLÍN | Masters of Rock Café

DRAGONS & WITCHES TOUR 2017

Radegast 
TouR 2017

Souboj Rebelu

Úspěšné 
halové turné 

Souboj rebelů 
pokračuje 

v mezinárodní sestavě!

s kapelou

29. 4. Březolupy • Sportovní hala 
Německá legenda na evropském turné

k novému albu RETROLUTION!

Vlastní skladby 
a představení nového EP!

HOST:

24. 3. ZLÍN | Masters of Rock Café

14. 4. ZLÍN | Masters of Rock Café
HOSTÉ: VYSOKÉ NAPĚTÍ | AJDONTKER

WWW.ALEX ANDROVCI.CZ

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

ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2017

ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR

Zpěvník ruských písní  
ke vstupenkám zdarma!

Více informací a vstupenky na

HOSTÉ GIPSY 4 EVER

   Náhradní vůz zdarma

   Kontrola vozu zdarma

   Nejvyšší kvalita za nejlepší cenu

   Doživotní asistenční služba Nissan Assistance

NÁŠ PŘÍSLIB. VAŠE JISTOTA.
NISSANYOU+

SKLADOVÉ VOZY NISSAN
NYNÍ S BONUSEM AŽ 150 000 KČ

NISSAN JUKE NISSAN QASHQAI

NISSAN X-TRAIL
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Chřiby jsou oblíbenou turistickou 
lokalitou především pro ty, kteří 
rádi tráví čas aktivně. Celá oblast 
je vhodná jak pro pěší turistiku, tak 
i pro cyklistiku, a k tomu je protkána 
i hustou sítí hipostezek. Pokud vás 
navíc láká atmosféra Divokého zá-

padu, navštivte určitě westernový 
areál Ranč Kostelany, ideální místo 
pro rodinný výlet či dovolenou. 
Přijet můžete za každého počasí 
a v každé roční době, čeká na Vás 
spousta aktivit a  zážitků na  čer-
stvém vzduchu i  pod střechou. 

Ranč Kostelany − místo pro aktivní odpočinek Vydejte se třeba indiánskou stez-
kou, navštivte s dětmi zoo koutek, 
westernové městečko, zahrajte si 
bowling, tenis nebo jen tak rela-
xujte v aquacentru. O dobré jídlo se 
postará stylová restaurace Saloon, 
která nabízí americkou či mexickou 
kuchyni. Z kalendáře akcí si můžete 
vybrat koncert, westernové divadlo, 
country bál či jinou zábavu. 

Komfortní ubytování poskytuje 
tříhvězdičkový Hotel Crazy Mary. 
Strávit noc můžete ale i  netradičně 
v indiánském týpí. Ranč Kostelany je 
nejen skvělým místem pro trávení 
volného času, ale také pro pořádá-
ní svateb a rodinných oslav. Díky 
dvěma salonkům s  konferenční 
technikou je také vyhledávaným 
cílem korporátní klientely. 
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ZLINER s.r.o. - tř. Tomáše Bati 283, Zlín - Louky  •   Tel.: 734 449 312

autorizovaný prodejce a servis, prodej náhradní dílů
NOVÉ TIPO KOMBI

STAČÍ MÁLO,
ABYSTE ZÍSKALI HODNĚ

K O M B I

LBFI_170049_Tipo SW_roll-up_CZ_850x2000.indd   1 20.01.17   16:08

fiat.cz

Zahradní rohová sedací souprava se stolkem, umělý ratan žíhaný hnědý, stolek s čirým 

sklem, šedé podsedáky v outdoor látce, 219 × 63,5 × 219 cm, stolek 65 × 30 × 65 cm, 400155-00
Jarní  veletrh

18999.-48%
sleva
36 999.-

Zahradní set, umělý ratan, antracit,
Křeslo, včetně šedých podsedáků, 

65 × 77,5 × 72,5 cm, 
Stolek, skleněná deska,

47,5 × 44 × 47,5 cm, 
0400148-00

9999.-43%

sleva
17 690.-

šedé podsedáky

v prodejnách

Nabídka platí od 23. 2. do 16. 3. 2017 nebo 
do vyprodání zásob ve všech prodejnách ASKO - NÁBYTEK. Více informací v prodejnách.

3 díly
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Umíš 
programovat?
Pojď pracovat k nám!

Microton
www.microton.cz

Luhačovice  ●  Uherský Brod  ●  Zlín

Vyvíjíme webové 
a mobilní aplikace.

NOVINKY 2017
za zaváděěě ěěěěě


